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Kung Magnus testamente 
En fornrysk skrift om kung Magnus Eriksson
Ö v er sät t n i ng och  i n le dn i ng av A N DR EJ  S CH E G L OV

Inledning
Hur uppfattade man Sverige i det medeltida Ryssland?1 En viktig text när det gäl-
ler denna fråga är en anonym skrift på fornryska (fornöstslaviska): Magnus, svenska 
kungens, testamente (Rukopisanie Magnuša, korolja svejskago).

Innehållet i denna skrift är välkänt bland specialister, men den historia som åter-
ges skiljer sig från den man återfinner i svenska källor.2 Enligt vissa nordiska källor 
dog kung Magnus vid ett skeppsbrott nära Bömmelfjord i Norge.3 Förhistorien var 
följande: efter ett misslyckat krig mot Novgorod 1350 försvagades Magnus Erikssons 
ställning i Sverige. Ett uppror utbröt, Magnus Eriksson blev avsatt, fängslades och fri-
gavs sedan mot en stor lösesumma. Han levde sedermera i Norge hos sin son kung 
Håkon Magnusson. I Kung Magnus testamente sägs det emellertid att kung Magnus 
Eriksson inte drunknade vid ett skeppsbrott utan räddades av ryska munkar. Enligt 
texten blev han en så kallad schemamunk (schimnik), en ortodox munk som under-
kastar sig ett särskilt strängt klosterliv. Inför sin död förmanar kung Magnus svensk-
arna att aldrig angripa Ryssland och därmed bryta korskyssningen (som enligt rysk sed 
bekräftade fredsfördrag).4 ”Vi lyckas inte med detta [att angripa Ryssland]”, förklarar 
kung Magnus.

Syftet med mitt arbete är att presentera en översättning av Kung Magnus testamente 
till svenska enligt Moskvaredaktionen, en viktig redaktion som tidigare inte översatts 
till något nordiskt språk. Översättningen är försedd med en inledning som innehåller 
en översikt över uppfattningar om Kung Magnus testamente och mina anmärkningar 
beträffande vissa speciella drag som finns i denna skrift.

De historiska uppgifterna i Kung Magnus testamente
Kung Magnus testamente är givetvis inte skrivet av kung Magnus Eriksson; det är en 
apokryfisk text. Den förmedlar en tanke som man påträffar i flera fornryska texter: 
Gud straffar dem som angriper Ryssland. Kung Magnus testamente skrevs mellan slu-
tet av 1300-talet och mitten av 1400-talet. Författaren hade god kännedom om kri-



284 · Miscellanea

Samlaren, årg. 142, 2021, s. 283–301

gen mellan Sverige och Novgorod och var även informerad om förhållandena i Sve-
rige. Han visste att det härjade en pestepidemi i Sverige vid mitten av 1300-talet, att 
det pågick en kamp mellan Magnus Eriksson och hans motståndare, att kung Magnus 
blev fängslad och att han senare flydde till sin son, kung Håkon Magnusson av Norge.

I detta sammanhang har forskarna ställt frågan huruvida författaren till Kung 
Magnus testamente kände till några nordiska källor. Igor' Šaskoľskij har påpekat att 
några uppgifter om kung Magnus som finns i Kung Magnus testamente är felaktiga. 
Till dessa hör påståendet att kung Magnus skulle ha blivit vansinnig. Detta påstående 
bekräftas inte av de svenska källorna, enligt Šaskoľskij. Han påpekar att det i Kung 
Magnus testamente står att kung Magnus skulle ha tillbringat ett år i fängelse, medan 
de svenska källorna säger att han stannade kvar i fängelse under sju år. Šaskoľskij drar 
slutsatsen att författaren till Kung Magnus testamente inte kände till några nordiska 
skrifter utan grundade sin berättelse på muntliga uppgifter som han kanske fått från 
nordiska resenärer. Möjligtvis handlade det om gotlänningar som kom till Novgorod, 
enligt Šaskoľskij.5

En annan historiker, John Lind, har ställt sig kritisk till Šaskoľskijs uppfattning. 
Lind noterar att Kung Magnus testamente innehåller uppgifter som överensstämmer 
med vissa nordiska källor, särskilt med Visbykrönikan. Det påstås i Visbykrönikan 
att kung Magnus skulle ha stannat kvar i fängelse under en relativt kort tid, och att 
kungens tjänare skulle ha dragit honom upp ur vattnet efter skeppsbrottet. Det finns 
även en koppling mellan uppgiften om kungens frigivning och berättelsen om kungens 
död i Kung Magnus testamente och i Visbykrönikan.6 Lind anmärker även att det i Kung 
Magnus testamente finns motiv som ligger i linje med vissa helgonlegender. Lind tror 
att de ryska munkarna vid Valamo kloster använde Kung Magnus testamente för att se 
till att kung Magnus Eriksson började dyrkas som ett ortodoxt helgon.7

Vem har då rätt – Lind eller Šaskoľskij? Det bör konstateras att Lind har rätt när 
han pekar på några paralleller mellan Kung Magnus testamente och Visbykrönikan. Jag 
är emellertid inte fullkomligt ense med Lind när han hävdar att det skulle finnas en 
koppling mellan den ryska källans uppgift att de ryska munkarna skulle ha räddat kung 
Magnus och Visbykrönikans påstående att kung Magnus tjänare skulle ha dragit upp 
kungen ur vattnet.8 Likheten mellan de nämnda uppgifterna är inte fullständig, och 
kan mycket väl vara ett sammanträffande.

Lind har emellertid rätt när han påpekar att det finns en tydlig parallell mellan Vis
bykrönikan och Kung Magnus testamente när det gäller uppgifterna om att Magnus Er-
iksson tillbringade ett år i fängelse, att hans son kung Håkon tog honom ut från fäng-
elset och att ett skeppsbrott inträffade därefter. Lind demonstrerar på detta vis att det 
kan finnas ett samband mellan den ryska skriften och de nordiska källorna.

Lind har dessutom rätt när han i förbigående anmärker att det finns ett gemensamt 
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motiv i Kung Magnus testamente och vissa svenska källor. Det handlar om påståendet 
att Magnus Eriksson skulle ha blivit vansinnig. Det sägs exempelvis i den svenska rim-
krönikan Förbindelsedikten att kung Magnus uppförde sig på ett oskäligt sätt.9 Han 
lyssnade inte till de råd som han fick av Heliga Birgitta, och han förlorade Gotland 
och Skåne samt led nederlag i sitt krig mot ryssarna. Till råga på allt hängav han sig åt 
sexuella utsvävningar:

EN togh han eeth verre sinne
ok vildey blandas mz sinne forstinne
vtan lyffde ver en oskeliget dywr
ok sindade moth reth nathur.10

Lind har visserligen rätt när han polemiserar mot Šaskoľskij beträffande den ryska 
skriftens förhållande till de nordiska källorna, men det är svårt att hålla med honom 
när han påstår att Kung Magnus testamente förmodligen användes som ett hagiogra-
fiskt verk. Det finns inga bevis i ryska medeltida källor för att kung Magnus skulle ha 
dyrkats som ett helgon i Ryssland. Den likhet med helgonlegenderna som Lind note-
rar finns endast i det avsnitt där det berättas om Magnus Erikssons underbara rädd-
ning. Denna berättelse kan också ha inspirerats av andra typer av källor; liknande mo-
tiv påträffas även i andra typer av medeltida skrifter.

