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Debatt 

Vikter och värderingar — ett genmäle 

Många arkeologer skulle sannolikt vara be
nägna att hänföra metrologisk forskning till 
arkeologins "tysta utmärker", för att fritt 
citera Carl Cullberg från ett tidigare nummer 
av denna tidskrift. Eftersom metrologisk 
forskning i stort ändå berör frågor om varje 
samhällsforms ekonomiska struktur, dess eko
nomiska historia, är dessa problem enligt min 
uppfattning av central betydelse för vår för
ståelse av, i detta fall, den yngre järnålderns 
samhälle i Norden. 

Jozef Saers har med lätt handlag önskat 
inleda en debatt kring ett kapitel i min 
avhandling om betalningsmedel, värdemät
ning och metrologi under yngre järnålder 
(Kyhlberg 1980). Till synes fokuserad på ett 
par smärre punkter i min framställning berör 
Saers fundamentala frågor. Av denna anled
ning måste denna replik i första hand bli ett 
försök att bringa reda i den metrologiska be
greppsbildningen, samt ett försök till en för
djupning av diskussionen. I följande fram
ställning kommer jag att till diskussion ta upp 
vissa moment ur ett par aktuella arbeten för 
att belysa det metrologiska problemkom
plexet. 

Utan att i sin argumentation infoga någon 
kommentar om den särskilda betydelsen av 
laborativ analys löser Saers den gordiska knu
ten genom att säga att "ett första försök gav 
att en enhet om 6,5 g skulle passa in på de 
flesta vikterna". 

Vems försök? Hur utfördes detta försök? 
På vilket siffer-/källmaterial utfördes försö
ket? Vilken precisionsgrad har förutsatts? 
Hur bedömdes korrosionen? 

Att inleda en argumentation på detta sätt 
kan, som jag ser det mot bakgrunden av min 
egen metrologiska forskningsmetodik, inte 
uppfattas som helt seriöst. Saers antyder dess
utom att jag, efter ett ganska omfattande 

studium av detta ämne, i ett visst fall skulle 
ha bedrivit "en sifferlek" (se avsnitt nedan 
om viktsatsen från Södra Byrummet). Inte 
heller detta sätt att föra en argumentation 
lockar till svaromål. Därtill kommer att Saers 
bygger delar av sitt inlägg på några i bok
stavlig bemärkelse mindre nogräknade på
ståenden: 

— att jag ansett den persisk-sassanidiska 
drachman vara den viktigaste för analysen av 
Birka-materialet (Kyhlberg 1980, s. 259 f.); 

— att de av mig presenterade metrologiska 
förklaringarna är "varierande mellan 0,93 och 
8,18 g" (Kyhlberg 1980, s. 245 f.); 

— att jag presenterat "en flora av vikts
enheter"; 

— att jag likaledes presenterat "en snår
skog av viktsystem"; 

— att det skulle föreligga 11 olika vikt
enheter i de av mig undersökta viktsatserna 
från vikingatid (Kyhlberg 1980, s. 245 f.). 

Först några generella synpunkter. Saers är 
kritisk till vad han uppfattar som en över
driven metrologisk heterogenitet i mina 
metrologiska förklaringar. Till stöd för denna 
synpunkt anför Saers ett par arbeten från 
första världskrigets dagar, av Ture J. Arne 
(1911, 1912, 1914, 1918, 1919) och Frans de 
Brun (1917, 1919), bland annat i denna tid
skrift, och en artikel om Haithabu's viktlod 
av Hciko Steuer (1973). Andra forskare har 
som utgångspunkt för sin analys haft kravet 
på cn hög förmodad precision i viktlodsmate-
rialet och följaktligen också nått fram till 
en metrologisk mångfald som resultat. Pekka 
Sarvas särskiljer i sin uppsats om Finlands 
vikingatida vågar och vikter inte mindre än 
sju särskilda metrologiska nivåer mellan 7,50 
och 9,11 gram (1964, s. 31). 

Dessutom var Arne inte först med att lan-
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sera en vikt kring 4,25 gram som en metro
logisk förklaring för vikingatida vikter i Sve
rige och Norden. En av pionjärerna, fin
ländaren Gustaf Gabriel Hällström, ansåg 
redan 1842 och 1843 att cn viktenhet, den 
ryska zolotnik, på 4,27 gram, utgjorde basen 
för vikterna i fyndet från Sälla, Kuolajärvi i 
finska lappmarken. Hällström, som var fysi
ker, gjorde bestämningar av den specifika 
vikten, diskuterade korrosionens förlopp och 
omfattning m. m. 

Hällströms metrologiska uppfattning har 
visat sig äga giltighet lika väl som hans meto
dik ställer arbetet i en särställning. 

Att överhuvudtaget initiera en dialog med 
Arnes m. fl. åsikter som ett rättesnöre är 
ganska ogenomtänkt efter att så pass mycket 
skrivits och utretts vad avser Arnes metod. 
Hans undersökning innehåller en d d grova 
felvägningar, ingen kronologisk analys, ingen 
geografisk analys och ingen realistisk bedöm
ning av bcvaringstillståndet. Utväljandet av 
en viktenhet i siffermaterialet är därtill täm
ligen godtyckligt genomförd. Arnes arbete är 
vad man nuförtiden med ett tydligt pejorativt 
tonfall brukar benämna fyndpositivistiskt. 
Hans metrologiska förklaring måste ändå 
anses vara meningsfull ur historisk synvinkel, 
men den metrologiska verkligheten var nog 
mera komplicerad än vad Arne sannolikt 
kände till eller anade. Att Saers, som s. a. s. 
har facit i handen, ändå tar upp Arnes forsk
ning och forskningsresultat utan att kommen
tera detta källkritiskt, syns mig mycket svårt 
att förstå. 

