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►

Pengarna eller livet: funderingar 
kring mystiska myntfynd

tre skatter
Sommaren 1980 påträffade dykare från en lokal 
sportdykarklubb femton 1-dalers plåtmynt i Väster-
viks skärgård. Inga föremål utöver de märkliga kop-
parplåtarna hittades på platsen. På sätt och vis upp-
repade sig historien när dykare i Blekinge skärgård 
år 2006 simmade på en samling bestående av inte 
mindre än 82 plåtmynt. Även här saknades ytterli-
gare mänskliga spår på botten i anslutning till den 
92 kilo tunga kopparskatten. Dateringen av väster-
viksfyndet är för mig okänd annat än att det rör sig 
om ”plåtmynttid”, det vill säga perioden 1644–1776. 
Mynten i blekingefyndet däremot har präglats mel-
lan år 1710 och 1743 (jfr Einarsson & Jahrehorn 
2009).

Men det är inte bara plåtmynt som påträffats på 
havets botten. Utanför Kopparsvik, strax söder om 
Visby på Gotland, bärgades 2010 inte mindre än 90 
mynt. Dessa hade präglats mellan 1627 och 1648. 
Även här saknades vrakrester eller liknande läm-
ningar som kan komplettera bilden och förklara 
hur slantarna hamnat där på sjöbottnen (Jonsson 
2011:15–16).

Tre lokaler är väl i minsta laget för att visa på ett 
mönster. Samtidigt skulle man kunna hävda att fe-
nomenet kan vara betydligt vanligare med tanke 
på mörkertal och bristande inventering. I vilket 
fall som helst så är tre till synes sammanhangslösa 
myntansamlingar tillräckligt mystiska för att sätta 
igång fantasin. Man vill ju gärna att det ska finnas 
en förklaring till varför de hamnat där. Einarsson 
& Jahrehorn resonerar kring hur deponeringen av 
blekingeplåtarna gått till. De menar på att plåtarna 
skulle ha tappats från ett fartyg i samband med en 
grundstötning snarare än att ha deponerats från 
en transport över isen vintertid (2009:5). Jonsson 
frågar sig om mynten utanför Kopparsvik tappats 
överbord och att de varit ämnade som betalning för 
några åtråvärda varor som väntat i land (2011:15–16). 
Men är det verkligen helt uteslutet att pengarna 
kastats i sjön genom en medveten handling? Kan-
ske har det att göra med en tidigmodern inställning 

till pengar, kommers och föreställningar om vad för 
slags väsen som bor i vatten.

mellan gud och mammon
Den tidigmoderna kapitalismen hade sitt högsäte 
i Nederländerna. Republikens ekonomiska fram-
gångssaga, under framförallt 1600-talet, har med-
fört att perioden i efterhand kommit att kallas för 
guldåldern. Framgångsrik köpenskap renderar rike-
dom och på sikt kanske även överflöd. Max Weber 
menar i en klassisk studie kallad Den protestantiska 
etiken och kapitalismens anda, författad i början av 
förra seklet att protestantismen, och då i synnerhet 
kalvinismen, utgjorde en nog så viktig faktor för det 
jäsande välståndet i västerlandet under tidigmodern 
tid (Weber 1978). Medan Luther framhöll att män-
niskan genom sina handlingar och dygdiga leverne 
själv sörjde för sin frälsning, vilade kalvinismen på 
en predestinationslära. Den enskilde människans 
öde ansågs därmed vara förutbestämt. Framgångar 
eller motgångar här i livet var inget man själv kunde 
styra, utan var manövrerade av en gudomlig plan. 
Hos den troende bäddade denna tanke för en till-
varo i evig oro och grubblande. Tillhörde man 
de utvalda eller de fördömda i Guds outgrundliga 
plan? Weber menar att köpenskap kunde fungera 
som ett fortlöpande kontrollerande av ens nådetill-
stånd. Gick affärerna bra så var det en bekräftelse på 
att man tillhörde de utvalda men gick det åt pipan 
hade man anledning till oro. Men de misslyckade 
hade egentligen ingen anledning att klaga eftersom 
det i princip vore att ifrågasätta Gud själv. Att an-
vända jordiska måttstockar på rättvisa är en skymf 
mot Gud ”…som om djuren skulle klaga över att inte 
vara människor” (Weber 1978:48).