Användningen av monologformen
Till vilken genre hör i så fall Kung Magnus testamente? Det kan hävdas att denna skrift 
har en blandad karaktär. Den är först och främst ett testamente. Den okände ryske 
författaren använder en form som var karakteristisk för testamenten i Ryssland. Berät-
telsen om svenskarnas krig mot Ryssland och om Magnus Erikssons olyckor har emel-
lertid vissa drag av historieskrivning och förmedlar en rad uppgifter som har mycket 
gemensamt med uppgifterna i medeltida krönikor och annaler.11 Givetvis fungerade 
denna skrift som en pamflett med en politisk innebörd. Kung Magnus testamente inne-
håller en tydlig idé: kunskapen om svenskarnas nederlag ska lära svenskarna att inte 
angripa Ryssland.12 Enligt Aleksandr Bobrov kan Magnus Erikssons varning tolkas 
som en förutsägelse – ett vanligt motiv i den medeltida kulturen. Här handlar det om 
förutsägelsen att svenskarna kommer att misslyckas om de angriper Ryssland.13 Kung 
Magnus testamente innehåller därtill en spännande berättelse om en mirakulös rädd-
ning av en monark. Det fanns flera berättelser och rykten av denna typ i äldre tid.14 
Kung Magnus testamente har alltså vissa gemensamma drag med andra typer av skrifter 
som innehåller berättelser om underbara räddningar, såsom sagor och riddarromaner.

Den form som har använts i Kung Magnus testamente är dock i vissa avseenden 
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ovanlig, något som har konstaterats av John Lind: ”As a text King Magnus’s ’Testa-
ment’ is unique in Old-Russian literature, although some features can be found in 
other texts.”15 Det som gör Kung Magnus testamente till en speciell skrift är det att den 
är utformad som en monolog. Detta gör att den påminner om ryska didaktiska skrif-
ter, så kallade poučenie.16 Men Magnus Erikssons testamente har i detta avseende också 
mycket gemensamt med de nordiska skrifter på vers där gestalterna talar om sig själva i 
första person. Till de mest kända skrifterna av denna typ hör Den danska rimkrönikan 
(Den danske rimkrønike eller just Rimkrøniken) samt det svenska diktverket Lilla rim
krönikan. I dessa krönikor får regenterna själva berätta om sin regeringstid – ett drag 
som har väckt intresse i modern forskning. Se exempelvis följande uttalande av Karen 
Skovgaard-Petersen beträffande Den danska rimkrönikan:

Rimkrøniken consists of monologues by each of the Danish kings from the eponymous 
King Dan onwards […] This monological form makes Rimkrøniken different from other 
late medieval rhymed chronicles, except […] Lilla rimkrönikan […]. The monological 
principle has been stretched to the point that the kings relate their own death. They also 
display a tendency to make general moral observations on the basis of the events rela-
ted.17

I modern forskning har Pernille Hermann rört vid frågan om användningen av jag-for-
men i Den danska rimkrönikan. Hon slår fast att den nämnda krönikan består av mo-
nologer där danska regenter berättar om sig själva, och hon anmärker att dessa berät-
telser förmodligen innehåller politiska budskap. Dessa berättelser innehåller även tal-
rika moralistiska sentenser. I detta sammanhang är det viktigt att regenterna får tala i 
första person: ”Den monologiske fremstillingsforms radikalitet kommer til udtryk på 
to måder, først derved at kongerne selv fortæller om deres død, og dernæst ved at et al-
ment moralkodeks lægges i deres mund […].”18 De döda regenterna talar till de levande 
i Den danska rimkrönikan, och detta är ett uttrycksmedel som har en stor betydelse, 
enligt Hermann:

Anvendelsen af prosopopeia, dvs. den figur, der tillægger ting eller væsener, der ikke kan 
tale, evnen til at tale, er det mest iøjnefaldende fiktive virkemiddel i Rimkrøniken, og det 
er især i anvendelsen af denne figur, at der sker et brud på den realisme, som vi forventer 
af historieskrivningen.19

Frågan om användningen av jag-formen i Lilla rimkrönikan har även studerats av 
Corinne Péneau som bland annat understryker betydelsen av diakronin i den nämnda 
skriften: De svenska regenterna berättar om det förflutna, men de talar alla på en gång 
och vänder sig till de senare generationerna. Péneau pekar på en rad paralleller mellan 
kungarnas bekännelser i Lilla rimkrönikan och vissa motiv i svenska medeltida skrifter 
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och bilder – bland annat motivet med det så kallade lyckohjulet. Péneau drar bland an-
nat slutsatsen att ett skäl att använda monologformen var att regenterna fick meddela 
att de var besvikna över sin regeringstid.20

De ovannämnda observationerna blir särskilt viktiga för oss om vi tar upp frågan 
om användningen av jag-formen i Kung Magnus Testamente. Den svenske kungen får 
beklaga sina misstag och olyckor i den nämnda skriften, och han får uppfatta plågorna 
som har drabbat honom och hela Sverige som både Guds straff och Guds misskund. 
Liknande typer av motiv finner vi i de nordiska rimkrönikorna. I Den danska rimkröni
kan får exempelvis kung Olof I (Olof Hunger) bekänna att den hungersnöd som drab-
bade Danmark under hans regeringstid var Guds straff för mordet på kung Olofs bror 
– kung Knut den Helige:

Thet ierteghn oc then plaffue oc nødh
offuer danmark gik for myn broders dødh.21

Kung Olof ber Gud att straffa honom och ha misskund med det danska folket, vilket 
också händer enligt Den danska rimkrönikan:

ieg tijl gud badh meth myn synd
Ath han skullæ kaste meg hæffn oppaa
och offuer mith folk meskunde seg saa
Wor herre han hørde myn bøn saa brath
ieg bleff ther dødh then samme nath.22

Kung Olofs liv och regering får illustrera den lärdom som anges i början av det kapitel 
som handlar om denne kung:

SToor gyrighedh tijl werdens woldh
gør offte skade mangæfoldh.23

I Lilla rimkrönikan får också vissa svenska kungar bekänna sina förbrytelser och be-
rätta om straffen för dem. Så gör kung Birger Magnusson:

Jak swelte mina bröder til död
thy dreffs jak aff rikit j nödh
ok matthe jn j danmark fly
ok do ther j ringstada by.24

