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Viktsenheterna i Soerige under cikingatiden. 

Av 

F R A N S DE BRUN. 

II. 

anledning av dr T. J. Arnes uppsats i Fornvännen för 
1918, sid. 61—64, får jag anhålla om införande av 

}SZ) följande genmäle. 
Vill först konstatera, att dr Arne ej gör ett enda försök att 

längre vidhålla den sassanidiska drachmen, 4,25 gr., såsom 
viktsenhet under vikingatiden utan nu utan vidare räknar med 
den dubbla drachmen i stället. Det förefaller som om hans 
ställning härigenom bleve svagare. 

"Enstaka sena vikter kunna måhända hänföra sig till den 
tidiga gottlandsörtugen (en 8,7 gram)", säger dr Arne angående 
gottlandsfynden. Det är därvid att märka, att av de 13 om
nämnda järnvikterna här 4 st. tyda på en större enhet än 8,50 
gr. (Jag har då ej tagit med de felaktiga uppgifterna under 
nr 12. Se därom nedan sid. 4, rad 1 — 16). Det är alltså 32Vi % 
av vikterna, som tillhöra denna av de 4 grupperna. Till på
ståendet, att gottlandsörtugen skulle tillhöra en senare tid än 
de i samma slutna fynd påträffade vikterna, som hänföra sig 
till mindre enhet, skall jag senare återkomma. — Det är otur 
för dr Arne, att gottlandsörtugen händelsevis var större än 
8,50 gr.; eljest hade han ej behövt gå med på accepterandet 
av denna enhet; för de övriga tror han sig kanske kunna 
skylla på slitning o. d. 
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Något definitivt fastslående av att enheterna just varit de 
4, som framgått ur den objektiva räkningen, har jag ej gjort, 
varom läsaren kan övertyga sig genom att se tillbaka på min 
uppsats i Fornvännen, 1917, sid. 64 upptill. Min objektiva 
undersökning av siffrorna för samtliga vikter har gjorts utan 
hänsyn till system, ålder och fyndorter. Först längst ned på 
sid. 65, där den slutar, följer den allmänna slutsatsen: "På 
grund av materialets otillräcklighet kan man naturligtvis ingen
ting säkert påstå om de olika siffertalen, men nog förefaller 
det sannolikt, att de undersökta vikterna äro att hänföra till 
skillda system. Någon anledning att föredraga 8,50 gr. fram
för Holmboes eller Falkmans resultat har man svårt att upp
täcka. En vikt med 4 punkter på vardera sidan, vilken av dr 
Arne uppgives vara "intact", väger 32,02 gr., men om man 
räknar med 8,49 ä 8,51 gr. skulle den väga minst 33,96 gr. och 
således ha ett tillverkningsfel av i det närmaste 2 gr. Men 
nu är skillnaden mellan två andra vikter — visserligen funna 
på annat ställe. Björkö — blott 0,42 gr., och då kan man ej 
gärna tänka sig ett nära 5 gånger så stort fel. Det förtjänar 
beaktas, att de ovannämnda vikterna och vågarna sannolikt 
voro avsedda för vägning av guld och silver." — Detta är väl 
ändock icke detsamma som dr Arne påstår vara min slutsats, 
nämligen att viktsenheten "kunde växla mellan 8,7, 8,4, 8,1 och 
7,85 gram." Det behöver ej särskilt framhållas, att en enhet 
omöjligt kan tänkas vara variabel och växla mellan olika vär
den, utan städse måste ha sitt konstanta värde, vilket det nu 
än må vara. Att det så gott som över hela Norden skulle ha 
funnits en viktsenhet, synes mig omöjligt antaga, och dr Arne 
medger också på sid. 62 och 63, att "enstaka sfäriska vikter med 
plattade poler hänföra sig möjligen till det i Norge härskande 
systemet, som tycks stå i förbindelse med det iriska." Eftersom 
dr Arne även här, likasom ifråga om gottlandsvikterna, an
vänder ordet "enstaka", vill jag fästa uppmärksamheten på 
att det endast är ett mycket litet antal fynd, som kunnat bli 
föremål för granskning av det enkla skäl, att så få använd-
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bara fynd blivit gjorda. Det blir då icke så mycket fråga om 
det absoluta antalet som icke mer om procenten i förhållande 
till hela antalet. På sin tid framhöll jag också (se min upp
sats sid. 60), att materialet ännu varken var tillräckligt noga 
undersökt eller tillräckligt omfattande för att kunna giva ett 
gott resultat. 

