
Jag, Birger, konung Magnus son, är denna dag 

smord och krönt till att fortsätta vara rikets 

konung, hälsar er invånare och gäster. 

Jag kommer att precis som min företrädare, 

min fader Magnus, son av Birger, jarlen, 

fortsätta att styra och leda vårt land efter 

bästa förmåga.  



Jag har under de år jag hittills varit er konung 

haft mycket god hjälp i detta mitt värv av min 

marsk Torgils Knutsson, som står här vid min 

sida. 

Jag har full tillit till honom och det han utfört 

under min ungdomstid och under senare år. Vi 

båda kommer att tillsammans värna om riket 

och dess invånares bästa. 



Jag kommer att stödja kyrkan och kyrkans 

tjänare då jag ser och vet att en sann gudstro 

stärker oss alla på alla sätt, såväl i vårt inre, 

som i förhållandet till varandra och till våra 

grannfolk. 

Jag har även beslutat att ni mina kära bröder, 

Erik, och nu även Valdemar, att ni från denna 

dag båda är hertigar med var sitt hertigdöme 



över vilket ni har full befogenhet att styra och 

ställa, inhämta skatt och annan uppbörd, dock 

under er konungs yttersta ansvar.   

Mina kära bröder, ni kommer även från och 

med denna dag få säte i det kungliga rådet. 

Genom broder Eriks förlovning med Ingeborg 

av Norge kommer vårt lands förhållande med 

våra västliga grannar att förstärkas och genom 



min hustru Märta, dotter till vår vän konungen 

av Danmark, har vi redan starka band med 

vårt broderland i söder. 

Denna dag kommer hertig Valdemar, att 

senare under festligheterna, ingå äktenskap 

med min käre marsk Torgils Knutssons dotter 

Kristina, vilket ytterligare kommer att stärka 

banden oss emellan. 



Slutligen, önskar jag, att vi under 

nästkommande år, inleder samtal  för att 

stärka tronföljden, enär jag önskar att min och 

min drottnings son, Magnus, får växa upp som 

en blivande konung av vårt rike, Sverige. 

Låt oss nu tillsammans, uttåga ur den helige 

Lars kyrka här i Söderköping och förena oss 



med alla våra gäster i festmåltid och gyckel 

och kamp. 

 

 

 

 

 

 


