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SKATTFYNDSREGALET I SVERIGE 
OCH DANMARK 

AV 

B E N G T T H O R D E M A N 

I
sitt utmärkta arbete T r e a s u r e T r o v e i n L a w a n d 
P r a c t i c e (London 1936) har den berömde brittiske numis-
matikern Sir George Hill tyvärr något styvmoderligt behandlat 
den svenska skattfyndslagstiftningeii. Vad angår den äldsta lag

stiftningen, landskapslagarna, är detta icke att lägga denne mång
sidigt lärde forskare till last, ty deras bestämmelser om dylika 
fynd ha icke heller här hemma gjorts till föremål för den veten
skapliga behandling, som utgör förutsättningen för att de skulle 
kunna inställas i sitt internationella sammanhang. Den grundläg
gande utredningen om den svenska fornminneslagstiftningens histo
ria, inledningen till Kiilturminnesvårdssakkunnigas utlåtande av år 
1921, går icke tillbaka förbi nyare tidens början och nämner dem ej. 
Så vitt jag vet är det endast den tyske rättshistorikern Karl Leh
mann, som i en mycket värdefull uppsats1 behandlat dem ur denna 
synpunkt, och det är på hans resultat som Hill bygger sin fram
ställning. 

Hill har klarlagt att de olika europeiska lagarna om skattfynd 
utgå från endera av två grundprinciper, den romerska rättens att 
fynden tillhöra jordägaren, eller den gamla germanska rättsupp
fattningen om skattfynden som ett regale.2 Sistnämnda princip har 

1 K. L e h m a n n , Sachsenspiegel I, 35 und das altnordische Schatzregal, 
Zschr. f. deutsche Philologie XXXIX, 1907, s. 273 ff. Jag har i min bok 
Dolda skatters hemligheter, Stockholm 1941, s. 51 ff., berört ämnet ur samma 
synpunkter som här nedan, dock utan att där ha haft tillfälle att ge en de
taljerad analys av källorna. 

2 Angående rogalebegreppet i allmänhet och särskilt vattenregalet, sora i 
flera avseenden visar paralleller till skattregalet, se B i r g e r E k e b e r g . 
Ett och annat om det svenska vattenregalet, Stockholm 1914 (Jernkontorets 
vattenrättsutredning I) samt Å k e H o l m b ä c k , Några ord om det all
männa regalbegreppet och regalrätten till floder i den tysk-romerska rätts
utvecklingen, Tidsskrift for Retsvidenskab 28, 1915, s. 78 ff. 
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med full konsekvens bevara t s endast i S torbr i tannien och I r land 

samt i Danmark , 3 där den kommer till k lar t u t t ryck i Chr is t ian V:s 

Danske Lov 5—9—3, det alltjämt gäl lande huvudlags tadgande l i 

detta hänseende: »Guld og Solv, som findis enten i Heje, eller efter 

Ploven, eller andetsteds, og ingen kiender sig ved, og kaldis Dnn-

nefse,4 det hor Kongen alleene til og ingen anden.» 

Detta å t e r g å r på överenss tämmande s tadganden i Skånska lagen 

(Orbodemål Addit. F . 5: »Alt grondhe gotz oc höghe sylff oc stran-

wragh det hö re r kongen til»), Själ landslagen (111,69: »Gull, thet 

ser hit varthser oc up grauast af iordh, thet met callse danaet fas waerae: 

M n danaet fse höri r konningin enum, sum gull sellser silf, oc sengin 

umbutzman) och Jy l lands lagen (II , 113: »Hittser nokser man gult 

sethse silf i hoghse sethse sefthser sin plogh, seth nokrse andrse lundse, 

tha skal k u n u n g thset havse»), vi lket s is tnämnda s tadgande i Sön

derjylland förblev i gäl lande kraft ända till år 1900, då den tyska 

Biirger l iches Gesetzbuch där infördes. 

Enl ig t Lehmann och efter honom Hill s aknas i Sver ige varje spår 

av ett ska t t rega le . 5 En n ä r m a r e g r a n s k n i n g av förhål landena sy

nes mig l ikväl icke ge fog för en sådan s lu tsa ts . 