Den laborativa aspekten 
Förutsättningarna för mina i avhandlingen 
genomförda analysmoment var att jag tidigt 
genom Birgit Arrhenius' initiativ fick tillfälle 
att utföra det laborativa arbetet med vikt-
lodsmaterialet från främst Birka vid dåvaran
de Tekniska avdelningen vid Statens historis
ka museum. Det måste sägas med viss emfas, 
att detta speciella källmaterial inte skulle ha 
varit möjligt att utvärdera utan en labora
liv behandling. Till avhandlingen utfördes 
däremot inga statistiska beräkningar beroende 
på utrymmes- och tidsbrist. Därtill repre
senterar avhandlingsresultaten själva den ar

keologiska källkritiken, vilken måste vara 
grunden för varje vidare bearbetning och ut
veckling (jfr Warner 1976). 

Den laborativa aspekten och frågan om 
bevaringstillstånd står i intim förbindelse med 
uppfattningen om noggrannhet och precision 
i metrologiskt hänseende (jfr Kyhlberg 1975, 
1980, s. 150 f.). Frågan om bedömningen av 
korrosionsart och korrosionsgrad tar Saers 
inte upp i sitt inlägg. Detta har väsentlig 
betydelse för den metrologiska förklaringen av 
viktsatsen från Södra Byrummet i Visby, som 
skall diskuteras närmare nedan. 

Begreppet viktenhet 
Frands Herschend ställer i sin avhandling om 
det öländska guldet frågan, vilket tal, som 
kan kallas en viktenhet (1980, s. 186). 
Herschend söker besvara denna genom att 
sammanställa vikterna för hack-/betalnings-
guldct och beräkna centralvärden, vilka där
vid bedöms vara viktenheter, dvs. metrolo
giskt anpassade. Herschend gör enligt mitt 
förmenande därvid en oreflekterad slutled
ning genom att inte särskilja, vare sig termi
nologiskt eller funktionellt, begreppen vikt
angivelse och värdeangivdse. Dessutom väger 
Herschend själva betalningsmedlet utan att 
diskutera de speciella konsekvenserna av det
ta. Först borde väl den frågan ha ställts, vad 
som kunde tänkas betinga detta guldmate
rials viktsmässiga fördelning och variation. 

Av vad som framförs nedan kan guldets 
viktsmässiga fördelning inte tänkas ha varit 
styrd av samma faktorer, som av tradition 
och genom generationer strukturerat metro
login. Metrologin är endast den struktur i 
vilken man av praktiska skäl uttryckte sina 
värdenormer. 

Detta kan illustreras med ett hypotetiskt, 
kanske något tillspetsat exempel. 10 per
soner i omgivningen får redovisa sina kon
tanta medel, sin handkassa för tillfället. Dessa 
siffror antas hypotetiskt bli kronor 12: 75, 
24: 75, 35: 80, 45: 60, 73: 20, 85: 10, 125: 50, 
150: ---, 228: 75 och 575: 90. Variationsområ
det ligger då mellan 12:75 och 575:90, 
variationsvidden är 563: 15 kronor, medel
värdet är 135: 73 och medianen 79: 15. 

Standardavvikelsen är 159,60. Vilka kan de 
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styrande faktorerna tänkas ha varit för dessa 
förddningsmått och centralvärden? Median-
och medelvärdet skiljer sig markant i detta 
exempel. Vilket är mest representativt? San
nolikt medianvärdet, eftersom extremvärdens 
effekt därmed utjämnas något. Ingen av 
summorna i exemplet avspeglar konkret någ
ra av våra mynt- och sedelvalörer, med un
dantag för summan 150:— kronor. Att det 
förhåller sig så är emellertid en empirisk kun
skap och kan inte beräknas fram. Medelvärde 
och medianvärde är ingenting annat än 
abstrakta ccntralvärden för en fördelning, 
vars variationsområde och variationsvidd inte 
styrts av metrologiska faktorer/myntens eller 
sedlarnas valörer, utan av övergripande eko
nomiska förhållanden som priser, löner, köp
kraft, inflation, penningvärde, social ställning 
(och slumpen). 

Den pcrsisk-sassanidiska drachman 
Saers antar, att jag ansett en enhet kring 4,25 
gram vara den viktigaste för analysen av 
Birkas viktmaterial. För det första är inte 
detta riktigt. I texten, som ligger till grund 
för Saers slutsatser står: "Mest rimligt blev 
att pröva 1)36 av 4,266 gram, dvs. 0,118(5) 
gram. Resultatet ger vid handen att delar av 
detta viktmaterial torde attribueras till denna 
enhet, men att samtidigt flera avvikelser före
kommer." (Kyhlberg 1980, s. 259.) Detta 
avsåg vikterna under 4,8 gram. Vad avser de 
tyngre vikterna anförde jag följande: 

Den stora variationsvidden för vikterna kring 
24,6—27,3 gram, liksom andra vikter, samt domi
nansen för vikten ca 12,45 gram och 1,24 gram, ger 
cn klar bild av ett stort kronologiskt och metrolo-
giskt innehåll. Orcsviktcn är inte materialets vikti
gaste standard, inte heller örtugsviklen. Det är klart 
att en vikt kring 4,26 gram, tillsammans med en 
kring drygt 4 gram och sannolikt ca 3,9(6) alt. 
7,9(2) gram och delningar av 4,26(6) gram utgjort 
basen för större delen av Birkas metrologi, men att 
samtidigt, som en specialitet i Birka, viktlodet kring 
ca 12,45 gram dominerat (samt dess 10-del). Det 
är också tydligt att vikten kring 15,8—17,1 gram 
haft en stor användning. (Kyhlberg 1980, s. 262.) 

