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Förord
I Norrbottens l?ins iantmäterifiirenings jubileumsskrift, ',Lantmåteri i Norrbot-
ten", som utkom å'r 1996, fanns ett kort avsrritt som behandlade justeringsvä-
sendet under lantmäteriet aren 1735-1889. För rnig, liksom lör många andra,
var justerhgsväsendet ett relativt okått kapitel i lantmäteriets historia som
lockade till fortsatt forskning.

Bland de böcker, som ltirre överlantmätaren Wolfgang Hertting skänl<t till Lant-
måterimuseet, finns en som var trych år 1837 och utgör ett sannandrag av då
gåiJlande fiirfattningar angående justering '."'. Den boken inspirerade 'nig till att
gä vidare och söka svar på mina frågor om hur justeringsväsendet fungerat, spe-
ciellt åren under lantmåteriets ledning.

Denna lilla skrift gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av justerarnas
verksamhet. H:irtill:ir åmnet Iör stort och sträcker sig över 15O ar i tiden. Den
vill hellre visa något om de bestämmelser och måttsystem m.m som st5rrt det
dagliga arbetet ör justerama.

Föreningen Norrbottens Lantmäterimuseum har som sin mäsättning att bl.a.
sprida kännedom om lantmätamas verksamhet i Norrbotten under ädre tider.
Avsnittet om distriktsindelrring och biogr.atrer över justerare har därfiir i huvud-
säk komrnit att behandla örhållandena i Norrbotten.

Kretsen av intres,serade av detta ämne bedöms vara ganska begrZinsad. Skriften
har d€idiir fått ett enkelt utfiirande och trycks i ett mindre antal exemplar. Vi har
heller inte lyckats få något bidrag till utgivningen.

Var örhoppning är att denna skrift, tillsammans med de tidigare utgivna ",Lanl-
miitei i Norrbotten" och " Sockenkarteuerket' del I och 2, skall bidra till att öka
kunskapen om lantmätarjrket i ädre tider.

Luleä i februari 2002

Georg Palmgnen



Justeringsverket
Tiden ftire 1735

Staten hade under åren genom olika beslut och påbud örsökt att få till stå,nd ett
enhetligt måttsystem ör hela riket. Redan åren 154O och 1555 utfärdades ör-
ordningar soln innebar att lita eln, mått och vikt stulle överallt begagnas.
Hur skulle då kunskap om detta spridas och hur sku1le man kunna kontrollera
att de mått som användes var de råtta? Det sJ,"nes vara Itirst genom 1604 års
riksdagsbeslut som det tillkom närmare bestämnelser on justering av mått octr
vikt.

Det kanske mest kända enhetsmåttet val den s.k. Rydaholrrrsalnen sorn var
uppsatt på dörren till Rydaholms kgkas gamla vapenhus. Detta alnemått
tjiinstgforde låinge som rikslikare. Det lörstördes L62L och ersattes 1664 av ett
nytt. En kopia av den gamla alnen hade på Karl IX:s befalkring blivit uppsatt på
dörren till Stockhohns rådhus. Kopior av rydaholmsalnen skulle såndas ut till
samtliga rädhus och var ofta anslagen på dörrar till rådhus och lryrkor.

I öppna mandat av den 13 januari och 7 maj 16O5 görs veterligt att Kungl
Maj:t låtit tillverka ett alnetnått efter den s.k. Rydaholmsalnen samt ett besman
efter Örebros besman. Besmanet var tillverkai av jiirn så att det inte så lätt
skulle kunna örfalskas som de dittills brukade håbesmanen. Alnemåttet kallas
åven Iör Stockholms aln.

Dessa alnemätt och besman skulle vara de enda rätta i riket. I vaq'e stad
skulle tillsättas en edsrruren man som skulle märka redskapen med sitt octr sta-
dens märke. Där skulle dessutom finnas en eds'uren smed som av järn skulle
fabricera besman och alnemått.

För att det inte skulle bli något tillfåille till bedrågeri skulle alla gamla besman
octr atnar levereras till kronans befaltringsmän, där de skulle sönderhuggas octr
fiirbriinnas. Om någon dårefter beånns inneha något sådant gammal besnan
eller ålnelnått skulle han få böta 40 mark.

Tunna och spann skulle i hela riket rättas efter örebro tun:na och spann,
men alnen efter Stockholms aln.

Är fOS+ utård.ades instruktion ftr "Riks Guardien'Hans Weiler som tillsa.m-
mans med landshövdingarna äades att vaka över att vild och mä icke fiirfals-
kades. Hans Weiler hade ar 1630 efterträtt Mårten Weiler. Är 1661 utökades
uppgifterna ör Riks-Guardien till att Aven omfatta resor till rikets bergslager
sa:mt till upp- och sjöstäder och under städerna liggande marlcradsplatser fiir
att där justera alla vikter av vad slag de kunde vara- Han skulle vid dessa resor
ocks'å tillse att mäet (rymdmåtten) var råttat efter 1638 års riksdagsbeslut om
mått- och viktvåsendet.

Riks-guardien var dessutom justerare i Stockholms stad med lön från ma-
glstraten.