Dr Arne är således med om att vi haft minst 3 olika en
heter under den omskrivna tiden; skillnaden mellan hans åsikt, 
för så vitt den blivit motiverad, och mitt allmänt hållna ut
talande, som jag ovan citerat, är då just inte så stor om ens 
någon alls. Dr Arne har icke på något sätt sökt bevisa, att 
8,50 gr. förekommer oftare som enhet än de övriga värden jag 
erhållit vid räkningen, eller att det sfäriska systemet intager 
någon särställning. Att dr Arne själv medger, att i princip 
ingen skillnad finnes mellan det sfäriska och kubooktaedriska 
systemet, synes av orden "de alla", som han finner lämpligt 
skjuta in i sista meningen i tredje stycket å sid. 62. Han er
inrar där om att han rörande de kubooktaedriska vikterna sagt 
sig ej vilja garantera, "att de alla ingå i det orientaliska sy
stemet." Likaså använder han en dylik brasksk lapp ("i fler
talet fall") på sid. 61, då han rörande dem yttrar: "att de åt
minstone i flertalet fall synas tillhöra ett annat system." Detta 
innebär i själva verket, att dr Arne anser systemindelningen 
sakna principiel betydelse; eljest skulle ej undantag finnas. 

Dr Arne uppgav, att några sena vikter kunde hänföra sig 
till gottlandsörtugen. Det är förvånande, att han i sin av
handling så litet uttalar sig om de olika fyndens ålder. Finns 
verkligen möjlighet till datering och sådan ändå icke gjorts, 
innebär det, att materialet i detta avseende ej blivit tillräck
ligt undersökt. 

Sina egna vägningar tycks han ha misstrott, ty på sid. 62 
meddelar dr Arne, att han ånyo kontrollvägt en del av vik
terna; om resultatet lämnas läsaren dock i okunnighet. Må
hända har han även räknat om en del värden, eftersom han 
påstår, att jag gjort en felaktig rättelse av 4,416 till 4,42. "Det 



Viktsenheterna i Sverige under vikingatiden. 235 

bör vara 4,417," säger dr Arne. Naturligtvis kunde jag likaväl 
ha rättat felet till 4,417 men tyckte, att det kunde räcka med 
2 decimaler och skrev alltså 4,42, vilket som läsaren väl för
står ej är detsamma som 4,420 utan blott betyder ett tal mellan 
4,415 och 4,425, vilket passar lika bra för 4,416 som 4,417. 

Det är icke siffertalet 17,5, som saknas på dr Arnes ta
bell, utan felbestämningen i dess fjärdedel. Dr Arne tror sig 
vid division av 17,5 med 4 kunna få tre säkra decimaler, d. v. s. 
få felet nedbringat till 0,oi av vad det var före divisionen, me
dan det naturligtvis blir en fjärdedel därav. I den uppgivna 
kvoten 4,375 är redan 2:dra decimalen osäker; det enda man 
har rätt att sluta till är att kvoten ligger mellan 4,3625 och 
4,3875. Nu vidgår dr Arne i Fornvännen, 1918, att talet 17,5 
erhållits genom avrundning från 17,475. Räknar man med sist
nämnda tal i stället, fås 4,369 med alla decimalerna säkra. I 
sitt värde har dr Arne alltså onödigtvis infört ett fel av icke 
mindre än 6 enheter i 3:e decimalen. 