Att för det andra — efter Arne — ge denna 
vikt beteckningen persisk-sassanidisk drachma 

är olämpligt. Strävan efter metrologisk identi
fiering får inte drivas för långt. 

. . • "viktsenheter, varierande mellan 0,93 och 
8,18 gram" 
Med begreppet variera använt på detta sätt, 
kan missförstånd uppstå. Naturligtvis varie
rar inte viktenheterna fritt inom det angivna 
området. 

. . . "en flora av viktsenheter", . . . "cn snår
skog av viklssystem" 
Saers anger att jag fått fram "åtminstone 11 
olika viktsenheter" ur ett material bestående 
av viktsatserna från Hemlingby (Gästrikland), 
Sturkö (Blekinge), Borgeby (Skåne), Södra 
Byrummet (Gotland), Unna Saiva (Lapp
land) och Birkagravarna 467, 501, 542. 710, 
735, 750, 855, 943 och 966. Detta är i all 
enkelhet felaktigt. Som framgår av tabell 1 
förekommer endast fyra separata räknesätt 
och samtidigt tre räknesätt, som står i relation 
till varandra. Det fel, som Saers förbluffande 
nog gör, är att han själv inte åtskiljer begrep
pen viktenhet—basenhet—viktsystcm. 

Den mctrologiska skalan 
Varje separat viktsystem kan beskrivas som 
en stege ( = skala) med stegpinnar på jämna 
eller ojämna avstånd. Det decimalsystem med 
gram och kilogram, som vi nu använder, ut
gör en skala med i huvudsak ekvidistanta 
intervall. Basen brukar uttryckas i gram eller 
milligram beroende på behovet av precision. 
Denna bas kan i princip förskjutas hur långt 
ned eller upp på skalan som helst. Principerna 
för valet av basenhet eller fastställandet av en 
viss vägningsnivå vid en modern vägnings-
situation är inte kongruent med vägnings-
situationcrna under vikingatid. I detta "låg
ekonomiska" samhälle, var basenhetens stor
lek och/eller vägningsnivån direkt associerad 
till värdet av det vägda och därmed till be
hovet av precision och användandet av ett 
visst räknesätt. 

De personer, som använde vågarna och 
viktlodcn under den här diskuterade epoken, 
kunde så vitt vi vet inte räkna med det 
"abstrakta" talet 0. Konsekvensen av detta 
måste ha varit cn svårighet att handskas med 
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Tabell 1. De metrologiska förklaringarna för vikingatida viktsatser, enligt O. Kyhlberg 1980, s. 245-
258). 

Viktenheter — Räknesätt 

7,9(2) 
i 

3,9(6) 

1,9(8) 
i 

0,9(9) 

7,9(2) 
i 

5,2(8) 
i 

2,6(4) 
i 

0,8(8) 

Hemlingby 
Borgeby 
Sturkö 
Birka 542 
Birka 85 5 

8,18 

6,54(1,09) 

4,05/10 

Sturkö 
S. Byrummet 
Birka 501 

4,67/8 

0,93/4 

Birka 
Birka 
Birka 

710 
943 

966 

4,25/27 

0,71 

Heml 
Birka 
Birka 
Birka 
Birka 

mgby 
476 
542 
735 
750 

I , 0 9 ( x 6 = = 6,54) 

Unna Saiva 

absoluta tal och en tendens att räkna propor-
tionerligt. Lägsta enhet i cn beräkning kan då 
företrädesvis ha givits beteckningen 1. Sam
tidigt måste detta ha skapat viss frihet gent
emot matematikens lagar. Att så kan ha 
varit fallet stöds av utseendet hos de ganska 
komplicerade och heterogena viktsatserna 
från Sarre, Gilton m. fl. fyndplatser i Eng
land från en tid motsvarande vår folkvand
ringstid och venddtid (jfr Kyhlberg 1980, s. 
163 f.). 

I det "låg-ckonomiska" samhället i t. ex. 
Birka under vikingatid eller Norden i allmän
het under yngre järnålder, vari icke-nomind-
la värdemätningsprinciper dominerat, måste 
med nödvändighet även metallinnehållet 
hos ett viktlod i sig ha haft ett direkt värde. 
Detta måste ha inneburit cn kollision eller 
symbios mellan begreppen vikt och värde. 
Som Harald Witthöft påvisat genom sin om
fattande metrologiska forskning kan varje 
enskilt viktsystem eller varje enskild viktsats 
räkncmässigt utgå från vilken nivå som helst 
på den metrologiska skalan. I brev till för
fattaren av den 8.2.1982, säger Witthöft: 
"What becomes quite clear is, that the 
weight-practise even before 800 has been 
much more manifold than expected — due to 
operating with ratios and not taking the 
corresponding real pieccs necessarily for 
something that had always to be a central, 
supervised, standardised, nationwide unit." 

Jag vill här illustrera ovanstående resone

mang med två moderna analogier. Vad gäl
ler mätning av temperatur föreligger fyra av 
mig kända skalor: Celsius, Fahrenheit, de 
Rcaumur och Kelvin. Vattnets kokpunkt an
ges i Celsius ligga på 100°, i Fahrenheit på 
212° och i de Réaumur på 80°. Varje skala 
avser primärt endast att ange temperatur, 
men har av fysikaliska skäl normerats olika. 

Ett annat modernt fenomen är vårt mynt
systems förändringar. Det guldmynt, vi ur
sprungligen hade som norm, avskaffades ti
digt under 1900-talet. 1-öres och 2-öresvalö-
rerna försvann under 1970-talet. Vårt pen
ningsystem fjärmar sig därmed successivt från 
ett vikt/värdesystem till ett alltmer depricerat 
myntslag, som dessutom hela tiden värdean-
passas efter inflationen. 