Den 16 mars 1665 utfåirdades ett plakat om mått, mä och vilrt. Det innehöll i
huvudsak

att olikheten mellan de särskilda uppstädernas vikter skulle avskafias,
att fat- eller skävikter skulle åll'nånt begagnas. Besmal och pyndare skulle

användas endast vid vägningar Iör husbehov,
att sådesmåttet inte skulle skakas eller stoppas utan i stållet ökas m.ed 4

kappars övermä på tunnan,
att tunnan inte borde beräI<rras till 54 kannor utan till 56.



6 Justeringsuerket

att 56.OO0 kvadratfot eller 14.O0O kvadratalnar skulle i stället ör 13.122
kvadratalnar motsvara ett tunnland eller öresland,

att Kulgl. Kämrnarkollegiet borde anskaffa och till provinsstäderna avsända
lnodeller fiir mått och mä att anvzindas som likare sarnt

att en rikE'usterare skulle tillsättas som under resor i alla landsorter skulle
bestrida justeringsgöromäen.

Detta plakat från 1665 kan sågas vara böqjan til1 en reglerad justeringsiffått-
ning.

Redan rår 1667 insråg man att en enda justerare inte skulle hinna med all juste-
ring i riket. Det iffättades diiLr:ftir ett direktörsiimbete under Kungl. Katlnarkol-
legiet. Justeringen skulle utiöras av sårskilt tillsatta justeringsinspekörer som
bitråddes av ett nödigt antal substituter (ersättare).

Georg Stiernhielm, kanske mest känd som "szenska skaldekonstens fadef'
hade åven vetenskapliga intressen. Är 1657 hade han lagt frarn ett genialiskt
örslåg att läta vattnet definiera sanbandet mellan vilrt, liingd och volJrm. Sys-
temet var baserat på den nederländska vilrtenheten ass (48,O42 mg), som av
dåtiden ansågs vara en absolut och o{örstörbar enhet. Till denna knöts storle-
karna på foten, kannan och skäpundet. Stiernhielm var också upphovsman till
storlekarna på grundenheterna i det svenska måttsystemet som fastställdes år
1665 genom det ovan nämnda plakatet.

Georg Stierhielm hade är 7622 biträtt K2rnrnarkollegiet med att tillverka rik-
tiga mätunnor. I samband med 1667 års nya bestämmelser om Sveriges mått
och vikt fick han uppdraget att vara en slags generaldirektör liir justeringen ge-
nom att han anfiirtroddes överinseendet över rikets mått- och vilctsystem. Till sin
hjäp fick han Jörgen Low som sedan 1663 haft kammarkollegiets uppdrag att
utliira inspektion av allt mä i riket. Det var. också Jögen Low som skulle ftirord-
na substituter i ståderna-

Georg Stiernhielm avled 1672 oclr hans tjånst som generalinspelrtör blev ej
återbesatt. Jögen Low efterträddes 1681 av sonen Jacob Low.

En viss ordning i mått- och vil:tväsendet hade kornrnit till stånd under Sti-
ernhieLms tid. Under slutet av 16O0- och bö4ian av l70o-talen böq'ade det dock
ofta framkomma klagornä över mått- och vili:tvåsendet och bristande justering.
Nårgot som kanske var örklarligt når det fanns endast en tiZinsteman fiir hela
riket Iör detta och som dessutom var Stockholms stads justerar:e.

År f ZSO örsölrte man fiirbåttra situationen genom att örordna ryttmiistaren
Gustaf Otto Bilberg att under tre år vara inspeldör över mått och vilrt i Götaland.
Justeringsväsendets dånstemän hade nu ördubblats till två.

ril" fZSA kom en ny fiirordning om mått och vilrt som bl.a. stådgade att det
skulle tjllsättas vissa inspektorer med uppgift att bl.a. " allestddes uti riket de
bntkade alne, uiker och. rnall öt)erse, de oildiga al:t kasserd, aruTra efier de ouan-
ndmnda modeller inrätta ocl'L desamma med kronomdrken stdmpla och beteckna
...". Närgra nya inspektorer kom dock inte att tillsättas.

Bondeståndet hade redan vid 1?31 rårs riksdag framfitrt klagan över att juste-
ringen av mätt och vild i Göta rike Iiirsummades. Vid 1734 års riksdag förnya-
des denna klagal och föreslogs att Inan skulle uppdra justeririg av mått och vikt
åt lantmätarna. Övriga riksstå'nd bitrådde bondeståndets fiirslag och riksdagen
giorde framstållrring om att detta skulle gålla hela riket.
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Justeringsväsendet under lantmäteriets ledning åren
1735 - 1878

1734 ars riksdag uppdrog åt lantmåteriet att handha frågor om. justering av
mått och vi1d. Ute i länen skulle justerilg utfiiras av lantmätare vid sidan av
deras ordinarie arbete. helst under höst- och vintermånaderna när inga s1"neör-
rättningar kunde härllas. Erforderliga instrument fick anskaffas på egen bekost-
nad och ersättning fiir arbetet utgick enligt fastställd taxa.

