
Slovo. Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures                                                                           ISSN 2001–7395 
No. 59, 2018, pp. 7–39 
 

7 

”Ruriks stamträd” – en av de ryska skatterna på Carolina 
Rediviva1 

Olena Jansson och Ingrid Maier 
Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet 

olena.jansson@moderna.uu.se 

ingrid.maier@moderna.uu.se 
 
 
Abstract. “Rurik’s genealogical tree” – one of the Russian treasures at Carolina 
Rediviva 

Among the treasures in the university library in Uppsala (Sweden) is an extraordinary 
genealogical tree of Russia’s Rurikid rulers, beginning with the legendary Rurik and ending 
with Tsar Fedor Ivanovič, who died in 1598. Up to now it has not been known where it was 
produced, when it came into being, and who could have been the scribe of the Russian names. 
In this paper we argue that the genealogical tree was produced in Sweden and that the scribe 
for the Russian names was Aleksej Mankiev, who helped the Swedish scholar Johan Gabriel 
Sparwenfeld by producing fair copies of the latter’s manuscripts. Mankiev’s sojourn in Sweden 
from 1700 to 1718 gives us a first approximation for the date of the drawing. We think that this 
can be narrowed down to “around 1715”, given the close relationship between the “Uppsala 
tree” and the Rurikid genealogy presented in Jadro rossijskoj istorii, a manuscript which was 
finished in Sweden in 1715, most probably also by “our scribe”, Mankiev. 

1.  Inledning: fysisk beskrivning av stamträdet  

På Carolina Rediviva finns en stor handskriven stamtavla över Ruriks ryska härskar-
dynasti i form av ett konstnärligt utfört träd (se bild 1). Den har signaturen ”Slav 64” 

                                                        
1  Den här undersökningen har genomförts inom projektet ”Interkulturellt utbyte i det tidigmoderna Europa: 
översättningar av västeuropeiska tidningar till ryska (ca 1600–1725)” (Riksbankens jubileumsfond, projekt nr 
RFP12-0055:1). Vi tackar Elisabeth Löfstrand och en anonym granskare för värdefulla synpunkter. – En kortare 
version av detta arbete, skriven på ryska, publicerades nyligen i samlingsbandet Родословные древа русских 
царей XVII–XVIII веков (se Jansson & Maier 2018). Fastän det rör sig om samma forskningsfråga och även i stor 
utsträckning om samma material, innehåller den svenska versionen flera fördjupningar som inte hanns med i den 
ryskspråkiga versionen. Författarna anser att det i detta fall finns goda skäl för att även publicera en (utökad) 
uppsats på svenska, eftersom föremålet för undersökningen – ”Ruriks stamträd” – tillhör det svenska kulturarvet i 
lika stor utsträckning som det ryska.  
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och ingår i universitetsbibliotekets kulturarvsavdelning. Rent fysiskt förvaras den till-
sammans med kartor och bilder.  

Stamträdet är ritat på papper. Två hela pappersark och två mindre bitar har klistrats 
ihop för att få fram det stora formatet vi nu har framför oss (ca 81,5 x 65,5 cm). Själva 
trädet är ritat med tusch, medan namnen på härskarna och deras bröder uppenbarligen 
är skrivna med bläck (dessa namn har bleknat en aning). Pappersplanschen är uppfodrad 
på väv, och för att få extra stadga är hela bilden dessutom fastsatt på en stor syrefri 
pappskiva. Man kan dock ta loss planschen från pappskivan (inte från vävnaden!), och 
det gjorde vi några gånger, bland annat för att kontrollera om det möjligen går att se 
något vattenmärke, eller en potentiell anteckning på baksidan av papperet. Resultatet 
var dock negativt: vi har inte lyckats upptäcka några vattenmärken, fastän 
bibliotekarierna var mycket hjälpsamma och ställde den nödvändiga tekniska 
apparaturen till vårt förfogande. 

På trädets stam, nedifrån och upp, är de ryska härskarna avbildade, från den 
legendariske Rurik 2  till den siste storfursten/tsaren ur Rurik-dynastin, tsar Fedor 
(Ivanovič, som dog 1598), medan de övriga sönernas namn finns på var sin gren med 
de äldsta alltid placerade till höger om stammen och de yngre till vänster. På den högra 
sidan går kronologin i allmänhet från vänster till höger och på den vänstra tvärtom, dvs. 
på båda sidorna hittar man de äldsta sönerna närmast stammen. Ett undantag finns allra 
längst ner i trädet, innan de egentliga grenarna börjar: där står Rurik i mitten, och till 
höger och vänster om honom finns hans bröder, Sinaus och Truvor, utan några söner; 
Ruriks ende son (enligt legenden), Igor', är nästa härskare, ovanför Rurik på stammen. 
Det finns även några grenar som är avskurna nära stammen. I vanliga fall tillämpas detta 
grafiska medel när en härskare bara hade två söner: en som tog över tronen efter fadern 
och en som placerades på den ena sidan av trädet – ingenting fanns då att sätta på den 
andra sidan. 

                                                        
2 Vi tar här inte ställning till frågan om Rurik fanns som historisk person eller inte, och inte heller om denne Rurik 
i så fall hade en son som hette Igor' (eller om det snarare, i förekommande fall, fanns en generation, eller två, 
mellan Rurik i Novgorod och Igor' i Kiev), osv. Flera historiker har under tidens lopp ifrågasatt till exempel 
existensen av en sådan ”dynasti” för den tidigaste perioden, senast Donald Ostrowski som anser att Rurik-dynastin 
är en 1500-talsskapelse av ryska kyrkomän som inte kan beläggas utifrån de historiska primärkällorna (se 
Ostrowski 2018 och den litteratur som anförs där). Vi tackar Don Ostrowski för några intressanta iakttagelser i 
samband med vårt stamträd. 
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Bild 1: ”Ruriks stamträd” (UUB, Slav 64).3 

I ett fall är det dock svårare att förklara varför det behövdes en sådan avskuren gren, 
nämligen i samband med Aleksandr Nevskij: här är tre söner placerade till höger om 

                                                        
3 För att få en bild med bra upplösning gå till ”Alvin, plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv”; 
hämtad 2018-09-24: 
https://www.alvin-portal.org/alvin/attachment/download/alvin-record:90384/ATTACHMENT-0001.tiff. 
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stammen (Vasilij, Dimitrij, Andrej) och en son – tronföljaren Danilo Moskovskij – i 
stammen. Om en av sönerna som inte räknades till Rurik-dynastin hade placerats till 
vänster (den yngsta av dessa tre, till exempel) hade det ju inte behövts en avskuren gren. 
I alla andra fallen med avsågade grenar var det just precis så att antalet söner inte räckte 
till för att fylla både stammen och varsin gren, till höger och till vänster.  

Det är bara de manliga ”rurikiderna” som finns med på tavlan, inga döttrar eller 
gemåler, och bara den gren som så småningom – under trettonhundratalet – blev 
storfurstar och till slut tsarer i Moskva, och även där bara ”huvudlinjen”, dvs. om det 
finns en far-sonrelation mellan härskarna. Sammanlagt är 21 härskare placerade på 
trädets stam. Ibland finns det något namntillägg, till exempel ”Jaroslav den halte”,4 
”Jur'i den äldre”, ”Andrej den yngre” osv., eller en geografisk specifikation som talar 
om för oss var personen i fråga hade sitt furstendöme (”Rurik Veliko-NovoGorodskij”; 
”Svjatoslav Černigovskij”; ”Konstantin Uglickij”). Eftersom utrymmet för varje namn 
är mycket begränsat har skrivaren normalt använt utomordentligt små bokstäver för 
dessa tillägg; se till exempel det – här starkt förstorade – namntillägget ”Велико-
НовоГородскїй” under Ruriks namn i bild 2:  

 

 

Bild 2. Detaljförstoring: ”Їгоръ. Рурикъ. Велико-НовоГородскїй”. 

Alla härskare som är placerade på trädets stam har försetts med varsin krona, som 
symboliserar deras härskarmakt. De flesta av dessa är slutna kronor med pälskanter.5 
Ruriks två bröder, Sinaus och Truvor, har fått likadana kronor, vilket nog betyder att 
                                                        
4 Denne Jaroslav är nu inte längre känd som ”den halte”, utan som ”den vise”. 
5 De ser ut ungefär som den berömda ”šapka Monomacha” (Monomachs krona), som ännu finns att beskåda på 
Livrustkammaren i Moskva. För en bild se https://www.kreml.ru/pi/c4m6/i1485/%7B2F94FF88-881B-45F8-
8700-5B8A2F5E1217%7D_RRCShMonomah-b.jpg (2018-09-24). 



”Ruriks stamträd” – en av de ryska skatterna på Carolina Rediviva 
 

 11 

dessa tre ansågs vara likställda. De båda sista härskarnas kronor är bygelkronor med 
korsglob och skiljer sig därmed från kronorna ovanför namnen på de tidigare 
storfurstarna (se bild 3).6 Vi antar att anledningen är att dessa två sista, Ivan IV och hans 
son Feodor, kallade sig tsarer,7 inte bara storfurstar. En likadan, betydligt större krona 
bildar också avslutningen på trädet (se bild 1). Här ser man tydligt att denna krona pryds 
av ett kors, och när man tittar närmare kan man se att alla härskarnas kronor, från och 
med Vladimir (den fjärde nerifrån), pryds av ett mycket litet kors.  

Även några namn som är placerade på grenarna har försetts med en krona, till 
exempel Izjaslav Polockij (son till Vladimir Svjatoslavovič), Svjatoslav Černigovskij 
(son till Jaroslav Chromyj, idag kallad Mudryj), Mstislav Smolenskij (son till Vladimir 
Monomach), Konstantin Rostovskij och Ivan Starodubskij (söner till Vsevolod Velikoe 
Gnezdo), Andrej Suzdal'skij, Konstantin Galickij och Jaroslav Tverskij (alla tre söner 
till Jaroslav Vsevolodovič). Dessa kronor skiljer sig från båda hittills nämnda typerna 
och liknar ungefär en hertigkrona. Det som var avgörande för om någon av prinsarna 
som inte tillhör huvudlinjen – och alltså inte är placerad på stammen – ändå utrustades 
med krona är uppenbarligen inte frågan om denna prins var härskare under någon tid 
eller inte, utan att han hade åstadkommit en adelssläkt som sträckte sig ända till 
”nutiden” (den tid när trädet ritades). På det viset har varken Jaropolk (Svjatoslavič, 
storfurste i Kiev 972–978 tills han dödades på sin bror Vladimirs initiativ) eller 
Svjatopolk (som normalt har namntillägget ”Okajannyj”, i vårt stamträd ”Turovskij”,8 
även han storfurste i Kiev under två korta perioder) försetts ens med någon enklare 
krona. Dessa härskare likställs grafiskt med exempelvis Boris och Gleb (Svjatopolks 
bröder eller halvbröder), som aldrig var härskare i den just då aktuella ”huvudstaden”. 

