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Snyd ikke på 
vægten
– nye vægtlodder fra 
bronzealderen i  
Middelhavsområdet
AF LASSE SØRENSEN OG LORENZ RAHMSTORF

Fig.1 
Ægyptisk stenrelief fra graven Mereru
ka, som er dateret til ca. 2300 f.Kr. i 
Saqqara i Egypten, der viser en balance
vægt i funktion.. 
  
Egyptian stone relief in the tomb of Me
reruka, dated to c. 2300 BC in Saqqara 
in Egypt showing the use of a pair of 
scales.  
 
Efter: Michailidou 2005
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De første vægte
De ældste balancevægte kendes fra omkring 3000 f.Kr. De 
blev ifølge de skriftlige kilder i Mesopotamien og Ægypten 
anvendt til vejning af værdifulde materialer som guld, sølv, 
lapis lazuli eller uld. Balancevægten var indbegrebet af en 
ny teknik, der kunne måle forskellige råvarer ved vejning 
i forskellige enheder for hver slags vare. De egentlige dele 
til en balancevægt bestod af en vægtstang, -snor og -skål (fig.1). I et relief fra 
Saqqara, som kan dateres til det femte dynasti (2449-2310 f.Kr.), ses en mand, 
der anvender en balancevægt. Ved siden af vægten står en kasse med forskellige 
vægtlodder, som dermed illustrerer anvendelsen af vægtenheder. De vigtigste 
dele af balancevægten var lavet af organiske materialer, hvor vægtstangen var 
lavet af træ, mens skålene kunne være af stof eller kurveflet. Brugen af organi-
ske materialer til vægtene har gjort, at kun få er bevaret (fig.2). Til gengæld er 
det muligt at identificere sten- og tinlodderne til balancevægtene og dermed 
også anvendelsen af forskellige vægtsystemer og -enheder. 

De ældste vægtsystemer og -enheder 
Vores nuværende viden om bronzealderens vægtsystemer og -enheder er 
forholdsvis begrænset. Kileskriftstavlerne nævner nogle specifikke enheder, 
som kaldes Shekel og Minas, men vi kan ikke være sikre på, hvilket vægtsystem 
disse enheder tilhører. Nogle af de bedst dokumenterede vægtsystemer fra det 
tredje og andet årtusinde f.Kr. er det øst-mediterrane, det mesopotamiske samt 
det minoiske (fig.3). 

I denne artikel præsenteres ny viden om 

 sjældne vægtlodder af sten fra den ægæis-

ke bronzealder i det østlige Middelhavs-

område. Vægtlodderne kan dateres til 

ca. 3000 til 1000 f.Kr. og er dukket op i 

forskellige oldsagssamlinger i Danmark og 

England. De nye opdagelser af stenlodder 

er vigtige brikker i forståelsen af, hvordan 

forskellige genstandstyper og råmateria-

ler blev vurderet, når folk i bronzealderen, 

som ikke nødvendigvis talte det samme 

sprog, mødtes for at udveksle varer.

Fig.2 
Rekonstruktioner af balancevægte.  
  
Reconstructions of scales. 
 
Tegning: Freerk Oldenburger
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Det øst-mediterrane vægtsystem er dokumenteret ud 
fra vægten af stenlodder fra det østlige Middelhavsområde 
og helt til Ægypten, hvor systemet blev anvendt i Det Nye 
Rige fra cirka 1550 til 1069 f.Kr. Systemet er karakteriseret 
ved at have en vægtenhed på ca. 9,4 g. I systemet findes også 
beviser for anvendelsen af en tungere vægtenhed kaldet 
mina, som vejer ca. 470 g. Vejningen af stenlodder fra det 
østlige Middelhavsområde tyder på, at vægtenheden mina 
ofte blev opdelt med talenheden 60 eller 40. En division af 
en mina på 470 g med talenhederne 40 eller 60 resulterer i nogle grundlæggende 
vægtenheder på ca. 11,75 g samt 7,83 g. Der er således gode argumenter for, at 
det øst mediterrane vægtsystem var baseret på grundtallet 60 og delinger af det-
te tal. Dette såkaldte seksagesimale talsystem anvendes også i dag i forbindelse 
med beregninger af grader, minutter og sekunder i trigonometri og ved måling 
af tid. Systemet opstod i Mesopotamien, hvor det allerede blev brugt fra den 
senere del af det fjerde årtusinde f.Kr. til måling af rumfang. 