I Magnus Er iksson Lands lag (Tjb XXXI) och Stadslag (Tjb XI ) 

ha skattfynden inlemmats bland övriga fynd (»a vsegh sellas vtan 

vsegh, hua t fund pet hselzt ser»), om vi lka det bestämmes att två 

tredjedelar skola tillfalla konungen och en tredjedel h i t ta ren . 0 Det

samma gäl ler s trandfynd, medan bottenfynd delas l ika mellan ko

nungen och h i t ta ren . Denna olikhet beror uppenbar l igen på att upp-

' T o r b e n L u n d , Danefselovgivningen og andre Regler om Fund af 
Säger af historisk Vferdi, Juristen XXIV, 1942, s. 657 ff. 

* Danefce betyder do dödas gods. L u n d , a. a. s. 658. 
5 L e h m a n n skiljer på skattregale och fyndregale. Jag har i fortsätt

ningen icke upprätthållit denna distinktion enär i vår äldre lagstiftning 
skatter merendels synas ha inkluderats i fynd. Om det berättigade häri, jfr 
E. E ek s t e i n , Das Schatz- und Fundregal und seine Entwicklung in den 
deutschen Rechten, Mitt. d. Inst. t. österr. Geschichtsforschung XXXI, 1910, 
s. 195, 206. 

• Här liksom alltid i fortsättningen under förutsättning av att ägare ej 
inom lagstadgad tid anmäler sig. Jag förbigår här alla bestämmelser rörande 
denna inskränkning. I händelse arvsrätt kan påvisas till skatten är den
samma givelvis ej att betrakta som ägarelös. 
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tagandet av bottenfynd berett hittaren större besvär och omkost
nader än tillvaratagande av andra fynd, varav man återigen kan 
dra den slutsatsen att hittarens andel i andra fynd, således även 
skattfynd, är att betrakta som bitte- eller bärgningslön, medan ko
nungens större andel utan tvivel indicerar ett primärt regale. 
Härmed överensstämmer att hittaren behåller sin andel ifråga om 
strand- och bottenfynd även om ägare anmäler sig inom natt och 
år medan ifråga om andra fynd ägaren återfår det hela, tydligen 
emedan hittarens besvär med sådana bedömdes som mycket obe
tydliga. 

Endast en av landskapslagarna, nämligen östgötalagen, behand
lar uttryckligen skattfynden (Bb XXXV11: »Nu hitter man gull 
sella siluer utan garzs sella grinda stulpa. — Pa a kunungser tua 
lyti ok jirihiung ]teen sum hitte.»). Dess bestämmelse överensstäm
mer med Magnus Erikssons i fördelningen med två tredjedelar på 
konungen och en tredjedel på hittaren, medan hittaren här får 
behålla sin tredjedel även om ägare anmäler sig. I fråga om botten
fynd är fördelningen likaledes hälften var; här tillkommer också 
en bestämmelse om vrak, som ger kungen två tredjedelar och hitta
ren en tredjedel. Enligt Lehmann skulle detta stadgande i Östgöla-
lagen om konungens andel kunna bero på inflytande från Danmark, 
eftersom i övriga svenska landskapslagar inga bestämmelser om 
ett regale återfinnas. 

