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Den 12 april 2011 gled 
det tunga marmor-
locket äntligen åt si-

dan och där nere låg de, kung 
Magnus Birgersson och hans 
familj. Vi som hade den stora 
förmånen att få vara med om 
detta historiska ögonblick 
sträckte på våra halsar, kika-
de ner den mörka gravkam-
maren under kyrkans golv 
och kände historiens vingslag 
susa kring öronen.

Magnus Ladulås kan med 
visst fog kallas den förste 
stockholmaren på Sveriges 
tron. Medeltidens kungar var 
beroende av att fl ytta sig runt 
i riket och Stockholm var 
ännu inte den kungliga hu-
vudstad den senare blev. Men 
Magnus Ladulås skrev i sitt 
testamente att han skulle be-
gravas i franciskanernas 
kyrka på Gråmunkeholmen 
i Stockholm, som då var un-
der uppbyggnad. 

Enligt Erikskrönikan var 
det Magnus far, Birger Mag-
nusson jarl som grundade 
Stockholm och det är i ett 
brev från Birger som namnet 
Stockholms finns bevarat i 
skrift för första gången (år 
1252). Under Magnus reger-
ingstid blev Stockholm på 

kort tid den folkrikaste orten 
i hela landet, som det står i ett 
samtida dokument. Birger jarl 
begravdes i släktens gamla 
hemtrakter medan Magnus 
valde den nya storstaden (med 
tidens mått mätt) Stockholm 
som sin sista viloplats. 

I graven begravdes sju 
kungliga personer, fem män 
och två kvinnor under en 
period av ungefär hundra år. 
Skeletten är kvarlevorna efter 
kung Magnus och hans 
närmsta familj och släkting-
ar. När skeletten togs upp för 
undersökning och provtag-
ning våren 2011 låg de pryd-
ligt förvarade i varsitt kop-
parskrin. Det berodde på att 
graven hade undersökts vid 
en stor renovering av Riddar-
holmskyrkan under åren 
1915-1916 av antropologen 
Carl Magnus Fürst. När ske-
letten sedan återbegravdes 
1916 lades de ner i specialtill-
verkade skrin av koppar.

Anledningen till att graven 
öppnades igen 2011 var 
egentligen en annan grav-
öppning. År 2002 öppnades 
det som man antog var Bir-
ger jarls grav i Varnhem i 
Västergötland. Man ville så 
långt det som möjligt säker-
ställa att det verkligen var 
Birger jarl, drottning Mech-
tild och hertig Erik som låg 
där. Köns- och åldersbestäm-
ning och tydde på att det var 
de namngivna personerna. 
Även en jämförelse av deras 
DNA-profi ler tydde på detta. 
För att få ytterligare belägg 
behövde man jämföra med 
DNA från andra kända släk-
tingar, till exempel sonen/
brodern Magnus.

Under de cirka två veckor 
i april och maj 2011 som ske-
letten såg dagens ljus gjordes 
en mängd undersökningar 
och provtagningar:

De fl esta analysresultaten 
kommer att bli klara under 
det närmaste året. Upprin-
nelsen till gravöppningen var 
att identifiera Birger jarls 
grav. Resultatet blir en unik 
kartläggning av en kunglig 
1200-talsfamilj. Fortsättning 
följer…

Frida LIndfors

Förste stockholmaren på tronen
”Under Magnus 

regeringstid blev 
Stockholm på kort 

tid den folkrikaste i 
hela landet.”

KUNGAGRAV. Magnus Ladulås kranium låg välbe-
varat när kopparskrinet från 1915 lyfts upp. 
Gravtumban i Riddarholmskyrkan. 
 FOTO: RAY WAHLSTEN