Det mesopotamiske vægtsystem er sandsynligvis etableret i slutningen af 
det tredje årtusinde f.Kr. under de akkadiske kongedømmer i Mesopotamien 
(fig.3). I kileindskrifterne nævnes vægtenheden shekel, som ud fra vejningen af 
stenlodder svarer til en vægt på 8,3 g. I det mesopotamiske vægtsystem optræder 
der også en mina-enhed, der svarer til 498 g. Mina-enheden på 498 g findes ved, 
at talenheden 60 multipliceres med en shekel på 8,3 g, hvorfor der også findes et 
element af det sexagesimale talsystem i det mesopotamiske vægtsystem. 

Det tredje vægtsystem er det såkaldte minoiske, som opstår i løbet af det 
andet årtusinde f.Kr. Vejninger af stenlodderne fra andre undersøgelser viser, 
at det minoiske vægtsystem sandsynligvis har en langt tungere grundliggende 
vægtenhed på ca. 61 g sammenlignet med det øst-mediterrane og det mesopo-
tamiske (fig.3).

Identificeringen af stenlodder
Grunden til, at vi i dag kan identificere mange af stenlodderne i det østlige Mid-
delhavsområde, er nogle enestående fund af mange lodder.

Et af de mere berømte blev opdaget på skibsvraget Uluburun, der er 
dateret til det 14. århundrede f.Kr. Skibet sank ud for den sydvestlige kyst af 

Vægtsystem Vægtenhed Gram (ca.) Datering Form på stenlodder

Det øst mediterrane 
system

Grundliggende enhed 1 7.83 g. Tredje til første årtusinde f.Kr. Forskellige former

Grundliggende enhed 2 9.4 g. Tredje til første årtusinde f.Kr. Forskellige former

Grundliggende enhed 3 11.75 g. Tredje til første årtusinde f.Kr. Forskellige former

Mina (40 x 11.75; 50 x 
9.4; 60 x 7.83) 470 g. Tredje til første årtusinde f.Kr. Forskellige former

Det mesopotamiske 
system

Grundliggende enhed 
(shekel) 8.3 g. Tredje til første årtusinde f.Kr. Forskellige former, ofte 

spidsovale

Mina (60 x 8.3) 498 g. Tredje til første årtusinde f.Kr. Forskellige former, ofte 
spidsovale

Det minoiske system
Grundliggende enhed 61 g. Andet årtusinde f.Kr. Diskformede

Mina (8 x 61) 488 g. Andet årtusinde f.Kr. Diskformede

Fig.3 
Tabel med angivelse af de grundlig
gende vægtenheder inden for det øst
mediterrane, det mesopotamiske og 
det minoiske vægtsystem. 
  
Table showing the basic weight units in 
the eastern Mediterranean, Mesopota
mian and Minoan weight systems.