Den metrologiska förklaringsnivån 
Varje siffra är ett sätt formulera cn viss 
mängd. Siffran 81 är därmed bara ett sätt 
att uttrycka mängden 81. Denna kan alterna
tivt beskrivas eller förklaras som 100—19, 
som 50 + 31, som 9 x 9 , som 324: 4 o.s.v. Den 
aktuella viktsiffrans "inre struktur" är en 
konsekvens av den historiska och metrologiska 
utvecklingen. Dagens decimalsystem är i den 
mctrologiska traditionen endast ett sätt att 
uttrycka vikter. 

Därför måste fastställas, att en metrologisk 
förklaring definitivt inte är detsamma som 
en metrologisk rekonstruktion av ett ur
sprungligt vägningssätt eller ett försök att 
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Tabell 2. Omvaiidlingstabcll för olika mctrologiska nivåer. Efter O. Hamncrin 1758. 

Nedanskrefnc 
slags wigter 
förehålla sig 
til de emotst. 
wigter. 

WICTUALIE 
VVIGT. 

STAPELSTADS UPSTADS 
WIGT. VVIGT. 

BERGS 
WIGT. 

St Skeppund Sk Lp Marker Sk Lp Marker Sk Lp Marker Sk Lp Marker 

Wictual. w. gör 

Stapclst. w. gör 

Uptasds w. gör 

Bergs wigt gör 

Tackjärns wigt 

Rå koppar wigt 

— 16 

1 5 

1 

1 3 15 

19 

25 

421 

20 

16 16 
5 
3 

17 13 

17 
1 2 19 — 

25 

1 1 1 

1 2 2 

1 8 14-

421 

401 

103 
I 2 12 

221 
219 

221 
440 

442 

18 1 

19 

1 — 19 

1 7 5 

17 15 
129 

2765 

71963 
1 3 3 1 1 

88479 

421 
395 

421 
156127 

I 
232813 

1 6 

77787 
I 
122213 

redovisa den en gång effektuerade räkne-
metoden. 

Argumentet, att min i decimalsystemets 
termer förklarade metrologi för viktsatsen från 
Södra Byrummet i Visby, (se nedan) , skulle 
vara orimlig på grund av ojämnhet i siffror
na, är en anakronism. 

Detta kan illustreras ganska påtagligt av en 
omvandlingstabell för svensk metrologi under 
1700-talets mitt, här tabell 2 efter Hamncrin 
1758. Min avsikt med att här ta upp dessa 
sentida metrologiska förhållanden är inte att 
dra paralleller till förhistorisk tid vad avser 
den inre metrologiska strukturen i tabell 2, 
utan endast att visa att omvandlingar mellan 
olika skalor med nödvändighet måste bli 
synnerligen ojämna, särskilt som nivåerna är 
värdeanpassade. 

Av samma skäl som vi idag har ett tänjbart 
viktsystem, vari vi efter behov kan uttrycka 
oss i milligram, gram, kilo eller ton o.s.v., lika 
naturligt är det att välja förklaringsnivå, så 
att beräkningen blir så enkel som möjligt. I 
de förhistoriska sammanhang, som vi här 
diskuterar, med metrologiska system utan 
ekvidistans eller med olika intervall på olika 
nivåer i systemet, måste de metrologiska för

klaringarna med nödvändighet bli ganska 
svåra och ofta tämligen komplicerade till sin 
struktur. Ett exempel: Talet 26,43, som har 
ansetts vara värdet av en tidig öresvikt i 
Norden (och Nordeuropa), är i dag relativt 
ojämnt i jämförelse med angivelser som 100 
gram eller 10 kilogram eller dylikt (jfr Kyhl
berg 1980, s. 157). Benämndes en sådan vikt 
för "2 enheter" eller "V24 enhet", i det förra 
fallet en överordnad beteckning och i det 
senare fallet en underordnad? Häri ligger en 
stor del av den problematik, som en del fors
kare vill bortse från, vilka antar att varje 
viktsats skulle kunna rekonstrueras s. a. s. från 
antingen botten eller toppen. 

Mctrologiskt slutna fynd 
Herschend behandlar i sin avhandling om 
det öländska guldet och viktsystemen begrep
pet slutna fynd på följande sätt (1980, s. 
201): 

För att komma vidare måste man nu lita till att 
det går att hitta nägon kontext som kan vara upp
lysande och klargörande. En sådan kontext bör 
helst vara sluten. Det säger sig självt att slutna 
guldfynd från Öland är sällsynta och Skedstadsskat-
ten är redan förbrukad. Det finns dock fynd av en 
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speciell typ som kan kallas slutna. Det är de fynd 
som vid upphittandet bestod av hophängande 
ringar. Fyndet från Holmetorp i Algutsrum är just 
ett sådant i mycket praktisk bemärkelse slutet fynd. 
Helt sluten är bara den lilla fingerringen som till
sammans med fyra spiraler är trädd på en spiral
lagd armring. Hopsatt på detta sätt kom guldet ur 
jorden och man har all anledning att tro att det 
lades dit hopsatt på just detta sätt. 

Detta vill jag här bemöta med några in
vändningar av betydelse för min egen fram
ställning. Vad kan krävas för att ett metro-
logiskt samband verkligen skall kunna förut
sättas? Att ett metrologiskt fullkomligt dispa
rat material ändå kan tillhöra samma, slutna, 
arkeologiska fynd säger sig självt. En samling 
av till exempel folkvandringstida hack-/betal-
ningsguld kan emanera ur lika många väg-
ningstillfällen som föremål och kan dessutom 
vara de sparade resterna, dvs. spillet, utan 
någon viktsmässig anpassning. Det kan därför 
fastslås att föremål, som skall antas ha ett 
metrologiskt samband, måste ha använts för 
och i en gemensam och samtidig vägnings-
procedur, för samma ändamål och enligt 
samma vikt- och värdemätningssystem. 

