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Viktsenheterna i Soerigc under Vikingatiden. 

Av 

F R A N S DE BRUN. 

^sin ståtliga doktorsavhandling: "La Suéde et 1'Orient" 
'1914, upptager dr T. J. Arne till behandling bl. a. även 
-'frågan om viktsystemet under Vikingatiden. Sedan han 

på sidorna 177 och 178 beskrivit de påträffade vågarna, vilka 
han anser direkt eller indirekt härröra från Orienten, övergår 
han på sid. 183 till en detaljerad framställning av de olika 
viktsfynd man gjort här i Sverige. Först är materialet ordnat 
efter fyndorterna, och därefter uppräknas de vikter, som an
setts värda att vägas, i grupper efter storleken. Slutligen tages 
aritmetiska mediet mellan de 26 bästa av dem, som äro för
sedda med punkter. Härvid erhåller dr Arne som enhet 4,016 
gr., vilket avrundas till 4 gr., och, då hänsyn tages till vikts
förlust på grund av rost och annan bristfällighet, anses leda 
till just den sassanidiska drachmen, 4,25 gr. 

Dr Arnes resonnemang förefaller onekligen lockande, men 
å andra sidan måste man vara försiktig med handhavandet av 
siffror. Det är en gammal känd sak, att med siffror kan man 
bevisa vad man vill, och det är därför av vikt, att man noga 
aktar sig för att låta sig påverkas av förutfattade åsikter. Då 
som sagt dr Arnes motivering för att ett så starkt österländskt 
inflytande gjort sig gällande under Vikingatiden, att man rent 
av använt den sassanidiska drachmen, av allmänna skäl förefaller 
synnerligen tilltalande, torde en kritik av hans kalkyler vara 
av intresse, innan resultatet fastslås som ovedersägligt. 
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Falkman redogör i sin bekanta bok: Om Mått och Vigt 
i Sverige, 1884, l:a delen, sid. 371—375, för de äldre åsik
terna i frågan. Han dröjer särskilt vid Holmboes undersök
ning av 48 kulformiga vikter, av vilka denne uttagit de 27 bäst 
bevarade. Holmboe hade jämkat litet på dem — enligt Falk
man godtyckligt — lagt till litet här (högst 1,9 gr.), dragit av 
litet där (högst 1,19 gr.) och på sådant sätt erhållit en enhet 
om 8,44 gr., motsvarande en örtug. Han räknade endast punk
terna på ena sidan av varje vikt. — Därpå framhåller Falkman 
sin egen åsikt. Erinrar först om att den grekiska drachmen 
på Solons tid skulle ha motsvarat 4,337050428 (!) gr. Sedan han 
därpå visat, att av Holmboes 27 vikter 23 voro något för lätta, 
vilket de för resten borde vara på grund av rost och nyttjande, 
kommer han till det resultat, att enheten just var den grekiska 
drachmen — 4,337050428 gr. Det behöver väl knappast påpekas, 
att Falkman faktiskt gör sig skyldig till samma fel, som han 
förebrår Holmboe, nämligen att han tillägger godtyckliga vik
ter, och detta är nästan värre än Holmboes förfarande, vilken 
dock i detalj granskar varje särskilt fall. I likhet med Häll
ström, till vilkens motivering han hänvisar, anser Falkman rik
tigast att räkna med summan av punkterna på båda sidorna. 

Riksantikvarien Hans Hildebrand omtalar i Sveriges Me
deltid, 1:755, huru i Statens Historiska Museum förvaras en 
armring med en vikt av 101,88 gr., som på insidan är försedd 
med 4 inslagna märken och därför anses motsvara 4 bestämda 
enheter. Ringen har blivit funnen tillsammans med arabiska 
mynt, det yngsta från år. 945. Den ifrågasatta enheten, 1 öre, 
skulle då väga 25,47 gr. och örtugen alltså motsvara 8,49 gr. 