Detta är dock icke helt riktigt, ty i Södermannalagen stadgas om 
flytande fynd och bottenfynd, att om ingen ägare anmäler sig inom 
år och dag skall kungen ha två tredjedelar ooh hittaren en tredjedel, 
(Tjb XV: »Hitter man flytande fynd. JEr hon laglyst aghe fynda lut 
af sum sagt ser [en tredjedel]. Dragher fynd vp af grunne, aghe 
halwa fynd sen hon laglyst ser. Comber rsetter segnande oc svser sie 
til sin, hawi pa han fynd oc pen taki fyndelut sum hitte. Comber ei 
ben sum wiber kisennis innaen nat oc iamlaga, ba scal fynd misetas 
[värderas]; taki kununger twa lyte oc brihiung ben sum bitte.») 
Detta torde böra förstås så att hittaren får en tredjedel av flytande 
fynd och hälften av bottenfynd såsom fyndlön om ägare finnes; i 
annat fall får han en tredjedel och kungen två tredjedelar. Det är här 
ganska intressant att kungens andel är större än ägarens i fråga om 
bottenfynd, något som kan tyda på ett ursprungligt generellt regale, 
som så småningom av praktiska skäl modifierats. 
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Beträffande skattfynd finns i Södermannalagen lika litet som i 
övriga landskapslagar någon särskild bestämmelse. Man får väl 
därför anta att för dem gällde detsamma som för vägfynd, av vilka 
enligt nämnda lag hittaren skall ha en tredjedel (Tjb XIV). Samma 
andel tillförsäkras denne i Västmannalagen (Mb XXXV) och Dala
lagen (Bb XXXVII), medan han enligt Hälsingelagen (Mb XXXVII) 
får en sjättedel och enligt Upplandslagen (Mb L1I) endast en 
åttondel. 

I fråga om vattenfynd får hittaren enligt Västmanna- och Dala
lagarna hälften medan Upplands- och Hälsingelagarna här ha en 
graderad skala, tydligen beroende på att det i dessa landskap 
kunde gälla fynd långt ute till havs, vilka först med åtskillig möda 
och kanske fara kunde bärgas. Enligt den förstnämnda lagen fick 
hittaren av det som påträffats i allmän farled en åttondel liksom 
av annat hittegods, men av det han tillvaratagit ute i skären utan
för allmän farled en tredjedel; den som måst dyka för att få upp 
fyndet fick hälften. Enligt Hälsingelagen fick hittaren en tredje
del av det som påträffats innanför och hälften av det som påträf
fats utanför allmän farled. Bjärköarätten, d. v. s. den äldsta stads
lagen, tilldelade hittaren hälften av ett fynd, som tagits upp från 
havsbotten, och fjärdedelen av ett fynd, som drivit så nära land 
att man kunde nå det genom att vada eller som kastats upp på 
stranden. 

översikt av de svenska medeltidslagarnas bestämmelser om fynd. 

Magnus Erikssons 

östgötalagen . . . . 
Södermannalagen 
Västmannalagen 
Dalalagen 
Hälsingelagen . . 
Upplandslagen . . 
Bjärköarätten . . 

Vägfynd* 

K 

2/3 
2/3 

H 

1/3 
1/3 
1/3 
1/3 
1/3 
1/6 
1/8 

Strandtynd** 

K H 

2/3 
2/3 

1/3 
1/3 

Bottenfynd 

K 

1/2 
1/2 
2/3 

H 

1/2 
1/2 
1/3 

Vattenfynd 

K 

2/3 

H 

1/3 
1/2 
1/2 

1/3—1/2 
1/8—1/2 
1/4—1/2 

* Fynd av guld och silver enl. östgötalagen; på el. utanför väg enl. 
Magnus Erikssons lagar. 

** Vrakfynd enl. östgötalagen. 
K = Konungen. H = Hittaren. 
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Om man nu med I^ehmann tänker sig att ös tgötalagens regalebe-

stämmelse beror på inf lytande från Danmark , blir konsekvensen 

härav , att detta inflytande via Östgötalagen något svaga re påverka t 

även Södemiannalagens bestämmelse om vattenfynd. Holmbäck och 

Wessén tänka sig även ett samband mellan de båda nämnda svenska 

lagarna men ut ta la sig ej om det eventuell t danska u r s p r u n g e t till 

bestämmelsen.7 

F r å g a n upps tå r emellert id då: vem skul le enligt de fem svea

l aga rna under föru tsä t tn ing att ingen ä g a r e anmälde sig — och 

här äro vi t i l lbaka till skat t fynden — ha den andel av fyndet, som 

ägaren eljest skul le ha? Skulle h i t t a ren få även den? Näppel igen. 

Det sku l l e säker t u t t ryck l igen ha sagts ifrån om så var i t fallet. 

J o r d ä g a r e n ? Det finns ingen anledning att anta. Om en ny rä t ts 

innehavare hä r in t rä t t , skul le detta med ännu s tö r r e skäl ha bort 

angivas . Dessutom finns i medeltida svensk lagst i f tning intet spår 

av att denne t i l l e rkän ts någon rä t t i sådant hänseende.8 Konungen? 