Naturligtvis kan detta sällan påvisas, utan 
måste söka bevisas just genom den metrolo
giska analysen, som till sin natur därför måste 
var diskriminerande. Herschend analyserar 
inte dessa synnerligen påtagliga och väsent
liga frågor utan väger samtliga guldstycken 
från ett fynd tillsammans och använder 
centralvärden som indikatorer på viktenheter. 
Detta förefaller mig i grunden felaktigt varför 
jag velat försöka bemöta det. 

Eftersom Herschend förutsätter reella 
metrologiska samband inom enskilda arkeolo
giska fynd kan han yttra sig på följande sätt 
om skattfyndet från Skedstad (1980, s. 178— 
179): "Fyndet visar oss rimligen spiralguld
smedens pung, och inte ett tillfälligt urval av 
det cirkulerande spiralguldmaterialet." Även 
detta måste jag uppfatta som en anakronism. 

Mycket talar för att man måste tänka sig 
att personen har haft sitt rörelsekapital i den
na börs, men inte som i dagens läge, där kapi
talet är skilt från handkassa o. dyl. och an
tingen förvaras på bank eller har annat ut
seende än handkassans pengar. Sannolikt 

måste Skedstad-smedens (?) börs ha innehål
lit ett konglomerat av kapital, råvara och 
handkassa, alltsammans klassficerbart under 
rubriken pengar. 

Att detta guldmaterial verkligen varit 
metrologiskt avpassat var ju den hypotes 
Herschend enligt min uppfattning skulle ha 
prövat. Att därför slå samman viktsiffror på 
detta sätt kan knappast göras utan analys och 
måste sluta i viss förvirring vad avser resulta
tets giltighet. Av denna anledning tycks mig 
ett stort mått av osäkerhet vidlåda Her
schends metrologiska analysresultat. Författa
ren verkar själv också på något sätt vilja 
tillstå detta, genom den avväpnande och rätt
framma formuleringen att "ett omåttligt stu
dium av viktsystem leder förr eller senare till 
vansinne" (1980, s. 213). 

Precisionsfrågan 
"Det är inte min mening att säga att vikt
systemet var så som det kommer att se ut, ty 
envar måste avgöra för sig själv om han eller 
hon finner enheterna och precisionen sådan 
att det är tal om ett viktsystem" (Herschend 
1980, s. 213). 

Det måste fastställas som en fundamental 
funktion av källanalytiskt och statistiskt allra 
största betydelse att den förväntade preci
sionsgraden har fastställts i förväg och där
efter under analysprocessen inte manipuleras. 
Detta är en analogi till den statistiska signifi-
kansnivån, som till exempel används vid Chi-
två-tester. En metrologisk "signifikansnivå" 
för viktsangivelserna kan endast stödja sig på 
empirisk kunskap om korrosionen och om den 
aktuella epokens värdemätningssystem och 
dess behov av precision som en direkt värde-
angivelse. 

I sin artikel om den nordiska öresvikten, 
vilken jag tidigare bemött (Kyhlberg 1980, s. 
160—162), diskuterar Egil Bakka guld- och 
viktlodsfynd från Norge. I resonemangen om 
precisionen förekommer kommentarer av typ 
"astonishing, almost breathtaking" osv., sam
tidigt som Bakka anser den av honom fram-
räknade enheten för viktsatsen från Bråten 
(jfr Kyhlberg 1980, s. 167 f.) på 26,445 gram 
ligga inom felmarginalen för den romerska 

Fornvännen 77 (1982) 



136 Debatt 

undan på 27,18—27,29 gram. Även denna 
öresvikts variationsområde mellan 26,26 och 
29,13 gram anser Bakka vara acceptabel inom 
samma förklaringsram. Här, liksom i annat 
material från samma ekonomiska och krono
logiska (samt sociala?) sammanhang, förelig
ger många exempel på mycket hög precision. 
Konsekvensen av detta kan inte vara att man 
tolererar stora felmarginaler, utan att man 
accepterar en metrologisk mångfald. 

Arrhenius har i en recension av publikatio
nen av Sutton Hoo tagit upp en metrologisk 
diskussion kring guldmynten och guldstyckena 
i börsen. Arrhenius' uppfattning är, att myn
ten osv. skulle ha utsorterats medvetet för att 
användas som vikter (1978, s. 191), detta 
som en tolkning av myntens anmärkningsvärt 
höga viktsmässiga precision. Arrhenius anser 
också att viktvariationen bland de mero
vingiska mynten för övrigt skulle vara ett 
tecken på en snabb försämring i metrologisk 
kunskap efter det romerska rikets fall (1978, 
s. 191). Arrhenius har tidigare bemötts kritiskt 
på den första punkten av en metrologiskt in
riktad forskare, Mansd Spratling (1980, s. 
363 f.). Spratling påpekar att viktsrelatio
nerna mellan mynten och det omyntade gul
det visar att känsligheten i apparaturen och 
noggrannheten vid invägningen kunnat skapa 
en precision på i snitt 0,0495 % variation 
från medelvärdet 1,27 gram. Anmärkas kan 
här att hela viktseriens standardavvikelse 
endast är 0,085. Spratling konstaterar att ett 
medelvärde på 0,73 % avvikelse kunnat 
åstadkommas (1980, s. 365). Detta överens
stämmer med min på annan plats uttryckta 
förmodan om den metrologiska och teknolo
giska förmågans höga nivå (Kyhlberg 1975, s. 
156 f.). En felmarginal på i snitt 0,5 % har 
kunnat konstateras t. o. m. i moderna vågar, 
via kontrollvägning av solidimyntens vikter i 
Joan M. Fagerlics publikation från 1967 
(Kyhlberg 1980, s. 106). Spratling avvisar 
bestämt Arrhenius hypotes om att mynten 
osv. varit använda som vikter och avslutar sin 
artikel med att varna för moderna tänkesätt, 
för ankronismer. 

