
Birger Magnusson, tack vare Erikskrönikan mest känd som Birger jarl,  
föddes i början av 1200-talet i Bjälbo i Östergötland. Föräldrarna var 
Ingrid Ylva och Magnus Minnesköld av Bjälboätten, en av Götalands allra 
mäktigaste stormannaätter som av tradition, men oriktigt, även kallas Folk-
ungaätten. 

Birger blev jarl 1248

1235 gifte sig Birger Magnusson med den svenske kungen Erik Knuts-
sons dotter Ingeborg som var syster till Sveriges kung Erik (den läspe och 
halte). Det var under kung Erik som Birger blev jarl 1248, ett ämbete som 
betraktades som det högsta under kungen. Ingeborg och Birger fick sex 
barn, varav två blev kungar; Valdemar och Magnus (Ladulås). Birger jarls 
ättlingar kom att bära den svenska kronan i hundrafyrtio år, den norska i 
nära sjuttio och den danska i drygt tio år. Då Ingeborg dött gifte Birger jarl 
om sig med änkedrottning Mechtild av Danmark år 1261.

Birger Magnusson från 
Bjälbo blev Sveriges 
mäktigaste jarl! 
Birger Magnusson känner du antagligen bättre som Birger jarl, kungens 
närmaste man och landets högste ämbetsman på 1200-talet . Han var också 
befälhavare, Stockholms grundare och far till två kungar; Valdemar Birgers-
son, för vilken Birger jarl blev förmyndarregent 1250 och Magnus Ladulås.



Jarlen styrde 

När kung Erik dog barnlös 1250 valdes Birgers och Ingeborgs son Valdemar till 
ny kung då han var den avlidnes systerson. Birger jarl blev vald till förmyndare 
för den tolvårige Valdemar och blev därmed landets egentliga regent. Skickligt 
men hänsynslöst styrde han Sveriges inre och yttre affärer. Han fick kyrkans stöd 
genom att utse Strängnäs biskop Kol till rikskansler samt genom utrikespolitik 
som syftade till nordiskt samförstånd. Genom sina goda kontakter med påven 
ledde han förhandlingar med påvens sändebud, kardinal Vilhelm av Sabina, vid 
Skänninge kyrkomöte år 1248.

Lagarna om hemfrid, kvinnofrid, kyrkofrid och tingsfrid

Under Birger jarls regering skapades en stark centralmakt i Sverige. Det utfördes 
ett storartat lagstiftningsarbete, bland annat stiftades de så kallade edsöreslagar-
na. Dessa var de första exemplen på rikslagsstiftning; varav lagarna om hemfrid, 
kvinnofrid, kyrkofrid och tingsfrid kanske är de mest kända. Birger jarl instiftade 
även lagen om arvsrätt, där ”syster skulle ärva hälften mot bror.” 

Mycket av Birger jarls maktutövande skedde med utgångspunkt i Bjälbo. När 
familjen blev kunglig flyttade man till gårdar och palats som Vadstena, Alsnö och 
Stockholm. Av tradition räknas Bjälbo som folkungarnas viktigaste sätesgård, 
därav namnet Bjälboätten. Samtidigt flyttades rikets centralpunkt från Vätterbyg-
den till Mälardalen, ett resultat av bland annat de svenska erövringarna utmed 
finska viken. 

Stockholms grundare

Även järnbrytningen i Bergslagen blev mer omfattande med transporter över 
Mälaren, som lastades om på den plats som skulle komma att bli Sveriges huvud-
stad. 1252 daterade Birger jarl två brev från ”Stockholmen”, de första skriftliga 
beläggen för stadens namn och en förklaring till varför Birger jarl anses vara 
Stockholms grundläggare. Under denna tid dominerade tyskarna handeln och 
Sverige knöts ekonomiskt till Europa. Redan 1251 skrev Birger avtal om tullfrihet 
med Lübeck och Hansan. 

Birger Magnusson var Sveriges mäktigaste jarl fram till sin död 1266 och dess-
utom den siste i en lång rad jarlar. Han ligger begravd i Varnhems klosterkyrka i 
Västergötland.  

Rekonstruktion av ansiktet

Arkeologen och skulptören Oscar Nilsson gjorde med hjälp av kriminaltekniska 
metoder en rekonstruktion av ansiktet utifrån osteologiska analyser och gipsav-
gjutning av kraniet 2010. Det var då 800 år sedan Birger Magnusson föddes. Re-
konstruktionen av den medeltida statsmannen gjordes utifrån det kranium som 
ligger begravt i Varnhems kyrka och som med stor sannolikhet tillhört Birger jarl. 

Kyrktornet i Bjälbo byggdes av familjen när Birger 
jarl var tonåring. Tornet är ett mäktigt byggnads-
verk som också fungerade som bostad och magasin 
och kanske även som skydd i orostider för familjen. 
Tornet saknar motstycke i Östergötland. 

En avbildning av Birger Jarls ansikte som togs 
fram till Stockholms Medeltidsmuseums utställning 
2010.

Birger jarls vapensköld. 
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