Varför icke? Om man förutsä t ter att det u rgamla 9 ge rmanska skatt-

' A. H o l m b ä c k — E. W e s s é n , Svenska Landskapslagar I, Stockholm 
1933, s. 129 (not 177). 

8 På Gotland, som ju ursprungligen måste betraktas som en bonderepublik 
och sedermera som ett slags protektorat under den svenska kronan, gällde 
att hittaren för vrakgods pä land fick en åttondel, flytande eller på botten 
en tredjedel och utom landssyn hälften (Gutalagen 49). Återstoden, säger 
H o l m b ä c k — W e s s é n , a. a. VI, s. 287, gick givetvis till ägaren, om 
sådan fanns, eljest förmodligen till socknen, tredingen eller landet. Detta 
bekräftas av en händelse på 1400-talet. Ett skepp från Reval hade strandat 
på Gotlands kust och i samband härmed uttalade konungen att han saknade 
befogenhet att disponera över den del av vraket, som tillhörde landet och 
borgarna >såsom deras gamla privilegier utvisa>. Rörande jordfynd stadgas 
ingenting direkt på Gotland — egendomligt nog, var skulle detta ha varit 
bättre motiverat? — men i kapitlet om jordaköp (28,7) namnes att om ett 
fynd tillfaller en jordegendom medan den ännu är oskiftad, skola alla del
ägarna också äga del i fyndet. Härav framgår att jordägaren på Gotland 
haft viss del i skattfynd, alldeles som i den andra nordiska bonderepubliken, 
Island. Något regale kunde där av naturliga skäl ej ifrågakomma. Angående 
jordägarens rätt enligt norsk medeltida lagstiftning, se Ho 1 ra b ä c k — 
W e s s é n , a. a. IV, s. 166 (not 56), där denna rätt härledes ur arvsrätten. 

8 Det äldsta spåret av ett germanskt skattregale går tillbaka till ett edikt 
av Teoderik den store i Italien, utfärdat mellan 507 och 526. H i l l , som 
starkt understryker regalets urgermanska karaktär, har egendomligt nog 
framkastat att regalet införts i den danska och därmed indirekt i den 

13 — Fornvännen lOiS. 
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regalet gällt även i Sverige liksom i Danmark — och det vore mer 
egendomligt om så ej var fallet — vore det förklarligt om man icke 
hade funnit det av nöden att utsäga detta. Detta var så självklart 
att det kunde förutsättas ingå i vars och ens rättsmedvetande. En
ligt min mening får skattfyndslagstiftningen i Sverige en naturlig 
förklaring endast om man antar tillvaron här liksom i Danmark 
av ett ursprungligt skattfyndsregale, medan man, om detta för
nekas, står inför ett problem, på vilket någon rimlig lösning ej 
står att finna. 

I Danmark bibehölls detta regale i renodlad form tiderna igenom, 
medan det i Sverige redan på landskapslagarnas tid hade modifie
rats av billighetsskäl med hänsyn till hittaren. Man skulle här 
komma att fortsätta på den inslagna vägen intill ett fullständigt 
uppgivande av regalet10 om också av delvis andra orsaker. Det är 
tydligt att stadgandet i Magnus Erikssons Stads- och Landslag di
rekt har upptagit landskapslagarnas inskränkta regale — och där
igenom också utgör en bekräftelse av detta — vilket via Christof-
fers Landslag kom att äga gällande kraft ända till 1734. 1 1684 års 
plakat »angående allehanda gammalt hittemynt, och fynd, uthi 
guld, sölff, koppar och metallkäril, sampt andra rare stycker, som 
myckit upfinnes och undandöllies» infördes på Hadorphs initiativ11 

en tilläggsbestämmelse att även hittarens andel skall inlevereras 
till kronan för att bli »aflöst», och anledningen till att så skall ske 
anges i plakatets slutord med att »sådane gamble och loflige ting 
til Fäderneslandetz heder, så och för curiositet skall, bijbehåldne 
warda». Detta är dåtidens krumbuktande sätt att ge uttryck åt vad 
vi skulle kalla ett nationellt och vetenskapligt krav att minnena av 
våra förfäder ej förintas, och vi stå här för första gången i euro
peisk lagstiftning inför en rent antikvarisk synpunkt på frågan. 