Med justering avsågs att pröva att mått, mrålkärl och vild mrl. överensståmde
med gällande norm. Justerama hade till sin hjäp en uppsättning noga kon-
trollerade likare. Som bevis på att ett mätredskap var kontrollerat åsattes kro-
nans märke, ärtal och stigrr.atur Hårav komm.er de ibland åven använda ut-
t4rcken "kröna' och "krönta mått". Redan i 1734 ars 1ag {öreskrevs att " erLa-
hqnda malt och uik slctile uara i hela iket gitlat med kronqns mdrkd' .

Justerare kunde anfirtro justerilg av lörvarings- och transportkärl nrn på
lastageplatser, fiskeplatser och tjiirbrännerier åt sairskilda medhjäpare om han
inte sjäv kunde hinna med detta. Dessa s.k. Krönare utsårgs bland vä kåinda
män som visat sig äga säker kånnedom om gällarrde firfattningar. Krönarebe-
fattningarna avskaffades ar 1878.

År fZgO fastställdes instxuldion för lantmätarna och taxa för justeringsarbetet.
Arbetet skulle ut6ras på sådana tider att det inte hindrade det ordinarie arbetet.
Justeringsinstrurnent och likarevilder anskaffades till både lantmäterikontoret
och lantmätarna.

Lantmåtarna skulle örse sig med de nödiga och i lantmäterikontoret prövade
och gillade instrument och redskap soln behövdes 6r att kunna arbetå som
justerare. De skulle även anskafla allehanda större och mindre ståmplar och
kronomärken.

År f ZSg tillkom en ny lörordning angående mått, mä och vilrt soIl rned ett fåtal
åindringar kom att g?iLlla fram till ar 1855.

Genom de till lantmäterikontoret insända iörteclcringarna över utlörda juste-
ringar kunde konstateras att fiirordningen om mått, mä och vikt inte alltid ef-
terföljdes på ett tillfredsställande sätt. Oredor, tvister och ldagomä hade sin
orsak i de skiljaktiga och rnrånga slagen av vikter.

Lantmäteriftirordningen av år 1766 innehöll om justering att lantmätarna skulle
rättå sig efter 1738 å'rs instruktion och förse sig rned erforderliga redskap och
instrument. Om mått och mä stadgades bl.a- att alla avfattningar borde ske
efter den svenska alnen, som delades i två fot och varav tio utgiorde en stång.
En tul|na sädesmått innehötl 5.600 kribildum och hundrade sådana giorde en
kanna.

I 1783 års {örordning oIn lantmäteriet siigs bl.a. att överdireldören vid lantmäte-
rikontoret skall utse och frrordna de lantmätare i orterna som hån finner därtill
skickliga och tilldela dem vissa distrikt inom vilka de skulle vara ansva.riga fiir
justerir€en.

Stockholm och övriga stapelståder åigde rätt att ha sina egna edsvurna justerare.

Tidigare hade det stått varje lantmåtare firitt att verkslälla justerirg. Nu fi.ck nan
en väsentlig förbåttring av justerirrgsvåsendet genorn att låta varje justera.re an-
svara fiir sitt område. Va4'e län kom härefter att från ar 1785 indelas ett antal
distrilrt.

7
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fu 1412 tillkom uppgiften att även uppmäta och s1åmFla brännvinspannor.

fu 1827 utfärdades en ny lantmåteriinstrulction. Lantmåteriet och justerings-
verket kom nu att lyda direkt under Kungl. Mqi:ts omedelbara styre i stEille {ör
som tidigare under kammarkollegiet.

Överdirektören vid lantmäteriet skriver i sin berättelse från en ämbetsresa till
bl.a. rikets norra lån ar l85O'

"Justeingsuerket befinner sig pd det sdttet i ld.gerualt, at7 da allmtinheten dr
tiknöjd om ordentlig justeing och ej au nagot påbud tuingas tilt fömgelse diirau
ejter uiss tids förlopp, de JTesta mdtt, mal och uilder aldig, eller atminstone
högst sdllan omjusteras, utom uad angdr d.e malmuagar, uissa offentliga in-
riillningar i stöderna och braken befintliga, uilka, efier gammal praxis, uanligen
uart tredje år undersökas och dnAo stämplas. Dock har det hdnf alt ndr juste-
raren i sadant iindamdt infunnit sig d brukery man pd. ett eller annat stdlle an-
setT hans ditkomst onödig samt låtit honorn med ofördtlat drende och sasom
opåkaIlad, duen utan ersdttn:ing resa ddifrdrL.

Ndgon klagan not justersrrra har icke jörsports, men dessa och manga anrT-
ra tjdnstemAn inom lant- ocLt bergslagsstaterns uttala allmdnt behouet au en
ny och fultstdrulig justeingsförordning och -taxa, i stdllet för de mdnga föråtd-
rade och ttll en del obeskimda stadgar, uitka nu dro tttt efierleunad göllande."