Ytterligare en annan typ av krona möter vi ovanför medaljongerna för Ivan IV:s söner 
Dimitrij (den äldre), Ivan och Dimitrij (den yngre: ”Дїмитрїй на Угличѣ убїенный”). 
Ingen av dessa tre söner hann grunda någon adelssläkt – alla tre dog eller dödades när 
de var barn eller ungdomar. Här kan vi bara framföra en hypotes vad författaren av 
namnlistan kan ha menat: kanske dessa tre prinsar skulle ha kunnat bli härskare och 
fortsatt dynastin efter brodern (eller halvbrodern, i Dimitrij den yngres fall) Fedor 
Ivanovičs död. 

                                                        
6 Jämför bild nr 23 i encyklopedin Brokgauz & Efron (1895, band 16, s. v. ”korona”).  
7 I Jadro rossijskoj istorii (Jadro 1770:28) kvalificeras dessa två härskare med titeln ”tsar”, de enda i Rurik-
dynastin.  
8 Innan han blev storfurste i Kiev (första gången 1015–1016, sedan en gång till 1018–1019) hade Vladimir utnämnt 
honom till furste i Turov omkring 990. Enligt vissa källor var han Vladimirs son, enligt andra Jaropolks, eftersom 
Vladimir övertog Jaropolks änka, som vid denna tidpunkt var gravid med Jaropolks son. 
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På nästa förstoring ser vi toppen av trädet med namnen på de tre sista stor-
furstarna/tsarerna av Rurik-dynastin – Vasilij (Ivanovič), Ivan (Vasil'evič)9 och till slut 
den allra sista Rurik-ättlingen, Feodor10 (Ivanovič); här kan man också se två av de 
diskuterade kronorna: 

Bild 3. Detaljförstoring: de sista tre härskarna av Rurik-dynastin.  

Härskarnas namn på stammen är skrivna med versaler; namntilläggen på stammen och 
alla namnen på grenarna, inklusive tilläggen, är skrivna med gemena (förutom första 
bokstaven; se bild 2).  

I den följande sammanställningen har vi samlat alla namn som finns på stamträdet. I 
varje rad nämner vi först härskaren som står i mitten (på stammen) i fetstil, sedan – inom 
parentes – namnen som finns på grenarna. Ordningen är kronologisk, från Rurik längst 
ned till den sista härskaren av dynastin (som dog 1598) längst upp. Vi bibehåller 
originalets ortografi; bokstäver som är placerade ovanför raden (vynosnye bukvy) 

                                                        
9 Denne tsar Ivan Vasil'evič är idag känd som Ivan IV, och ännu mera känd som ”Ivan den förskräcklige”, men 
detta namntillägg hade ännu inte blivit allmänt vedertaget när Rurik-tavlan gjordes. 
10 Vi tillämpar stavningen Feodor (inte Fedor) för att återge den ryska formen Θеодωръ. 
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kursiveras i vår transkription; förkortningar som beror på platsbrist upplöses i 
hakparenteser [ ]. Numreringen är tillagd av oss.  

 
1. Рурикъ Велико-Новогородскїй 
(till höger: Сїнаусъ БѣлоОзерскїй; till vänster: Труворъ Їзборскїй)  
2. Їгоръ  

3. Свто҃славъ 
(till höger: Ꙗрополкъ; till vänster: Ѡлегъ)  

4. Владимїръ  
(till höger: Свт҃ослав Древлꙗнскїй, Глѣбъ Муромскїй, Борисъ Ростовскїй, 
Свт҃полк Туровскїй, Їзѧслав Полоцкїй, Вышеслав НовоГородскїй; till vänster: 
Подвїзд Волынской, Судїслав Псковскїй, Станїслав Смоленскїй, Мстїслав 
Тмутаракан[ский], Всевлад Владимїрск[ий])  

5. Ꙗрославъ Хромый 
(till höger: Їзѧслав, Владїмїр НовоГородскїй; till vänster: Вꙗзеслав, Їгоръ, 
Свт҃ослав Черниговскїй) 

6. Всевладъ  
(till höger: Ростїслав)  

7. Владимїръ Мономахъ 
(till höger: Свт҃ослав, Їзѧслав, Мстїслав Смоленскїй; till vänster: Андрей, Романъ, 
Вѧзеслав, Ꙗрополк) 

8. Юрьи Долгорукїй 
(till höger: Андрей Бг҃олюбскїй, Їванъ, Борисъ, Глѣбъ, Мстїслав; till vänster: 
Свт҃ослав, Мїхалко, Ꙗрославⸯ, Василко) 

9. Всевладъ Великое Гнѣздо 
(till höger: Константинъ Ростовскїй, Борисъ, Юрьи; till vänster: Їванъ 
Стародубскїй, Свт҃ослав, Владимїр) 

10. Ꙗрославъ 
(till höger: Ѳеодѡръ, Андрей Суздалскїй, Константїнъ Галицїй; till vänster: 
Василїй Костромской, Ꙗрославъ Тверскїй, Данило, Аѳанас) 

11. Алеѯандръ Нѣвскїй 
(till höger: Василїй, Дїмитрїй, Андрей) 

12. Данїло Московской 
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(till höger: Юрьи, Алеѯандръ; till vänster: Аѳaнасїй, Борисъ) 

13. Їванъ Калита 
(till höger: Сїмеонъ; till vänster: Андрей) 

14. Їванъ 
(till vänster: Їванъ) 

15. Дїмїтрїй Донскїй 
(till höger: Данїло, Юрьи Галицкїй, Андрей Можайскїй; till vänster: Константїнъ 
Углїцкїй, Їванъ, Петръ Дмїтровскїй) 

16. Василɪй 
(till höger: Їванъ) 

17. Василїй Темный 
(till höger: Юрьи Болшїй, Юрьи Меншїй, Андрей Углицкїй, Сїмеѡнъ; till vänster: 
Дїмитрїй, Андрей Менⸯшїй, Борисъ) 

18. Їванъ 
(till höger: Їванъ, Юрьи, Дїмитрїй; till vänster: Андрей Старицкїй, Борисъ, 
Сїмеѡнъ) 

19. Василїй 
(till höger: Юрьи Углицкїй) 

20. Їванъ 
(till höger: Дїмитрїй, Їванъ; till vänster: Дїмитрїй на Угличѣ убїенный) 

21. Ѳеодѡръ 

2.  Ruriks stamträd i bibliotekets kataloger 

Universitetsbibliotekets kataloger innehåller inte mycket information om Ruriks 
stamträd. De flesta äldre slaviska tryckta böckerna och handskrifterna som finns idag 
har antingen samlats ihop (och i vissa fall framställts) av forskaren, slavisten och 
boksamlaren Johan Gabriel Sparwenfeld (1655–1727) eller förvärvats av biblioteket 
efter Nicolaus Bergius död (1706; Bergius var teolog, pastor och under de sista sex åren 
av sitt liv superintendent i Ingermanland). Både över Sparwenfelds donationer och allt 
material som kom till biblioteket via Bergius finns det förteckningar på biblioteket, men 
Ruriks stamträd finns inte med i dessa listor. 
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Den tidigaste förteckning som omnämner stamträdet härstammar från år 1785. Denna 
lista (som finns i biblioteksarkivet11) har titeln ”Förtekning på Diwerse Chartor och 
Tabeller, Som wid 1785 Års Inwentering funnos på Bibliotheket”.12 På s. 143 hittar vi 
ett mycket kort omnämnande av Ruriks stamträd: ”№ 39. En rysk genealogisk tabell; 
ritad”. Detta nummer, 39, finns också på baksidan av stamträdet, på den duk som 
teckningen har klistrats fast på. Eftersom numret på duken och i inventariet 
sammanfaller verkar det som att teckningen ursprungligen hamnade på biblioteket i 
form av en pappersrulle och att man klistrade upp den på en målarduk just i samband 
med inventeringen. För övrigt finns fodralet som hörde till pappersrullen också kvar på 
biblioteket, men det förvaras inte tillsammans med stamträdet. 

Nästa gång stamträdet dyker upp i en (likaså handskriven) bibliotekskatalog är i den 
förteckning över slaviska handskrifter som gjordes i oktober–november 1918 av den 
ryske forskaren N. N. Glubokovskij.13 I denna förteckning klassificeras vårt stamträd 
som handskrift och har fått nummer 64, dvs. ”Slav 64”, en signatur som gäller än idag. 
Glubokovskij anser också att teckningen klistrades upp på målarduken först när det hade 
hamnat på biblioteket. I övrigt beskriver han bilden ganska utförligt, men ger ingen som 
helst information angående frågan om när tavlan producerades eller hur den kom till 
universitetsbiblioteket. 

Stamtavlan har således i de äldre bibliotekskatalogerna beskrivits än som handskrift, 
än som tabell. I början av innevarande århundrade sattes tavlan upp på syrefri kartong, 
förmodligen i samband med att den skickades iväg till Moskva på en utställning (första 
gången 2001, sedan en gång till 2007–2008).14 Nu hade den definitivt fått formen av en 
tavla, och det är därför ganska logiskt att den nu förvarades tillsammans med andra 
bilder och kartor på Kart- och bildavdelningen. År 2015 upptogs den i den nybildade 
Kulturarvsavdelningen (Burman 2016:2). Antagligen gör det faktum att Ruriks stamträd 
har klassificerats än som tabell, än som handskrift det svårare att hitta information om 
det i bibliotekets förteckningar, i synnerhet som sammanställningar av tabeller, bilder 
och andra föremål som inte är böcker eller handskrifter har gjorts betydligt mindre 
systematiskt. 

3.  Var är teckningen gjord? 

Som ovan nämnts berikades universitetsbibliotekets äldre slaviska samlingar framför 
allt genom förvärven efter Sparwenfeld och Bergius. (Den senare står till och med för 

                                                        
11 Bibl. ark. K1:b. Listan börjar på s. 139. 
12 Denna förteckning omnämns i Davidsson 1975:63. 
13 Bibl. ark. M 40 r: 2. Beskrivningen av ”Ruriks stamträd” finns på fol. 50v. 
14 Den första utställningen ägde rum på Statliga historiska muséet (GIM), 4 april – 1 juli 2001 (se Orel i lev 2001), 
nästa på Kreml-muséet, 12 december 2007 – 13 april 2008 (Vera i vlast' 2007). 
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fler slaviska handskrifter än Sparwenfeld.15) Bör även Rurik-stamträdet räknas till denna 
handskriftsimport, eller har det producerats i Sverige och har varit i Ryssland enbart vid 
de två tillfällena då det var med på någon utställning i Moskva i modern tid? Som redan 
har nämnts finns stamträdet i varje fall inte med på någon förvärvslista. 