Betänkligt är det med siffrorna i gruppen 12 för Gottland. 
Här erkännes öppet, att de 8 nollorna blivit tillsatta utan att 
på något sätt ha framgått ur vägningarna. Orden: "Viktsiff
rorna i grupp 12 har jag erhållit av föreståndaren för Gott
lands Fornsal, som tydligen av brist på lämplig våg approxi-
merat siffrorna ned eller upp till jämna gram," synas mig icke 
innebära tillräcklig ursäkt för dr Arne. Det förefaller som om 
han likaväl som jag hade kunnat misstänka, att ej allt stod 
rätt till, och infordrat närmare upplysningar och sedan kunnat 
stryka de otillbörligt tillsatta nollorna. Även synes det under
ligt, att man ej i Visby, t. ex. på ett apotek, skulle ha kunnat 
få de fyra vikterna omsorgsfullt vägda. Om man uppger vik
ten till 13 gr., betyder det endast en vikt mellan 12,5 gr. och 
13,5 gr., medan däremot 13,oo gr. säger, att gränserna äro 
12,995 och 13,005 gr. Skillnaden är i sak densamma som om 
man ändrade orden: "Han bor på Drottninggatan och har till 
husnummer något av de 100 första talen", till: "Han bor i 
nr 100 Drottninggatan." — På grund av detta sätt att handskas 
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med forskningsmaterialet blir det nödvändigt att stryka andra 
raden på sid. 62 i min uppsats. De 3 följande skulle möj
ligen kunna kvarstå sålunda förändrade: 

31=4-7 ,8 (Slutsiffran ett tal mellan 6 och 9). 
39 = 5-7,8 (Slutsiffran felaktig på högst 1 åt vartdera hållet). 

101 = 12-8,4 (Slutsiffran kan vara 5). 

Vidare böra motsvarande fyra punkter slopas på diagram
met å samma sida. (Begagnar här tillfället att rätta ett fel, 
som undgått mig vid korrekturläsningen: det å sid. 61 erhållna 
talet 8,75, som på grund av dr Arnes avslöjande, att siffertalet 
17,5 erhållits genom avrundande fvån 17,475, skall ändras till 
8,74, har av förbiseende kommit att på diagrammet placeras på 
8,64. Bör alltså flyttas ett delstreck uppåt). 

Vad nu angår den omständigheten, att de gottlandsvikter, 
som hänföra sig till örtugen, skulle tillhöra en senare period 
än de andra, vill jag erinra om att dr Arne själv påpekar, att 
några av dem (se dr Arnes uppsats sid. 63) hittats i slutna 
fynd tillsammans med vikter, passande till en mindre enhet. 
Det är svårt att utan vidare upplysningar förstå, varför en del 
av fyndet skall härröra från en väsentligt annan tid än den 
övriga. Dr Arne säger också själv på samma sida, att man 
av fynden skulle finna, att en och samma person samtidigt 
begagnat tvänne eller till och med trenne viktsystem. Han 
menar alltså här, att de föremål, som förekommit inom varje 
slutet fynd — således såväl vikterna som hänvisa på gottlands
örtugen som några av de andra — härröra från samma tid. 

Orsaken till förhållandet är mycket lätt att gissa, och att 
dr Arne ej själv upptäcker den, måste tillskrivas, att han har 
förutfattad åsikt i frågan, d. v. s. stöder sig på det han sö
ker bevisa. De olika handelsorterna och landskapen hade un
der vikingatiden sannolikt ganska avvikande viktsystem. Gotl-
länningarne, som nog drevo affärer med hela Östersjökustens 
handelsvärld, måste — oberoende av huru svårt allmogen på 
1880-talet hade för att övergå från skälpund till kilogram — 
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kunna reda sig med de olika vikterna. När man handlade 
med personer på en ort, brukade man en viktsenhet, när man 
gjorde affärer på annan plats, kanske ej alls långt avlägsen 
från den förra, en annan. För att slippa trasslet med omräk
ningarna från det ena systemet till det andra skaffade man 
sig vikter, tillhörande de olika systemen, och kunde sedan 
utan svårighet göra sin handel även med dem, som hade de 
mest olika enheter. Man behövde endast väga upp varan eller 
guldet, som utgjorde betalningen, med båda slagens vikter. 
Det skulle ej alls förvåna mig, om man funne vida flera system 
representerade inom ett slutet fynd. 