1855 års stadga
fu 1855 utfädades en ny stadga om mått och vilrt. Reformarbetet hade påbör-
jats redan 1788 och gav nu resultat efter 67 års utredande och koan"nittdfiirslag.
Överinseendet av mått och vilrt tillkom överdirektören vid lantmäteriet

Enheten ör liingd skulle vara den fiirutvarande foten, ör ytmåttet kvadrat-
foten och ör rymdmåttet kubildoten. Decirnalindelning iniirdes och man an-
vände bl.a. längdenheterna revar och stänger. lindringen i måttsystemet med-
Iiirde att justerarna måste skafla sig nya likare.

En ny instruktion utfärdades Iör justerare av mått och vilrt. Antalet juste-
ringsdistrikt fastslälldes tiJT 92, varav 4 i Norrbottens län. Tjånsterna utannon-
serades octr man argav att kostnaden ör likare och andra instrument beräkna-
des komma att upgå til1 cirka 600 riksdaler banko.

Det blev inte 1ätt att genomfiira den nya organisationen. Flera av distrikten lock-
ade irrga sökande och man kunde med svå,righet besätta 81 av de 92 distrikten.
Anledningen till det dåliga intresset visade sig bl.a. vara att kostnaden fiir ut-
rustningen kom att b1i över 1.000 riksdaler. Det fanns inte heller liingre kvar
någon bestårnrnelse om årlig omjustering av redskapen och detta innebar att
justerarnas arbete och inkomster minskade. Skyldigheten att vara tillgånglig fiir
justering den andra söckendagen i va4'e märnad glorde att lantrnätare ofta måste
avbrJrta sina pågående lantmäterilörättningar och bekosta resor hem till sin
justerareverkstad.

Dftersom kostnaden ör utrustningen skulle bli över 1000 riksdaler, begåirde
somliga justerare avsked (vilket vägrades) och andra underlät att köpa in de be-
hövliga likarna och instrumenten och väntade därefter på att bli avsatta, hellre
ån att iklåda sig dessa kostnader, som ej motsvarades av beräknade inkomster.
Det ansågs fiirmånligare att uteslutande ägna sig rår lantmäteriarbetet.

Under 1860-70-talet kunde 10-20 distrikt ej besåttas med egna justerare. Av
justerarna var alla uton 5-6 lantmätare.
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Är f SO+ utfiirdades en rry lantmäteriinstruktion. Generallantmåterikontoret be-
närnnes mr lantmäteristyrelsen och ctrefen generaldirektör. Närlnast under che-
fen var det överingenjören som hade överinseendet över justering av rnåft och
vikt, vägnings- och brännvinsprovningsinstrument salnt tillsättandet av justera-
re.

1866 års distriktsindelning
Bn rry stadga tuådde i kraft ar 1a66. Lantmäterist5rrelsen florordnade att antalet
justeraredistrild skulle vara sammanlagt 93. Dessutom ägde st5,relsen lör sta-
tens järnvägstr'fik rätt att anställa det antal justerare som behövdes {iir juste-
ring av vägar och vilder vid tratkstationerna.

Metersystemets införande
fu 1875 ratiicerade Sverige en konvention om inrättande av en internationell
byrå liir mått och vi1d. Den innebar att metersystemet skulle in{iras.

Byrån fick sitt säte i Paris och skulle där bl.a. örvara de internationella pro-
toE4)erna och på bestårnda tider jämf<ira dem med de nationella Ukarna-

Redan pä l8so-talet hade våckts örslag oln att inlöra rnetersystemet i Sveri-
ge. Tiden var emellertid inte mogen frr en så stor lörändring. Det blev i stället
1a55 ars stadga som antogs, visserligen med decimalindelrring, men med foten
och skäpundet som grundenheter.

Är 1S?5 kom frärgan om att inltira metersystemet åter upp i riksdagen. Veten-
skapsakademien fick i uppdrag att komma med örslag till erforderliga örfatt-
ningar.

Vetenskapsakaderniens örslag innebar att överinseendet över justeringen
borde utövas av en central justeringsbyrå med lantnåterist1,Telsens generaldi-
relrtör som chef. Till b5rån borde dessutom förordnas en vetenskapsman med
$sikaliska och tekrriska insikter. Lantmåtama ansågs i allrnånhet särskilt pas-
sande Iör justeringsarbetet, men fiir att rått bedöma vis-sa frågor som rörde mått
och vitrd och verkstäla grarrnlaga justeringar, erfordrades ftsikaliska och tekrris-
ka kunskaper. Sådana kunskaper fanns inte inom ett verk som var inrättat ör
trelt andra ändernä.

Förslaget fick skarp kdtik från generaldirekören Falkneans sida. Under
årrens lopp hade styrelsen komnit fram till att ledningen av justerilgsväsendet
borde stå under en man med erforderliga vetenskapliga insikter och kunskaper.
Som ny myndiglret iöreslogs antingen överdireldören Iör mynt- och justerings-
verket, överdirelrtören ör teknologiska institutet eller helst chefen fiir finansde-
partementets byrä fiir kontrollen av tillverknirgsavgifter.