Efter denna lilla utflykt åt annat håll vill jag nu återgå 
till dr Arnes intressanta undersökning. På sid. 189 framhåller 
dr Arne, att de små vikterna relativt minskats mest, samtidigt 
som de varit svårast att korrekt tillverka, men ingår ej på nå
gon närmare diskussion om orsakerna till minskningen. Vis
serligen torde det ej vara möjligt att exakt ange, huru det för
håller sig med denna och korrigera för densamma, men något 
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hade väl dock kunnat göras. Om de rostiga vikterna frånses, 
bero felen huvudsakligen på två omständigheter: slitningen och 
tillverkningsfelet. Slitningen är tydligen proportionell mot ytan 
dividerad med halva antalet punkter (=n), och då ytan i sin 

.i 

ordning är proportionell mot l/na, skulle således slitningen 
.T 

vara omvänt proportionell mot l/n- Men m a n måste naturligt
vis även taga hänsyn till om en vikt varit mycket i bruk. En 
blick på dr Arnes tabell visar, att det är enheterna frän de 
vikter, som på varje sida ha 1, 5, 4, 3 punkter i nu nämnd 
ordning, som i genomsnitt relativt äro de minsta. Å andra 
sidan är det väl tämligen påtagligt, att just vikterna i mitten 
samt enheten varit mest i farten. Att ange siffror som mått 
på huru ofta de olika vikterna behövts, är självfallet omöjligt 
men man skulle kunna tänka sig, att antalet fynd av de olika 
storlekarna skulle kunna vara ett uttryck härför. Av dr Arnes 
tabell framgår, att där upptagas följande antal av de vägda1 

vikterna: 
med 1 punkt: 2 st. 

I i 4 
» L g v ~ » 

„ 2 punkter: 4 st. 
>i o „ o „ 

, 4 , 17 , 
n 5 i> 12 „ 

. 7 . 1 , 
n 9 » " J u 

• 10 „ 1 . 
, 1 2 „ 2 „ o. s. v. 

Att så få hittats just av den minsta storleken, kan bero på 
att de på grund av sin litenhet ej så lätt observerats, relativt 
hastigare förstörts av rost, etc. Eljes stämmer resultatet ganska 
bra med vad man väntat sig, men man får naturligtvis ej lägga 
det till grund för en faktisk beräkning, åtminstone ej förrän 
man förfogar över ett större antal vikter. 

1 Detta av bekvämlighetsskäl, rätteligen hade alla fynden, även de 
mycket skadade, bort tagas med. 
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Vad tillverkningsfelet beträffar, kan det lika väl vara ne
gativt som positivt. Det är för övrigt, såsom dr Arne påpekar, 
större ju mindre n är, om man undantager de mycket stora 
vikterna, som utan tvivel brukats för grövre vägningar. Vore 
felet lika stort för varje särskild vikt, bleve det för enheten 
omvänt proportionellt mot n, en hypotes vartill man dock ej 
är berättigad. Tillverkningsfelet står tydligtvis i samband med 
de använda vägarnas känslighet, varom jag ej har mig något 
bekant; det skulle ingenting tjäna till att lägga ned arbete och 
kostnad på ett noggrannare utarbetande av en vikt, än som 
faktiskt vore av behovet påkallat, men å andra sidan släppte 
man nog ej av i onödan på noggrannheten. Då en Birkavikt 
förekommer om 1,12 gr. och en annan dylik om 2,54 gr., torde 
man kunna lita på att tillverkningsfelet för varje vikt ej över
steg skillnaden mellan dessa eller 0,42 gr. Vidare torde obser
veras, att den förstnämnda lilla vikten består sig med 24 mär
ken, och att man således räknade med ännu mindre enheter, 
vilket tyder på stor skärpa vid vägningarna. Det finnes ingen 
anledning antaga att dessa små vikter skulle ha använts till 
någon annan speciell våg, som varit känsligare. 

För att komma åt den sökta enheten har man således, att 
till det observerade värdet lägga en term, omvänt proportio
nell mot kubikroten ur n (denna term är alltid positiv), men 
som även på annat sätt beror av n, samt ännu en term, som 
kan vara såväl positiv som negativ och som minskas samti
digt med att n ökas, men under alla förhållanden kan anses 
till sitt absoluta belopp ligga under ' gr. Om man förfogar 
över en tillräcklig mängd vikter, kan man nu taga aritmetiska 
mediet mellan varandra närstående med samma punktantal och 
därigenom —• eftersom tillverkningsfelen äro små och såväl 
pos. som neg. — tämligen eliminera den sista termen1. Kor
rektionen skulle då bestå uteslutande i en enda term. — Att 
här fortsätta en teoretisk diskussion ang. bestämmande av vikts-

1 Däremot försvinna ej på detta sätt slitningsfclcn, enär de samtliga äro 
positiva. 
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enheten på denna väg tjänar emellertid ej mycket till, då materia
let för närvarande varken är tillräckligt noggrannt undersökt 
eller tillräckligt omfattande för att kunna giva goda medelvärden. 

