
GUSTAV VASA OCH FORNFYNDEN 

Av NILS EDLING 

I första bandet av sitt stora arbete om Vitterhetsakademiens 
historia uttalar H. ScHUCK (s. 3) den åsikten att fornläm
ningarna i Sverige under medeltidens sista skede och nya 

tidens början varit utsatta för plundringar av skattsökare i 
ganska ·stor omfattning. »En stark faktor i förstörelsearbetet» 
säger Schiick »Var den praktiska nyttan, som ju för Gustav 
Vasa var den väsentliga. Men den hade funnits redan förut. 
Varje år träffas fortfarande guld- och silverskatter i svensk 
jord, och det är klart, att beståndet därigenom med varje år 
förminskats . För en fem, sexhundra år sedan bör det där
för hava varit oerhört ·stort, och de fynd som då årligen gjor
des, voro säkerligen mångdubbelt flere än de som göras i våra 
dagar. Men först mot slutet av 1600-talet börjar man tillvara
taga dem, och förut - samt långt efteråt - hava de helt enkelt 
nedsmälts.» 

Schiick citerar så ett brev av Gustav Vasa den 15/ 6 1547 till 
befallningsmannen på Åland, som sänt in ett myntfynd till 
konungen, vari denne uppmuntrar till flere fynd, ävensom ett 
av konungen utfärdat kvitto av den 3/11 s. å., vari h an erkänner 
sig hava av fogden på Öland mottagit ett där funnet halsband 
av guld vägande 5 1/2 lod. Schiick tillägger, att fynden lockade 
till skattgrävningar särskilt i forntidens gravar, av vilka icke 
så få härigenom blivit förstörda eller skövlade på sitt innehåll: 
»Dylika fynd voro nog ganska talrika, ty Gustav Vasas syster
son Per Brahe anmärker ·särskilt att Konungen var 'swåra 
lyckosam' - - 'hemliga fördolde skattar thil at påfinna 
wdi jordin, wthj murar'.» 
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Möjligen kan det intressera årsbokens läsare au de upp
ländska häradsrättsdomböckerna från 1500-talet innehålla 
spår av detta konungens starka sinne för fornfyndens ekono
miska värde. Långhundra härads dombok, förvarad i Sjö
holms arkiv, innehåller för den 8/ 5 1559 följande1 : 

»Samme dagh feste Mike! i Tislinge och Anders i Lundby, 
Clemet i Säby, Måns Gregesson i Norby, Greges smed i Upsala, 
Bengt Kristmansson, Anders knifsmed i Upsala [ lagh ]2 att 
de inge ägedele finge i högen vid Gimssee vadh. » 

Innebörden av detta stycke är uppenbarligen att sju per
soner voro beskyllda för att vid grävningar i högen vid 
»Gimssee vadh» hava funnit »ägodelar», men voro villiga att 
svära på att så ej var fallet. »Gimssee vadh» är felskrivning 
för »Grimse vadh». Härmed avses, enligt upplysning meddelad 
av frih. Johan Stjernstedt å Risberga, ett numera genom gräv
ning försvunnet vadställe i Storån, som genomflyter Husby
Långhundra socken, beläget invid den s. k . Grimsas hög och 
Broborgs ruin (jfr Uppl. Fornminnesfören:s tidskrift IV, 
s. 35 ) . 

Ett annat mål samma dag lyder: »Samme dagh feste denne" 
efterskrefne men lagh för sådane gräfningh i en högh vidh 
Sunnerby, item Olav i Sunnerby, själv andre, Lasse i Nyby, 
Mats i Malmby, Mats och Anders och Sigfridh i Berga, Ola 
Ers·son i Söderby, Per Nilsson ibidem lensmansdrengen.» 

Även i detta mål var tydligen fråga om att grävning ägt rum 
i en gravhög, denna gång vid Sunnerby i Kårsta socken. Hö
gen är känd under namnet Torshögen (ovannämnda tidskrift 
IV, s . 41 ). Jämväl svarandena i detta mål utfäste sig att svära 
sig fria. 

Hur det sedan gick i de båda målen förmäler ej domboken 
i vidare mån än att Anders i Lundby den 17 /5 1560 gick ed 
»själv 12:te», d. v. s . med elva edgärdsmän, på att han »inga 
ägodelar, penningar, guld eller silver» funnit i högen vid 
Grimse vad. Man får ju tolka detta så att han blev frikänd. 

Man frågar sig nu emellertid vilket lagrum som åberopades 
till stöd för att det åsyftade förfarandet skulle vara brotts-
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ligt. Härom upplyser protokollstexten intet och den hade 
kanske ej heller kunnat lämna någon upplysning om saken, 
ty varken i medeltidslagarna eller, så vitt nu är känt, i någon 
annan dåtida författning var det förbjudet för allmogen att 
undersöka fornlämningar. Först genom ett plakat den 28/ 11 
1666 tillkom ett stadgande i den riktningen. Griftefrid hörde 
ej heller till de påbjudna friderna, åtminstone ej i vidare mån 
än den kunde anses innefattad i kyrkofriden, vilket väl i detta 
fall saknade betydelse. Säkerligen förhöll det sig i stället så, 
att Gustav Vasa anmodat sina fogdar att ur fiskalisk synpunkt 
hålla efter fyndgrävare och tillse att funna skatter utan vidare 
inlevererades till honom. Möjligen kunde han härför åberopa 
stadgandet om danaarv i Il kap. Konungabalken av Kristoffers 
landslag. Men lika antagligt är att han ej ansåg sig behöva 
någon grund för åtgärden i skriven lag. 
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NOTER. 

1 Stavningen här n ågot normaliserad. 
' Ordet lagh uteglömt. »Feste lagh» = utfäste sig att gå ed p å . 
3 fel för »desse» . 