Just detta likhetstecken mellan precisions
grad och personlig teknisk skicklighet och/ 
eller i detta fall myntens funktion som metro

logiska likare är en punkt av stort intresse för 
den här framställningen. Jag vill därför sär
skilt kommentera detta. 

Metrologins och viktlodens ekonomiska 
referensram 
Fyndomständigheterna i Sutton Hoo, fynd-
kombinationerna, myntmaterialets speciella 
struktur samt den viktsmässiga precisionen 
torde enligt min uppfattning tolkas som ett 
samband mellan högsta sociala grupp, dyr
baraste ädelmetall i dess fas som mynt med 
högsta statusvärde (Kyhlberg 1980, s. 128 
och där anförd litteratur.) och alltså högsta 
(möjliga) metrologiska precision. 

I den aktuella "låg-ekonomiska" perioden 
måste noggrannheten och precisionen vara 
betingad av behovet av noggrannhet och 
precision, som ett uttryck för en värderela
tion. Den potential, som vägningsredskap och 
vägningsteknik utgjorde, var därför till sitt 
utnyttjande inte i första hand styrd av irra
tionella faktorer som slarv eller dåligt hant
verkskunnande. I ett politiskt decentraliserat, 
administrativt federalt och ekonomiskt icke
monetärt eller "sub-monctärt" samhälle är 
graden av metrologisk komplexitet i vikt-
satser och graden av precision i enskilda vikt
lod ett direkt värdemått (jfr Kyhlberg 1980, 
s. 196 f.). 

Vikterna i Birka och på andra vikingatida 
fyndplatser representerar slutet av en lång 
utveckling i betalningsmedlens historia på 
väg mot ett urbant samhälle, skråväsen, land
skapslagar, centralisering och begynnande ut
myntning. I och med att en centralmakt bör
jar prägla mynt med ett relativt stort nomi-
nalvärdcsområde, som till exempel Svealand, 
förändras den ekonomiska miljön, och fakto
rer som centralstyrda prissättningar börjar 
påverka utvecklingen (jfr Kyhlberg 1980, s. 
271 i.). 

Man måste göra klart för sig att det är 
två väsensskilda funktioner, som representeras 
av cn vikingatida våg och viktsats och en mo
dern våg. Den moderna vågen osv. markerar 
med graden av sin tekniska precision först och 
främst en teknologiskt och juridiskt betingad 
anpassning. I motsats därtill utgjorde de 
förhistoriska vägningsprocedurerna en mera 
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Tabell 3. Viktsatsen från Hemlingby, Valbo socken, Gästrikland. 

Viktlod Vikt, gram 
före kons. 

Intervall, gram Divisor Kvot 

1 
2 
3 
4 
5 

3,99 
8,22 

22,95 
31,63 
39,32 

4,23 
14,73 
8,68 
7,69 

I — 
2— 
6— 
8— 

10— 

Sunu 106,11 35,33 

3 99 
—4,11 ' 

QQO—3,68 
~ 3 ' 8 2 _ 4 34 

, 3 '3; ,-_3 84 —3,93 , J '0^ 

•x"3,96 4,02 

direkt värdeformulcring. Vid invägningen av 
silver-, guld- eller bronsföremål osv. skedde 
ju oftast cn invägning av betalningsmedlet 
självt. Som jag antytt finns goda argument 
för att betrakta det förhistoriska "låg-ekono-
miska" samhällets viktlod som potentiella 
"sub-monetära" pengar, i sig representerande 
ett realvärde (Kyhlberg 1980, s. 197, s. 211— 
218). 

Vad avser därför Saers med sin formule
ring: "ett enhetligt system som alla kunde 
vara överens om"? Det torde ju inte ha 
varit metrologins olika traditionella enheter, 
som bestämde och graderade vägningarna, 
utan tvärtom den värdemätande funktionen 
som styrde valet av metrologisk nivå och 
precisionsgrad. Även denna formulering upp
fattar jag därför som en anakronism. 

Två vikingatida viktsatser: Hemlingby och 
Södra Byrummet 
Saers tycks mig i sitt inlägg mena, att det 
skulle vara en överdriven "sifferlek" att påstå 
att ett viktlod i viktsatsen från Södra By-
rummet skulle vara "en 2 2 / s vikt". En hän
delse som ser ut som en tanke är att en 
gemensam kollega tidigare tagit kontakt med 
mig för att i föga hovsamma ordalag påpeka 
samma förhållande, med formuleringen att 
min analys av viktsatsen från Södra Byrum
met skulle präglas av "eine armsdige Hilf-
losigkeit". I bägge fall underlåter veder
börande att tala om att jag själv nogsamt i 
texten (Kyhlberg 1980, s. 250) uttrycker 
min egen tveksamhet till den föreslagna 
metrologiska förklaringen. Men eftersom den 
metrologiska förklaringen i detta och andra 

fall blott och bart är ett mått på viktsrelatio
ner inom viktsatsen syns mig denna kritik 
såväl oöverlagd som totalt förfelad från bägge 
håll. 

Jag påvisade i min avhandling att vikt-
markeringarna för de vikingatida viktloden 
i de allra flesta fall sannolikt primärt måste 
ha fungerat som ordinalmarkeringar, även 
om funktionerna ibland sammanfallit. Saers 
nämner inte detta, utan stödjer sig på mar
keringarna som angivelse av antalet fraktio
ner. 