De skadade homogena vikterna skulle man möjligen kunna 
komplettera genom att man bestämmer deras specifika vikter 
och väger dem delvis nedsänkta i vatten. Måhända kunde 
man också på något liknande sätt komma under fund med av-
nötningen för de andra. Om man också ej på denna väg får 
så synnerligen goda värden, äro de likväl att föredraga fram
för ingen korrektion alls. Ju större antal vikter man kan få 
att studera, desto bättre resultat bör man erhålla. För övrigt 
synes det, som om de olika vikterna skulle behöva vägas om, 
i det att för mänga endast en decimal uppgives. Begagnar 
här tillfället att till de av dr Arne gjorda rättelserna till ta
bellen å sid. 189—191 tillfoga följande: på sid. 189, rad 23 
t. h., står 3,9 — läs 3,905 å 3,906; sid. 190, rad 20 t. h., står4,20 
— läs 4,2i; samma sida. rad 5 nedifrån, står 4,25 — läs 4,06; 
samma sida, rad 4 nedifrån, står 199,2 — läs 199,7; på sid. 191, 
rad 2, står 4,416 — läs 4,42. Se för övrigt ang. slutsiffrorna de 
speciella uppgifterna här nedan. 

Beträffande den viktiga frågan, om man skall slå ihop 
punkterna på båda sidor, säger dr Arne så gott som utan mo
tivering, att man så bör göra. Nu förhåller det sig så, att med 
ett enda undantag (1+2 punkter) och en markering 10+12 
(för vilken 6^ passar bäst) samma punktantal återfinnes å ömse 
sidor. Om då de båda talen skulle adderas, bleve följden, att 
man aldrig skulle få udda tal utan att tillgripa vikten med de 
3 punkterna. Men de udda talen förekomma lika ofta som 
de jämna, och då borde sådana vikter vara särskilt talrika, 
ja uppträda lika ofta som alla de andra tillsammans. Nu 
förekomma i serien endast 4, däri inräknade 2 omarkerade av 
obetydligt mindre vikt, medan samtidigt finnas t. ex. 17 st. 
med 8 punkter. Vidare har man ett alldeles bestämt behov 
av ^ enhet, men härför torde å andra sidan de fyra vikterna 
med 1+2 punkter varit tillräckliga. Härtill kommer, alt den 
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av Hildebrand omtalade ringen ger vid handen, att enheten 
varit omkr. 8.49 gr1. Utan tvekan torde man därför kunna an
sluta sig till Holmboes åsikt, att prickarna böra räknas endast 
på ena sidan; om olika antal punkter förekomma, har man 
naturligtvis att taga aritmetiska mediet, så att 1+2 punkter 
betyda 1 \ enhet. 

De forskare, som sysslat med det föreliggande problemet, 
ha allesammans tagit som självklar förutsättning, att de olika 
vikterna på grund av rost m. m. avtagit från vikter, som hän
föra sig till en och samma enhet. Det förefaller, som om ett 
dylikt antagande vore ett föregripande av undersökningens re
sultat. Först om det kan visas, att samtliga vikter leda till 
enheter, som tendera mot en och samma gräns, har man rätt 
att göra detta antagande. 

Jag övergår nu till materialet, varvid dr Arnes numrering 
bibehålles, och börjar då med 

Gottland, som har följande användbara fynd: 

Järnvikter med uppgivet antal punkter: 

1. 17,5 gr. = 2 • 8,75 gr. (Slutsiffran möjligen felaktig på + 2 , 
saknas på dr Arnes tabell, sid. 189). 

(Slutsiffran möjligen felaktig med ±1). 

2. 32,4 „ = 4 • 8,io „ (Slutsiffran möjligen felaktig med ±1). 
82,505 „ =10 • 8,2505 gr. 