Den stora lagkommissionen, vars arbete utmynnade i 1734 års 
lag,12 visade i fråga om skattfynden mycken vacklan i sin uppfatt-

svenska lagstiftningen från karolingisk rätt i stället för att, såsom synes 
vara rimligare, anse det vara en ursprunglig nordisk företeelse. 

10 Bortsett från gravfynd, som ju alltjämt äro att betrakta som regale i 
Sverige. På deras ställning ingår jag ej i denna framställning. 

" H e n r i k S c h u c k , Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akade
mien II, Stockholm 1933, s. 363. 

18 W. S j ö g r e n , Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686—1736, I—VIII, 
Uppsala 1900—1909. 
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ning. Enligt 1695 års förslag till jordabalk, som författats av asses
sor L. Hyltén, skall av fyndet en tredjedel gå till konungen, en 
tredjedel till hittaren och en tredjedel till jordägaren,13 som här 
säkerligen införts under inflytande från den romerska rätten. I sitt 
utlåtande härom framhåller dock Svea Hovrätt att det vore bättre 
om hela fyndet finge behållas av hittaren (underförstått: för att 
sedan inlösas av kronan), detta för att förekomma undandöljande 
till men för fornforskningen.14 

I det av rådman M. J. Nyman år 1696 utarbetade förslaget till 
tjuvabalk åter är fördelningen med två tredjedelar till kungen och 
en tredjedel till hittaren föreskriven för hittogods, strandvrak, bot
tenfynd »och all annor uhiininnes nedgrafwen skatt, ehwad thet 
är gammalt mynt, sölf, guld och koppar sampt allehanda metall 
kärel och andre rare stycken i konstarbete och edla stenar».15 I re-
missutlåtando härom från länsstyrelsen i Blekinge den 22 juni 
1696 föreslås ett visst straff för sådana som veta var nedgrävda 
skatter äro tillfinnaiides men som förtiga detta, enär detla meren
dels härflyter från »argheet och ilwillia».16 Landshövdingen på 
Gotland önskar den 25 juni 1696 att »sielfwa ägaren till grunden 
eller huuset, hwarest sådan nedgrafwen skatt af fremmande kan 
finnas» kunde få sin andel av fyndet för att inte detta måtte för
döljas,17 och från Åbo länsstyrelse hemställes den 23 juli 1696 lika
ledes att jordägaren måtte bli tillgodosedd.18 

I sin behandling av förslaget den 28 april 1696 är kommissionen 
inne på tanken om en tredelning av fyndet på konungen, hittaren 
och jordägaren, i likhet med 1G95 års jordabalk,10 men är den 28 april 
1704 benägen för att låta hittaren åtnöjas med en sjättedel då fyn
dets värde överstiger 600 riksdaler.20 Den 7 december 1705 framfö-
res i kommissionen den kuriösa idén att hittaren skall ha halva 
fyndet medan den andra hälften skulle tillfalla de fattiga, en för 

1J S j ö g r e n, a. a. IV, s. 226. 
14 Sjögren, a. a. VII, s. 275. 
ls Sjögren, a. a. IV, s. 434. 
" S j ö g r e n , a. a. VII, s. 366. 
" S j ö g r e n , a. a. VII, s. 378. Kanske i detta önskemål en reminiscens 

av gammal hävd på Gotland spelade in. Jfr ovan not 8. 
18 Sjögren, a. a. VII, s. 395. 
19 Sjögren, a. a. II, s. 68. 
20 Sjögren, a. a. II, s. 217. 
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den begynnande upplysningstiden typisk tankegång.21 Man har in
tryck av att kommissionens ställningstagande hittills betingats av 
teoretiska hänsyn, men den 14 juni 1706 meddelar protokollet att 
beslut om hittarens andel skall fattas först sedan Peringskiöld 
upplyst hur mycket Kungl. Maj:t plägar giva när antikviteter 
finnas.22 Den 20 september efterlystes Peringskiölds yttrande, men 
rådman Nyman, som författat lagförslaget, invände — en smula 
högdraget tycks det — att denne ingenting annat kunde upplysa 
än vad gällande förordning innehöll. Det framhölls nu att det ibland 
kunde vara fördelaktigt att hittaren tillerkändes hela fyndet.23 