Köpenskap och kommers blev på det viset en när-
mast gudomlig verksamhet. Samtidigt kunde rike-
dom innebära en stor fara, eftersom dess frestelser 
aldrig tar slut. Framgången fick inte mynna ut i rent 
frosseri. Ädlingens förnäma njutning och uppkom-
lingens vulgära vräkighet ansågs bägge förhatliga 
medan den måttlige borgaren, som av egen kraft 

kommit sig fram, sågs som ett ideal (Ibid.:77). Den 
Nederländska guldåldern har följaktligen beskrivits 
som en moralisk balansgång mellan överflödets för-
därv och kristlig dygd – mellan Gud och Mammon 
(Schama 1986). På samma sätt som den ekonomis-
ka vinningen i allra högsta grad var verklig, drogs 
tydliga paralleller mellan det vardagliga livet och 
moraliserande berättelser ur bibeln. Tecken i tiden, 
samhällsutvecklingen och i själva landskapet, fick 
sin mening genom analogier med berättelser från 
Den Heliga Skrift.

Inom svenska landamären var attityderna till handel 
och köpenskap inte lika självklart positiva. Under 
det tidiga 1600-talet betraktade frälset kommers 
med skepsis (se diskussion hos Englund 1989). En 
adelsman skulle helt enkelt inte befatta sig med han-
del. Det skulle innebära ett handlande utanför sitt 
stånd, vilket hotade hela samhällsordningen. Den 
svenska inställningen till kommers väckte ibland 
löje bland utländska besökare. Den florentinske 
diplomaten Lorenzo Magalotti, som besökte Sverige 
1674, menade att svenskarna inte visste vad handel 
var (Magalotti 1912:51, Stadin 2009:241).

Allt eftersom kom fler och fler holländare att flytta 
till Sverige och mer av den holländska handelskultu-
ren importerades hit. Detta var också till stor del en 
medveten ambition, påkallad från kungligt håll. At-
tityderna till kommers kom successivt att integreras 
i stormakten Sverige, som under 1600-talet sträckte 
sig runt nästan hela Österjön (se t ex Noldus 2002, 
2004).

Fantasier om gudomlig vrede, påkallad av pengar, 
kommers och det syndiga frosseriet, orsakade 
sömnlösa nätter hos köpmän och handelsfartygsbe-
sättningar. I Nederländerna fanns hoten om överna-
turlig vedergällning på flera fronter. Påfallande ofta 
finns vatten med som en ingrediens i bestraffningen 
och här är själva syndafloden ett välkänt exempel. 
Tanken på att plötsligt svepas iväg av en gigantisk 
översvämning var något som republikens innebyg-

Vid flera tillfällen har dykare påträffat ansamlingar av mynt på havets botten. Fynd som är såväl fantasieg-
gande som svårbegripliga. Hur och varför har pengarna hamnat där i sjön? Denna text gör inga som helst 
anspråk på att leverera ett definitivt svar på detta. Se den hellre som en vild spekulation kring ett i övrigt 
ganska oförklarligt arkeologiskt fenomen. 

text: niklas eriksson



mt 1/2013      9

niklas Eriksson

Niklas Eriksson är marin-
arkeolog, knuten till MARIS 
och pysslar huvudsakligen 
med tidigmoderna skepps-
vrak.

niklas.eriksson@sh.se

Figur 1. Storm till havs, tillskriven Joost de Momper, 1569.  
Oljemålning, Kunsthistoriches Museum, Wien

► gare, tack vare själva naturgeografin, 
ganska lätt kunde relatera till. Fördäm-
ningar syftande till att både återskapa 
land och skydda sig mot havet skapade 
nya jordbruksmarker och i förläng-
ningen ekonomisk vinning. Men dessa 
aktiviteter ansågs även tänja det krist-
ligt moraliska skuldkontot. Att vara ett 
folk välsignat med förmågan att själva 
kunna skapa land var en sak, att dam-
marna kunde brista som en följd av den 
stora allsmäktiges plötsligt uppblossade 
vrede är en annan.

