1302 års KRÖNING under Söderköpings Gästabud 2017
VÄLKOMMEN till kröningsceremonin önskar
Söderköping - S:t Anna församling
Teater Sythercopie

Vid utgången ur kyrkan har du möjlighet att skänka en
pengagåva till Teater Sythercopie
Föreställningen ges nu för 7:e året och det blir den 10:e gången.
==================================================================
Manus och regi
Program
Produktion
Kostym och rekvisita
Musikurval
Sångare

Ola Lönnqvist
Ola Lönnqvist
Ingrid Ögren
Margareta Jovanovic, Carola Fogelgren
Dessutom privata kostymer
Charlotte Svensson, Roger Eriksson
S:t Anna vocalensamble, dirigent Roger Eriksson

==================================================================
VEM är VEM?
Kung Birger Magnusson var son till kung Magnus Ladulås och hans hustru drottning
Helvig av Holstein, hon krönt i Söderköping 1281. Birger avsattes 1318 och avled 1321 i
Danmark där han och hans hustru är begravda.
Hertigarna Erik och Valdemar Magnusson är kung Birgers bröder. Det är dessa tre bröder
som senare figurerar i de välkända händelserna kallade Håtunaleken och Nyköpings Gästabud.
Torgils Knutsson är den som ledde regeringen i Sverige efter Magnus Ladulås död 1290
och fram till att Birger blev regerande kung 1298. Torgils dotter Kristina gifte sig, i samband
med kröningsfestligheterna 1302, med hertig Valdemar. De skildes dock redan 1305. Torkils
blev senare anklagad för att ha varit orsak till tvister mellan bröderna och som en följd
avrättades han 1306.
Märta (Margarete) är kung Birgers maka, dotter till framlidne kung Erik Klipping av
Danmark och hans hustru drottning Agnes av Brandenburg. Agnes som förestod
förmyndarregeringen i Danmark till 1292 är sedan 1293 gift med Gerhard II av Holstein och på
så sätt släkt med drottning Helvig.
Rikissa Magnusdotter är dotter till Magnus Ladulås och blev långt senare abbedissa vid
S:ta Klara kloster i Stockholm. Margareta Valdemarsdotter är dotter till förre kungen
Valdemar, Magnus Ladulås bror, och nunna i Skänninge.
Katarina Svantepolksdotter, novis och senare abedissa i Vreta kloster. Hon är dotter till
Svantepolk Knutsson som var gift med Benedikta Sunesdotter, en syster till fd drottningen
Katarina Sunesdotter (staty vid Hagatorget) och hon i sin tur maka till kung Erik kallad den
Läspe och Halte.

Eufemia av Arnstein är drottning av Norge och mor till Ingeborg Håkansdotter, dvs svärmor till
hertig Erik.

