
Viktsenheterna i Sverige under vikingatiden. II
Arne, Ture J.
Fornvännen 14, 241--245
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1919_241
Ingår i: samla.raa.se



Viktsenheterna i Snerige under cikingatiden. 

Av 

T. J. ARNE. 

II. 

Till ovanstående ber jag få anföra följande: 

ag fasthåller naturligtvis fortfarande vid, att den sas
sanidiska drakmen var den viktsenhet, som infördes 
under vikingatiden och länge användes, men tänkte 

mig, att ett närmande så småningom kunde ha ägt rum mel
lan det nya viktsystemet och ett möjligen frän äldre tid här
stammande mark-örtugsystem, som vi lära närmare känna fram 
under medeltiden. Örtugen har måhända jämnställts med 2 
"drakmer". När detta skett, är svårt att f. n. avgöra, och det 
är kanske riktigare att antaga rent tillverkningsfel för de vikt
lod, som genom för hög vikt ej låta inpassa sig i systemet. 
Att, som dr de Brun gör, konstatera, att jag ej gör ett enda 
försök att längre vidhålla den sassanidiska drakmen, är elt 
falskt återgivande av mina ord. Jag framhåller tvärtom (sid. 63), 
att jag på det hela taget fortfarande måste vidhålla, att vik
terna i regeln hänvisa på en viktsenhet av lägre valör (än ör
tugen). 

Måhända uttryckte jag mig otydligt, då jag i mitt förra 
svar yttrade, att dr de Bruns viktsenheter växlade mellan 8,7, 
8,4, 8,1 och 7,85 gr. Viktsenheterna voro naturligtvis konstanta, 
men enligt dr de Bruns mening ligger ingenting otroligt i, att 
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4 eller flera olika system samtidigt användes. Det är också 
någon skillnad på mitt och hans antagande av flera vikt
system i Sverige under vikingatiden. Jag har aldrig antagit, 
att samma system varit gällande i hela Norge som i Sverige 
— både viktstorlek och vågarnas utseende avvika — alltså är 
det ej uteslutet, att speciellt norska vikter kunna hittas här 
likaväl som andra norska föremål. Emellertid torde de vara 
skäligen sällsynta, och jag nödgas därför vidhålla, att de sfä
riska vikterna med plattade poler, som hittats i Sverige, i re
geln tillhöra det sassanidiska viktsystemet. Att detta "sfäriska 
system" intagit en särställning, framgår ju av, att av omkring 
220 funna vikter, c:a 170 äro av denna art. 

Antalet kubooktaedriska, vägbara vikter är för ringa för 
att därav draga några säkra slutsatser; jag har undvikit detta, 
vilket synes väcka dr de Bruns misshag. Ganska troligt är 
emellertid, att de ingå i systemet. Detta skulle hjälpa både 
dr de Brun och mig från en svårighet, nämligen att halva ör-
tugsvikter resp. hela drakmevikter saknas i fynden. För dr 
de Brun, som förmodar en ovanlig precision vid uppvägningen 
av guld och silver, bör en sådan brist vara särdeles oangenäm. 
Att dessa små vikter gjordes helt av brons, torde bero dels 
på svårigheten att fabricera små järnvikter med bronsbeklädnad, 
dels på att kontrollen i fråga om avskavning av metall ansågs 
mindre nödig vid små vikter. 

Dr de Brun förvånar sig högeligen över, att jag i min 
avhandling så föga uttalat mig om de olika fyndens ålder. Jag 
anser det f. n. omöjligt att med hjälp av de daterbara fynden 
uppvisa något slags utvecklingskedja för vikingatidens vikter, 
med avseende på tyngd eller andra förhållanden. Vad de gott
ländska fynden av sfäriska vikter beträffar, finns det blott ett, 
som kan kronologiskt närmare bestämmas, nämligen det från 
Buters i Hörsne socken (St. H. M. 3100). Av de åtföljande 
arabiska mynten förskriver sig det äldsta från 802 och det yngsta 
från året 906—907, och hela fyndet är sannolikt ej mycket se
nare nedlagt i jorden, än sistnämnda datum anger. "Doktor 
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Arne uppgav, att några sena vikter kunde hänföra sig till gott
landsörtugen" heter det. Inte ens så positivt har jag uttryckt 
mig. Dr de Brun tycks hela tiden tro, att det här rör sig om 
ren matematik. Då man ej vet, hur långt fram i tiden de sfä
riska gottlandsvikterna kunna ha använts och ej heller, när 
den historiskt bekanta Gottlands-örtugen först kom i bruk, så 
kunde det ju vara tänkbart, att vissa vikter representera den 
senare. Jag håller det emellertid inte för mycket sannolikt. 

Dr de Brun utgår vid sitt försök att bestämma vikinga
tidens viktsystem från helt andra förutsättningar än jag. Han 
tycks antaga, att man hade goda likarevikter för de många av 
honom antagna viktsystemen — därom vet man i alla fall intet, 
och han hyser ett stort förtroende för de dåtida vågarnas nog
grannhet. 

Vidare utgår han från de förhållanden, som voro rådande 
under 1300-talet och söker från dem sluta sig tillbaka till vi
kingatidens. Han förgäter, att kulturförhållandena under de 
mellanliggande århundradena starkt ändrat sig, att vi fått städer 
med en handel, som stod under starkt tyskt inflytande. 