Även kung Magnus Eriksson får kritisera sig själv i Lilla rimkrönikan. Han får berätta 
om sina misstag och om vedergällningen för dem:
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Jak gjorde tha som en fane
drak borth flere land mz skane
thy varth jac gripin vid östenbro j strit
manedagen effter jnuocauit
effter gudz byrd xiiijc xv [1365] ar
siw aar jac sidhen fangin var
ok sath i stokholms kerno j hektä
til konung albrekt swerige bekräkte
osin kom jac til norge aff swenska jord
ok drunknade wid liungholm j bömilfiord.25

Förutom i Lilla rimkrönikan och Den danska rimkrönikan används monologformen 
i en historisk text på vers som ingår i de så kallade Sturekrönikorna. Monologformen 
brukas även i danska senmedeltida diktverk om kung Kristian II. I några av dem får den 
olycklige kungen förklara att han borde ha levt ett fromt liv:

Jeg wor mig wdreffuen aff Suerigis riige,
fra glede oc tiil soriig maa ieg miig wiige […]

nu bruger ieg huercken storm eller striidt,
studerer y bøger thet er min id.
Jeg kand mig icke y kloster giffue,
ieg vor icke wanntt mett almise att leffue.26

Denna dikt om Kristian II skrevs senare än Magnus Erikssons testamente, men innehål-
ler ändå ett liknande motiv: Den olycklige kungen ångrar sina misstag. Kung Kristian 
lever ett fromt liv och skulle gärna bli munk, men detta förmår han dessvärre inte.

Vi kan konstatera att likheterna mellan Magnus Erikssons testamente och de nor-
diska skrifterna där monologformen används möjligtvis kan vittna om en viss kulturell 
gemenskap mellan Norden och nordvästra Ryssland. Det är möjligt att motivet med 
kung Magnus Erikssons ånger i den ryska skriften var resultatet av ett nordiskt infly-
tande på rysk kultur.

Handskrifterna, redaktionerna och översättningarna
Kung Magnus testamente ingår i en rad ryska krönikor – bland annat i de senmedeltida 
krönikorna Sofiakrönikan I, Novgorodkrönikan IV och Karamzins Novgorodska krö
nika. Enligt Marianna Kagan bör de texter från Kung Magnus testamente som finns i 
de nämnda krönikorna uppfattas som skriftens första redaktion.27 Kagan urskiljer två 
olika typer av handskrifter inom denna redaktion, Sofiatypen och Novgorodtypen, 
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och slår fast att vidareutvecklingen av texten resulterade i en rad varianter som bär 
tydliga drag av antingen Sofiatypen eller Novgorodtypen. En speciell version av Kung 
Magnus testamente har bevarats i Nikonkrönikan. Denna version har präglats av både 
Sofiatypen och Novgorodtypen.28 Den innehåller dessutom egna särdrag, bland annat 
vissa moraliserande tillägg. Kagan anser att denna text bör uppfattas som den andra re-
daktionen av Kung Magnus testamente. Enligt Atsuo Nakazawa bör Novgorodtypen 
och Sofiatypen betraktas som två olika redaktioner av den nämnda skriften. Nakazawa 
studerar också en rad senare texter av Kung Magnus testamente. Han urskiljer fyra olika 
typer av dessa texter och drar slutsatsen att dessa typer får betraktas som speciella re-
daktioner av den nämnda skriften. En av dessa redaktioner är representerad av texten i 
Nikonkrönikan – Nikonredaktionen enligt Nakazawas klassificering.29

Kagan och Nakazawa har noterat en rad skillnader mellan Sofiatypen och Nov-
gorodtypen (vilka motsvarar Moskvaredaktionen och Novgorodredaktionen enligt 
Nakazawas klassificering). Skillnader förekommer bland annat i de medeltida skriben-
ternas sätt att ange titlar på svenska och ryska regenter och härförare och att beskriva 
deras underlydande och tjänare. Därtill förekommer en rad andra olikheter av diverse 
slag. Överlag får perspektivet i Moskvaredaktionen karakteriseras som allmänryskt, 
medan Novgorodredaktionen ger uttryck för en lokal, novgorodsk uppfattning om 
historia.

Tack vare sina litterära meriter och sitt värde som källa till medeltidens idéhistoria 
har Kung Magnus testamente väckt intresse i Ryssland och Norden. En svensk över-
sättning som utfördes av Matthias Akiander kom ut i Helsingfors år 1849.30 Akiander 
använde Nikonkrönikan som sin förlaga. Akianders val av version väckte sedermera 
kritik från John Lind som förberedde och publicerade en dansk översättning enligt 
Karamzins Novgorodska krönika.31 Moskvaredaktionen har hittills inte översatts till 
något nordiskt språk. Min översättning fyller denna lucka. Tack vare den kan alla in-
tresserade nordiska läsare stifta bekantskap med en av de viktigaste versionerna av 
Kung Magnus testamente.

Min översättning är utförd enligt den kritiska utgåvan i Nakazawas avhandling,32 
vilken jag har jämfört med en tidigare utgåva av Natalja Demkova.33 Den så kallade 
Obolensky-avskriften av Sofiakrönikan I tjänar som huvudtext i Nakazawas utgåva och 
betecknas som O. Handskriften med denna avskrift förvaras i Ryska statliga arkiv för 
gamla akter (RGADA) och har signum 135.V.II.3. Vid slutredigeringen av min över-
sättning har jag jämfört Nakazawas och Demkovas utgåvor med texten i den nämnda 
handskriften. Ytterligare fyra avskrifter som förvaras i Moskva och Sankt Petersburg 
hänvisas till i den kritiska apparaten i Nakazawas edition och betecknas som V, T, M 
och N. Avskrift V ingår i den så kallade Voroncov-avskriften av den yngre redaktio-
nen av Sofiakrönikan I som förvaras i Vetenskapsakademiens bibliotek (BAN) och har 
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signum 34.2.31. Avskrift T ingår i den så kallade Tolstoj-avskriften av Sofiakrönikan I 
i Rysslands nationalbibliotek (RNB) och har signum F.IV.211. Avskrift M är en del av 
den så kallade Museumkrönikan som förvaras i Museumsamlingen i Rysslands statliga 
bibliotek (RGB) och betecknas som handskrift nummer 3271. Avskrift N ingår i den så 
kallade Leningrad-avskriften av skriften som heter Nikanorkrönikan. Denna avskrift 
förvaras i BAN och har signum 16.17.1.

Vid översättningen jämförde jag den fornryska versionen av texten med Demkovas 
översättning till modern ryska samt med översättningarna till danska och svenska som 
grundar sig på andra versioner av Kung Magnus testamente. En översikt över principi-
ella skillnader mellan olika redaktioner av Kung Magnus testamente ger jag i bilagan där 
jag jämför olika översättningar av denna skrift till nordiska språk.