Befattningshavarna på den dåvarande justeringsstFelsen, som bestod av
Falkman och överdirektören Liunggren, var i och fiir sig duktiga, rnen, skriver
Fa.llman, "utrnt ingaste ansprak på. att anse,s uetenskapligt bildadd' oc}r att man
"icke hos oss kan uara berdttigad Jörutsdtta de fgsikaliska och tekttiska ktnska-
per, som oundgdrlgligen erfordras för ati uerkstälkt grannlaga justeingaf'. lnte
heller kunde chefen ör b5rån anses tillräckligt sakkunnig fiir att med treder frr
sitt land delta i det internationella arbetet som inletts genom konventionen i
Paris ar 1875.

Överdirektören Gustaf Liunggren, som dittills varit ansvarig fiir justerirgwerket,
hade en awikande mening. Han delade vetenskapsakademiens årsitrd att lant-
mätarna var lä.mptga att åven i fortsätkringen Iörrätta justeringar, men att ad-
ministrationen av justeringsverket borde lieqa kvar under chefen Iör lantmäteriet
och att verket borde lyda under lantmäterist5rrelsen i stiiLllet fiir under ett nyin-
rätat verk. Vid behov av vetenskapligt biträde kunde man anlita vetenskapsa-
kadenien.
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iv 1a76 beslöt riksdagen att metersystemet skulle infiiras i Sverige. Frågan om
justeringsvåsendet berördes inte. Lantmäterisq,Telsen ingav en skriveise dzir
mal vidlöll de tidigar.e framörda åsilrterna, men ifrågasatte om inte justerings_
väsendet borde överfl)ttas till det nyorganiserade kontrollverket.

Fallcman erhöll uppdrag att utar:beta fiirslag till stadga för mått och vikt efter
det metriska systemet. Hal föreslog dår att överinseendet av mått och vikt mn
skulle handhas av justeringsstyrelsen under kontrollverket, som vid behov kun-
de erhåilla råd från vetenskapsakademiens astronom, Ssiker octr kemist.

Professorerna Edlund och Lindhagen lttrade sig över Falkmans 6rfattnings-
örslag. De vidhöll sitt tidigare örslag om en centraljusteringsbyrå i lantmäie-
ri-stJrrelsen. Kungl. M{:t ansag sig fiiranlåten att överlämna frågan om organisa-
tionen till en särskild kommitt6 med professor Edlund sotn ordliirande. Kom-
mitt6n avgav sitt örslag i juni 1878 och fiireslog då inråttande av en särskild
justeringsstyrelse, bestående av en justeringsdiretrrtör och två ledamöter. Den
nya lörordningen borde träda i kraft frår: fu 1a79, men det ganla mått- och
vildsystemet borde å användas intill bö{'an av år 1889. För lantmäterifiirått-
ningar skulle det nya systemet användas frrån 1881 ars ingång.

Organisationsfrågan behandlades av den löneregleringskom.mitte som å,x La77
avgav f,örslag om lönereglering för lantmäterist5rrelsen. Kom_mitt6n, där Falkman
var ordfiirande, hade inte funnit något samband mellan lantmåteriet och juste-
ringsväsendet som giorde att de borde vara {örenade. Den {tireslog att justerings-
viisendet borde skiljas från lantmäteriet och att en sårskild justerings-stlrrelse
borde ir.råttas.

Komnittens lörslag antogs i stort i den Iiirordning om mått och vikt som ut-
fäirdades den 22 november 1878. Häri ingick även instxuktion Iör justeringssty-
relsen och justerare.

Så kom lantmäteriet att skiljas från justeringsverket efter 144 ar. Många lant-
mätare kom dock att under många år fortsätta sitt arbete som iusterare.

Tiden efter år 1879

la79-1884 Justeringsstyrelsen
I samband med metersystemets infirande flyttades överinseendet över juste-
ringsväsendet från och med år 1879 från Lanhåterist1relsen till den under Ci-
vildepar:tementet hörande Justeringsstyrelsen. En instruktion ör justeringssty-
relsen utfärdades den 22 november 1878.

Det blev nu justeringsstJrelsens uppgift att utöva tillEm över att gäJland.e
örfattningar om mä och vikt efterlevdes. Styrelsen skulle också konstituera och
örordna justeringskontrollörer och justerare av mått och vilrt och av bränn-
vinsprovningsinstrument. Justerare antogs r]aed konstitutorial på viss tid, högs
fem år.

Riket indelades i 53 justeringsdistrik, numrerade 1 - 53, och 9 kontrollör-
distrilrt.

För distrikt sorn omfattade ett eller flera lån skulle en av justerarna förordnas
att vara justerlngskontrollör. Han övertog då de uppgifter som tidigare vilat på
lantmäterikontoren i länen, nämligen att bl.a. örvara kontrollikare och med
hjäp av dessa kontrollera justerarnas arbetslikate.

Kontrollikare, sorn lörvarades hos Justeringsst5rrelsen, skulle minst vartan-
nat år jämföras med huvudlikarna. Kontrollikarna, som fanns hos justerings-
kontrollörerna, fick endast användas fiir undersökning av aJbetslikare. Likarna
sku-lle vara numrerade och försedda med sexuddiga s{iärnor. För kontrollikare
med tre st5rcken och för arbetslikare med två stiärnor.