För att försöka svara på denna fråga har vi tittat på så många genealogiska träd som 
möjligt, från både Ryssland och Sverige. Det visade sig att alla ryska stamträd vi hade 
tillgång till skilde sig mycket markant från Rurik-trädet, som ju är ett ganska naturtroget 
träd, med rötter, stam, grenar, och trädet ”växer” nedifrån och upp, dvs. Rurik, 
stamfadern, är längst ned och den yngsta (och sista) rurikiden är längst upp. I de ryska 
”stamträden” från 1600–1700-talen är det ofta tvärtom: stamfadern – eller -fäderna – 
finns längst upp, medan de yngsta familjemedlemmarna är längst ned.16 I allmänhet 
finns det bilder (teckningar) på ättens medlemmar, ibland inneslutna i medaljonger, 
medan vi inte hittar något jämförbart i vårt ”uppsalaträd” – inga porträtt eller avbild-
ningar av hela kroppen, inga glorior, ikoner eller andra föremål som tillhör den ortodoxa 
traditionen, dvs. allt det som är så typiskt för de tidiga ryska genealogierna saknas i 
Ruriks stamtavla. 

Medan det alltså å ena sidan inte tycks finnas några stamtavlor i Ryssland som liknar 
Uppsalatavlan, så har vi faktiskt hittat en svensk stamtavla som liknar vårt ”uppsalaträd”, 
nämligen ”Arbor genealogica Brahea”, ett kopparstick som gjordes som bilaga till en 
bok,17 tryckt i Stockholm 1647 (se bild 4 på följande sida). Det är familjen Brahes 
stamträd. I mitten ser vi en karta över Visingsö, med fästningen Visingsborg, som ägdes 
av familjen Brahe. Konstnärens namn, den tyskfödde grafikern och gravören, Sigismund 
von Vogel (ca 1615–1654), finns på själva kopparsticket.18 Det var Per Brahe den yngre 
som lät framställa boken om hans släkts historia i Danmark och Sverige; uppdraget gick 
till en avlägsen släkting, Johan Örnevinge.  

 

                                                        
15  Enligt Carin Davidssons sammanställning hade 26 av Uppsalabibliotekets 66 slaviska handskrifter tillhört 
Bergius, 23 Sparwenfeld, sju andra personer, och för tio saknas uppgifter (Davidsson 1975:58–63). Stamträdet hör 
alltså till den sistnämnda gruppen. 
16 Se till exempel stamträdet för familjen Volynskij från 1680-talet, som finns med som plansch i Lavrent'ev 2013. 
Fler stamträd som är ritade i Ryssland – de flesta från slutet på 1600-talet och 1700-talet – hittar man som 
illustrationer till Sirenov 2017; se även Sirenov 2018:15; 19. 
17 Kopparplattan förvaras på Skokloster slott. 
18 För en mer detaljerad beskrivning av Brahe-stamträdet se Rudbeck 1923:109–110. Enligt Rudbeck fanns det två 
varianter av kopparsticket (båda från 1647).  
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Bild  4. ”Arbor genealogica Brahea”.  

© Kungliga biblioteket, Stockholm  

Nedan följer även en förstoring av en bit av trädets stam: 
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Bild 5. Detaljförstoring: ”Arbor genealogica Brahea”. 

När man jämför Rurik-trädet (bild 1) med Brahe-trädet (bild 4) upptäcker man väldigt 
många likheter, till exempel rotsystemet, det sätt som namnen är placerade på stammen, 
grenar med namn, varvid även här de viktigaste företrädarna är i mitten, medan de övriga 
finns på grenarna, till exempel kvinnorna. (Heliga Birgitta och hennes dotter Katarina, 
även hon helgonförklarad, finns med på grenarna längst ned till höger.) Vi antar därför 
att konstnären som ritade Ruriks stamträd kände till, eller till och med hade framför sig, 
Örnevinges bok med Brahe-stamträdet och att han var påverkad av Vogels kopparstick. 
Vår slutsats är därför att Rurik-teckningen måste ha producerats i Sverige.  

4.  När gjordes stamträdet? 

Som vi såg så omnämns stamträdet för första gången i ett biblioteksdokument efter en 
inventering år 1785, och det fick då nummer 39 bland ”diverse kartor och tabeller”. 
Eftersom det redan 1647 gavs ut ett liknande stamträd i Sverige måste man dock räkna 
med möjligheten att teckningen kom till betydligt tidigare än 1785. När det inte alls syns 
några vattenmärken,19 var det framför allt handstilen som vi tittade närmare på. Att 
datera ett dokument utifrån en handstil är nästan lika problematiskt som 
vattenmärkesdatering, men man kan naturligtvis få en ungefärlig uppfattning: handstilen 
ser definitivt inte ut som en handstil från de sista decennierna på 1700-talet, utan snarare 
från sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal. Om stamträdet hade producerats i Ryssland skulle 

                                                        
19  Vi är väl medvetna om att datering av handskrifter med hjälp av vattenmärken är förknippad med stora 
metodiska svårigheter (se till exempel Stevenson 1952; Rudén 1968; Gerardy 1980), men i vissa fall kan de 
naturligtvis ge en ledtråd. 
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man behöva avfärda en sådan tidig datering (på grund av dess ”moderna” utformning), 
men om man utgår ifrån hypotesen att det framställdes i Sverige är denna datering inte 
alls orimlig (även om den fortfarande är rätt så inexakt); en tidsperiod från de sista 
årtiondena på 1600-talet till och med de första på 1700-talet kommer i så fall i fråga.  

En mera exakt datering är bara möjlig om det går att fastställa vem (eller vilka 
personer) som var upphovsmannen (-männen), därför ska vi nu ägna oss åt denna fråga. 

5.  Vem var ”författaren” till Ruriks stamträd? 

Vi utgår ifrån att vi bör hitta åtminstone två upphovsmän: dels en konstnär som har ritat 
själva trädet, dels en skrivare som har skrivit de ryska namnen (fastän det inte går att 
helt utesluta möjligheten att skrivaren även hade en stor konstnärlig begåvning). Ännu 
fler personer kan ha varit inblandade, till exempel någon som beställde tavlan och 
eventuellt någon som sammanställde ”texten” (uppställningen av de ryska härskarna och 
deras bröder), men även här måste man räkna med möjligheten att skrivaren också var 
initiativtagare och textförfattare.  

Vi koncentrerar oss framförallt på att identifiera skrivaren. Det var klart för oss från 
första början att härskarnas namn måste ha skrivits av en rysk skrivare, en person som 
har lärt sig skriva i Ryssland: personen i fråga är en erfaren skrivare som behärskade 
flera olika skrivsätt, i synnerhet halvuncialskriften (poluustav) och en något förenklad 
”boksnabbskrift” (knižnaja skoropis'). 20  Dessutom använder skrivaren inte den 
vardagliga varianten av poluustav, utan en särskilt kalligrafisk variant, som enligt Denis 
Cypkin (2016:857) förutsätter en medveten estetik, hög skicklighet och en aktningsvärd 
professionell nivå. Därför är det inte troligt att en svensk någonsin skulle kunna 
åstadkomma en lika professionell handstil, även om han – som var fallet med Johan 
Gabriel Sparwenfeld (1655–1727) – varit i Ryssland och hade engagerat sig mycket i 
ryska språkstudier (jämför till exempel de mycket skickligt utförda versalerna på bild 2 
och 3). För att övertyga oss om detta kan vi jämföra handstilen i vårt stamträd med 
Sparwenfelds ryskspråkiga anteckningar på hans egna handskrifter, som även brukar 
innehålla stavfel. (Jämför till exempel anteckningarna på Uppsalaexemplaret av 
Stryjkowskijs krönika, Slav 26, i bild 6, eller i Grigorij Kotošichins handskrivna bok, 
Slav 29, i bild 7.)  

 

                                                        
20 Begreppen skoropis' och knižnaja skoropis' diskuteras bland annat i artikeln Bystrova 2011. Vår beskrivning 
av de olika handstilarna baserar sig på följande verk: Ščepkin 1967; Kostjuchina 1999; Levočkin 2003; Cypkin 
2016. 
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Bild 6. Detalj av titelsidan av Stryjkowskis krönika i rysk översättning, med Sparwenfelds anteckning på ryska 
(UUB, Slav. 26, fol. 5r).  

I vårt sökande av en lämplig kandidat, nämligen en ryskfödd skrivare som behärskade 
den ryska handstilen till fulländning, föll vår uppmärksamhet först på den säkert mest 
berömda ryska kansliskrivaren som hamnade i svensk exil, Grigorij Karpovič 
Kotošichin,21 författaren till den redan nämnda boken, en redogörelse för Moskvastatens 
regeringsform under tsar Aleksej Michajlovič (regeringstid 1645–1676). Kotošichin 
hade vid minst ett tillfälle lämnat ut hemlig information till svenska diplomater; han 
lämnade Ryssland 1664 och hamnade så småningom i Sverige, där han av sina nya 
arbetsgivare fick i uppdrag att skriva en bok om Moskvastaten.22 Fastän Kotošichins 
handstil vid en första jämförelse inte är helt olik handstilen i Ruriks stamträd, och några 
enstaka bokstäver uppvisar ett snarlikt grafiskt mönster även vid en mer noggrann 
undersökning (till exempel к, л, с), så måste man efter en systematisk jämförelse ändå 
konstatera att det även finns betydande skillnader, till exempel genomgående olikheter 
vad gäller versalerna, och även flera gemener (framför allt г, е, з). Dessutom skiljer sig 
Kotošichins stavningsmönster systematiskt från ortografin i Ruriks stamträd. 
Exempelvis använder Kotošichin alltid stavningen иi/иï i den mjuka maskulina 
adjektivändelsen (Pennington 1980:192), en stavning som är karakteristisk för 1600-
talets kanslistil, medan vi i Ruriks stamträd enbart hittar förekomster av ïи, den variant 
som var bruklig i det ”höga registret” (knižnyj stil') och som också var mer ”modern”.23 
Vi har avfärdat Kotošichin som potentiell skrivare av namnen i Ruriks stamträd också 

                                                        
21 För en kort redogörelse om Kotošichins liv se Pennington 1980:1–11. 
22 Som det har visat sig relativt nyligen utförde Kotošichin även andra uppgifter för de nya svenska arbetsgivarna; 
se Maier 2014. 
23 Se V. M. Živov och B. A. Uspenskijs recension av Pennington 1980 (Živov & Uspenskij 1983:155).  
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av den anledningen att det på hans tid (han avrättades 1667) i Sverige ännu inte fanns 
det nödvändiga handskrivna källmaterialet i form av ryska genealogiska tabeller, och på 
basis av de tryckta böckerna som fanns tillgängliga, exempelvis Sigismund von 
Herbersteins bok eller Peter Petrejus, var det omöjligt att sammanställa ett så detaljerat 
stamträd. 