Den mångfald av olika viktenheter, som under medeltiden 
fanns i Tyskland liksom i Sverige, berodde naturligtvis inte 
på, att man avlades om en mängd olika viktsystem, utan dessa 
uppstodo på grund av svårigheterna att åstadkomma gemen
samma likare och goda vågar. Jag instämmer fullt med Falk
man, då han yttrar (Om mått och vigt i Sverige I, 2, sid. 436): 
"Voro, — som — med kännedom om de kunskaper och den 
konstfärdighet vilka fordras för tillverkandet av en verkligt god 
våg — ganska troligt är, de vågar, som fordom begagnades 
vid vikters tillverkning och justering, lika dåliga eller föga 
bättre, än de nu beskrivna, så är del klart, både att vikterna 
och de mynt eller andra metalliska värdeören, vilka med dem 
uppvägdes, omöjligen kunde säkert givas den tyngd, som de 
rätteligen skulle hava." 

Falkman citerar efter Hällström en vikingatidsvåg, som 
icke visar någon skillnad, ehuru olikheten mellan de i de båda 
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vågskålarna lagda tyngderna uppgår till 1,7888 gr. Denna våg 
är alltså ännu sämre än den av mig omtalade från Långbro. 

Om det nu inte fanns någon precisionsvåg eller någon 
justeringsmyndighet, så förstår man också, hur svårt det var 
att åstadkomma riktiga vikter. Om man vidare tar i betrak
tande svårigheten att, även om man förut vägt upp de båda 
metallerna järn och brons, av vilka ett viktlod oftast tillver
kades, anbringa bronsbeklädnaden kring järnklumpen och av
fila den förra, tills både en slät yta och en riktig vikt erhölls, 
så förvånas man ej så mycket över, att ett viktlod väger 32,02 
gr. i st. för 34 gr. Det är ej heller bekant, var de i Sverige 
funna vågarna och vikterna tillverkats, här eller på andra sidan 
Östersjön. 

Vid vägning av 26 välbevarade vikter har jag funnit, att 
enhetsvikten för dessa uppgår till 4,oi6 gr. Vid en undersök
ning efter samma grunder av de 27 vikter, som citeras av Falk
man efter Holmboe kommer jag till en enhetsvikt för dessa 
av 4,129 gr. Även om dessa viktlod äro funna på vitt skilda 
ställen av det nordiska området, så synas även de tala för en 
enhetsvikt som ligger närmare den sassanidiska drakmen å 
4,25 gr. än Falkmans grekiska drakme ä 4,337 gr. En under
sökning av 18 viktlod från Estland, Livland och Kurland (Pal-
fer, Allatzkivi, Steinfichel, Ascheraden, Alt-Randen; jfr Katalog 
der Ausstellung zum X Archäolog. Kongress in Riga 1896) ger 
en enhetsvikt av 4,078 gr., alltså samma resultat. 

Holmboe anser, att enhetsvikten under vikingatiden varit 
en örtug på 8,44 gr., men örtug förekommer enligt Falkman 
(sid. 327) ej som namn på vikter i våra älsta lagar. Redan 
denna omständighet gör Holmboes liksom dr de Bruns anta
ganden mindre sannolika. Men avgörande för mig är hela 
det kulturella sammanhanget med Ryssland och den bortom 
liggande Orienten. Jag är alltså närmast överens med Häll
ström, dä han menar, att det i Sverige allmänt använda vikt
systemet överensstämde men det ännu in i vår tid bevarade 
ryska, ehuru jag vill härleda både från Persien, ej från Bysanz. 
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Att det troligen på 800-talet införda systemet ej kunnat 
så strängt upprätthållas på grund av ovan omtalade svårig
heter är en annan sak. Man gjorde så gott man kunde. 

Det skulle naturligtvis vara mycket glädjande, om en ma
tematiker och en experimentalfysiker ville underkasta sig be
sväret att undersöka våra gamla vågar och vikter, men jag 
anser a priori deras resultat av omtvistat värde, om de glömma, 
att varje tid bör mätas med sitt mått och, så att säga, vägas 
med sin våg. 

Litteratur. 

Ultunagraven. En replik. 

I sin recension av Hederströms Fornsagor och Eddakväden i föreg. 
årg. av denna tidskrift har antikvarien dr T. J. Arne begagnat tillfället 
att (s. 236 f.) rikta ett högeligen egendomligt angrepp mot min upp
sats Hjälmgraven vid Ultuna i Uppl. Fornm. Tidskr., h. XXXII. 

Recensentens uttalande om det starkt hypotetiska i denna liksom 
i de flesta andra kungagravsteorier är förvisso befogat. Men detsamma 
är även av mig tydligt markerat genom underrubriken ("Ännu en 
kungagravshypotes") såväl som genom formuleringen i texten, varom 
mera nedan. Till yttermera styrkande av denna min syn på saken kan 
jag tillägga, att det endast var pä uttrycklig uppmaning av professor 
Oscar Almgren, som jag överlämnade uppsatsen till tryckning i ifråga
varande tidskrift. 

Vad jag med det lilla arbetet i främsta rummet ville ha sagt, att 
Ultunagraven med samma rätt som Vendelgravarna kunde göra anspråk 
på att betraktas såsom tillhörande en konungaätt, torde emellertid icke 
kunna jävas, och dessa slutsatser ha även av andra forskare — riks
antikvarien Montelius i Nord. Tidskr. 1918, s. 227, dr Jungner i denna 
tidskr., innev. årg., s. 79 f. — blivit accepterade. Att framställa såsom 
kärnpunkten i min uppsats ett påstående från min sida, att Ultunagra-


