
Symposium 
om Birger jarl

                                                  
Stockholms medeltidsmuseum 

den 28 november 2010

Heldagssymposium om Birger jarl
med anledning av 800-års jubileet 

av jarlens födelse

Arrangerat av
Svenska Fornminnesföreningen, 

Gamla Stan Sällskapet  och 
Stockholms medeltidsmuseum                                        
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Moderator: Henrik Klackenberg

10.00  Solbritt Benneth   Introduktion, presentation av utställningen
 Dick Harrison   ”Den siste jarlen”   

11.05  Jan Svanberg   ”Bilderna av Birger jarl - fantasi och verklighet”
 Knut Drake   ”Från Stockholm till Finland”

12.30   Lunch 

14.00  Maria Vretemark  ”Öppningen av Birger jarls och Magnus Ladulås gravar”
 Kenneth Jonsson   ”Birger - jarlen som präglade mynt i eget rike” 

14.50   Kaffepaus                    

15.20  Kerstin Söderlund   ”Det fagra huset - om de arkeologiska undersökning-  
  arna på Stockholms slott”
  Diskussion/Frågor 

16.00   Symposiet avslutas

Plats: Stockholms medeltidsmuseum, Strömparterren,  nedgång från Norrbro. 
Tid: 28 november 2010, med start kl. 10.00
Anmälan: Se bifogad talong.
Anmälan till symposiet kan göras tidigast 21 oktober och senast 12 november 
2010.  Antalet deltagare är begränsat till 80. Medlemmar i Svenska Fornminnesför-
eningen, Gamla Stan Sällskapet och Centret för medeltidsstudier vid Stockholms 
universitet har t.o.m. 29 oktober företräde. Återstående platser fördelas efter 
den ordning som anmälningarna inkommit till Medeltidsmuseet.  Anmälan är 
bindande. I avgiften, som är 150 kronor, ingår kaffe. Lunch ordnas på egen hand. 
Avgiften betalas senast den 19 november till Svenska Fornminnesföreningen 
plusgiro 5 39 21 - 3 sedan besked erhållits om plats.  
För uppdaterad information se www.fornminnesforeningen.com

Tack till:  Kungl.  Vitterhets- Historie- och Antikvitetsakademien,  Alba Langen-
skiölds stiftelse, Samfundet S:t Erik.



Birger jarl framställs än som en grym maktmänniska, än som en modern 
gestalt i en tid med nya ambitioner. Under hans levnad infördes en riks-
politik med en rättsordning som gick utöver de gamla landskapslagarna, 
och där de så kallade fridslagarna formulerades. Kyrkor uppfördes och 
domkapitel inrättades. Slottsbyggen, inte minst grunden till det som idag 
är Stockholms slott, initierades. Jarlens intresse för ekonomi och handel 
med utlandet är omvittnat. Med korståg och missionsarbete inlemmades 
Tavastland med Sverige. 

Symposium på Medeltidsmuseet 28 november 

Sex ledande experter presenterar och diskuterar Birger jarl och hans tid 

om arkeologiska fynd på Stockholms slott, numismatiska fynd och avbild-
ningar och om den aktuella öppningen av Magnus Ladulås grav, planerad 
att äga rum strax före symposiet.
  
Dick Harrison - Professor i historia vid Lunds universitet. 
Harrison har bl. a författat ”Jarlens sekel: En berättelse om 1200-talets 
Sverige”.

Jan Svanberg - Professor emeritus i konstvetenskap. 

Svanberg har bl.a. författat ”Furstebilder från folkungatid”.

Knut Drake - Docent. Drake ledde restaureringsarbetena på Tavastehus 
slott och har skrivit om detta i sin doktorsavhandling.

Maria Vretemark - Fil. dr i historisk osteologi, 1:e antikvarie (ar-

keologi) vid Västergötlands museum. Vretemark ansvarade 2002 för 
öppningen av Birger jarls grav i Varnhem.

Kenneth Jonsson - Professor i numismatik och penninghistoria 

vid Stockholms universitet. Jonsson har bl.a. skrivit om ekonomi och 
myntning under Birger jarls tid.

Kerstin Söderlund - Arkeolog, Stockholms stadsmuseum. Söder-

publicerat resultatet av dessa i museets skriftserie.

Moderator är Henrik Klackenberg,  Fil.dr. (medeltidsarkeologi), 

statsheraldiker. Tidigare museidirektör och chef för Kungl. Myntkabinettet.

I Östergötland där jarlen föddes, och i Västergötland där han dog och 
begravdes, har med anledning av 800-års jubileet anordnats utställningar 
och symposier. I Stockholm, som enligt Erikskrönikan grundades av Birger 
jarl, föreligger en utställning på Medeltidsmuseet om den store riksbyg-
garen. En rekonstruktion av jarlens huvud har utförts med kriminalteknisk 
metod med en avgjutning av hans kranium som grund. Denna är utförd av 
Oscar Nilsson.