 

 
Bild 7. Första sidan av Kotošichins handskrivna bok om Moskvastaten (1667), med en anteckning av 
J. G. Sparwenfeld. UUB, Slav 29. 
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Vi har inte hittat någon lämplig potentiell rysk skrivare som fanns i Sverige under 1600-
talets sista årtionden. Situationen ändrades i samband med Nordiska kriget: efter Peter 
den stores nederlag vid Narva (i november 1700) – eller Karl XII:s stora seger – fanns 
det inte bara en mängd ryska krigsfångar i Sverige, utan man tillfångatog även ryska 
köpmän och den ryska residenten i Sverige, furst Andrej Jakovlevič Chilkov med hela 
hans stab, som bestod av två undersekreterare, en översättare, en präst och några andra. 
En av de personer som uppenbarligen arresterades tillsammans med Chilkov och hans 
stab var Aleksej Il'ič Mankiev.24 (I källorna stavas hans namn på olika sätt: Mankiev, 
Mankeev, Mankiewicz/Манкевич.) Denne Mankiev tillbringade, enligt egen uppgift (i 
en supplik till tsar Peter från 1723), arton år i svensk fångenskap.25  Eftersom han 
återvände till Ryssland 1718 borde det alltså ha varit från och med år 1700, dvs. från 
början av kriget. Det förefaller sannolikt att han var i Chilkovs tjänst redan 1700, 
möjligen inte initialt som sändebudets sekreterare, eftersom Mankiev själv säger i den 
redan nämnda petitionen till Peter den store att han under åren 1704–1707 hjälpte 
Chilkovs översättare och hans två sekreterare med deras uppgifter, och att han blev 
furstens officielle sekreterare och översättare först 1707, när den tidigare översättaren 
och en av sekreterarna hade dött. Dessa kronologiska uppgifter verkar osannolika; i 
varje fall stämmer de inte överens med andra uppgifter, enligt vilka Mankiev befann sig 
i Chilkovs tjänst från första början, inte först 1704. Så finns det till exempel en 
anteckning på en rysk handskrift som nu tillhör Uppsala universitetsbibliotek och som 
härstammar från Johan Gabriel Sparwenfeld (Slav 36, ”Seneka Christianskij”26) om att 
den är ”verteradt i Stockholm 1702 ok renskrijfvit af H. Resident Chilkows secreterare 
mz dhenna Cantzlis handh ok stijl”.27 I denna anteckning står det visserligen inte explicit 
att denne sekreterare är Mankiev, men en jämförelse av handstilen med andra 
handskrifter som har attribuerats till Mankiev lämnar ingen tvekan i denna fråga. Ur 
kommentaren på denna handskrift framgår tydligt dels att Mankiev blev Sparwenfelds 
”assistent” redan tidigare än 1704, dels att det måste ha funnits någon sorts relation 
mellan Mankiev och Chilkov redan vid denna tidpunkt. Som nämnts ovan finns det vissa 
fakta som pekar på att Mankiev tillhörde Chilkovs svit så tidigt som år 1700, men 
antagligen var han från början inte den senares sekreterare, utan någon annan sorts 
                                                        
24 Se Lang 1963:19. 
25  Suppliken, som är daterad 8 maj 1723, citeras i Obolenskij 1858:8. Den finns även tillgänglig online: 
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003543565#?page=5 (16 juni 2018). I denna supplik skriver Mankiev bland annat: ”Jag 
blev arresterad i Sverige.” Vi förstår denna mening på det viset att han anlände till Sverige före krigsutbrottet (i 
likhet med furst Chilkov) och arresterades samtidigt som alla övriga ryska medborgare som fanns i Sverige när 
Peter I förklarade krig mot Sverige. Se även Kozlov 2011: 319. – På Riksarkivet i Stockholm finns den samtida 
svenska översättningen av ett brev från tsar Peter till kung Karl XII, i vilket tsaren meddelar att han skickar ”Stolnik 
knäs Andrej Chilkoff” till hans kungliga majestät (Diplomatica Muscovitica 114; arkivalien är inte folierad, men 
Peters brev är det första bladet i denna mapp). Brevet är daterat 24 april 1700. 
26 Ett kort kompendium ur Senecas brev som har sammanställts av en tysk jesuit, Johann Baptist Schellenberg. 
Boken kom ut i tryck första gången i Augsburg 1637 och översattes även till tyska och ungerska. 
27 Det sägs inte helt entydigt under vilket år avskriften gjordes: var det samma år när översättningen verkställdes, 
1702, eller något år senare, dvs. 1703? – J. G. Sparwenfeld var bekant med Chilkov sedan den förres resa till 
Ryssland på 1680-talet och nu, under Nordiska kriget, hade han täta kontakter med många ryska krigsfångar (se 
Birgegård 1985:91). Se också Birgegård 2009:193. 
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tjänare, troligen kammartjänare (Birgegård 2009:193). Det är inte uteslutet att det 
faktum att Mankiev hjälpte Sparwenfeld med att renskriva olika översättningar, och 
även hans stora verk Lexicon Slavonicum, påverkade Chilkov så att denne också började 
anlita Mankiev som avskrivare (av hans korrespondens). I Mankievs supplik till Peter I, 
där han uppger år 1704 som det år när han började arbeta för Chilkov, kan han ha tagit 
hänsyn enbart till den period under vilken han hade specialiserade eller högt 
kvalificerade arbetsuppgifter. Dessutom kan det vara så att Mankiev under de första åren 
i Sverige framför allt arbetade för Sparwenfeld (till exempel med avskriften av Lexicon 
Slavonicum). 

Både residenten Chilkov och hans sekreterare Mankiev hölls under arrest, i princip 
alltid på ett och samma ställe, som Ulla Birgegård (2009:193) skriver: ”Han [Mankiev] 
lär ha varit oskiljaktig från Chilkov och följde honom även vid förvisningarna från 
Stockholm under perioder då fångregimen skärptes”. Ur brev och andra dokument som 
har överlevt till våra dagar framgår det att Chilkov (och uppenbarligen även Mankiev) 
flyttades från den ena orten till den andra och var internerade, förutom i Stockholm, i 
Jönköping 28  (1705–1706), Örebro 29  (1708–1709), Villnäs slott 30  (Louhisaari, nu i 
Finland, 1711) och Västerås 31  (1710, 1713–1715). 32  I slutet av februari 1716 
internerades Chilkov och hela hans stab, däribland Mankiev, på Visingsborg slott som 
ligger på ön Visingsö i Vättern.33 Det hade hänt att fångar lyckats fly, och genom att 
internera dem på en ö minskade denna fara betydligt. Officiellt skedde det eftersom 
Chilkov korresponderade i smyg med de ryska ledarna (Jorikson 2009:168), men från 
och med 1716 förvarades nästan alla de ryska krigsfångarna i detta slott. De fångna led 
av hunger och köld, och många dog, däribland även furst Chilkov (i november 1716; 
Jorikson 2009:168; 175). Chilkovs kvarlevor skickades till Ryssland först i augusti 
1718, när generalerna Trubeckoj och Golovin utväxlades mot fältmarskalk Carl Gustaf 
Rehnskiöld (1651–1722). Det är sannolikt att Mankiev återvände till Ryssland i 
samband med denna utväxling av fångar.34 

Mankiev är annars mest känd som en av två möjliga författare till verket Jadro 
rossijskoj istorii (’Den ryska historiens kärna’) som avslutades 1715 i svensk fången-
skap.35 I historiografin har även furst Chilkov nämnts som möjlig författare. Så utgick 
                                                        
28 Almquist 1942:175; Kozlov 2011:186. 
29 Kozlov 2011:188; Ėpistoljarnoe nasledie 2015:212–216. 
30 Ėpistoljarnoe nasledie 2015:218–224. 
31 Att Mankiev var i Västerås åtminstone 1710 dokumenteras genom en handskriven kommentar av Sparwenfeld 
på ett manuskript som har renskrivits of Mankiev och förvaras på Uppsala universitetsbibliotek (Slav 33). Se även 
Birgegård 2009:193. 
32 Kozlov 2011:308–312; Ėpistoljarnoe nasledie 2015:267–277. 
33 Se Visingsö med slottet Visingsborg på kartan som finns med i det genealogiska trädet över Brahe-släkten 
(bild 4). 
34 Galina Šebaldina (2014:130) skriver att ”den avlidne residentens kropp” ledsagades till Ryssland av följande 
medlemmar i den bortgångne residentens kansli: översättaren Aleksej Mankiev, kanslisten Ivan Čered'ev, skriva-
ren Jakov Efimov och tjänaren Sergej Strelkov. Denna information styrks dock inte med några dokument eller 
andra källor. 
35 Året (1715) står i författarens dedikation till Peter I: ”Västerås, 7 april 1715.” Hela dedikationen återges av 
S. Solov'ev (1855:3–4) och A. Vostokov (1842:391–392), enligt en relativt tidig handskrift som idag förvaras på 
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verkets första utgivare, den tyskryske historikern G. F. Miller (eller på tyska Gerhard 
Friedrich Müller), ifrån att författaren var Chilkov, varför detta namn står som författare 
på titelsidan av alla tryckta utgåvorna av verket (fyra utgåvor kom ut på ryska: 1770, 
1784, 1791, 1799; Smirnov 2014:151).36 Senare har det varit allmänt vedertaget att det 
var Mankiev som var författaren, som det också sägs i Mankievs redan nämnda supplik 
till Peter I från 8 maj 1723, där han ber om en bättre lön, bland annat med argumentet 
att han i Sverige inte bara har skrivit av hemlig korrespondens och annan korrespondens 
till Ryssland, utan han hade också överlämnat ”den lilla boken” Jadro Gistorii 
Rossijskoj genom Aleksandr Ivanovič Rumjancev. Eftersom Mankiev använder detta 
argument för att få en ”löneförhöjning” måste det ju tolkas så att Mankiev inte bara hade 
överlämnat den handskrivna boken till Rumjancev (för vidarebefordran till tsar Peter), 
utan att han även var författaren (eller en av författarna). Men i en relativt ny publikation 
framför Svetlana Dolgova (som har ett långt förflutet på det Ryska statliga arkivet för 
äldre dokument, RGADA) ännu en gång argument som är tänkta att styrka hypotesen 
om Chilkovs författarskap, dock inte särskilt övertygande, i synnerhet eftersom det finns 
flera fel i citat och hänvisningar (Dolgova 2015:12). Om det inte kommer fram nya 
dokument, förefaller det oss svårt eller omöjligt att komma till ett slutgiltigt 
ställningstagande i denna fråga, och för övrigt anser vi det fullt tänkbart att både Chilkov 
och Mankiev deltog i författandet – hursomhelst befann de sig ju hela tiden på ett och 
samma ställe. Även om man skulle hitta ursprungsversionen till verket så skulle det inte 
gå att dra någon slutsats utifrån handskriften, för även ifall Mankiev inte var författaren, 
eller en av författarna, så gjorde han ju utan tvekan renskriften. Ett av Dolgovas starkaste 
argument mot Mankievs författarskap är att han inte skulle ha haft den nödvändiga 
bildningen, men enligt Ulla Birgegård, som har studerat J. G. Sparwenfelds litterära 
produktion mycket ingående, var Mankiev en högutbildad person, latinkunnig, som 
”gjorde en stor och viktig insats inom Sparwenfelds ordboksprojekt som skrivare och i 