Huru krångligt det var med mynten i Sverige under me
deltiden, torde vara allmänt bekant. Enligt sammandraget av 
riksarkivets pergamentbrev från slutet av 1300-talet brukades 
under de 23 sista åren svenska penningmarker, vilkas värden 
i förhållande till den lödiga utgjorde 

• / , _ - l/5 _ l / u _ l/6 _ i / u _ 4/,7 _ l/7 _ l/8 

och angåvos vid köpen. Dessutom använde man utländska 
penningar. Genom ett brev från Söderköping av 1389 beviljas 
en gärd åt drottning Margareta, utgående med en mark svenskt 
mynt, antingen i reda penningar eller i värdören. I förra fallet 
räknade man "hwitan swenskan pänninga före ena örtugh, 
hwitan thyskan päning före siäx pänninga swenska, oc got-
niskan pänning före fäm swenska pänninga.". På ett kvitto 
från 1395 uppräknas 3230 mark lybskt mynt, 797 mark svenskt 
mynt och 757 mark gotniskt. Har velat nämna detta, efter
som myntet och vikten intimt berodde av varandra. 

I sitt arbete Sveriges Medeltid har Hans Hildebrand på 
sid. 757 i l:a delen en uppgift från 1327 och 1328, enligt vilken 

1 mark norsk vikt utgjorde 215,974 gr. 
1 „ Stockholmsvikt „ 208,612 „ 
1 „ Skaravikt „ 214,747 „ 
1 „ Uppsalavikt „ 218,309 „ 
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I tyska urkunder förekommer en mångfald av olika en
heter. Prof. Aug. Blird omtalar i sin Masz-, Mänz- und Ge-
wichtswesen, 1906, på sid. 52 och följande, huru man hade det 
i Tyskland på 1800-talet före kilogrammets införande. I Bre
men fanns utom ett skålpund på 498,5 gr. för grosshandeln 
även ett krämareskålpund på 470,283 gr. Det preussiska skål
pundet var 567,71 gr., det kölniska 467,53 gr. I Breslau bru
kades ett lättare skålpund, nämligen på 405,5 gr., medan man 
i Bayern och Lichtenstein hade ett på 560 gr. 

Någon anledning att tro, att det ena viktsystemet efter
trädde det andra på ungefär samma sätt som kungarne på 
tronen, finnes icke, vilket naturligtvis ej hindrar, att någon 
gång så kanske varit fallet. Ombytet av ett system mot ett 
annat försiggår givetvis ej i ett ögonblick; ännu i denna dag 
försäljas matvaror på sina ställen på torgen efter gamla skål
pund, ehuru vägningarna ej få ske på själva torgen utan måste 
försiggå i en närbelägen port. Även med denna hypotes kan 
man därför mycket väl tänka sig, att ett par enheter, som offi
ciellt ej gällde samtidigt, kunde ha brukats av samme ägare. 

Beträffande det uppenbara tryckfelet av 1,12 gr. i st. för 
2,12 gr., som finnes hos mig på sid 59, kan jag ej inse, att 
detta — ehuru naturligtvis alltid beklagligt — kan på något 
sätt jämföras med de försåtliga fel, som dr Arne har. Det rik
tiga värdet återfinnes i sitt sammanhang på sid. 64 jämte tre 
andra. Fyra bronsvikter, av vilka tre kubooktaedriska och en 
(den största) sfärisk med avplattade poler, hava påträffats vä
gande resp. 2,12 gr., 2,54 gr., 3,1 gr., 12,6 gr. Det är uppen
bart, att de svara mot vikterna llt ört., °/1(i ört., *jt ört. och 
Vi öre. Räknar man med dr Arnes värde, 8,50 gr., finner man 
små fel: (V< • 8,50—2,i2) gr., (5/ui • 8,50—2,54) gr.. (•/« • 8,50—3,i) 
gr., (sh • 8,50—12,6) gr., d. v. s. 0,005 gr., 0,ne gr., 0,09 gr., 0,15 gr. 

För vikterna i det kubooktaedriska systemet äro felen alltså 
minst, men även för den fjärde vikten, som skulle tillhöra det 
sfäriska systemet, är felet obetydligt. [Räknar man med 8,40 gr. 
i stället för dr Arnes värde 8,50 gr., finner man dock fullstän-



Viktsenheterna i Sverige under vikingatiden. 239 

dig överensstämmelse för den sistnämnda vikten och små fel 
för de tre första: —0,02 gr., +0,085 gr., +0,05 gr.] 

