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I oktober 1937 hittade någ-
ra byggnadsarbetare en 
silverskatt i en före detta 

potatisaffär på Lilla Nygatan 
5. Huset skulle renoveras och 
när ett gammalt stengolv 
bröts upp hittades skattgöm-
man. Det glimrade under 
sanden och 18 000 silvermynt 
och en mängd föremål kom 
i dagen. Historiska museet 
kontaktades och det hela 
väckte sensation i pressen 
och bland allmänheten. Efter 
tio dagar ställdes skatten ut 
på Stockholms stadsmuse-
um. 

Allt låg gömt i tre kop-
parkärl, nedgrävda för länge 
sedan. Föremålen var aldrig 
använda. De yngsta mynten 
var från år 1741, så man tror 
att skatten måste ha gömts nå-
gon gång efter detta år. Men av 
vem? Och varför?

Huset där skatten hittades äg-
des på 1700-talet av familjen 
Lohe – Stockholms kanske 
rikaste familj vid denna tid. 
Pengarna kom från en rede-
rirörelse med många skepp, 
ett sockerbruk, flera järnbruk 
och lantegendomar. Familjen 

lånade ut pengar mot hög 
ränta, till och med till kung-
en, och det sades att de var 
”giriga, misstänksamma och 
icke alltför nogräknade”.

Johan Lohe kom till Stock-
holm från Tyskland som fem-
tonåring och gifte sig trettio år 
gammal med hovkonditordot-
tern Anna Blom. De fick 18 
barn tillsammans. När Johan 
avled år 1704 utbröt en bitter 
familjefejd om det enorma 
arvet. 

Conrad, en av sönerna, 
övertalade alla sina syskon 
att stämma deras mor inför 

rätten. Efter en fyra år lång 
juridisk strid gav Anna slutli-
gen upp. Arvet delades jämnt 
mellan alla barnen, som också 
tog över ledningen för famil-
jens företag. Efter Annas död 
några år senare uppstod nya 
slitningar mellan syskonen an-
gående hur arvet efter henne 
skulle fördelas. Under sex år 
rasade sedan striden åter mel-
lan syskonen.

År 1743 bodde de åldrade sys-
konen Tobias och Johanna 
Lohe i huset på Lilla Nygatan 
5. Dessa två syskon var de 

enda som varit sams med 
varandra under alla år. Det 
var oroliga tider i Stockholm. 
Flera av deras släktingar hade 
haft inbrott och en av deras 
bröder hade blivit rånmör-
dad. 

Nu stod 5 000 upproriska 
dalkarlar på Gustav Adolfs 
torg, i ett tumult som kallats 
för ”stora daldansen”. Dalkar-
larna hotade att bryta sig in i 
husen i Gamla stan. Kanske 

var det då skatten gömdes 
undan?

Tobias och Johanna dog 
båda år 1759 och delar av Lo-
heskatten finns i dag utställd 
på Stockholms stadsmuseum. 
Silverskattens mynt utgör un-
gefär två procent av arvet efter 
Anna Lohe. 

Det motsvaras i dagens pen-
ningvärde av ca 100 miljoner 
kronor.

Maria von Scheele

Sensationellt skattfynd i Gamla stan

RYKTET. Nyfikna som samlats på Lilla Nygatan 5 när nyheten 
om skattfyndet spridit sig. 1937. FOTO:  STOCKHOLMS STADSMUSEUM

FYNDET. Byggnadsarbetarna Westerberg och Karlsson vid sitt 
fynd. 15 oktober 1937.  FOTO: STOCKHOLMS STADSMUSEUM

SKATTEN. Loheskatten packas upp på Stadsmuseet. 1942.  
 FOTO: LENNART AF PETERSENS, STOCKHOLMS STADSMUSEUM
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