SNYD IKKE PÅ VÆGTEN
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Tyrkiet i nærheden af Kaş. I forbindelse med udgravningen af vraget blev der 
fundet en hel serie af stenlodder af forskellig størrelse og vægt, som blandt 
andet dokumenterede et tilhørsforhold til vægtenheden på ca. 9,4 g (fig.4). Et 
andet vigtigt fund af stenlodder er græsk,fra Tiryns i Argolis, hvor der blev 
fundet en koncentration af 14 timeglasformede stenlodder, som ud fra deres 
fundsammenhæng kunne dateres til den tidlige helladiske periode II (2700-
2200 f.Kr.). Det mindste stenlod havde en vægt på 9,1 g og en mindre fure 
indgraveret på oversiden. På et større stenlod fra Tiryns kunne der observe-
res fire furer, og dette lod vejede 37,6 g, hvilket er cirka fire gange så meget 
som det mindste stenlod. Furerne markerede de forskellige enheder i forhold 
til den øst-mediterrane vægtenhed på 9,4 g, hvilket bekræfter stenloddernes 
eksistens og anvendelse i den ægæiske bronzealder. Fundet fra Tiryns førte 
dernæst til en diskussion af, hvilke kriterier der bør opfyldes i forbindelse 
med identificeringen af vægtlodder. For det første bør et stenlod have en 
ensartet og regulær form, som forekommer i flere forskellige størrelser i 
forhold til deres vægt og den vægtenhed, som de repræsenterer, og som gør 
det muligt at klassificere dem. For det andet bør et stenlod, som er en del af 
en større vægtenhed, være forarbejdet i det samme råmateriale. Derudover 
har stenlodderne ofte flere flade eller slebne kanter. Ud fra disse kriterier 
og karakteristika er det nu muligt at identificere nye stenlodder i de mange 
oldsagssamlinger. Dette blev bekræftet i forbindelse med det igangværende 
studie af tre museumssamlinger (fig.5).

De tre oldsagssamlinger
De tre nordeuropæiske samlinger består alle af forskellige stenredskaber. De 
er alle tilvejebragt i den sidste halvdel af 1800-tallet, hvor der var en stigende 
interesse for forhistorien, fordi man kunne kombinere skriftlige kilder og sagn 
med arkæologiske vidnesbyrd. I den første samling, som befinder sig på Natio-
nalmuseet, blev der identificeret seks stenlodder fra den ægæiske bronzealder. 
Brygger Carl Jacobsen (1842-1914) købte samlingen i Athen i 1887 af Athana-
sias Rhousopoulos (1823-98), der var professor i arkæologi (fig.6). Den anden 
samling befinder sig i dag på Cambridge Arkæologiske Museum og blev ind-
samlet over en årrække af Sir William Ridgeway (1858-1926), der var professor 
i arkæologi i Cambridge. I denne samling blev 16 firkantede og diskformede 
sten bestemt som stenlodder (fig.7). Den tredje oldsagssamling, som i dag be-
finder sig på Manchester Museum, tilhørte George Finlay (1799-1875), og i den 
fremkom hele 31 nye stenlodder (fig.8). 

Fig.4 
Forskellige stenlodder, som blev fundet 
på skibsvraget Uluburun, der er dateret 
til det 14. århundrede f.Kr. 
  
Various stone weights found in the 
shipwreck Uluburun, dated to the 14th 
century BC.  
 
Foto: Lasse Sørensen
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Foreløbige resultater
Ud af de 53 identificerede stenlodder kan de 38 forbindes 
med en specifik antik lokalitet. På fire af disse, Troja, Ko-
rinth, Rafinia og Eretria, er der før fundet stenlodder, mens 
der på de resterende 11 lokaliteter Smyrna, Piræus, Styra, 
Kythera, Pellene, Tanagra, Dombrena, Elis, Delfi, Kosmas 
og Arrachova ikke før er identificeret stenlodder fra den-
ne periode (fig.9). Spørgsmålet er dog, om vi overhovedet 
kan stole på fundoplysningerne i disse samlinger, når der 

i nogle tilfælde er tale om anden- og tredjehåndsoplysninger. Enkelte af sten-
loddernes oprindelse er dog bekræftet via andre kilder. Ud fra vægten på de 
53 stenlodder, som ofte ligger under en tiendedel gram, kan cirka en tredjedel 
af dem knyttes sammen med det øst-mediterrane vægtsystem. Cirka en fem-
tedel af stenlodderne kan forbindes med henholdsvis det mesopotamiske og 
det minoiske vægtsystem. Dette resultat dokumenterer dermed en økonomisk 
integration af disse tre vægtsystemer i større dele af det østlige Middelhavs-
område i den ægæiske bronzealder. De resterende stenlodder kan forbindes 
med endnu ukendte vægtsystemer eller en kombination af flere af de allerede 
nævnte vægtsystemer (fig.5). Der er dog stadig tale om foreløbige tolkninger.  