Som en illustration till hela föregående 
diskussionen om precisionen som signifikans-
nivå, om metrologiskt slutna fynd, om den 
metrologiska mångfalden och den metrolo
giska skalan skall viktsatsen från Hemlingby, 
Valbo socken, i Gästrikland och Södra By-
rummet, Visby, på Gotland analyseras (jfr 
Kyhlberg 1980, s. 245—250). 

I tabell 3 illustreras vikterna i viktsatsen 
från Hemlingby före konservering. Samtliga 
viktlod har angivits vara synbarligen angrip
na av galvanisk korrosion och torde därför 
alla uppvisa en viktförlust. Vikterna ordnar 
sig i cn serie bestående av fem viktlod och 
sex vikter, motsvarande l x , 2 x , 6 x , 8 x 
och 10 X. en gemensam basenhet. Vikten 4 x 
basenheten förekommer bara som differens 
mellan två viktlod. Viktsatsen är uppbyggd 
med ekvidistans och har endast kunnat an
vändas för att väga i jämna proportioner i 
förhållande till basenheten, vilken dessutom 
representeras av det första och lättaste vikt
lodet i serien. Intervallvärdcna ligger mellan 
3,68 och 4,32 gram, medelvärde 4,02 gram 
och medianvärde på 4,28 gram. Det föreföll 
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Tabell 4. Viktsatsen från Södra Byrummet, Visby, Gotland. 

Viktlod Vikt, gram 
före kons. 

Intervall, gram Divisor Kvot 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

6,59 
17,46 
24,35 
32,65 
39,10 
57,18 

10,87 
6,89 
8,30 
6,45 

18,08 

I — 
p 
6— 
8— 
6— 

14— 

-6,59 

—4,06 
—4,08 
—6,52 
—4,08 

—6,89 
—4,15 
—6,45 

Fig. I. Subtraktionsschema för viktsatsen från Södra Byrummet, Visby. 

Vikt 1 

Vikt 2 10,87 

Vikt 3 17,76 6,89 

Vikt 4 26,06 15,19 8,30 

Vikt 5 32,51 21,64 14,75 6,45 

Vikt 6 50,59 39,72 32,83 24,53 18,08 

Vikt 1 Vikt 2 Vikt 3 Vikt 4 Vikt 5 Vikt 6 

rimligt att förklara viktsatsen metrologiskt 
efter en enhet mellan 4,2 och 4,3 gram, dvs. 
närmast 4,25 gram. Viktloden har då förlorat 
respektive 6,1 %, 3,3 %, 10,0 %, 7,0 % och 
7,5 % av ursprunglig kalkylerad vikt, medel
värde 6,8 €/c. O m detta medelvärde läggs till 
viktsmcdelvärdena på 3,96 och 4,02 gram er
hålles 4,23 och 4,29 gram. Standardavvikel
sen är för intervallvärdena 0,27 gram, vilket 
utan viktrekonstruktion anger den största 
variationen till mellan 3,75 och 4,29 gram. 
Sannolikheten för att viktenheten legat myc
ket nära 4,25 gram torde därför vara stor. 

I tabell 4 illustreras vikterna i viktsatsen 
från Södra Byrummet före konservering. Där
vid står fullkomligt klart att denna viktsats 
har en helt annan struktur än den från Hem
lingby. Tanken att förklara den metrologiskt 
med en enda viktenhet framstår som omöjlig. 

Därtill hör att i fyndet ingick två vågar av 
olika storlekar! Ett subtraktionsschema för 
viktloden i denna viktsats, här fig. 1, ger ett 
ännu klarare intryck av viktsatsens heteroge-
nitet. De understrukna siffrorna kan direkt 
relateras till enskilda viktlod. Grupperna 
kring 6,59 gram, 17,46 gram, 24,35 gram, 
32,65 gram och 39,19 gram har standard
avvikelser respektive 0,18, 0,04, 0,09, 0,13 
och 0,31, vilket är mellan 0,02 och 2,71 % 
avvikelse från medelvärdena i varje gruppe
ring. Detta indikerar att felmarginalen och 
korrosionsfelct tillsammans i denna viktsats 
skulle ligga under 5 °/c. Viktlodcn anges samt
liga vara utan direkta spår av korrosions
skador och följaktligen i allra bästa kondi
tion. 

Denna viktsats kan alltså inte ha varit upp
byggd med en enda gemensam nämnare, 
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samt id ig t som vikt lodens re la t ioner var i t 

kompl i ce r ade . D e t t a k a n i l lus t reras : 

Vikt 1 6,59 g x 5 = 32,95 dvs. vikt 4 + 0,92 % 
x 6 =39,54 dvs. vikt 5+1 ,12 % 

Vikt 3 24,35 g : 3 = 8,117 dvs. en viktenhet 
Vikt 4 32,65 g - 17,46 = 6,89 dvs. vikt 1 + 4,55 % 

: 4 =8,162 dvs. en viktenhet 
Vikt 5 39,10 g - 6.59 = 32,41 dvs. vikt 4—0,73 % 
Vikt 6 57,18 g : 7 =8,169 dvs. en viktenhet 

- 17,46 =39,73 dvs. vikt 5+1 ,61 % 

D e vikter , som särskiljer sig, ä r al l tså 1, 2 och 

5, vilket j a g t id igare p å p e k a t ( K y h l b e r g 1980, 

s. 2 4 5 — 2 5 0 ) . Vik t s re la t ionen me l l an vikt 1 

och 2 ä r de facto som 1:2 2 / s , n å g o t som 

alltså kri t iserats av Saers m. fl. P å en a l t e rna 

tiv förklar ingsnivå skulle bägge dessa v ikter 

k u n n a re la te ras till en ö v e r o r d n a d enhe t , som 
l/s respekt ive '/a av 52 ,38—52,72 g r a m . D e t 

ta ä r d e n vikt , som j a g a n t a g i t v a r a förebild 

för v å r ä lds ta nord iska (ö res )v ik t p å ca 26,4 

g r a m ( K y h l b e r g 1980, s. 151 f . ) . Även vikt 5 

k a n förklaras som 34 a v d e n n a ö v e r o r d n a d e 

enhe t . At t d e n n a vikt p å ca 26,4 g r a m existe

ra t l ång t ned i v ik inga t id h a r påvisa ts av 

K o l b j ö r n S k a a r e (1976 , s. 7 8 — 7 9 , T a b l e 17; 

jfr K y h l b e r g 1980, s. 160) . 