Kung Magnus Testamente
År 6860.34 Testamente av Magnus, den svenske kungen. Jag, Magnus, furste och Sveri-
ges kung,35 som vid det heliga dopet36 fick namnet Grigorij, kommer att lämna denna 
värld och skriver ett testamente medan jag lever. Och jag påbjuder mina barn, och 
mina bröder, och hela det svenska landet: bryt inte korskyssningen37 och angrip inte 
Ryssland, ty vi lyckas inte med detta.38

Den förste som drog i härnad var mäster Beľger,39 han löpte in i Neva; och storfurst 
Aleksandr Jaroslavovič träffade honom vid Ižora flod och fördrev honom och slog hans 
här.

Och sedan löpte min broder Maskalka40 in i Neva och byggde en borg41 vid Ochta42 
flod. Och där ställde han sina befallningsmän43 med en stor mängd av tyskar,44 och 
själv reste han bort sjövägen.45 Då kom storfurst Andrej Aleksandrovič: han erövrade 
denna borg och dödade ståthållarna46 och tyskarna.

Och sedan hade vi ofred med Ryssland under 40 år.
Och sedan, 40 år därefter, avtalade vi om en evig fred vid Neva med storfurst Jurij 

Danilovič; vi delade upp land och vatten, vem som ska äga vad, och vi skrev brev och 
förseglade dem.

Och 30 år därefter brydde jag, kung Magnus, mig inte om detta47 och drog med hela 
det svenska landet48 i härnad och löpte in i Neva och erövrade staden Orechov,49 och 
ställde mina ståthållare i denna stad och lämnade en del av mitt krigsfolk med dem,50 
och själv drog jag över havet.51 Och sedan kom novgoroderna; de tog sin stad [till-
baka], och de dödade de befallningsmän och de tyskar som befann sig i staden.52

Och jag brydde mig inte om detta;53 och ett år senare kom jag än en gång till 
Orechov med hela det svenska landet, och jag fick budskapet att novgoroderna befann 
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sig vid Orechovets. Då gick jag till Koporje.54 Och jag övernattade vid Koporje, och då 
fick jag budskapet att novgoroderna var på kustlandet.55 Då jag hörde detta flydde jag 
över havet.56 Eftersom vågorna var stora kunde man inte använda segel. Och där kom 
en stark storm,57 och mycket av mitt krigsfolk drunknade vid mynningen av Nerova 
flod.58 Och jag for till mitt land med resten av min här.59

Och från denna tid kom fördärv till vårt svenska land: det kom översvämning,60 
pest och hungersnöd, och ett inbördeskrig utbröt. Gud berövade mig förståndet, och 
jag satt i en kammare fastkedjad med en järnkedja vid en mur, och jag var inlåst i den 
kammaren.

Och sedan kom min son Sakun61 från Norge62 och tog mig ur kammaren, och han 
förde mig till Norge.63 Och en storm64 slog emot mig igen: vinden dränkte mina skepp 
och mina män, och jag själv befann mig på skeppets botten. Jag naglade mig fast med 
en dolk,65 och jag flöt i tre dagar och tre nätter. Och efter Guds befallning drev mig 
vinden i närheten av Helige Frälsarens kloster vid Polna flod,66 och munkarna tog mig 
från brädan, och de förde mig till klostret,67 och de vigde mig till munk och till sche-
mamunk, och Gud bevarade mitt liv under tre dagar och tre nätter. Och allt detta var 
Guds straff för mitt högmod – för det att jag bröt korskyssningen och angrep Ryssland.

Och nu påbjuder jag mina barn och mina bröder och hela det svenska landet: bryt 
inte korskyssningen och angrip inte Ryssland; och den som bryter den skall straffas 
med eld och vatten, varmed Gud straffade också mig. Och allt detta ordnades [av 
Gud]68 för att jag skulle bli frälst.

Översättning från fornryska av Andrej Scheglov

Bilaga
Skillnader mellan olika redaktioner av skriften Kung Magnus testamente såsom de åter-
speglas i översättningar till nordiska språk69

Karamzins Novgorodska krönika
(Redaktion I, Novgorodska typen 
enligt M. Kagan;
Novgorodredaktionen enligt A. 
Nakazawa)
Översättning till danska av John 
Lind

Sofiakrönikan I
(Redaktion I, Sofiatypen enligt M. 
Kagan; Moskvaredaktionen enligt 
A. Nakazawa)
Översättning till svenska av 
Andrej Scheglov

Nikonkrönikan
(Redaktion II enligt M. Kagan; 
Nikonredaktionen enligt A. 
Nakazawa)
Översättning till svenska av 
Matthias Akiander

Jeg fyrst Magnus, i den hellige 
dåb kaldet Grigorij…

Jag, Magnus, furste och Sveriges 
kung, som vid det heliga dopet 
fick namnet Grigorij…

Jag syndige Magnus, Swenskarnes 
konung, kallad i det heliga dopet 
Grigorij…
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Og jeg byder mine børn og 
mine brødre og hele det svenske 
land: angrib ikke Rus’ imod 
korskysningen, thi det vil ikke 
lykkes os.

Och jag påbjuder mina barn, och 
mina bröder, och hela det svenska 
landet: bryt inte korskyssningen 
och angrip inte Ryssland, ty vi 
lyckas inte med detta.

…påbjuder mina bröder och barn 
och hela Swea landet att lefva 
i fred och kärlek, undfly all 
slags svek och osanning, fåfäng 
yppighet och dryckenskap och 
allt djefvulskt spel (dobbel), icke 
oförrätta någon eller våldföra 
sig på någon, icke öfverträda 
korskyssningen, och icke vandra 
öfver till ryska landet innan 
fred blir sluten och korset kysst, 
emedan vi deraf ej hafva någon 
lekamlig fromma och själen 
förgås.

Først rejste sig fyrst Berger og 
trængte ind i Neva…

Den förste som drog i härnad 
var mäster Beľger, han löpte in i 
Neva…

Ty härförinnan upphof sig 
fursten härmästaren Belgerd 
(Birger) med en krigshär och 
inträngde till Newa…

…og fyrst Aleksandr mødte ham 
på floden Izhora, bortjog ham 
selv og nedslog hæren

…och storfurst Aleksandr 
Jaroslavovič träffade honom vid 
Ižora flod och fördrev honom 
och slog hans här.

…men furst Alexander 
Jaroslawitsch mötte honom vid 
Ishera å, fördref honom sjelf och 
nedhögg hans härskaror.

Derefter anlagde min broder 
fyrst Maskalko [dvs. marsk 
Tyrgils Knutsson]70 en fæstning 
ved floden Okhta efter at være 
trængt ind i Neva, og satte sine 
mænd [dér], selv drog han over 
havet.