6. 17,4 „ = 2 • 8,7 gr. 

(Slutsiffran mellan 6 och 9). 
(Slutsiffran mellan 2 och 5). 

(säges vara "intact". Slutsiffran i 8,005 
möjligen felaktig med ±1). 

1 Jämför härmed även dr Arnes uppgifter på sid 193. 

24,35 , —3 • 
32,65 „ = 4 • 
39,12 , = 5 • 
57,2 , = 7 • 

8,12 
8,16 
7,824 
8,17 

7. 

9. 

12,9 
30,27 

23,5 

32,02 

n 

n 

n 

» 

= 1,5 
= 4 • 

= 3 • 

= 4 • 

• 8,6 
7,58 
7,83 

8,005 
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12. 
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13,00 gr. = 1,5 • 8,67 gr. 
31,00 „ = 4 • 7,75 „ 
39,oo , = 5 • 7,80 „ 

101,00 „ =12 • 8,42 „ 

Dr Arne uppgiver i sin tabell, som ligger till grund för 
enhetsbestämningen, att alla 8 decimalerna äro nollor, och jag 
har därför också räknat under denna förutsättning. Sannolik-

"0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Diagram över viktsenheterna enl. fynd frän Gottland (x ) och Uppland (+). 

heten för att en dylik händelse inträffar är ej stor — blott 
0,00000001! Skulle nollorna rätteligen vara borta, är det ej myc
ket värde i viktsuppgifterna, speciellt i den första 13 gr. Av 
olikheten 13,5> 13> 12,5 följer endast | • 13,5 > | • 1 3 > | • 12,5. 
Man skulle således endast få veta, att viktsenheten låg mellan 
9 gr. och SJf gr. 

13. 79,5 gr.=9 • 8,84 gr. (möjl. 8,83 gr.). 

Dessutom förekomma bronsvikter : 

3. 819,97 gr. = 20 • 5 • 8,1997 gr. (jfr Skånevikten nr 32). 
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12. 166 gr.=20 • 8,3 gr. (utan punkter, 20 endast gissat). 

Slutligen finnas två stora järnvikter utan punkter, av 
vilka den mindre kan representera 36, den större 7 . 36 en
heter. Man skulle i sådant fall ha 

11. 302 gr.=36 • 8,4 gr. 
2136 „ = 7 • 36 • 8.48 gr. (eller 8,47). 

För att få en bättre föreställning om vad ovanstående egent
ligen innebär, ber jag få hänvisa till diagrammet å sid. 62, 

8s 

H i 

I 1 

8,5 

8.0 

7.» 

7.7 

7,5 

1 i 

— 
U M 

£ 

0 

1 

i 

A 

Dr Arnes värde. 

) 5 
r 

; 1 -̂  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Diagram över viktsenheterna enl. fynd från Skåne (X) och Blekinge (+). 

där som abscissor avsatts antalet prickar (n) och som motsva
rande ordinator därtill hörande gramtal för enheten. Av ut
rymmesskäl ha varken de homogena bronsvikterna eller de ho
mogena järnvikterna tagits med. Det är endast den största 
järnvikten, vilken ger 8,50 gr. som resultat och detta naturligt
vis under förutsättning, att uppdelningen i faktorer där är rik
tig, varom man i själva verket ingenting vet. Ganska nära 
komma vikter under nr 12, 11, 13, men för de översta punk
terna — gruppen A — i diagrammet duger dr Arnes värde ej 
alls. För dessa passar den medeltida gottländska örtugen vida 
bättre, den är nämligen ungefär 8,7 gr. Av de övriga finns en 
grupp (D) med 7,85 gr. som gräns, en (C) med 8,15 gr. och en 
(B) med 8,3 gr., vilken med litet god vilja kan tänkas syfta 



uppt 
14. 

15. 

19 b. 

19 f. 

samt 

18. 

ägas: 
35,5 

32,23 

100,5 

29,9 
31,5 

utan 

759, 
134,' 

gr.=5 • 

. = 4 • 

, =12 • 

„ = 4 -
• = 4 • 

prickar: 

i gr. = 96 
f • =18 
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mot dr Arnes värde, i synnerhet om detta modifieras till Holm
boes värde 8,44 eller ännu bättre till 8,4 gr. I fall detta resonne-
mang är riktigt, skulle man då ha 4 olika viktsystem med en
heterna 8,7 gr., 8,4 gr., 8,15 gr., 7,85 gr. 

