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Erik XIV och Johannes Magnus 

– om en kunglig läsning av ett historiskt verk 

Astrid Nilsson, Lund 

Johannes Magnus (1488–1544) stora historieverk Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus 

’Historien om götarnas och svearnas alla konungar’ var av stor betydelse ideologiskt, politiskt och 

kulturellt under Sveriges stormaktstid. Bland verkets tidigaste läsare fanns Erik XIV (1533–1577), 

som lär ha översatt detsamma till svenska. Kung Erik är mest känd för att ha blivit galen, avsatts 

från tronen, hållits fängslad och förgiftats med arsenik i en tallrik ärtsoppa av sin egen bror och 

efterträdare, Johan III. Men Erik XIV var också en högt bildad renässansfurste, ett faktum som 

ofta kommer i skymundan när man fokuserar på hans dramatiska liv. Det är hans bildning jag 

intresserar mig för här. 

Under sin fångenskap efter avsättningen 1568 hade han ett exemplar av Johannes Magnus verk 

med sig, och detta försåg han med marginalia i form av anteckningar och symboler. De ger 

upplysningar om vad som intresserade honom i verket, det vill säga om hur han läste det. Jag 

kommer att ge en översikt av hans marginalia – särskilt av symbolerna – och använda dem som 

utgångspunkt för att teckna ett slags intellektuell biografi över Erik XIV. 