Och sedan löpte min broder 
Maskalka in i Neva och byggde 
en borg vid Ochta flod. Och där 
ställde han sina befallningsmän 
med en stor mängd av tyskar, 
och själv reste han bort sjövägen.

Sedermera tågade min broder 
furst moskalka (marschalk) till 
Newa, anlade en stad vid Ochta å 
och insatte der en mängd av sina 
Tyskar och vandrade bort.

Og efter at være ankommet 
med novgoroderne tog fyrst 
Andrei fæstningen og nedslog 
mændene…

Då kom storfurst Andrej 
Aleksandrovič: han erövrade 
denna borg och dödade 
ståthållarna och tyskarna.

Och storfursten Andrej 
Alexandrowitsch kom och intog 
staden och nedgjorde Tyskarne.

Og derefter tog vi evig fred med 
fyrst Jurii på Neva…

Och sedan, 40 år därefter, 
avtalade vi om en evig fred 
vid Neva med storfurst Jurij 
Danilovič…

Då togo vi fred af storfursten 
Jurij Danilowitsch på 40 år…

Og siden efter 30 år rejste jeg, 
fyrst Magnus, mig, idet jeg ikke 
rettede mig efter dette, med hele 
det svenske land…

Och 30 år därefter brydde jag, 
kung Magnus, inte om detta och 
drog med hela det svenska landet 
i härnad…

Och trettio år derefter brydde jag 
syndig konung Magnus mig icke 
derom, och drog med hela Swea 
landet i härnad, viljande taga 
dem till fånga, emedan de icke 
ville öfvergå till vår religion, och 
lät döpa många fångar till min 
troslära…
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…og tog, efter at være trængt in i 
Neva, fæstningen Nødeborg och 
satte mine mænd [dér]

…och löpte in i Neva och 
erövrade staden Orechov, 
och ställde mina ståthållare i 
denna stad och lämnade en del 
krigsfolk med dem…

…och intog deras stad Orechow 
och insatte der mina karlar…

Efter at være nået frem tog 
novgoroderne siden deres 
fæstning og nedslog mine 
mænd…

Och sedan kom novgoroderna; 
de tog sin stad [tillbaka], och 
de dödade de befallningsmän 
och de tyskar som befann sig i 
staden.

Derpå kommo Nowgoroderne 
och intogo sin stad Orechow och 
nedgjorde mina karlar.

Og efter at have hørt dette 
flygtete jeg bort, efter at have 
ophugget mubrækkerne.

Då jag hörde detta satte jag mig i 
flykt över havet.

…och jag flyktade öfver hafvet.

- - …och fruktan och bäfvan 
kommo på mig, då jag såg mitt 
manskaps fartyg krossas af 
böljor och gå i quaf.

Og fra den tid faldt på vort 
svenske land bitter ulykke 
og derefter stærk pest og 
hungersnød, og det var inbyrdes 
strid…

Och från denna tid kom fördärv 
till vårt Svenska land: Det 
kom översvämning, pest och 
hungersnöd, och ett inbördeskrig 
utbröt…

Och allt sedan den tid har Guds 
vrede hemsökt vårt Swea land 
med hunger, pest och inbördes 
fejder.

Og derefter kom min son Sakun 
[dvs. Håkon] fra de murmanske 
lande og tog mig ud af slottet og 
førte mig till sitt land.

Och sedan kom min son Sakun 
från Norge och tog mig ur 
kammaren, och han förde mig till 
Norge.

Och sedermera kom min son 
Sakun (Håkon) från Norrige till 
mig och uttog mig från palatset; 
och då han betraktade mig, och 
såg mig vara mörk till färgen, 
aftynad, mina ögon insjunkna, 
mina händer och fötter ytterst 
tunna, huden och ådrorna på 
mig fastkrumpna till benen och 
att jag knappt kunde få rösten 
fram; och min röst liknade ett 
afmagradt bi’s (surr), och alla 
som sågo mig, fällde bittra tårar 
och (då min son såg allt detta), 
föll han af bedröfvelsen ner på 
marken, sörjde, bedröfvade och 
gret öfver mig.
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Og alt dette straffede Gud 
mig for mit hovmod, for at jeg 
angreb Rus’ mod korskysningen. 
Og nu byder jeg mine børn og 
mine brødre og hele det svenske 
land: angrib ikke Rus’ mod 
korskysningen; men den, der 
angriber mod korskysningen, 
mod den sender Gud, og det 
livskabende kors og
Herrens styrke, ild og vand, og 
straf, hvormed Gud straffede 
også mig for min ondskab og 
hovmod; og alt dette gjorde Gud 
gennem sit forsyn til min frelse.

Och allt detta var Guds straff för 
mitt högmod – för det att jag 
bröt kyssningen av korset och 
angrep Ryssland.
Och nu påbjuder jag mina 
barn och mina bröder och hela 
det svenska landet: Bryt inte 
korskyssningen och angrip inte 
Ryssland; och den som bryter 
skall straffas med eld och vatten, 
varmed Gud straffade också mig. 
Och allt detta ordnades [av Gud] 
för att jag skulle bli frälst.

Allt detta har Herre Gud 
tillskyndat mig för mitt högmod 
och min inbillning, högfärd 
och svekfullhet; ty det finnes 
ej i denna verld någon så 
högdragen, illfundig och 
syndfull menniska, såsom 
jag, och fördenskull har jag 
fått slita ondt. Och jag har i 
mångt och mycket öfverträdt 
korskyssningen, och gjort 
öfvervåld på Ryska landet; men 
Gud har förödmjukat mig och 
har låtit mig lida odrägligt ondt. 
Och nu befaller jag eder, mine 
bröder och barn och hela Swea 
landet: älsken icke svek och 
något slags osanning, och denna 
verlds förgängliga fåfänglighet; 
ty allt försvinner såsom rök 
och dröm och far förbi såsom 
skugga. Gören icke våld på och 
öfverfallen icke Ryska landet och 
öfverträden icke korskyssningen,
på det ni ej må förgås. Men den, 
som öfverfaller ryska landet, 
och öfverträder korskyssningen, 
har emot sig Herre Gud, eld 
och vatten, medelst hvilka han 
tuktat mig för min gudlöshet, 
min argalist och osanning, för 
min inbillning och högfärd 
och för mitt öfvervåld, min 
obarmhertighet och allt ondt 
jag begått. Och allt det har Herre 
Gud genom sin gudomliga försyn 
gjort i och för min frälsning.
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N O T E R

1 Begreppet ”Ryssland” används här med förbehåll. Här handlar det om Rus', det stora om-
rådet i östra Europa som bebyggdes av östslaverna. I dagens forskningslitteratur kallar man 
ofta detta område för Rus' eller för de östslaviska länderna. Även det språk som traditio-
nellt har kallats för fornryska kallas i dag för fornöstslaviska av flera forskare (i synnerhet 
utanför Ryssland). Se exempelvis Robert Mathiesen, “Some Methodological Problems in 
Describing Old East Slavic Cyrillic Manuscripts and Printed Books”, Polata Knigopisnaia. 
An Information Bulletin Devoted to the Study of Early Slavic Books, Texts and Literatures, 
17–18, 1987, s. 130–143; Elena Bratishenko, “Genitive-Accusative and Possessive Adjective 
in Old East Slavic”, Scandoslavica, 49, 2003, s. 83–103; Andrii Danylenko, “The Old East 
Slavic Toponym Kyjevъ in the Arab-Muslim Geographical Literature”, Studia linguistica 
Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 137, 2020, s. 123–133.