Af de 53 stenlodder var det kun de fem, som var timeglasformede. I dag 
kendes der omkring 500 af disse timeglasformede stenlodder. De er kendt fra 
det ægæiske område og ofte fundet i sammenhænge, der kan dateres til det 
tredje årtusinde f.Kr. Den særprægede form på de timeglasformede vægte er 

Proveniens Form Gram 
(ca.)

Vægtenhed i 
bronzealderen Beregning af vægtenhed Sandsynligt vægtsystem Figur

Korinth, Grækenland Timeglas 5.43 2/3? 2/3 x 8,33 = 5,55 g. Det mesopotamiske system? Fig. 6.1

Peloponnes, Grækenland Timeglas 56.63 6 9,4 x 6 = 56, 4 g. Det øst mediterrane system Fig. 6.2

Grækenland/Vestlige 
Tyrkiet Oval 59.1 1 eller 5 61 x 1 = 61 g. eller 5 x 11,75 = 58,75 g. Det minoiske eller det øst medi-

terrane system? Fig. 6.3

Piræus, Grækenland Disk 330.33 2/3, 28 eller 35  2/3 x 488 = 325 g. eller  11,75x28 = 
329 g. eller 9,4x35 = 329 g.

Det øst mediterrane eller det 
minoiske system? Fig. 6.4

Grækenland/Vestlige 
Tyrkiet Disk 610.92 10 eller 80 61 x 10 = 610 g. eller 7,8 x 80 = 624 g. Det minoiske eller det øst medi-

terrane system? Fig. 6.5

Piræus, Grækenland Disk 919.55 2 eller 15 2 x 470 = 940 g. eller 61 x 15 = 915 g. Det minoiske eller det øst medi-
terrane system? Fig. 6.6

Troja, Tyrkiet Disk 94 12, 10 eller 8 7,8 x 12 = 94 g. eller 9,4 x 10 = 94 g. 
eller 11,75 x 8 = 94 g. Det øst mediterrane system Fig. 7.1

Troja, Tyrkiet Disk 83.2 10 8,3x10 = 83 g. Det mesopotamiske system Fig. 7.2

Troja, Tyrkiet Disk 45.6 4, 5 eller 6 11,75 x 4 = 47 g. eller 9,4 x 5 = 47 g. 
eller 7,83 x 6 = 47 g. Det øst mediterrane system? Fig. 7.3

Troja, Tyrkiet Disk 43.2 5 8,3 x 5 = 41,5 g. Det mesopotamiske system? Fig. 7.4

Troja, Tyrkiet Disk 16.2 2 8,3 x 2 = 16,6 g. Det mesopotamiske system Fig. 7.5

Troja, Tyrkiet Disk 9.4 1 9,4 x 1 = 9,4 g. Det mesopotamiske system Fig. 7.6

Kosmas, Boiotien, 
Grækenland Timeglas 320.33 40 eller 2/3 40 x 8 = 320 g. eller 2/3 x 470 g. mina 

= 313,3 g. Det øst mediterrane system Fig. 8.1

Rafina, Grækenland Timeglas 49.05 4, 5 eller 6? 11,75 x 4 = 47 g. eller 9,4 x 5 = 47 g. 
eller 7,83 x 6 = 47 g. Det øst mediterrane system? Fig. 8.2

Rafina, Grækenland Timeglas 5.02 2/3? 2/3 x 8,33 = 5,55 g. Det mesopotamiske system? Fig. 8.3

Grækenland Disk 617.18 10 eller 80 61 x 10 = 610 g. eller 7,8 x 80 = 624 g. Det minoiske eller det øst medi-
terrane system? Fig. 8.4

Peloponnes, Grækenland Spidsoval 83.4 10 8,3 x 10 = 83 g. Det mesopotamiske system Fig. 8.5

Fig.5 
Tabel med beregninger af udvalgte 
stenlodders vægtenheder og systemer 
fra hver af de tre oldsagssamlinger.  
  
Table with calculations of the weight 
units and systems represented by 
weights from each of the three collec
tions of antiquities.