jonah och Valfisken
En annan biblisk berättelse som varit 
omåttligt populär redan under katolsk 
tid är den om Jonah och valfisken. Den 
kan förutsättas verka på ungefär sam-
ma sätt på det dagliga livet som idé-
erna kring syndafloden fast ombord på 
skepp. Jonah hade förtörnat Gud och 
försökte fly hans vrede med båt. Gud skickade då en 
stark vind över havet som närapå bryter skeppet i 
bitar. Besättningen kastar delar av lasten överbord 
för att lätta skrovet medan stormen alltjämt tilltar i 
styrka. Ombord inser man då att det är fråga om ett 
straff. Man kastar lott för att se vem av de ombord-
varande som bär skulden. Då lotten faller på Jonah 
beslutar man att slänga honom överbord. Stormen 
bedarrar och Jonah slukas av en ohygglig valfisk. 
Den slukade får tillbringa tre dagar och tre nätter i 
odjurets buk. Därefter ber han om nåd och valfisken 
kräks ut Jonah på en närbelägen strand.

För att bearbeta detta tudelade förhållande till peng-
ar och handel å ena sidan och kalvinistisk dygd å 
den andra, blev fartygsförlisningar stående inslag i 
guldålderns bildvärld. Med skrov oroväckande tungt 
nedlastade med inkomstbringande varor slungas 
handelsfartygen på vredgade hav i vars djup alle-
handa ruskiga odjur ruvar. Skulle det sjömonstret 
visa sig vid ytan så fanns emellertid vissa åtgärder 
att vidta. Vi kan skymta det hela på en tavla av Joost 
de Momper, från 1569, visande ett skepp i lägervall 
(fig. 1, enligt andra dock tillskriven Pieter Bruegel, se 
Lindhagen 1950:91f). De våldsamma sjöarna är pre-
cis i färd med att sluka skeppet och i stormens öga 

ser vi käftarna av en stor 
fisk eller havsvidunder.

Tittar vi noga så ser vi ett 
litet objekt på ytan, mel-
lan monstret och skeppet. 
Ombord har man tydligen 
valt att vidta mått och steg 
för reda ut den prekära si-
tuationen i stormen som 
påkallats av moraliska 
förvecklingar. Men det är 
inte en islängd Jonah som 
plaskar i vågorna. Är det en 
Gud, förtörnad av mänsk-
lig girighet, som satt fart på 
det vredgade havet, så kan 
ett offer av skeppets moral-
tyngda last kanske hindra 
undergången. Att kasta ”en 
tunna för en val” är ett ut-
tryck för att avvärja olycka. 

Likt besättningen på Jonahs skepp avstod man tim-
liga ägodelar till havet som en försoningsgest (jfr 
Schama 1989:150f). Åtgärden tycks ha varit tämligen 
allmänt känd och finns tidigare också beskriven 
hos Olaus Magnus. Tydligen fungerade åtgärden 
för att mota det ökända sjömonstret ”Sprutaren”, 
som sänkte skepp genom att spruta ombord vatten. 
Genom att slänga tunnor åt vidundret kunde det 
blidkas eller avledas från att sänka skeppet (Magnus 
1976:246ff). 

Kanske är det mot denna bakgrund som vi ska för-
stå dessa i övrigt sammanhangslösa myntdepåer på 
havets botten, likt dem som påträffats utanför Visby, 
i Västervik och i Blekinge. Som offer påkallade av 
riktigt bekymmersamma situationer till sjöss. Då 
skeppet och överlevnaden hänger på en skör tråd 
försöker man reda ut situationen med de åtgärder 
som stod till buds. Att stjälpa ägodelar och varor 
som tynger ned skeppet moraliskt över relingen kan 
ses som en åtgärd för att tippa rikedomens börda 
över bord. Detta behöver inte bottna i någon djupare 
religiositet, utan att det under rådande omständig-
het inte skadar att testa. För när det gäller livet så är 
pengarna av underordnad betydelse!   
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