Då nu skillnaden mellan de lättaste vikterna utgör 0,42 
gr., säger den minsta eftertanke, att man ej i ett ungefär sam
tidigt brukat viktsystem, det må nu vara samma eller ett annat, 
kunnat tillåta så stora tillverkningsfel som 0,42 gr., och, om 
antalet prickar betecknas med n, skulle absoluta beloppet för 
tillverkningsfelets övre gräns för varje viktsenhet bli ,42 gr. 
Det förvånar mig så mycket mera, att dr Arne söker miss
tänkliggöra resonemanget, som han själv, efter undersökning 
av känsligheten hos en nyligen påträffad våg, på sid. 63 säger, 
att det är nog, om viktloden bestämmas på 0,i gr. när, d. v. s. 
räknar med mera än 4 gånger så stor noggrannhet. 

Dr Arnes påstående, att vikterna om 2,04 gr., 2,22 gr. och 
2,82 gr. kanhända avse att uttrycka samma viktsenhet, och att 
man således måste vara beredd på möjligheten av en avvik-
ning av 0,78 gr. mellan den största och minsta, utgörande 33 °0 

av medelvärdet 2,36 gr., synes mig — för så vitt verkligen de 
tre omtalade vikterna äro i oskadat skick, och annars hade han 
väl ej nämnt något om dem — stå i mycket dålig överens
stämmelse med hans tro, att man kan bevisa, att enheten skall 
vara 8,50 gr. i st. för t. ex. 8,44 gr. Ty i senare fallet är me
delvärdet 8,47 gr. och avvikningen blott 0,06 gr. eller omkr. 
0,7 % av medelvärdet, d. v. s. '/« av de förut erhållna 33 %. 

På sid. 62 och 63 övergår dr Arne till den förut omnämnda 
vågen (inv. 15115). En avbildning av densamma (se denna 
tidskrifts tilläggshäfte för år 1915, sid. 45) visar överst ett hål, 
varigenom vågen hängdes upp på en krok på väggen. Vid 
noggranna vägningar, t. ex. av guld, hade man kanske för att 
underlätta observerandet av balansens avvikning ur jämvikts
läget en horisontal linje dragen på väggen bakom vågen i 
samma horisontalplan som balansen. Genom att taga lös vågen 
från kroken, vända om den ett halvt varv och åter hänga upp 
den på kroken kunde man naturligtvis lätt kontrollera, att både 
linjen och balansen i jämviktsläget voro horisontala. Sedan man 

Fornvännen 1919. 16 
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övertygat sig om att vågen är likarmig, har man då att bestämma 
känsligheten vid olika belastningar. Härvid har dr Arne funnit, 
att först vid 45 å 50 centigrams övervikt fullt tydligt (bättre 
hade varit: märkbart) utslag erhålles. Vilka belastningar som 
brukats, får läsaren ej veta. Emellertid drar dr Arne härav den 
slutsatsen, att det var tillräckligt, om viktloden bestämdes på 
Vio gr. när. Därest den förut omnämnda oskadade vikten om 
32,02 gr. skulle beteckna 4 viktsenheter om 8,50 gr., måste vi 
räkna med ett tillverkningsfel av 2 gr (ungefär samma som 
den nyss omtalade vikten på 2,04 gr.), eller 20 gånger så mycket. 
Något försök att förklara denna motsägelse göres icke. 

Då dr Arne anmärker på att jag ej tagit med alla använd
bara vikter, vill jag erinra, att jag aldrig föresatt mig att ut
forska de olika viktsystemen under Vikingatiden av det enkla 
skäl, att, såsom jag tydligt framhållit, tiden ännu ej är mogen 
därför. Min mening har endast varit att göra en preliminär 
undersökning för att se, om dr Arnes teori har någon sanno
lik grund för sig. Då det därvid visat sig, att så icke varit 
fallet, anser jag min uppgift löst. I en framtid, då en gång 
ett större material sammanbringats, skulle jag vilja förorda, 
att —• sedan detta daterats och även i övrigt blivit arkeologiskt 
undersökt — man överlämnade bearbetningen därav åt fack
män: en experimentalfysiker, som kunde vetenskapligt under
söka vågen och de olika vikterna och för de senare föreslå 
lämpliga korrektioner, samt en matematiker, som sedan hade 
att medelst teorien för fel och utjämningar fastslå det sanno
lika resultatet. 