Ar 1713 förelåg en av professor C. Lundius utarbetad gransk
ning av jordabalken, där det påpekas att bestämmelsen om jordfynd 
här borde utgå enär i denna sak annorlunda stadgas i tjuvabalken,24 

och i sin samtidiga kommentar till sistnämnda lagrum har han en 
intressant utredning om skattfyndets karaktär av regale med hänvis
ning till uttalanden av Grotius och andra rättslärde.23 I det av lagkom
missionen efter föredragning av denna utredning den 10 februari 
1716—16 maj 1717 överarbetade förslaget till tjuvabalk, stannade 
man vid en fördelning av vanliga fynd med två tredjedelar på ko
nungen och en tredjedel på hittaren, men av »urminnes nedgrafwen 
skatt» och bottenfynd med hälften på konungen och hälften på 
hittaren. Här har, i överensstämmelse med 1684 års plakat, till
fogats den bestämmelsen att om någon finner »sådan skatt, eller 
några gamla saker, antingen uti gammalt mynt, guld, silfwer, kop
par, metall, eller andra sällan findtliga stycken i konstarbete» och 
icke hembjuder sin andel till konungen för inlösen, är han hemfal
len till straff enligt högmålabalken.26 

Den slutliga formuleringen, som ingick i det troligen av kom
missionens dåvarande ordförande greve Gustaf Cronhjelm 1723 ut
arbetade förslaget till tjuvabalk, har i sak samma innehåll som 
kommissionens sist refererade, och man är nu efter alla dessa över
väganden i allt väsentligt tillbaka till Magnus Erikssons bestäm-

21 S j ö g r e n, a. a. II, s. 253, E c k s t e i n, a. a. s. 239. 
22 S j ö g r e n , a. a. II, s. 267. 
" S j ö g r e n , a. a. II, s. 272. 
24 S j ö g r e n, a. a. V, s. 141. 
" S j ö g r e n , a. a. V, s. 346. 
26 S j 0 g r e n, a. a. V, s. 360. 
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melser, vilkas kärnfulla ordalydelse man i tillämpliga delar även
ledes återupptar.27 Överensstämmande formuleringar, ehuru i en 
något blekare språklig dräkt, överfördes sedan i förslagen till miss-
gärningsbalk av år 172928 och 1731.29 I denna form antogs lagen av 
1731 års riksdag.30 

Hur denna bestämmelse helt överraskande och troligen på Erik 
Benzelius d. y:s initiativ år 1734 erhöll en alldeles annan lydelse 
har Henrik Schuck utförligt skildrat.31 Resultatet blev att av van
ligt fynd, till vilket ägare ej anmält sig inom natt och år, tager 
konungen två tredjedelar och den tredje tredjedelen den som hit
tade, men av »nedgrafwen skatt, botnfynd, eller annat slikt, ther 
ej fins ägare til, tage jordägaren hälft och hälft then som hitte. Är 
thet gammalt mynt, gull, silfwer, koppar, metall eller andra konst
stycken; tå bör han thet konungen biuda. Löser konungen thet in, 
gifwe honom fulla wärdot, och en åttonde del ther til; then lösn 
behålle han, som hitte». Den egendomliga inkonsekvensen i denna 
bestämmelse att jordägaren och hittaren skulle dela ett skattfynd om 
det ej inlöstes av staten — en reminiscens från den romerska rättens 
tankegång — men att i motsatt fall hittaren ensam skulle ha lösen-
beloppet, borttogs 1828, då hittaren insattes som ägare till fyndet 
även i dot fall att det återlämnades. 