                                                        
Ryska statliga biblioteket i Moskva (se fotnot 45). Dedikationen är undertecknad med initialerna ”A. M.” Miller 
bestämde sig för att inte ta med dedikationen i förordet till den tryckta utgåvan; han citerar bara några utdrag, 
varvid han delvis förvränger innehållet. Så säger Miller att författaren ”имел на сей труд повеление” och tolkar 
det som att det var någon högt uppsatt rysk fånge i Sverige som gav Chilkov ordern att skriva boken. Svetlana 
Dolgova (2015) citerar inte heller ur någon tidig originalhandskrift (eller Solov'evs uppsats), utan ur Millers förord, 
så att hon reproducerar det missförstånd som redan fanns hos Miller. Hon tror att det var Peter I som befallde 
Chilkov att skriva boken. I sin dedikation till tsar Peter skriver författaren så här (”dunkelt”, enligt G. F. Miller): 
”Вашего Царскaго Величества всюду пространно и высоко славимое имя дало мнѣ вину, дабы дерзнуть 
сей убогій мой трудъ [...] Вашему Величеству восписать; а особно повелѣло мнѣ то славныхъ Вашего 
Царскаго Величества дѣлъ и надъ непріятелми побѣдъ великолѣпіе [...]” (Solov'ev 1855:3). Vår tolkning är 
att det är Peters namn, hans stora gärningar och glansfulla segrar som ”befallde” skribenten att ägna sig åt en 
beskrivning av Rysslands historia, inte någon person. (Samma tolkning gör också Peštič 1961:104.) Dolgovas 
argument att tsar Peter bara hade kunnat ge en sådan order till furst Chilkov och inte till en för honom okänd 
Mankiev faller därmed. 
36 Två gånger gavs verket ut i tysk översättning: Des Fürsten Andrei Jakowlewitsch Chilkows, Blischnei-Stolniks 
... Kern Russischer Geschichte: zum Nutzen derjenigen, die sich einen kurzen Begriff von der russischen 
Geschichte machen wollen… (Moskva [efter1770], 1781, den senare utgåvan är tryckt i Leipzig). 
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någon mån redaktör” (Birgegård 2009:193).37 Han bör därför inte uteslutas som möjlig 
författare till ett kompendium om rysk historia på grund av bristande bildning. 

För vår undersökning av ”Ruriks stamtavla” är det inte någon avgörande fråga om 
det var Chilkov eller Mankiev (eller båda två) som författade Jadro rossijskoj istorii. 
Vad som däremot är mer relevant för oss är det faktum att både stamträdet och en hel 
rad handskrifter, som med goda argument har tillskrivits Mankiev, finns bevarade på ett 
och samma bibliotek i Uppsala. Och just detta faktum har gjort det möjligt för oss att 
jämföra Mankievs handstil (till exempel i bild 8) med bokstäverna i stamtavlan.  

Bild 8. Titelsidan och en textsida ur handskriften ”Ėnchiridion Ėpikteta” (UUB, Slav 33). Avskrivarens 
namn, Mankiev (”Manchewitz”), är skrivet av J. G. Sparwenfeld. 

Brödtexten i denna handskrift – en kort handbok i livets konst, ursprungligen författad 
på grekiska av Arrian, Epictetus lärjunge, på 200-talet – är skriven med samma slags 
                                                        
37 Fastän det inte framgår entydigt ur Sparwenfelds notis vem som utförde översättningen av Seneka Christianskij 
(se ovan, s. 22) så utesluter vi inte att Mankiev även hade översatt verket, inte bara skrivit av det, för 1720 blev 
han anställd av det ryska Utrikeskollegiet som översättare med svenska, latin och polska som specialområden, så 
han kunde uppenbarligen latin. Vid detta kollegium arbetade han till sin död, den 16 maj 1723 (Ėpistoljarnoe 
nasledie 2015:337). 
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extremt små bokstäver som de vi hittar i namntilläggen i ”Ruriks stamtavla”. De gemena 
bokstäverna som är skrivna med skoropis' är relativt få i Drevo. Men när man jämför 
dessa finner man många likheter, t.ex. bokstaven г, som – även mitt i ett ord – är mycket 
längre och ser ut som en versal; bokstäverna у och р, som har en mycket karakteristisk 
form och precis som г sträcker sig långt ovanför raden (för р och г se till exempel ordet 
”Велико-НовоГородскїй” på detaljförstoringen, bild 2). Man kan också nämna 
tvärsträcket i ѣ (ѣ), som går ner till vänster om bokstaven (till exempel i namntillägget 
”БѣлоОзерскїй” för Ruriks bror Sinaus i stamträdet) och det faktum att den andra 
pricken över bokstaven ï (på ryska и десятиричноe) vanligtvis ligger högre upp än den 
första. Det sistnämnda draget är tydligare i avskriften av Ėnchiridion, men här och där 
kan man också skönja det i stamträdet (jämför bild 2). Allt som allt kan man konstatera 
en större variation av kursivbokstäver i Slav 33 (Энхиридион), vilket förefaller naturligt 
med tanke på att denna handbok innehåller betydligt mer text än stamträdet, där 
variationen är mycket begränsad (se dock varianterna av bokstäverna ж, г, д, р och 
några till i bild 8). Generellt sett är det tydligt att Mankiev ofta använde ett speciellt 
skrivsätt, med ett tydligt avstånd mellan bokstäverna (som alltså inte är ihopskrivna),38 
och precis ett sådant skrivsätt har använts i stamträdet. 

Men allra tydligast sammanfaller versalerna, som på våra illustrationer syns särskilt 
bra i orden ”Эпиктета Энхиридион” (vänstra delen av bild 8) och i räkneorden ”НѲ” 
[59] och ”Ѯ” [60] (högra delen av bild 8).  

I tabell 1 (nedan) har vi sammanställt några av de mest iögonfallande likheterna 
mellan några versaler i ”Ruriks stamträd” och i Mankievs avskrift av Ėnchiridion;39 vi 
kommenterar dessa likheter i spalten till höger. Kommentarerna tar upp bokstävernas 
form, linjernas tjocklek och orientering osv.40  
 
 
 
 
 
 

                                                        
38 Om Mankievs handstil se även i inledningsbandet till Sparwenfelds lexikon (Birgegård 1985:7–10).  
39 Trots att Sparwenfeld gjorde en anteckning på titelsidan av Ėnchiridion, enligt vilken det var han själv som 
utfört översättningen och Mankiev enbart skulle ha ombesörjt renskrivningen, anser vi det vara osannolikt att 
Sparwenfeld ensam skulle ha åstadkommit denna översättning. Vi antar att Sparwenfeld möjligen gjorde ett första 
utkast, vilket sedan rättades av Mankiev i samband med renskrivningen. Hela anteckningen lyder så här (vi citerar 
inte hans translitterering av titeln): ”verterat af Latijn 1710 medh tabula Coebetis. J.G.S.F.” Fortsättningen är 
skriven med annat bläck: ”och renskrifvit i Stockh[olm] af Manckewitz secret. af Ryske Resid. Chilcow.” Se också 
Davidsson 1975:68; Nikolaev 2017:454 (den senare anför citatet både på svenska och på ryska). När Mankiev så 
småningom kom tillbaka till Ryssland, hade han tydligen en avskrift av både den latinska och den ryska 
(”словенски”) texten med sig, och åtminstone den tjänsteman som gjorde sammanställningen av den avlidnes 
tillhörigheter var övertygad om att översättningen var den nyss avlidne Mankievs verk (”его умершаго руки 
переводъ”; Obolenskij 1858:6). 
40  För en utförlig genomgång av ryska böcker skrivna i halvuncialstil (poluustav) på 1400–1600-talen se 
Kostjuchina (1999:35–46). 
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Ruriks 
stamtavla 

Ėnchiridion 
(Mankiev) 
 

Kommentar  

  

Bokstaven А har en mycket karakteristisk form, med två små öglor. 
Det vertikala strecket avslutas både uppe och nere med horisontella 
linjer. 

  

Bokstaven Е kännetecknas av en böjd horisontell linje som blir 
tjockare på slutet. ”Halvmånen” (med öppningen åt höger) avslutas 
med horisontella linjer.  

  

Bokstaven ”Ksi” innehåller en tredubbel ”båge” i mitten. Längst ned 
en böjd horisontell linje som blir tjockare på slutet (jämför det 
vertikala strecket hos E-bokstaven). 

  

Hos bokstaven D pekar båda ”fötterna” inåt (mot varandra), varvid 
den högra ”foten” förlängs en aning bortom det horisontella strecket 
(jämför den högra avslutningen av den horisontella linjen hos 
bokstaven T). Bokstavens övre gräns markeras av en horisontell linje. 

  

Bokstaven R liknar en biskopsstav (kräkla); nedtill avslutas den med 
en horisontell linje (jämför A, D, T).  

  Bokstaven ”Fita” består i båda fallen av en identiskt böjd O-liknande 
form och en horisontell linje i mitten, vars vertikala avslutningar 
pekar inåt och det högra strecket förlängs uppåt (jämför ”fötterna” 
hos bokstaven D). 

  

Bokstaven Т kännetecknas av samma vertikala inåtpekande 
avslutningar på den övre vertikala linjen som ”fötterna” på D och 
tvärlinjen på bokstaven ”Fita”. Även här förlängs det högra strecket 
snett uppåt, högre än resten av bokstaven. Nertill avslutas den med 
en horisontell linje.  

Tabell 1. Jämförelse av några versaler i ”Ruriks stamträd” och i Mankievs avskrift av ”Ėnchiridion” (UUB, 
Slav 33). 

En jämförelse av såväl handstil som ortografiska egenarter pekar på Mankiev som 
skrivare av ”uppsalaträdet”. Å ena sidan är handstilarna snarlika, å andra sidan kan de 
ortografiska normer som Mankiev följde när han producerade renskriften av 
Sparwenfelds lexikon dokumenteras även i Ruriks stamträd, i synnerhet användningen 
av bokstaven ”a jotirovannoe” (ꙗ) i början på ett ord, användningen av den latinska i-
bokstaven med två prickar (ï) inte bara i adjektivändelser, utan även i andra positioner 
och till och med först i ett ord (till exempel Дїмитрїй, Дїмїтрїй, Їванъ med flera i det 
genealogiska trädet). Det förefaller samtidigt osannolikt att de ortografiska 
säregenheterna i stamträdet skulle ha kommit till på grund av att skrivaren har härmat 
stavningen i den använda källan (eller källorna), eftersom vi hittar samma mönster i 
andra handskrifter av Mankiev. 