2 Beträffande handskrifterna av Kung Magnus testamente, se Atsuo Nakazawa (i rysk tran-
skription – Acuo Nakadzava), Rukopisanie Magnuša. Issledovanie i teksty, Sankt Peters-
burg 2003. För en beskrivning av innehållet i Kung Magnus testamente, se exempelvis John 
H. Lind, ”The Russian Testament of King Magnus Eriksson – a Hagiographic Text?”, i 
Medieval Spirituality in Scandinavia and Europe, red. Lars Bisgaard, Odense 2001, s. 195–
198.

3 Se exempelvis Scriptores rerum Svecicarum medii aevi, utg. E.M. Fant, Uppsala 1818, del 
1, s. 45, hädanefter förkortat SRS; Svenska medeltidens rimkrönikor, utg. G.E. Klemming, 
Stockholm 1865, del 1, s. 187, hädanefter förkortat SMR; Ericus Olai Chronica regni Got
horum, utg. E. Heuman och J. Öberg, Stockholm 1993, bd. 1, s. 137.

4 Ordet korskyssning är en traditionell svensk översättning av begreppet krestnoe celovanie 
som betecknar den gamla ryska seden att kyssa ett krucifix när man avlägger en ed. Se ex-
empelvis Harald Hjärne, De äldsta svenskryska legationsakterna efter originalen i Stock
holm och Moskva, Uppsala 1884, s. 25; Svenska riksrådets protokoll, del 13, utg. Severin 
Bergh, Stockholm 1912, s. 509. En svensk läsare kan finna en beskrivning av den nämnda 
seden i Carl Grimbergs verk Svenska folkets underbara öden: ”Efter detta återstod emel-
lertid ännu en ceremoni, nämligen tsarens edliga bekräftelse på freden, vilken skulle stad-
fästas genom övlig ’korskyssning’. Denna högtidliga akt förrättades på slottet den 6 mars. 
Hans tsariska Majestät satt på sin tron och hade på ett bord framför sig den skriftliga be-
kräftelsen på fredsurkunden jämte bibeln och ett med ädla stenar besatt krucifix. Sände-
buden lade märke till att en rysk knäs stod vid tsarens sida ’med ett förgyllt handfat un-
der armen, efter som tsaren plägar, sedan han givit främmande gesanter sin hand, den-
samma tvätta’. Tsaren ’svor och lovade vid det rena Herrans evangelio och Tio Guds bud 
samt sin tsariska själ att vilja fast och obrottsligt hålla allt det, som i traktaten föravskedat 
var’, lyfte så bibeln till munnen och kysste krucifixet: korskyssningen var fullbordad.” Carl 
Grimberg, Svenska folkets underbara öden, del 4, Stockholm 1922, s. 103.

5 Se Igor' Šaskoľskij, Bor'ba Rusi protiv krestonosnoj agressii na beregach Baltiki v XII–XIII 
vv., Leningrad 1978, s. 172–176.

6 ”The Visby Chronicle is of particular interest in our context on three points. First the 
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chron icle is the only Swedish source to mention that Magnus prior to 1365–71 had actu-
ally suffered an imprisonment which as in the Testament can be said to have lasted one 
year […]. Next the Visby Chronicle has the same close link between Magnus’ release from 
prison and transfer to Norway on one hand and his subsequent death on the other, with 
no mention of events happening in between. Finally we have an interesting version in the 
Visby Chronicle of Magnus’ death, which suggests that it could be the inspiration the aut-
hor of the Testament needed for his version of King Magnus’ death […]. The Visby Ch-
ronicle […] has this interesting detail: fearing that his ship would go under King Magnus 
’jumped overboard, but his servants pulled him up, took him ashore, where he finished his 
life.’ This resembles the account in the Testament of the king being taken ashore by Rus-
sian monks before he actually dies.” Lind 2001, s. 200.

7 Lind 2001, s. 198–202. Jfr Lind, “A Swedish Crusader King as Russian Orthodox Saint on 
the Valamo Archipelago?”, Cahiers slaves, 7, 2004, s. 85–93.

8 Se Lind 2001, s. 199–201. Jfr Annales Suecici medii aevi. Svensk medeltidsannalistik, kom-
menterad och utgiven av Göte Paulsson, Lund 1974, s. 320–321, samt SRS I, s. 44–45.

9 Förbindelsedikten är ett modernt namn på den anonyma namnlösa medeltida rimkröni-
kan som handlar om Sveriges historia under 1300-talet. Detta diktverk fyller en lucka mel-
lan två andra krönikor på vers, Erikskrönikan och Karlskrönikan, och den tjänar som en 
länk mellan de nämnda krönikorna i den stora rimkrönikesviten som kallas för Stora rim
krönikan. Förbindelsedikten kallas även för Erikskrönikans fortsättning. Se exempelvis Fin
lands medeltidsurkunder, utg. R. Hausen, del 1, Helsingfors 1910, s. 215, hädanefter förkor-
tat FMU. Se vidare Conny Blom, Förbindelsedikten och de medeltida rimkrönikorna. Stu
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”Erikskrönikans omarbeidelse og fortsættelse”, Arkiv för nordisk filologi, 77, 1962, s. 125–190.
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medeltida källor, se Salomon Kraft, ”En pamflett mot Magnus Eriksson i dess idépolitiska 
och litterära miljö”, Historisk tidskrift, 47, 1927, s. 1–27; Henric Bagerius & Christine Ek-
holst, ”En olydig sodomit. Om Magnus Eriksson och det heteronormativa regentskapet”, 
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samlingen FMU, s. 76, 81–82, 84–85, 94–95, 121, 125, 215–222.