SNYD IKKE PÅ VÆGTEN
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Fig.6 
De seks stenlodder fra Carl Jacobsens 
oldsagssamling på Nationalmuseet. 
1: Korinth, Grækenland 
2, 35: løsfund, Grækenland 
46: Piræus, Grækenland 
  
The six stone weights from Carl Jacob
sen’s collection of antiquities at the 
National Museum. 
1: Corinth, Greece 
2, 35: stray finds, Greece 
46: Piraeus, Greece 
 
Foto: Jens Lauridsen

et typisk ægæisk fænomen. Det hænger sandsynligvis sammen med, at de op-
rindelig blev forarbejdet i ler helt tilbage i yngre stenalder, hvor der blev an-
vendt timeglasformede vævevægte. Formen har således været forbundet med 
tyngden, hvilket kan være grunden til, at man fastholdt den til stenlodder til 
balancevægte i bronzealderen. 

Særlig interessant er det store timeglasformede stenlod fra Jacobsens sam-
ling, der er fundet på Peloponnes, og som vejede 54,63 g (fig.6.2). Dette stenlod 
er fragmenteret i begge ender, og for at beregne dets oprindelige vægt blev der 
foretaget en 3D- scanning af det, hvorefter det var muligt at rekonstruere dets 
oprindelige form og vægt (fig.10). Scanningerne viste, at den rekonstruerede 
sten havde en masse, der svarede til en vægt på 56,66 g. Denne vægt repræsen-

terer sandsynligvis seks vægtenheder af det mediterrane 
vægtsystems grundenhed på 9,4 g. 3D-applikationer gør 
det muligt at rekonstruere den oprindelige form og vægt af 
stenlodder, så selv de fragmenterede lodders vægt kan be-
regnes og indgå i større datasæt. Det lille timeglasformede 
stenlod fra Korinth fra Jacobsens oldsagssamling er vanske-
ligere at bestemme (fig.6.1). Det kunne repræsentere en halv 
enhed, men så ville det stadig veje lidt for meget. Men ofte 
er det blevet observeret, at bronzealderens stenlodder på 
under 6 g ikke er særligt præcise. 

Stenlodderne fra Ridgeways samling, som siges at 
komme fra det nuværende vestlige Tyrkiet, stammer fra 
den berømte by Troja, mens et enkelt kommer fra Smyrna 
(nutidens Izmir) (fig.7). Formen på lodderne er dog ander-
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Fig. 6
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ledes end de spidsovale, der er dominerende i Syrien og Mesopotamien (fig.11). 
De fleste er terning- eller diskformede. Hovedparten af dem kan forbindes 
med det øst-mediterrane vægtsystem, mens et mindre antal knytter sig til det 
mesopotamiske og minoiske vægtsystem, hvilket bekræfter koblingen og in-
tegrationen af de tre vægtsystemer. Anvendelsen af det minoiske vægtsystem 
i Troja er en ny iagttagelse, som bekræftes af kileskriftsinskriptionerne. Her 
nævner den mesopotamiske konge Zimri-Lim af Mari en bemærkning om et 

0 10 cm5 cm

Fig.8 
Udvalgte stenlodder fra George Finlays 
samling på Manchester Museum,  
University of Manchester. 
1: Kosmas, Grækenland 
23: Rafina, Grækenland 
45: løsfund, Grækenland 
  
Selected stone weights from George 
Finlay’s collection at Manchester  
Museum, University of Manchester.  
1: Kosmas, Greece 
23: Rafina, Greece 
45: stray finds, Greece 
 
Foto: Jens Lauridsen
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Fig.7 
Udvalgte stenlodder fra Sir William 
Ridgeways samling på Museum of Ar
chaeology and Anthropology, University 
of Cambridge.
16: Troja, Tyrkiet 
  
Selected stone weights from Sir William 
Ridgeway’s collection at the Museum of 
Archaeology and Anthropology, Univer
sity of Cambridge.
16: Troy, Turkey  
 
Foto: Jens Lauridsen
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parti tin, som blev videredistribueret til markeder i Hazor og Aleppo samt til 
hovedkøbmanden i Ugarit, der kaldes Caphtor (Kap-ta-ra-i-im), som sandsyn-
ligvis betyder Kreta. Der har sandsynligvis været minoiske købmænd til stede 
i det mesopotamiske rige, hvilket kan forklare den økonomiske integration af 
flere vægtsystemer i hele det østlige Middelhavsområde (fig.5). 