Här äro nu de sista resterna av skattfyndsregalet som realitet 
bortsopade — även om det såsom idé ännu lever kvar — och vi ha 
kommit fram till den praktiska inställning till frågan, som alltjämt 
utgör grundvalen för vår nuvarande lagstiftning. Det lider intet 
tvivel att de bestämmelser, som 1734 utan långvariga utredningar, 
ja man kan tycka nästan av en slump kom att inryckas i lagen, 
ha varit till största gagn för fornforskningen. Men man kan ändock 

27 S j ö g r e n, a. a. VI, s. 356. 
28 S j ö g r e n , a. a. VI, s. 395. 
29 S j ö g r e n , a. a. VI, s. 433. 
30 S j ö g r e n , a. a. VIII, s. 76. 
" S c h i i c k , a. a. IV, s. 450 ff. Till hans framställning bör blott lill-

läggas att ändringen antogs vid ständernas gemensamma förhandlingar 
den 17 oktober 1734 och sålunda icke blev av lagkommissionen självrådigt 
införd, såsom Schiick framkastar ( S j ö g r e n , a. a. VIII, s. 160). Schiicks 
antagande att Benzelius var initiativtagare till den förändrade bestämmel
sen får ett visst stöd av dennes i konsekvens härmed avvisande hållning gent
emot pärlfiskeregalet vid 1723 års riksdag (E k e b e r g, a. a. s. 18 f.). 
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ej undgå att beklaga att regale t pr incipiel l t uppgavs . Samma goda 

resul ta t kunde ha uppnå t t s även om detta bibehåll i ts såsom fallet 

ä r i Danmark , där s ta ten är obetingat äga re till ett eljest ägarelöst 

fynd redan innan det h i t ta ts 3 2 men där s taten är förpliktad att gott-

göra h i t t a ren med fyndets fulla värde var jämte en dusör t i l lfogas, 

som man »lyckl igtvis är förskonad från att fasts täl la på samma 

mekaniska sätt som hi t t i l ls i Sver ige . Nationalmuseet kan alldeles 

fritt bedöma hu r mycket som skall anses va ra 'fullkomlig betal

ning' , och man kan så lunda taga lämplig hänsyn till fyndets veten

skap l iga värde».3 3 I Sver ige kan visser l igen också u töver det fixe

rade minimibeloppet av metal lvärdet p lus en åttondel en särski ld 

hit telön ti l lfogas, men det är uppenbar t att t i l lämpningen av be

s tämmelserna hos oss ger rum för mindre smidighet än i Danmark . 

Därt i l l kommer att en i sina g r u n d d r a g överenss tämmande lagstift

ning, som numera e f te rs t rävas vå ra länder emellan på så många 

områden som det ä r möjligt, kan be t r ak tas som ogenomförbar i 

f råga om denna detalj på g rund av de d ivergerande linjer efter 

vi lka lags t i f tn ingens u tveckl ing under de s is ta tvåhundra åren 

gåt t fram i Sver ige och Danmark . 

S U M M A R Y 

B E N G T T H O R D E M A N : Treasure-regality in Sweden and Denmark. 

In bis excellent work »Treasure Trove in Law and Practice», Sir George 
Hill expressed the opinion that Swedish logislation as to ancient monu
ments and relics of the past shows no traces of the ancient Germanic 
treasure-regality, which survives still today in British and Danish legis-
lation, and which implies that in prineiple an ownerless find belongs to 
the King and not, as in Roman law, to the owner of the ground. An 
examination of the rules on finds in Swedish medieval laws shows, how
ever, that there is nothing to indicate that to the owner of the land is 
assigned the right to finds, except in the island of Gotland, whieh should 
be considered an old peasant republic. There are, otherwise, some few rules 
that the find shall be dividod between the King and the finder, the King 
receiving a half or two-thirds of the find. In other cases it is only laid 
down that tho finder shall have a certain share of the find, while nothing 
definite is stated about who shall have the remainder. It must havo been 
undorstood that it should be the King. In tho opinion of tbo author, in 
tbis case the idea of regality underlios this, thoiigh the regality was 
restricted by the reward which it was found roasonable to pay the finder. 

'2 L u n d , a. a. s. 669. 
" L u n d, a. a. s. 671. 