Justeingsuerket

För att bli antagen som justerare måste sökanden äga kunskaper i matema-
tik och lrsik, rnotwarande fordringarna fiir be{get godkänt i studentexamen
sant fullständig och såker kånnedom om gällande författningar och reglenen-
tariska öreskrifter a.gående mått och vilrt. Dessutom pralctisk fåirdigh;t i alla
de göromä som tillhörde justerare Styrelsen kunde fiirvissa sig om sökandens
kompetens genom att anstållda fiirhör.

Justerare fick inte arbeta utom sitt distritrt om. han inte blivit särskilt örord-
nad till detta eller erhål1it upp&ag av st5nelsen fiir Sveriges jårnviigstrafik eller
Generalpostst5,'relsen.

För fel eller örsunmelser i tjänsten kunde åta1 väckas vid alln:år domstol.
Författningar om Krönare fortsatte att gålla till den l januari 1881.

1885 - 19OZ Kontroll- ochjusteringsbyrån
Ar fggS övergick Justeringsst5nelsens vetksaJnei till en inom Finansdeparte-
mentet inrättad Kontroll- och Justeringbyrå.

1908 - 1909 Kontroll- och justerirgsstyrelsen
Från den l januari f9O8 äag det Kontroll- och justeringsst5rrelsen att ha över-
inseendet över justeringsverket i riket. Sqrelsens huvuduppgift var i övrigt att
ha kontroll över tillverkrring, beskattrring och försäjning av brånnvin mll samt
kontrollen över normalpapper och bläck m-m.

1910 - 1971 Kungl. Mynt- och Justeringsverket
Ar f91O övertogs Kontroll- och justeringssE/relsens verksamhet av Ku-gl.
Mynt- och Justeringsvertet, MJV.

1972 - Statens Provningsanstalt
Frin är 1972 utövas justeringsverksamheten av Statens plpylrngqanstalt.
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Måttsystemen
Som en bakgrund till justerarnas verksanhet ges här en översikt av de rnått-
system och mättenheter som gällt fiire metersystemets inlörande.

Tiden fiire 1855

Enligt 16()5 års öppna mandat om vilrt och mä sku1le den svenska alnen rättas
efter "Rliholms aln". För vilrten gåIlde "Örebro besmant'.

I 1665 å,rs piakat om mått och vilrt slås åter fast att det i hela riket ska11 brukas
en " enahnnla aln", kallad. " Rytrctms Allen". HaTvdelen av alnen slrulle bålla en
svensk fot. Lantmätare och revkarlar Iörpliltigades att ha denna aln till råtte-
snöre vid rerming och stångf;ilbring av all jord och åkerland.

Likaledes skulle i a1la ståder och på landet brukas en enahanda kanna eller
kannemä. Kannan delades i tvä stop, stopet i trya kvader och en kvarter i ftra
ort.

Med denna kanna skulle mätas alla större mått. En årn inrlehöll 60 kannor,
en {årdedels åm el1er ett anka.r, femton kannor, en öltunna eller spilträ 48 kan-
nor, en fiirding tolv och en åtting sex kannor. En spanmästunna innehöll 56
kannor.

Tunnan bestod av två spaln, en spann av ftra !ärdingar och hela fi;nnan av
8 fiårdingar e1ler 32 fat eller kappar.

En kappa motsvarade en octr trefärdedels kanna, en {iirding 4 kappar eller 7
kannor.

Eftersom det fanns två sorters tunnor, den ena av 48 kamor och en aidra av 56
kannor, så befanns det nödvändigt att specificera vilka varor och persedlar som
skulle måtas ned dessa mått. Säunda skulle tionde-, awads- och råttighets-
spannmä uppbåras med spannmästunnan om 56 kannor. På varje tur:na
skulle tilläggas två kappar. På en tunna malt skulle däremot endast tilläggas I
Y2 kappa.

En tunna salt skulle opackad hålla 56 kannor eller 32 kappar. En packad
tunna salt borde diiremot säjas i tunna av spilträ med 48 kannor. Även tunnor
fir kött, fisk, beck, packat mjöl och tjiira m.m. skulle innehålla 48 kannor.

Dn åm eller ett tranfat skulle häla 6O kannor.

Niir det gälde vikter så skulle ett wenirt skäpund bestå av 32 lod. Efter denna
vikt skulle alla viktualier och kramvaror våigas och säjas.

För Jåirn- och kopparvlkten giillde att 4 skäpund viktualievikt motsvarade 5
markpund järn- eller kopparvilft. Ett lispund jårn- eller kopparvilrt motsvarade
då 20 mark eller 16 skäpund. På ett skeppund jårn- eller kopparvild gick 20
lispund. Ett skeppund motsvarade då 4OO mark eller 32O skäpund.

Ett lispund ytktualtevltr hö11 2O skäpund. 1 skeppund = 4O0 skåpund eller
500 markpund.
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1739 års Kungl. ftirordning
Lant]3ätafna skulle rätta sig efter instrulrtionen i 1736 års lantmäteriliirordning
och fiirse sig med erforderliga redskap och instrument som skulle provas i lant-
mäterikontoret innan de trck användas.