Fra det græske område er der, ud over de timeglasformede stenlodder, 
fundet i alt 32 lodder i de tre samlinger (fig.9). Hovedparten af stenlodderne 
kunne forbindes med de tre hovedsystemer eller med kombinationer af vægt-
enheder inden for disse vægtsystemer. Den sidste gruppe af stenlodder kunne 
ikke knyttes til nogen af de mere kendte vægtsystemer. Disse stenlodder er i 

Kythera

Elis PiræusKorinth

Smyrna

Troja

Arrachova

Dombrena

Pellene

Eretria

Kosmas Tanagra

0 250 km

Timeglasformede lodder
Kendte fund af stenlodder

Diskformede lodder

Nye fund af stenlodder

Fig.9 
Udbredelseskort over fundne sten
lodder i det ægæiske område. Sorte 
trekanter viser allerede kendte fund af 
diskformede lodder, mens de røde tre
kanter angiver artiklens nye lokaliteter. 
Sorte cirkler repræsenterer de kendte 
lokaliteter med timeglasformede sten
lodder, mens de røde cirkler viser nye 
fund af de timeglasformede stenlod
der. De timeglasformede stenlodder 
kan dateres til det tredje årtusinde 
f.Kr., mens de diskformede dateres til 
det andet årtusinde f.Kr.

   
Distribution map of stone weights fou
nd in the Aegean area. Black triangles 
show already known finds of discsha
ped weights, while the red triangles 
indicate the new sites mentioned in 
the article. Black circles represent the 
known sites with hourglassshaped 
stone weights, while the red circles 
show new finds of hourglassshaped 
stone weights. The hourglassshaped 
stone weights have been dated to the 
third millennium BC, while the disc
shaped weights dates to the second 
millennium BC.  
 
Efter: Rahmstorf 2016

Fig.10 
3Dscanning af det fragmenterede 
timeglasformede stenlod fra Jacobsens 
oldsagssamling. Til venstre ses det 
fragmenterede stenlod og til højre dets 
rekonstruerede form. Mål 1:1.  
  
3D scan of the fragmented hourglass
shaped stone weight from Jacobsen’s 
collection of antiquities. On the left, the 
fragmented stone weight and on the 
right its reconstructed form. Scale 1:1. 
 
Grafik: Jakob M. Jørgensen
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virkeligheden de mest interessante, fordi de sandsynligvis 
repræsenterer hidtil ukendte og lokale vægtsystemer, som 
måske ved fremtidige studier kan knyttes til specifikke re-
gioner i den ægæiske bronzealder 

Handel og netværk i den ægæiske bronzealder
I begyndelsen af det tredje årtusinde f.Kr. skabes der med 
udbredelsen af vægtsystemerne i deres forskellige udform-
ninger og enheder en fælles konsensus om værdien af gen-
stande mellem mennesker, som ikke nødvendigvis talte det 
samme sprog og heller ikke benyttede de samme vægtsy-
stemer (fig.11). Opfindelsen af vægten, lodderne og vægten-
hederne kan derfor opfattes som det første internationale 
handelssprog. Derudover var kendskabet til vægtenheder-
ne et system, der gjorde handelen mere gennemskuelig, og 
det blev vanskeligere at snyde hinanden. I begyndelsen af 
den ægæiske bronzealder omkring 3000 f.Kr. ser det ud til, at det primært var 
det øst-mediterrane vægtsystem, der blev anvendt. Dette skal ses i sammen-
hæng med den internationale handel med eksotiske genstande, som trives i 
det østlige Middelhavsområde, og som peger mod forbindelser til netop Syrien 
og Mesopotamien. Dette kan også observeres i forhold til den forøgede handel 
med forskellige farvepigmenter, ædelsten, glas, elfenben og diverse metaller 
fra det tredje til det andet årtusinde f.Kr. Samtidig viser vejningen af stenlod-
derne, at der i løbet af den ægæiske bronzealder fremkommer flere lokale vægt-