S lu tsa tsen ä r al l tså den , a t t S ö d r a B y r u m -

mets viktsats och v å g a r r ep re sen t e r a r två 

olika v ik t enhe t e r p å ca 26,4 respekt ive ca 24,5 

g r a m (ö re sv ik t e r? ) . 

Saers vill a l t e rna t iv t föreslå a t t v ik t lodet 2 

p å 17,464 g r a m skulle förklaras som 3 x 6 , 5 4 

eller 2 x 8 , 1 8 g r a m , dvs. 19,62 eller 16,36 

g r a m . 

Vi h a r o v a n kons t a t e r a t a t t v iktsatsen 

k n a p p a s t kan uppv i sa m e r a ä n högst ca 5 % 

avvikelse i snitt . Vi kan d å a n t a föl jande fel

käl lor . Vikt för lus t g e n o m korros ionen u p p 

skat tas m a x i m a l t till ca —3 % . Br i s t ande ur 

sprung l ig precision k a n u p p s k a t t a s till + 1 % 

och ej specif icerad fe lmarg ina l till l ikaledes 

i 1 % . Samt l iga dessa u p p s k a t t n i n g a r ä r så

ledes m a x i m a l v ä r d e n . S o m mest skulle d e t t a 

i n n e b ä r a en hypotet isk viktförlust p å —5 % 

och en hypotet isk övervikt p å + 2 % , dvs. 

17,82 eller 18,38 g r a m u r sp rung l ig vikt för 

v ik t lode t p å 17,464 g r a m före konserver ing . 

Saers met ro logiska förklar ing p å 16,36 g r a m 

rep re sen te ra r dä rv id en avvikelse p å me l l an 

—8,2 och — 1 1 , 0 % . D e n metro logiska förkla

r ingen p å 19,62 g r a m rep re sen te ra r en av

vikelse p å me l l an + 6 , 7 och + 1 0 , 1 % . D e t t a 

ä r oaccep t abe l t (jfr K y h l b e r g 1980, s. 151) . 

A t t l ansera en förk lar ing så pass godtyck

ligt mås t e där för b e s t ä m t avvisas. 
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Varför teori 

Teori är nödvändigt. Jag skall försöka visa 
varför. Tesen är att källmaterial är banalt, 
om det inte sätts in i ett sammanhang — en 
struktur eller process. Men — sammanhang 
kan inte härledas ur källmaterialet utan hjälp 
av teori. 

I Dagens Nyheter den 31 augusti 1981 ges 
en beskrivning av det mesolitiska samhället 
sådant det skulle uppfattas av allmänheten 
idag: "Stenålderns skinnklädde jägare fram
står i det allmänna medvetandet som en tuff 
och stridslysten typ, en morrande illbatting 
som körde sitt flintspjut i uroxar eller mänsk
liga rivaler med ungefär samma sinnesjäm
vikt." Mot denna bild kontrasteras i tidnings
artikeln (skriven av Roland Gyllander) den 
bild av det mesolitiska samhället, som Bo 
Gräslund har gett i ett fortbildningshäfte för 
historielärare. För att fortsätta citera ur 
Dagens Nyheter: "De glesa flockarna av 
kringströvande jägarfolk hade annat att tänka 
på än att slåss. Stötte man på rivaliserande 
stammar, så räckte det i regel med hotfulla 
åthävor för att hävda de vidsträckta jakt
reviren . . . Flockens storlek var planerad 
efter den sämsta mattillgången, inte efter den 
genomsnittliga. Följden blev att man i regel 
levde gott! Och den låga folktätheten höll 
epidemier borta . . . Man strövade inte på 
måfå. Man kände djurens vanor och växt

säsongens variationer så väl att man alltid 
förstod att infinna sig på rätt plats vid rätt 
tidpunkt." 

Här har den objektivt arbetande forskaren 
två olika modeller att testa: 

1) I det mesolitiska samhället ledde en stän
dig kamp för födan till rivalitet och stri
der människor emellan. 

2) I det mesolitiska samhället rådde en eko
logisk, demografisk och social jämvikt. 

Bo Gräslund har i striktare form än ovan 
samlat argumenten för den senare modellen 
i Fornvännen 69 (1974). Övertygande argu
ment kan dock också anföras för den första 
modellen. 

På Svenska arkeologiska samfundets tema
afton "Stenåldersforskning idag - basutställ
ningar imorgon" i Stockholm den 25 mars 
1981 gav Lars Larsson befolkningssiffrorna 
200 respektive 2 000 för Skåne vid tidpunk
terna 9 000 och 6 000 B.P. Befolkningen skul
le således ha blivit ungefär 10 gånger så stor 
under loppet av 3 000 år. Självfallet har riva
litet uppstått om de mest attraktiva områdena 
vid igenväxande sjöar, laguner och estuarier. 
Från Skandinavien finns ett trettiotal meso
litiska skelett, som är så välbevarade att san
nolika uttalanden om dödsorsaken kan göras. 
Barnsängsdöd och drunkning har varit van-
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