Om det var Mankiev som producerade renskriften av Ruriks stamträd måste det ha 
tillkommit i början av 1700-talet, när han var internerad på olika ställen i Sverige. (En 
ännu mera exakt datering föreslår vi längre ner.) I och med att Mankiev också deltog i 
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Sparwenfelds lexikonprojekt går det dessutom att framlägga en del hypoteser angående 
de källor som kunde ha stått till Mankievs förfogande. 

6.  Möjliga källor till Ruriks stamträd 

När vi nu ställer upp hypotesen att stamträdet har producerats i Sverige är nästa fråga: 
varifrån har den som sammanställde alla namnen i det genealogiska trädet tagit den 
nödvändiga informationen om de ryska furstarna och tsarerna? Ingen kan ju reproducera 
ett sådant träd ur minnet, utan källor är absolut nödvändiga. Det är ett känt faktum att 
man i Sverige redan mycket tidigt intresserade sig för sådan kunskap. Det framgår bland 
annat av incidenten med den svenska tolken Engelbrekt Nilsson, som kom till Ryssland 
med en beskickning år 1569 och kvarhölls där i flera år för att lära några ungdomar 
svenska (tillsammans med en annan tolkkollega).41 När den svenske kungen Johan III 
så småningom krävde att få tillbaka sina rysktolkar, svarade tsar Ivan IV (”den 
förskräcklige”) att den ena inte längre fanns i livet, och den andra, ”Avram” 
(=Engelbrekt), redan hade varit på väg hem en gång tidigare, men blivit anhållen vid 
gränsen i Nöteborg, där man hos honom hade hittat ”böcker om våra stora gärningar och 
många genealogier och många andra våra verk, och Avram [Engelbrekt] hade stulit 
dessa stora verk i hemlighet, medan han bodde i vårt land, och därför kunde din tolk 
Avram ha blivit avrättad, men Vi, kristna härskare, lät inte avrätta din tolk Avram, utan 
för din skull så har vi släppt iväg din tolk Avram hem till dig […].” Ifall sedan 
svenskarna skulle ta upp detta fall vid förhandlingar några år senare, blev de ryska 
delegaterna instruerade att säga ”att denne [Avram/Engelbrekt] hade skrivit av 
[information om] vår härskares släktskap och [ur] våra förordningar” (Savva 1914:157–
158). Vi kan dra slutsatsen att tsarernas genealogi betraktades som en hemlighet, och 
den svenska tolken som hade fått för sig att studera bland annat tsarens släktträd var 
nära att mista livet på grund av sin nyfikenhet. Att han ändå tog på sig denna riskfyllda 
uppgift beror säkert på att han visste hur begärligt detta material var i Sverige, och 
kanske hade han ju också fått i uppdrag att försöka skaffa fram det vid sidan om sitt 
uppdrag som beskickningens tolk (det är ju alltid tolkarna som har lättast att komma 
över hemlig information, eftersom de kan kommunicera direkt med den ryska parten, 
utan mellanhand). 

Uppenbarligen lyckades 1500-talstolken Engelbrekt inte med konststycket att 
leverera den önskade informationen till sina svenska uppdragsgivare. När man utgår 
ifrån vilka genealogiska uppgifter om de ryska furstarna och tsarerna som så småningom 
kom till Sverige blir det tydligt att man här inte hade tröttnat på att försöka samla denna 
typ av information. Emellertid härstammar de äldsta handskrifterna som finns bevarade 
i Sverige och som kunde ha legat till grund för en genealogisk sammanställning såsom 

                                                        
41 De övriga deltagarna i beskickningen anhölls också, men de kvarhölls ”bara” i två år. Se redogörelsen för 
beskickningen, som författats av sändebudet biskop Paul Juusten (Kajanto 1995:50–85). 
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vårt Rurik-träd från 1600-talets sista två årtionden. Särskilt aktiv samlare av genealogisk 
information var J. G. Sparwenfeld, slavisten som redan har nämnts flera gånger och som 
tillbringade åren 1684–1687 i Moskva: först som medlem av en beskickning, alltså som 
diplomat, men sedan stannade han kvar där som privatperson, med ett stipendium från 
kungen, för att lära sig ryska språket och ryska realia (Birgegård 2002:14–15). Han var 
intresserad av rysk historia och samlade inte bara furstars och tsarers stamträd, utan även 
andra handskrifter och äldre tryckta böcker. Bland ”Sparwenfelds handskrifter” hittar vi 
till exempel avskrifter av genealogiska böcker (rodoslovnye knigi), vilka ofta innehöll 
genealogiska listor och tabeller över de ryska storfurstarna och tsarerna. Denna sorts 
listor skulle mycket väl ha kunnat användas för att sammanställa Ruriks stamträd. 

Sparwenfelds exemplar av rodoslovnye knigi förvaras idag på Västerås stads-
bibliotek. 42  Utöver dessa finns det i Sverige även en genealogisk bok som hade 
förvärvats av den svenske officeren Peter Schenström, när denne befann sig i rysk 
fångenskap under åren 1709–1721 (Davidsson 1971:357–362). Eftersom Mankiev inte 
längre vistades i Sverige när Schenström återvände från Ryssland har vi koncentrerat 
uppmärksamheten på de genealogiska böcker som fanns här redan på Mankievs tid och 
som idag förvaras i Västerås. I Västeråsbanden hittade vi fyra genealogiska listor som 
tillkom senast 1686, enligt egenhändiga anteckningar av J. G. Sparwenfeld i själva 
böckerna: 

1. Rod gosudarej i velikich knjazej Moskovskich. Rospis' udel'nym knjazem (Род 
государей и великих князѣй Московских. Роспись удѣлнымъ князѣмъ), Codex AD 
10, s. 1777–1782.  

2. Rodoslovie velikich knjazej ruskich (Родословие великих князей руских), 
AD 10, s. 1785–1814.  

3. Kniga glagolemaja rodoslovec velikich knjazej velikija Rosii. Ot pervago velikago 
knjazja Rjurika. I po velikago Gosudarja carja i velikago knjazja Feodora Ivanoviča vsea 
Rusii samoderžca (Книга глаголемая родословецъ великих князей великия Росии. 
От перваго великаго князя Рюрика. И по великаго Государя царя и великаго князя 
Феодора Ивановича всеа Русии самодержца), AD 11, s. 49–99.  

4. Rodoslovec velikich knjazej ruskich, napisano vkratce (Родословецъ великих 
князей руских, написано въкратцѣ), AD 11, s. 1661–1676.  

Vi vill särskilt nämna att codex AD 11 till stor del utgörs av en så kallad ”stegbok” 
(степенная книга); dessa stegböcker innehöll också genealogisk information. För 
övrigt omfattar de genealogiska listorna som finns i codex AD 10 enbart information 
om regionala furstar; de var därför mindre värdefulla som omedelbara källor till Ruriks 
stamträd. Däremot stämmer antalet led i Uppsalaträdet – 21 led från furst Rurik till 
storfurst och tsar Fedor (Ivanovič) – överens med ”Краткий родословец” (codex 
AD 11, s. 1661–1676) och den genealogiska boken i codex AD 11 (s. 49–99). Varken 

                                                        
42 Codex AD 10, 11. Angående AD 10 se Dahl 1949:49–53. 
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de ryska genealogiska böckerna eller Ruriks stamträd tar upp några kvinnliga Rurik-
ättlingar, utan enbart manliga.43 Dessa genealogiska böcker skulle mycket väl ha kunnat 
användas av den person (eller de personer) som sammanställde Rurik-stamträdet.  

Det finns dock en annan potentiell källa för Rurik-trädet, en som enligt vår mening, 
efter noggranna jämförelser (se nedan), förmodligen användes som huvudkälla: boken 
Jadro rossijskoj istorii; de ovan nämnda genealogiska böckerna ingick dock säkert i det 
källmaterial som utnyttjades för att sammanställa detta historiska kompendium. 
Naturligtvis är det ju inte heller uteslutet att en och samma person samtidigt arbetade 
med både Jadro 44  och stamträdet. Vad gäller Jadro-texten studerade vi först den 
tidigaste tryckta utgåvan (1770), men eftersom vi inte kunde veta hur mycket utgivaren 
har ändrat så beslöt vi att titta närmare på några av de tidiga handskrifter vi hade tillgång 
till. Den ena finns på Ryska statliga biblioteket (RGB) i Moskva,45 den andra på Herzog 
August Bibliothek (HAB) i Wolfenbüttel.46 RGB-handskriften tillkom i början av 1700-
talet, enligt Aleksandr Vostokov (1842:391); HAB-handskriften måste också ha 
tillkommit relativt tidigt eftersom biblioteket fick den år 1739 eller 1740 (Matthes 
1990:181), tillsammans med några andra ryska handskrifter.47 

En noggrann jämförelse av namnen på de ryska furstarna och tsarerna i vårt stamträd 
och i Jadro-textvittnena som förvaras på RGB och på HAB visar att namnen (inklusive 
namntillägg/epitet48) på de 21 viktigaste rurikiderna sammanfaller nästan till hundra 
procent. Även namnen på sönerna och den kronologiska ordningen mellan sönerna 
sammanfaller. I många fall är till och med stavningen identisk. 

Detta åskådliggörs i tabell 2, där vi anger de mest iögonfallande likheterna i fetstil:49 

 

№ Handskrift RGB,  
fol. 16–16v 

Handskrift HAB,  
s. 51–52 

Ruriks stamträd, 
Uppsala 

                                                        
43 Vad gäller de ryska genealogiska böckerna se Byčkova 1975:164: ”В родословных книгах женщины, как 
правило, не записаны. Только в отдельных случаях, где родословцы сохранили в неурезанном виде 
семейные росписи, названы браки женщин.” 
44 Jadro rossijskoj istorii har bevarats i många avskrifter (vi har uppgifter om 18), varav några dock är kopior av 
den tryckta utgåvan. Berättelsen i Jadro sträcker sig fram till 1710-talet: det sista årtal som explicit nämns i boken 
är 1712, men efteråt följer ett stycke om tsar Peters ”erövring av hela Finland”, vilket betyder att skribenten även 
tar upp en händelse som ägde rum under åren 1713–1714. 
45 Signum: RGB, fond 256: Sobranie N. P. Rumjanceva, op. 1, nr 270. 
46 Signum: Cod. Guelf 217.7 Extravag. 
47 Intressant nog finns det ytterligare en Jadro-handskrift i Wolfenbüttel, dock inte på Herzog August Bibliothek, 
utan på Niedersächsisches Landesarchiv Wolfenbüttel (signum 1 Alt 6 Nr. 208). Denna avskrift är tyvärr inte 
komplett, utan den slutar med år 1478. Det finns ingen datering alls på arkivet, och ingen vet när den kom dit. Den 
tillhör med all säkerhet inte de allra tidigaste bevarade textvittnena av Jadro, som för oss är de mest relevanta.  
48 Ivan IV, som idag genomgående kallas Groznyj (på svenska ’den förskräcklige’), har inget namntillägg, varken 
i Jadro Rossijskoj istorii eller i vårt stamträd. Däremot förekommer det i Jadro när Ivan IV:s farfar, en annan Ivan 
Vasil'evič (Ivan III), behandlas utförligt (dock inte i den korta sammanställningen av härskarna som vi ser i 
tabellen; se Jadro 1770:166; 168; 181; 205 eller i RGB-handskriften på fol. 78v; 79v; 85v; 97v). Namntillägget 
Groznyj användes alltså i början om Ivan III och slog igenom definitivt för Ivan IV först under nittonhundratalet 
(se Halperin 2008).  
49 I handskrifterna är det ofta svårt att se skillnad mellan versaler och gemena. Vi har konsekvent använt versaler 
i namnen. 
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1 Великїй Кн҃зь Рурикъ великїй Кн҃зь Рурикъ Рурикъ 