176 mm x 114mm

Fig.11

Udbredelseskort over typiske stenlod
der i Ægypten (rektangulære stenlod
der), det ægæiske område (timeglas
formede stenlodder), Mesopotamien 
(spidsovale og andre former for sten
lodder) samt Indusdalen (firkantede 
stenlodder fra det tredje årtusinde f.Kr.).  
  
Distribution map of typical stone 
weights in Egypt (rectangular weights), 
the Aegean area (hourglassshaped), 
Mesopotamia (pointedoval and other 
types of stone weights) and the Indus 
Valley (square stone weights from the 
third millennium BC). 
 
Efter: Rahmstorf 2016
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enheder og -systemer, der anvendes samtidig med de mere standardiserede 
vægtsystemer. Dette må afspejle et forøget økonomisk samvirke gennem den 
ægæiske bronzealder.

Konklusioner
Undersøgelsen af de nyopdagede stenlodder fra den ægæiske bronzealder bi-
drager med ny viden om forståelsen af de forskellige lokale såvel som over-
regionale vægtsystemer. Chancerne for at finde sådanne stenlodder er store, 
hvilket blev bekræftet, da 53 nyerkendte stenlodder dukkede op i forbindelse 
med gennemgangen af tre oldsagssamlinger. Stenlodderne viser, at der alle-
rede i begyndelsen af det tredje årtusinde f.Kr. var tætte handelsforbindelser 
på tværs af regionerne i det østlige Middelhavsområde, da de alle anvendte 
de samme vægtsystemer og derved inkluderede det øst-mediterrane og det 
mesopotamiske såvel som det minoiske. Disse forbindelser bekræftes også 
ved at se på den øvrige materielle kultur. I løbet af den ægæiske bronzealder 
synes der desuden at opstå flere lokale vægtsystemer, der anvendes parallelt 
med de mere internationale, og som dermed dokumenterer den økonomiske 
samhandel i den ægæiske bronzealder. Med vægtenhederne har mennesker 
på tværs af regioner kunnet kommunikere med hinanden, og de har skabt en 
fælles forståelse om værdisættelsen af materialer og genstande. Om folk har 
snydt på vægten er svært at gisne om i dag, men når man studerer mange af 
stenlodderne, er det sjældent, at lodderne er helt præcise, fordi de fleste vejer 
inden for en forskel på mellem en tiendedel og et halvt gram i forhold til den 
foreslåede vægtenhed. Dette kunne tyde på, at der nok var brodne kar dengang, 
men at de fælles, kendte og kontrollerede vægtenheder var det bedste værn 
mod snyd og bedrag.
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ENGLISH SUMMARY

Don’t fiddle with the scales! 
 – new weights from the Bronze Age in the Mediterranean area 

Scales were the epitome of a new technique that could measure various raw 
materials by weighing them in a variety of units (figs.14). This article presents 
new knowledge of rare finds of worked stone weights from various collections 
of antiquities in Denmark and England, which can be dated to the Aegean 
Bronze Age (figs.58 and 10). The studies of the 53 identified stone weights show 
that as early as the beginning of the third millennium there were close trad-
ing links across the regions in the eastern Mediterranean area among Greece, 
Turkey, Syria and Mesopotamia, since they used similar weight system, which 
included the eastern Mediterranean, the Mesopotamian and the Minoan (fig.9). 
These connections are also confirmed by studies of the material culture. With 
the weight units people could communicate with one another across regions 
and created economic integration and a consensus on the valuation of objects 
(fig.11). Whether people tipped the scales is hard to guess today, but when one 
studies many of the weights it is rare for them to be wholly accurate in terms of 
the proposed unit of weight. This might mean that there were probably people 
cheating then, but that the common, known and regulated weight units and 
systems were the best safeguard against cheating and fraud. 
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