I fråga om Inått och tnål upptog 1O g att
e Måttet, efter vilket alla avfattningar. bör ske, var den svenska alnen, som

ördelades i två fot, varav l0 utgiorde en stårrg. En fot delades i 1O tum,
en tum i 10 linjer och så vidare. En svensk anil skulle hålla 36OO0 fot el-
ler 36OO stänger, som var ISOOO alnar eller 600O famnar.

r Ett tunnland bestod av 560O0 kvadratfot eller 560 kvadratstånger, som
motsvarade 1 400O kvadratalnar.

o En tunna sädesmått innehöll 56O0 kubikum och hundrade sådana gjor-
de en kanna, samrnaledes innehöll en kronoparm (mått frr hö och hal-),
som iir en kubiKarron, 216 kubildot eller 27 kubikalnar.

För övrigt råtte sig lantmätare i ty rnä efter Kungl. förordningen om mått och
vild av den 29 maj 1739 med däwid fogade tabeller.

Måttenbeter 1665-1855
Laingdrnått Ytmått
1665-1739
1 aln 1=6,593302 ml = 2 1o1
L fot (=0,2969 m)= 2 kvarter = 12 tr.m
1 kvarter (= 148,45 mn)
1 tvn (=24,742 rnrn) = ,verktum{ =
7/ 72 fot = 7/24 alrr = 16 linjer

1 verklinje (=2,06 r mm) = | / 12 tum
1 famn (f ,781 m) = 3 alnar
1 rnil 1=19.63U m) = 6000 famnar =
18.0O0 alnar = 36.0O0 fot = gammal
svensk mi1

1 f zirdingsv:ig {=2.672 m\ = 9.0OO fot

1739-1455
7 fot (=0,2969 m) = 10 decimalttum =

1O0 linjer = 1OO0 gran = 10000
skrupler

1 decinaltum (=29,69 nrnl = 1O linjer =
1O0 gran = I O00 scrupler

(l vertrrhrm (=24,742 rnrn) = 1/12 fot)
1 linje (decimallinj el (=2,969 rnrn) = 10

gran = 1OO scrupler
1 gran (=9,2969 rn.n) = tO scrupler
I skrupel (=O,O2969 rnrn)
I sting {2,969 tn)= 10 fot
1 svensk tnil {10.688 m) =36.OO0 fot =

3.6OO ståinger = 18.OOO alnar = 6.000
famnar

1665-1?39
1 tunnland f a936 o2l = 32 kappland

= 14.OOO kvadratalnar - 56.OO0
kvadratfot

I kapplarrd (= L54,26 n2l = 17 50
kvadratfot

I kvadratfot (= 0,08815 m2)
1 kvadrattura (=6,L2 crrP)
1 kvadrataln {35,26 å1rr.))

1 kvadratfaml (3,773 rrr2l

1 spannland (2468 rn2l
I kannland (88 m2)
1 mätunna = 56 kannor
I tunnland eller öresland 56.000

kvadratfot
I kamas utsäde = IOOO kvadratfot

1739-1a55
1 tunnland (= 4936 lor2l = 56.OOO kvad-

ratfot = 560 kvadratstånger = 14-OOO
kvadratalnar

1 kvadratfot = O,08815 m2
I kvadratstång = 8,81 m2
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Rymdmått vikt
Våta varor (1665)
I kama (= 2,617 \ = 2 stop = 8 kvarter

= aO i,,-f.-,- /^+\

1 turma (=125,621) = 4a kannor (ö1-
turtna eller spilträdstunna) = 4 tä.-
dingar = a åttingar

1 stop (= 1,309 1) =4 kvarter = 16 ort
eller jum-fru

I halvstop (= 0,655 1) = 2 kva-rter
1 kvarter (= 32,7 | cl) = 4 ort e1ler jum-

fru
1 ort eller jumfru (iungtu) (=8,178 cl) =

Ya larafier = 1/ 16 stop = 1 / 32 kanna
1 tunna (= 725,62 \ = 4 färdingar = 8

ättingar = 48 kannor
1 !:irding (= 31,41 ll = 2 ätt:ngn = 72

kamor
I ätlir€ (= 15.7O l) = 6 kalrnor

I foder (= 942,1l\ = 6 åtmat (fat) = e4
ankare

1 äm e11er fat (= 157,0 ! =4 ankare = 60
kamor
I ankare (= 39,25 1) = 15 kannor = Ya

årn

Torra varor (1665)
1 tunna (=146,55 0 = 56 tannor = 36
kappar
7 kaj]jla (=2,617 \ = al7 kappe

1 tunna (=146,6 1) = 2 spann = 8 Szir-
dingar = 32 kappar = 56 kannor
(sparlnnxästurlna, struket mått)

1 spann (=73,3 l) =2 halvspann = 4
färdingar = 8 åttingar = 16 kappar

I halvspann (=36,65 l) = 2 fårdinCar =
8 kappar

1 f ärding (=18,32 1) = 4 kappax = 7
kannor

I åttlng 1=9,16 1) = 2 kaPPar
1 kappe eller fat (=4,58 1) = I 7+ kanna

t739
I tunna (=146,56 l) = 56 O"t tro.