2 Їгоръ Руриковичь Ігоръ Руриковичь Їгоръ 

3 Свѧтослав Їгоровичъ Св҃тославъ Ігоровичь Свт҃ославъ 

4 Владимиръ 
Ст҃ославовичъ 

Владимеръ 
Св҃тославовичь 

Владимїръ 

5 Ꙗрославъ 
Владимировичъ Хромїй 

Ꙗрославъ 
Владимировичь Хромый 

Ꙗрославъ Хромый 

6 Всеволод Ꙗрославовичъ Всевладъ Ꙗрос҇лавовичь Всевладъ 
7 Владимиръ 

Всевладовичъ 
Мономахъ50 

Владимеръ Всевладовичь 
Мономахъ 

Владимїръ Мономахъ 

8 Юрїй Владимировичь 
Долгорукой 

Юрья Владимїровичь 
Долгорукой 

Юрьи Долгорукїй 

9 Всевладъ Юрⸯевичъ, 
Великое Гнѣздо на 
Прс҇толѣ владимирⸯс҇комъ 

Всевладъ Юрьевичь 
Великое Гнѣздѡ, на 
Прс҇толѣ владимїрскомъ 

Всевладъ Великое 
Гнѣздо 

10 Ꙗрославъ Всевладовичъ Ярослав Всевладовичь Ꙗрославъ 
11 Алеѯандер ҇

Ꙗрославовичъ Нѣвскїй 
Алеѯандръ 
Ꙗрославовичь Nевскїя 

Алеѯандръ Нѣвскїй 

12 Данило Алеѯандровичъ 
Первый всеѡбщїи 
Державецъ Русскїхъ на 
Московъс҇ком҇ Пр҃столѣ 

Данїлѡ Алеѯандровїч 
Первый всеѡбщїи 
державецъ русскїи на 
Московскомъ Прс҇толѣ 

Данїло Московской 

13 Їванъ Даниловичъ 
Калита 

Їванъ Данїловичь Калита Їванъ Калита 

14 Їван҇  Ївановичъ Їванъ Ївановичь Їванъ 
15 Димитрїй Ївановичъ 

Донской 
Димитрїи Ївановичь 
Донской 

Дїмїтрїй Донскїй 

16 Василїй Дмитрїевичъ Василїи Дмитрїевичь Василɪй 
17 Василїй Василїевичъ 

Темный 
Василїи Васильевичь 
Темный 

Василїй Темный 

18 Їванъ Василїевичъ Їванъ Васильевїчь Їванъ 
19 Василїй Ївановичъ Василїи Ївановичь Василїй 
20 Цр҃ъ Їванъ Василїевичъ Цр҃ь Їванъ Васильевичь Їванъ 
21 Цръ Ѳеѡдоръ Ївановичъ 

бездѣтенъ 
Цр҃ь Ѳеодоръ Ївановичь 
бездѣтенъ 

Ѳеодѡръ 

Tabell 2. Jämförelse mellan Jadro-handskrifterna på Ryska statliga biblioteket och Herzog August Bibliothek 
med Ruriks stamträd, Uppsala. 

                                                        
50 Мономахъ är skrivet ovanför raden, fol. 16. 
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Här ser vi att några stavningsformer exakt sammanfaller i handskrifterna och i Rurik-
trädet. För Rurik och hans son Igor' tillämpas mycket ovanliga stavningar: Рурикъ, med 
у (som markerar ett icke-palataliserat [r]-uttal i början på ordet; jämfört med det vanliga 
Рюрикъ); Игоръ (mera exakt: Їгоръ), med ъ, som återigen markerar ett hårt [r]-uttal, i 
stället för det vanligare Игорь (på bild 2 kan man se dessa namn i förstoring); samma 
former återfinner man i Jadro. Även Mankievs användning av и десятиричное med två 
prickar (ï) går att belägga i Jadro: Їгоръ, Їванъ; både Drevo och våra två handskrifter 
använder konsekvent formerna Всевладъ (utom i ett fall i RGB-handskriften), 
Всевладович(ь) och Данило (inte Всеволод, Всеволодович och Даниил, som var mer 
allmänt vedertagna). Namnet Jurij som stavas på ett mycket ålderdomligt sätt i 
stamträdet (Юрьи) har fått olika varianter i de Jadro-handskrifter vi haft tillgång till, 
men formen Юрьи har uppenbarligen bevarats i några av dem, eftersom namnet återges 
exakt på detta sätt i den tryckta utgåvan av Jadro Rossijskoj istorii (Jadro 1770:27); i 
RGB-handskriften används på andra ställen stavningen Юрьй.51 Både Drevo och Jadro 
har också namnformen Vjazeslav (istället för Vjačeslav, son till Vladimir Monomach), 
en form som enligt A. Vostokov (1842:393) skulle vara felaktig och peka på att 
författaren till Jadro har använt utländska källor. Mycket riktigt innehåller den polska 
utgåvan av Stryjkowskis krönika – en av de utländska Jadro-källorna som explicit 
nämns i själva verket 52  – formen Wizesław (Stryjkowski 1582:141), som kan ha 
framkallat den ryska namnformen Vjazeslav. 

                                                        
51 När man studerar alla förekomsterna av namnet hittar man en viss variation i Jadro, som ibland till och med har 
formen Георгий, medan vårt stamträd enbart har Юрьи. Den välkände storfursten Jurij Dolgorukij har i Jadro fått 
hela tre namnvarianter (enligt RGB-handskriften, fol. 43v): ”Георгïй, Гургïй, или Юрьй Владимїровичь, 
зовомїй долгорукой, седьмый сн҃ъ Владимировъ Мономашъ”. 
52 Vi har inte detaljstuderat frågan om vilka källor som användes för Jadro rossijskoj istorii eftersom vårt primära 
undersökningsobjekt här och nu är stamträdet, inte historiekompendiet (vi har dock för avsikt att återkomma till 
källorna för Jadro i ett senare arbete). Bland de källor som nämns i själva boken återfinns en rad klassiska författare 
(Berossus, Xenophon, Gaius Julius Solinus, Plinius, Flavius Josephus och andra); polska historiker från medeltiden 
och den tidigmoderna tiden (till exempel Wincenty Kodłubek, Jan Długosz, Maciej Stryjkowski, Bernard 
Wapowski, Marcin Kromer, Marcin Bielski); tidigmoderna tyska författare (Johannes Carion, Philipp 
Melanchthon, Salomon Kuräus); italienska historiker (Mauro Orbini, Eneas Silvius Piccolomini, också känd som 
påve Pius II); svenska författare (Petrus Petrejus, Laurentius Paulinus Gothus; se också Almquist 1942:55). Alla 
dessa – plus några till – nämns alldeles i början på Jadro (1770:7–8), om än inte så explicit som här i vår lista, 
men i alla fall så att det går att identifiera dem. De klassiska författarna spelade naturligtvis en högst obetydlig roll 
i sammanhanget och kommer bara in när det handlar om etymologiska spörsmål, och även de italienska och tyska 
källornas påverkan måste ha varit ytterst obetydlig eftersom deras verk inte innehåller särskilt många detaljer om 
den ryska historien. Mer inflytelserika var förmodligen några av de polska författarna, till exempel Stryjkowskis 
krönika (om Stryjkowskij som källa för Jadro se Rogov 1967:146–150) och eventuellt svensken Petrus Petrejus. 
Den senares bok Regni Muschovitici sciographia… (Petrejus 1615, på svenska) finns för övrigt med på en lista 
över Mankievs tillhörigheter efter hans död 1723 (Obolenskij 1858:6). Typiskt nog nämns bara mycket få källor i 
Jadro-kapitlen som handlar om den ryska historien: Stryjkowski (Jadro 1770:59) och ytterligare en gång, då 
tillsammans med Wapowski och ”Nestor Pečerskij”, dvs. Nestorskrönikan (ibid.:103). Det finns också några 
hänvisningar till anonyma ”litovskie letopiscy”, vilket i klartext ganska säkert syftar på Stryjkowski igen (till 
exempel ibid.:111); Długosz och ”Mechovyj” (Maciej Miechowita /  Maciej z Miechowa) omnämns i samband 
med ett stycke om Kiev före tatarernas infall. Hänvisningarna till ”Iohannes Gothus” och ”Paulinus Gothus” står 
inom hakparenteser (ibid.:130). Ur den italienskfödde historikern Polydorus Vergilius verk citeras ett långt stycke 
om pulvrets upptäckt (ibid.:138–139). De viktigaste källorna, de som har använts för den ryska Rurik-genealogin, 
nämns dock inte alls. Om källorna till Jadro se även Peštič 1961:103–109. 
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En stor skillnad när man jämför namnen i Ruriks stamträd och i Jadro är att 
stamträdet principiellt utelämnar fadersnamnen, medan Jadro har fadersnamn i alla 
fallen (utom hos Rurik, av begripliga skäl). Förklaringen är antagligen att dessa namn 
skulle ha tagit för mycket plats, så skrivaren bestämde sig för att utelämna dem. I själva 
verket är ju fadersnamnen inte särskilt informativa i detta sammanhang eftersom de kan 
bildas när som helst; listan på stammen är ju uppbyggd på det viset att härskaren som 
står ett steg längre ner alltid är fadern. I stället har utrymmet under själva namnet på 
planschen reserverats för eventuella namntillägg av typen Дмитрий Донской, 
Всевладъ Великое Гнездо osv., och här är återigen överensstämmelsen mellan de båda 
verken iögonfallande, för det är ju ingalunda självklart vilken härskare som ska få ett 
namntillägg, och i så fall vilket. 

