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Håtunaleken  

 

Vi skriver år 1306. Kung Birger och drottning Märta befinner sig den 29 september på 

Håtuna kungsgård. Det har länge varit oro mellan Birger och hans bröder som alla 

kämpar om makten. Nu har de i alla fall lyckats bli av med en ”gemensam” 

syndabock, riksmarsken Torgil Knutsson. 

Birger och Märta ska just äta sin måltid när de ser bröderna Erik och Valdemar 

komma på besök och de bjuds till bords, de måste ju fira att de blivit av med 

marsken. De festas och humöret är glatt och så småningom blir det sovdags och alla 

går till sängs. Bröderna sover i ett gästhus bredvid kungsgården. Senare på natten 

tar sig bröderna och deras soldater tillbaka till gården och Birger och Märta tas till 

fånga. De förs till Nyköpings slott där de låstes in. Birger och Märtas son Magnus 

räddas i sista stund av en tjänare och förs till sin morfar i Danmark. Efter ett tag blir 

de fria men det är en faslig röra i riket och alla vill ha makten. År 1310 hålls dock ett 

fredsmöte där det beslöts att dela riket mellan de tre bröderna. Birger är inte nöjd och 

smider planer att återta sitt rike. Strax före jul 1317 bjuder han in sina bröder till 

Nyköping på ett gästabud och hälsar dem varmt välkomna när de kommer fram. 

Efter kalaset börjar Birger sin långsinta hämnd från 1306. I elva år har han väntat på 

denna stund och nu är den kommen. Bröderna tas till fånga på samma sätt som han 

själv med orden ” Minnes I Håtunaleken?” Därefter kastar han dem i fängelsehålan 

där de fick dö, kanske svalt de ihjäl eller kanske blev de avrättade, ingen vet, 

dramatiskt var det.  

 

Håtuna har vid flera tillfällen uppmärksammat denna händelse. Bland annat 2006 då 

det var 700 år sedan det hände. 
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