Av dr Arnes stora material för Uppland torde endast ne
danstående vikter av järn med bronsplat tor förtjäna att 

7,i gr. 

8,06 „ 

8,37 gr. (möjligen 8,38). 

7,47 „ (mellan 7,46 och 7,49). 
7,87 „ ( „ 7,86 OCh 7,89). 

• 7,92 gr. (eller 90 • 8,44 gr.). 
• 7,483 „ (slutdec. mellan 1 och 6). 

Intressanta äro även några Birkavikter av brons (nr 18) 
om 2,12 gr., 2,54 gr., 3,1 gr. och 12,6 gr. resp., motsvarande V*! 
5/io, 3/a örtug samt l/« öre resp., vilka, såsom förut framhållits, 
ge antydan om noggrannheten. De tre förstnämnda äro kubo-
oktoedriska, den 4:e sfärisk med avplattade poler. 

Även här tycks dr Arnes värde (se diagrammet), ligga väl 
högt, särskilt gäller detta om de nedersta punkterna. De tre (ev. 
fyra) översta kunna återföras på grupperna B, C och D av 
diagrammet. 

För de närmast följande landskapen finns intet använd
bart material. I Östergötland har påträffats en vikt om 190,i 
gr., utan prickar; efter delning med 24 skulle man få 7,92 gr. 

För Öland uppgives en vikt utan prickar, som ursprung
ligen skulle ha vägt 204 gr. och efter division med 24 alltså 
leda till 8,48 å 8,52 gr. 

För Skåne har man en järnvikt med bronsplat tor med 
4 prickar på vardera sidan: 

34. 31,35 gr.=4 • 7,84 gr. 
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samt en dylik utan prickar: 

30. 468,8 gr. = 60 • 7,813 gr. (slutsiffran högst 6, lägst 3). 

Vidare ha där påträffats en homogen bronsvikt med 
prickar: 

32. 194,8 gr. = 25 • 7,79 gr. (Rosetten med de 5 bladen ( = hän-
der?) betyder utan tvivel 5 . 5=25 . 
Jfr Gottlandsvikten nr 3, där en 
liknande markering finnes), 

samt en utan markering: 

33. 99,3 gr. = 12 • 8,27 gr. (slutdec. kan vara 8). 

Frånsett det sista fallet, där för resten 12 endast är gissat, 
skulle enheten således stämma ganska bra med den förut för 
Gottland funna: 7,85 gr. Den sista åter passar någorlunda ihop 
med Gottlandsvikten 8,4 gr. • 

Blekingetynden äro järnvikter med bronsplattor, alla utan 
prickar: 

36. 16,5 gr. = 2 • 8,2 gr. (slutsiffran möjl. 3). 
24,23 „ = 3 • 8,08 „ 
24,25 „ = 3 • 8,08 „ 
32,25 „ = 4 • 8,063 „ (mellan 8,oei och 8,064). 
32,27 „ = 4 • 8,07 „ 

Av dessa peka de 4 sistnämnda — gruppen B i diagram
met — alldeles bestämt på en enhet om 8,1 gr. Den första 
åter kan föras tillbaka på Gottlandsvikten 8,4 gr. 

Om man nu försöker att sammanställa de erhållna vär
dena, skulle man således få 

8,7 gr. (Gottlandsörtugen) för Gottland 
8,4 „ för Gottland, Uppland, Öland (?), Skåne(?), Blekinge(?) 
8,1 „ „ Blekinge, Gottland, Uppland (?) 
7,85 „ „ Gottland, Uppland, Skåne. 

På grund av materialets otillräcklighet kan man naturligt
vis ingenting säkert påstå om de olika siffertalen, men nog 

Fornvännen 1917. 5 
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förefaller det sannolikt, att de undersökta vikterna äro att hän
föra till skillda system. Någon anledning att föredraga 8,so 
gr. framför Holmboes eller Falkmans resultat har man svårt 
att upptäcka. 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 
även beaktas, att de ovannämnda vikterna och vägarna sanno
likt voro avsedda för vägning av guld och silver. 