12 Enligt Atsuo Nakazawa och Kati Parppei handlar det också om att inte förbryta sig mot 
den ortodoxa kyrkan. Se exempelvis Parppei: ”Obviously, the main function of the text 
was to give a cautionary example of what kind of destiny awaits those who turn against the 
Orthodox Church or its secular representatives, such as the principalities of Novgorod or 
later on, Moscow. It seems clear that the main point of the text is brought out in the first 
and last sentences that warn the Swedes not to violate the peace treaty”. Kati Parppei, “The 



Kung Magnus testamente · 297

Samlaren, årg. 142, 2021, s. 283–301

Oldest One in Russia”. The Formation of the Hagiographical Image of Valaam Monastery, 
Leiden, 2011, s. 245. Jfr Nakazawa 2003, s. 4. Rukopisanie användes även under 1600-talet 
av de ryska gammaltroende som ett slags bevis för att den gamla tron var den riktiga. Se 
Atsuo Nakazawa, ”Legendarnoe rukopisanie Švedskogo korolja Magnusa v solovetskom 
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Past and Present in Medieval Chronicles (Collegium: Studies across Disciplines in the Hu-
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1374. Enligt en tradition från Novgorod skall kungen emellertid ha räddat sig och slutat 
sitt liv som munk i ett ryskt kloster, dit han kommit efter en mirakulös brädsegling på hav 
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Grethe Authén Blom, red. Steinar Supphellen, Trondheim 1992, s. 115–129.

15 Lind 2004, s. 89.
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17 Karen Skovgaard-Petersen, ”Historical writing in Scandinavia”, i Oxford History of Histo
rical Writing, del 3, red. José Rabasa, Oxford 2012, s. 452.

18 Pernille Hermann, ”Politiske og æstetiske aspekter i Rimkrøniken”, i Historisk Tidsskrift, 
107, 2007, s. 401.

19 Ibid., s. 402.
20 Corinne Péneau, ” ’En Suède, j’étais roi’. La Petite Chronique rimée suédoise, entre fausses 
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29 Se Nakazawa 2003, samt Atsuo Nakazawa, ”Rukopisanie Magnuša” kak drevnerusskij li-

teraturnyj pamjatnik (issledovanija i teksty), opublicerad diss., Sankt Petersburg 2000.
30 Matthias Akiander, Utdrag ur ryska annaler, Helsingfors 1849, s. 101–104.
31 Se Lind 2001, s. 195, samt John Lind, ”Magnus Eriksson som birgittinsk konge i lyset 

af russiske kilder”, i Birgitta, hendes værk og hendes klostre i Norden, red. Tore Nyberg, 
Odense 1991, s. 123–128.

32 Se Nakazawa 2000, s. 178–180. Jfr Nakazawa 2003, s. 121 f.
33 Pamjatniki literatury Drevnej Rusi. XIV – seredina XV veka, Moskva 1981, s. 58–61, 537–539.
34 År 1352.
35 Så enligt O: Se jaz'', knjaz' Magnuš' i koroľ sveiskii. Se Nakazawa 2000, s. 178, 180; jfr med 

texten i handskriften: RGADA 135.V.II.3 f. 368. I Demkovas edition – Se jaz'', knjaz' 
Magnuš', koroľ svejskij. (Jag, furst Magnus, den svenske kungen). VT saknar ordet knjaz' 
(furst). Se Nakazawa 2000, s. 180, Nakazawa 2003, s. 121.

36 Vid omdöpelsen till den grekisk-ortodoxa tron.
37 Det vill säga: Bryt inte fördrag som bekräftas med det att man kysser ett kors (enligt den 

ryska seden). Jfr not 4.
38 zaneže nam'' ne posabljaetsja O. Se RGADA 135.V.II.3 f. 368. Jämför översättningarna till 

ryska och danska: net nam v ėtom udači (Demkova); thi det vil ikke lykkes os (Lind). Se 
även bilagan.

39 Belger' VT; Beleger MN (Nakazawa 2000, s. 180; Nakazawa 2003, s. 121). Förmodligen 
Birger jarl.

40 Maskalko V; Maskaaka N (Nakazawa 2000, s. 180). Förmodligen marskalk Tyrgils 
Knutsson.

41 gorod'' postavi… I Demkovas ryska översättning – gorod postavil. Det bör emellertid an-
märkas att det fornryska ordet gorod'' hade flera betydelser: 1) stad, 2) borg, 3) gård. Här 
handlar det om Landskrona som var en borg, och inte en stad.

42 O: na Okte rece. T: Ochte. Se Nakazawa 2000 s. 178, 180; Nakazawa 2003, s. 121.
43 Så i O: posadniky (jämför Demkovas utgåva samt Nakazawa 2000, s. 180).
44 s'' množestvom'' nemec'… Ordet nemec'' hade olika betydelser i fornryska: tysk, ickeryss, 

utlänning (europeisk). Här kan detta ord betyda tyskar eller utlänningar.
45 Beträffande diskussionen om Tyrgils Knutssons roll som härledare vid det nämnda kors-

tåget se Rolf Pipping, Kommentar till Erikskrönikan, Helsingfors 1926, s. 419–421; Seppo 
Suvanto, ”Keskiaika”, Suomen historia, del 2, Esbo 1985, s. 59–60. Jfr Andrej Scheglov, ”Er-
ikskrönikan i rysk översättning”, Historisk tidskrift för Finland, 89, 2004, s. 43.

46 posadniky. Se RGADA 135.V.II.3 f. 368.
47 Se originalet: …jaz'', Magnuš-koroľ, togo ne porjadja… Demkova översätter tämligen fritt: 

ja, Magnuš-koroľ, narušiv mir (jag, kung Magnus, bröt mot detta fredsavtal).
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48 Dvs.: Med en krigshär från hela Sverige.
49 gorod Orechov''… Under 1300-talets mitt var Orechov (som även kallades för Orechovec 

eller Oresjek på ryska, Nöteborg på svenska och Pähkinälinna på finska) en borg med in-
tilliggande stad som också hette Orechov (Oresjek). Borgen och staden stod på ön Orech-
ovyj (Nötö, Pähkinäsaari) i Nevas mynning. I flera svenska krönikor från medeltiden och 
1500-talet – Erikskrönikan, Förbindelsedikten, Chronica regni Gothorum, En Swensk crö
neka – kallas borgen Orechov för Pekensar efter öns finska namn – Pähkinäsaari. Här 
översätter jag ordet gorod som gorod (stad) eftersom meningen syftar på borgen och staden 
samtidigt. Jfr not 41.

50 Så i VT: s'' nimi. I O felaktigt: s'' nim'' (med honom). Se Nakazawa 2000 s. 178, 180; 
Nakazawa 2003 s. 121. Jämför med RGADA 135.V.II.3 f. 368v.

51 över havet – en traditionell svensk översättning av det fornryska uttrycket za more. Jfr 
FMU 1, s. 2 f., 16 f.

52 …a namestnikov'' i nemec'' pobili, kotoryi sideli v gorode. Jag översätter detta ställe nästan 
på samma vis som Demkova (…a namestnikov i nemcev, kotorye byli v gorode, perebili). 
Det bör emellertid anmärkas att det fornryska verbet sideti har olika betydelser: sitta, be
finna sig (någonstans), regera. En annan typ av översättning är därför också möjlig: och de 
dödade de befallningsmän och de tyskar som regerade i staden.