Den tryckta versionen av Jadro har behållit flera ursprungliga stavningar, men 
utgivaren, G. F. Miller, har uppenbarligen också ”rättat” flera av dem. Visserligen säger 
Miller i sitt (opaginerade) förord till första Jadro-utgåvan att han på sina håll har rättat 
Chilkovs text,53 men att han i princip inte har lagt sig i stavningen utan lämnat den som 
den var. Om det är sant att Miller har använt tre handskrivna källor för den tryckta 
utgåvan, är det ju mycket osannolikt att de hade samma stavning överallt, så hans egna 
preferеnser måste i så fall ändå ha spelat en viss roll, samtidigt som sättaren naturligtvis 
kan ha bidragit till ytterligare variationer.54 Utan att närmare gå in på frågan om vilka 
handskrifter Miller har använt till sin tryckta version vill vi påpeka att hans Jadro-utgåva 
genomgående har formen Иоаннъ (i motsats till Їванъ, Iванъ, Иванъ i våra 
handskrifter); där stamträdet och handskrifterna har Всевлад har Millers utgåva 
konsekvent polnoglasie-formerna Всеволод, Всеволодович.55 Parallellt med formen 
Рурикъ kan man i den tryckta utgåvan även hitta Рюрикъ (till exempel Jadro 1770:24) 
medan vi i RGB-handskriften inte har upptäckt någon annan form än Рурикъ. Så länge 
Mankievs originalhandskrift inte har hittats, eller identifierats (Smirnov 2014:151), är 
det dock svårt att veta exakt hur långtgående sammanfallen i stavningen är mellan 
ursprungsversionen av Jadro och Rurik-stamträdet.  

Sammantaget är de gemensamma dragen mellan Jadro rossijskoj istorii och Rurik-
stamträdet så iögonfallande, också vad gäller antalet bröder till varje härskare och deras 
namn, att det är svårt att föreställa sig att stamträdet skulle ha framställts utan influenser 
från Jadro. Dessutom har det varit känt länge att Jadro författades i Sverige (det 
                                                        
53 Miller var övertygad om att författaren till Jadro Rossijskoj istorii var Chilkov (och nämnde detta namn som 
författarnamn på den tryckta boken), medan de flesta forskare antar att det var Mankiev. 
54 Miller nämner inte vilka tre handskrifter som användes av honom, men eftersom han några år innan boken 
trycktes blev chef för Utrikeskollegiets Moskvaarkiv (начальник Московского архива Коллегии иностранных 
дел; Brokgauz & Efron 1896, band 19, s. v. ”Miller”), kan vi förmoda att han bland annat hade tillgång till de två 
handskrifter som idag förvaras på RGADA (f. 201, nr 130 och 131). Båda dessa saknar dedikationen till tsar Peter, 
och eftersom Miller uppenbarligen kände till denna dedikation, fastän han inte publicerade den i sin helhet, bör 
han också ha haft tillgång till ett exemplar med dedikationen, eventuellt det som idag finns på Rysslands statliga 
bibliotek i Moskva (Rum. 270). Än så länge vet vi inte vilken handskrift Miller faktiskt använde som källa till den 
tryckta utgåvan. 
55 Den här formen måste ha ansetts vara den korrekta eftersom Vostokov (1842:393) också påpekar att Vsevlad i 
RGB-handskriften skulle vara ”felaktig”. 
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avslutades i Västerås, 1715), och när vi nu har kunnat visa att även stamträdet kom till 
under Chilkovs och Mankievs fångenskap i Sverige ligger det ju nära till hands att 
arbetet med Jadro och stamträdet antingen pågick samtidigt (dvs. att en ännu inte 
slutförd version av Jadro användes till namnlistan i stamträdet) eller att stamträdet kom 
till efter att Jadro hade avslutats. Möjligtvis kan stamträdet ha koncipierats som en 
illustration till Jadro (fram till år 1598). Men medan det uppenbarligen var möjligt att 
ta med renskriften (eller en avskrift) av Jadro till Ryssland, kan det ha varit svårare att 
ta med den stora teckningen – och om stamträdet var ett beställningsarbete av Spar-
wenfeld, så krävde han ju säkert att få den färdiga produkten. 

Några frågor kvarstår dock, till exempel: varför skrev inte Sparwenfeld sitt namn (och 
några ord till) på baksidan av stamträdet, så som han annars brukade göra på titelsidorna 
till de handskrivna böcker som kom till biblioteket via honom, ifall det var han som tog 
initiativ till det och ägde det under en tid? Naturligtvis skulle det inte gå att se en sådan 
anteckning (på baksidan) idag, eftersom den stora teckningen har uppfodrats på en duk, 
men på biblioteket skulle man ju säkert ha skrivit av och dokumenterat en sådan 
anteckning. En annan fråga är: eftersom Jadro knappast kunde ha skrivits utan tillgång 
till Sparwenfelds handskrifter, och eftersom det möjligtvis också var Sparwenfeld som 
hade ”beställt” Jadro (inte bara stamträdet), krävde han då inte en egen avskrift av 
Jadro? Och vart har denna avskrift i så fall tagit vägen? Vi känner inte till någon sådan 
avskrift i Sverige, men vi vill inte utesluta möjligheten att det en gång i tiden fanns en 
sådan, som senare har kommit bort. 

Hur det än förhåller sig med dessa frågor, så förefaller en sak som absolut säker: 
Jadro och stamträdet är nära förknippade med varandra, och utan Jadro skulle det inte 
heller ha blivit något ”Ruriks stamträd”. Däremot har vår undersökning inte frambringat 
några nya argument i den pågående vetenskapliga debatten angående författarskapet till 
Jadro, Mankievs eller Chilkovs. Men ett av Dolgovas huvudsakliga argument, nämligen 
att Mankiev inte kunde ha varit författare till Jadro på grund av att han var okänd och 
obildad, kan vi definitivt förkasta. Hans anställning som översättare i svenska, latin och 
polska på det ryska Utrikeskollegiet bekräftar hans bildning och potential till att skriva 
ett kompendium om rysk historia. 

7.  Utblick 

Vi har fört fram starka argument för hypotesen att ”Ruriks stamträd”, som förvaras på 
Uppsala universitetsbibliotek, har producerats i Sverige. Vad gäller den person som har 
fyllt i de ryska namnen på Rurik-ättlingarna pekar allt på att det var Aleksej Mankiev, 
rysk krigsfånge som bland annat tjänade den likaså internerade ryske residenten i 
Sverige, furst Andrej Chilkov, som översättare och sekreterare, men som även hjälpte J. 
G. Sparwenfeld med olika uppgifter, däribland med renskrivningen av den ryska spalten 
av dennes stora verk Lexicon Slavonicum. Om vi har rätt i vår hypotes angående 
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skrivaren av de ryska namnen i stamträdet, kan tidsramarna för trädets tillkomst snävas 
in betydligt jämfört med ”andra halvan av 1600-hundratalet eller tidigt 1700-tal” i vår 
ursprungshypotes, eftersom Mankiev enligt hans egna ord vistades i Sverige i arton år i 
början av 1700-talet. Vi kan dessutom utgå ifrån att han knappast kunde ha arbetat med 
stamträdet efter februari 1716, då han och Chilkov fördes till fästningen Visingsborg på 
Visingsö och där Chilkov dog samma år. Slutsatsen blir då att arbetet med stamträdet 
måste ha varit klart år 1715 – det år när också Jadro rossijskoj istorii avslutades. Om vi 
antar att arbetet med Jadro och stamträdet pågick ungefär samtidigt, eller – vilket vi 
också har framfört som en möjlighet – att stamträdet framställdes när det större 
historiekompendiet Jadro var färdigskrivet, så kommer vi fram till hypotesen att 
stamträdet sannolikt gjordes 1715. 

Som vi tidigare nämnt fanns det antagligen flera personer som var delaktiga i 
tillkomsten av stamträdet: inte bara någon som var duktig på att skriva, utan att det 
sannolikt också var en beställare inblandad, och en konstnär. Beställaren var förmod-
ligen J. G. Sparwenfeld, som var i kontakt med det ryska sändebudet Chilkov (och 
förmodligen även med Mankiev) från första början av deras vistelse i Sverige. (I en 
privat anteckning kallade Sparwenfeld Chilkov för ”min Såthe wen”; Jacobowsky 
1932:376.) Det är ytterst sannolikt att författaren till Jadro (och indirekt till stamträdet) 
hade tillgång till Sparwenfelds handskrifter, genealogiska böcker, en ”stegbok” 
(stepennaja kniga) och Maciej Stryjkowskis krönika (Kronika Polska Litewska/ 
Zmodźka/ y wszystkiej Rusi…) – och allt detta på ryska, så att eventuellt inga verk på 
latin eller moderna västeuropeiska språk var nödvändiga. Stryjkowskis krönika nämns 
explicit i Jadro som källa, och det mer än en gång. 

Länken mellan Chilkov och Mankiev å ena sidan och mellan dessa två och 
Sparwenfeld å den andra gör att vi kan ställa upp ytterligare en hypotes, nämligen 
beträffande den konstnär som bör ha varit delaktig i framställandet av stamträdet, även 
om man inte kan helt utesluta att en rysk skrivare hade sådana konstnärliga talanger. 
Sparwenfeld, som i och för sig kunde teckna, har inte heller blivit känd som en stor 
konstnär. Men inom Sparwenfelds umgängeskrets fanns historikern, specialisten på 
äldre språk och runforskaren Johan Peringskiöld (1654–1720), som bland annat har 
sammanställt en genealogisk tabell av Sparwenfelds förfäder på mödernet (1704; 
Jacobowsky 1932:13–14; 245). Något som är ännu mera relevant i vårt sammanhang är 
att han faktiskt ägde en icke obetydlig konstnärlig talang: han kunde både teckna och 
gravera.56 Han har till exempel tecknat och graverat Adam och Evas stamträd.57 När 
man beaktar det faktum att båda forskarna hade täta kontakter med varandra och att de 
delade en rad vetenskapliga intressen, däribland ett stort intresse för genealogi, kan man 
framföra hypotesen att det kan ha varit Peringskiöld som hjälpte till med att rita själva 
trädet. Både Sparwenfeld och Peringskiöld hade ganska säkert tillgång till ”Brahes 

                                                        
56 För en kort biografi om Peringsköld se Löfvendahl et al. 2001:62. 
57 https://digitaltmuseum.se/011023794503/kopparstick, 2018-09-24. 
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stamträd” (”Arbor genealogica Brahea”; se bild 4), som ju, enligt vår övertygelse, har 
påverkat den grafiska utformningen av ”Ruriks stamträd”. 

Med våra nyvunna kunskaper om Mankievs karakteristiska handstil kan vi nu 
attribuera även andra, hittills oidentifierade handskrifter till honom. En sådan – om än 
bara en sida – är titelsidan till Maciej Stryjkowskis krönika i den avskrift som bevaras 
på Uppsala universitetsbibliotek (se bild 6 för en detalj ur denna titelsida). Brödtexten 
av krönikan hade Sparwenfeld kommit över i Moskva, men han saknade antagligen en 
fin titelsida och gav förmodligеn Mankiev i uppdrag att framställa en sådan, vilket denne 
gjorde (utifrån den polska originalversionen). 

Det är inte omöjligt att det i fortsättningen blir möjligt att identifiera fler Mankiev-
handskrifter, både i Uppsala och i Ryssland, som en bieffekt av vår undersökning av 
”Ruriks stamträd”. 
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