
Bild 1. Landshövding Kjellman och landsantikvarie Sundquist nedlägga 
Upplands fornminnesförenings krans i F instakoret i Uppsala domkyrka. 

UPPLANDSLAGENS 6 5 0-ÅRSJUBILEUM 

Under högtidliga former firad e "Cpplands fornminnesförening 
22 januari 1946 650-årsminnet av "Cpplandslagens stadfästande. 

Minneshögtiden inleddes m ed en stämningsfull akt i domkyrkan 
vid Finstakor et , där lagman Birger Petersson vi lar. Koret var 
smyckat av en t allri sgirl a nd och två sjuarmade ljusstakar ; bakom 
gr avh ällen p ar ad er ade två studentmarskalkar . 

Sedan rnusikdirektör Henry \Vema n utfört Bachs Preludium i 
c-du r framträdde landshövding Kjellman och nedl ad e i egenskap 
av ordförande i Uppl ands fornminnesförening en krans m ed band 
i de svenska och uppl ä ndska färgerna. Härvid yttrade landshöv
dinge n bl. a. »Upp landslage n utfärdades 2 januari 1296 och är 
den äldsta av konungen st adfästa lagb oken i vår t land . När vi i 
dag firar 650-årsminnet av denna i svensk r ä ttsh istor ia och svenskt 
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Bild 4. Ett siduppslag Upplands lagen. 

samfundsliv så betydelsefulla händelse, är det naturligt att det sker 
här i Finstakoret, där de jordiska kvarlevorna av lagman Birger 
Petersson vilar. Han var en man med stort inflytande och stort 
anseende och fick av riksstyrelsen i uppdrag att med hjälp av en 
utvald samling män, som representerade de tre folklanden norr 
om Mälaren och vars främste representant vid sidan av honom 
var hans kusin domprosten Andreas And, samla de olika laghe
stämmelserna. Verket slutfördes, godkändes av bönderna och stad
fästes av konungen. När vi nedlägger denna krans, gör vi det i 
vördnad för ett stort uppländskt minne och som ett tack för en 
stor gåva.» 

Högtidligheten avslutades med Bachs adagio, a-moll och fuga, ess
dur, spelade å domkyrkoorgeln av musikdirektör Weman. 

Bildunderskrifter till motstående sida: 

Övre bilden. Lagman Birgers grav i Finstakoret med fornminncsföreningens 
krans. 

Undre Från utställningen på Universitet sbiblioteket ; t. v. först e biblio
t ekarierna Heyman och A. B. Carlsson. 
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En talrik publik hade samlats för att övervara jubileet. Bland 
de närvarande märktes f. landshövding Linner, hovrättsrådet 
Victor Petren, häradshövdingarna Nils Edling, S. Dahlqvist och 
Otto Karlsson, fornminnesföreningens styrelse samt ett stort antal 
medlemmar. 

Efter akten i domkyrkan följde på universitetet ett föredrag om 
Upplandslagen av professor Ake Holmbäck. Föredragshållaren 
framhöll därvid bl. a. att Upplandslagen genom sina detaljerade 
bestämmelser ger en utomordentlig bild av det medeltida samhället, 
samtidigt som den är en av våra största litterära skatter. 

Minnesdagen avslutades med middag på övre Gillet. Härvid 
överlämnade landshövdingen föreningens nya förtjänstmedalj till 
dem som 1944 korats till medaljörer. 
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