53 I jaz', togo ne porjadja… Demkova översätter något fritt: I ja, ne osteregšis' ėtogo… (Och 
detta varnade inte mig…). Jämför med Akianders svenska översättning av texten i Nikon-
redaktionen (se bilagan) samt med not 47.

54 Koporje (ryska: Kopor'e) – en fästning i Ingermanland som hade en stor militär betydelse 
under medeltid och äldre nutid.

55 na kre zemli. Se RGADA 135.V.II.3 f. 369.
56 Se not 51.
57 burja silna.
58 Nerova (Narova) flod – floden Narva.
59 s'' stankom'' rati. Se Nakazawa 2003, s. 122. Jämför med RGADA 135.V.II.3 f. 369.
60 I originaltexten: potop''. Detta ord kan även översättas här som storm. Ordet potop'' hade 

nämligen flera betydelser i fornryska: 1) översvämning, 2) syndafloden, 3) våg, 4) storm.
61 Håkon Magnusson, kung av Norge, son till Magnus Eriksson.
62 Bokstavligen: från Murman' land (iz Murman'skoj zemli), vilket förmodligen betyder från 

Norge. Jämför Akianders översättning av Nikon-redaktionen (se bilagan).
63 Se not 62.
64 I originaltexten: potop''. Här är det bäst att översätta detta ord som storm. Jämför Demko-

vas ryska översättning: I opjat' naletela burja… Se även not 60.
65 …istorcnem'' prigvozdichsja. Meningen är svårtolkad. Jämför Demkovas översättning: Jag 

fattade tag i en bräda. I Novgorod-redaktionen står ostrem'' mečem prigvozdivsja (jag 
naglade mig fast med svärdets egg). Jfr Linds översättning av Novgorod-redaktionen: og 
selv holdt jeg mig flydende på skibets køl, hagende mig fast med sværdets æg, Lind, s. 124. 
I modern forskning har man slagit fast att ordet istorcen' betyder dolk. Den angivna me-
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ningen bör därför översättas på följande vis: Jag naglade mig fast med en dolk. Se även 
Nakazawa 2003, s. 30.

66 Specialisterna har tolkat namnet Polna (Polnaja) på olika vis. Polna kan vara flodens namn, 
men detta ord kan också syfta på flodens egenskaper: Polnaja eller Polna betyder full, vat
tenrik. På Anton Wieds karta över Ryssland, som tecknades under mitten av 1500-talet, 
finns floden Polna som mynnar ut i Finska viken. Heinrich Michow anmärker att namnet 
Polna kunde beteckna flera sammanhängande vattendrag vid rysk-svenska gränsen norr 
on Viborg. Enligt Jarl Gallén handlar det om en annan flod; den hette också Polna men 
mynnade ut in i Norra ishavet. Natalja Demkova antar att Polna kan vara identisk med flo-
den Vuoksen som flyter från sjön Saimen i sydöstra Finland till insjön Ladoga i nordvästra 
Ryssland. John Lind har lanserat teorin att Polna skulle ha varit ett namn som var typiskt 
för skärgårdar i Finland och nordvästra Ryssland, och att den Polna som omnämns i Kung 
Magnus Testamente skulle ha varit ett gammalt namn på Valamo arkipelag i sjön Ladoga. 
Se Veniamin Kordt, Materialy po russkoj kartografii, del 1, Kiev 1899, s. 4–6; Heinrich 
Michow, Die ältesten Karten von Russland. Ein Beitrag zur historischen Geographie, Ham-
burg 1884, s. 56; Boris Rybakov, Russkie karty Moskovii, Moskva 1974, s. 11 f.; Oleg Kud-
rjavcev, ”Karta Moskovskoj Rusi Antonija Vida i Ivana Ljackogo”, Drevnjaja Rus'. Voprosy 
medievistiki, Moskva 2017, s. 45; Jarl Gallén & John Lind, Nöteborgsfreden och Finlands 
medeltida östgräns, Helsingfors 1968, Vol. 1, s. 170; John Lind, ”The Russian-Swedish Bor-
der According to the Peace Treaty of Nöteborg (Orekhovets-Pähkinälinna) and the Politi-
cal Status of the Northern Part of Fennoscandia”, Mediaeval Scandinavia, 13, 2000, s. 100–
117; Lind 2001, s. 202; John Lind, ”The Polna Rivers and Russia’s Medieval Borders with 
the Scandinavian West”, i Traditions and Innovations. Papers Presented to Andreas Haar
der, red. Flemming G. Andersen & Lars Ole Sauerberg, Odense 1994, s. 155–170.

67 i vnesoša mja v manastyr'… Även en annan översättning – och de bar mig in i klostret – är 
möjlig i detta fall.

68 Ordet Gud (Bog'') saknas i O men finns i andra avskrifter som hör till Moskvaredaktionen. 
Se Nakazawa 2000, s. 179–180; Nakazawa 2003, s. 122.

69 Skillnader mellan redaktionerna markeras med fet stil.
70 John Linds anmärkning.
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A B S T R AC T

Andrej Scheglov, Institute of World History, Russian Academy of Sciences

The Testament of King Magnus: An Old Russian Text about King Magnus Eriksson. Transla-
tion and introduction by Andrej Scheglov (Kung Magnus testamente. En fornrysk skrift om 
kung Magnus Eriksson, Översättning och inledning av Andrej Scheglov)

How did the Russians perceive Sweden in the Middle Ages? One important source is the so-
called Testament of King Magnus (Rukopisanie korolya Magnusha), an Old Russian text about 
Magnus Eriksson, King of Sweden (1319–1364). It says that King Magnus suffered a shipwreck 
but was saved by Russian monks and became a Russian monk himself. King Magnus is said to 
admonish the Swedes that they should never invade Russia, and he reminds the Swedes of the 
failures of the Swedish rulers who violated peace treaties that had been concluded with the 
Russians.
 Modern scholars have translated The Testament of King Magnus into Swedish and Danish. 
However, one of the most important versions of this document, the so-called Moscow version, 
has never been translated into any Nordic language. The present publication fills this gap and 
provides an annotated Swedish translation of the Moscow version.
 An interesting feature of The Testament of King Magnus is that the Swedish king speaks 
in the first person: he tells the readers about his campaign against Russia, about his sufferings 
and misfortunes, and about the defeats of his predecessors who invaded Russia. Parallels to 
this feature can be found in medieval Swedish and Danish texts – in particular, in the Small 
Rhymed Chronicle (Lilla Rimkrönikan) and in the so-called Danish Rhymed Chronicle (Den 
danske rimkrønike) where Swedish and Danish kings describe their lives and their mistakes in 
a similar way. I suggest that this similarity between these Scandinavian texts and The Testament 
of King Magnus could be a result of Scandinavian influence on Russian medieval culture.

Key words: literature, history, sources, Middle Ages, King Magnus Eriksson, Sweden, Russia