=56.O00 kubilchrm
I kanna (=2,61 1) = 1OO kubiktum
I kubikdecimaltum = 0,0026 1

1 kubildot = 26,17 1

1 kubikatn = 209,37 |
1 kronoparm (mått ör hö octr halm) =
kubildamn (=5,65 rn3) = 216 kubildot
= 27 kubikalnar

Vtktualievtkt
I ass = 48,O42 mg
I kvintin (=3,321 g) = 69 r/s ass
1 lod (=13,23 g) = 4 kvintin
1 skäpund (=0,425076 kg) = 32 lod =

128 k\.intin = 8848 ass
1 lispund (=8,515 kg) = 20 skäpund
1 center (42,57 W) = 5 lispund
1 skeppund (=17O,O kg) = 20 pund

(lispund) = 400 skäpund = 12.8OO
lod = 51.200 kvintin = 3.539.2O0 ass
(= 4 center)

Medtctnalvikt - Apoteksvikt
1 libra medica el medicinalis (skä-

pund) (= 356,2796 g) = 12 uns = gO

drachmer = 288 skrupler = 5.76O
gran = 7 .416 troiska ass

1 uns (= 29,6499 gl = 7 / 72 llbra
1 drakma (= 3,7112 g\ = 1/8 uns = 60

gran
1 skrupel (= I,2371C) = 1/3 drachme =

7 /24 urrs = 20 grarl;:t

1 gran 1= 61,85 rng)
r lod (= 14,34 U; = | /24 llbra = Y2 uns =

4 drachr:ner = 12 skrupel = 24O gran
= 3O9 ass

Frrän år 1863 upphörde anvåndningen
av den brukliga medicinalvikten och i
stället användes skäpund, ort och
korn.
I liber = 83 ort 81,55 korn
I uns = 6 ort 98,46 korn
1 drachrna = 87,31 korn
I skrupel = 29,10 korn
I gran = 1,455 korn

Myntvikt
1 1örlig mark (öre 1830) = 21Q,6162 g
1 skäpund (1830- 1873) = 425,O75a e
1 mark (= 270,676 g) = 8 uns = 16 lod

= 64 kvintin = 4.384 ass
I uns (=26,327 C) = 2 lod = I kvintin
I lod (=13,163 g) = 4 kvintin
I kvintin = 3,29 g

Sotn guld och silvervikt var lod= 1/10
av en lödig mark = 4 kvintin = 13,9 g
(guld) el 13,2 g (silver)
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1855 års stadga om mått och vikt
(SFS nr 17 den 31 januari 1855)

År 1a55 iindrades det tidigare måttsystemet och man inftirde decinalindekring.
Grundenheten fiir langd, 5rta och vol5rm blev foten, som indelades i 1O tum
Grundenheten ör vik blev skåIpundet.

Man införde långdenheten rev (som utgiorde 1O0 fot) och stång (som var =
1O fot).

I lantmäterihandlingarna frår vi nu ;rtmåtten kvadrakevar och kvadratstänger
i stiillet fiir som tidigare turnland och kappland.

R)rmdrnåttet blev tubikfot som motsvarade 1O kannor. Viktenheten skål-
pul'd indelades i 1O0 ort.

För justerarna innebar detta bl.a. att man måste skaffa sig nya likare.

Lång väg till beslut
Övergången till decinalsystemet hade diskuterats i nfua 67 år innan beslutet
togs ar 1855. Klagomä över bristema i det gällande systemet ledde till att Kung1.
Maj:t år 1788 uppdrog åt en särskild komrnission att söka fiirbättra mä och
vild.

Kommissionen anftrde 1789 att ett mått, ett mål och en vikt borde finnas i
riket Man skulle även Jrttra sig över ett firslag till decrrnalsystem 6r mått, mä
och vikt med enheterna stång, spann och lispund. Kommitterade kom fram till
att lörslaget till decimalindelning frrljåinade uppmärksamhet men ansåg sig äl-
då böra avst5rrka det, då det för allmånheten slotlle innebtira alltfir uahdsam för-
Andring.

Komtnitterades liirslag tillslrktes i rikets allmänna beredning, men år 1290
beslöt Kungl. Maj:t att sakens avgörande skulle tills vidare uppsliutas.

Frågal om ett båttre mått- och vildsystem remitterades ar 1aO6 tiJ-l kollegierna
och upptogs sedan vid 18lO rårs riksdag. Ständerna arrhöll orn en örordning
enligt 7789 års örslag, men bondeståndet begårde att ingen ?indring av mått,
mä och vikt måtte ske.

fu 1a18 fiirnyade ständerna sin begiiran om en ny lörordning. Ärendet re-
mitterades å\r la22 till vetenskapsakadenien med begäran om {6rs1ag till allmän
fitrfattning rörande nått, mä och vih. Eniigt akademien borde decimalindel-
ningen inIöras och enheterna i systemet bli foten Iör långdmåttet, kanlan fiir
rymdmåttet och marL ör vikt.

Vid 1823 års riksdag godkåndes {örslaget som grund Iör en ny örfattning.
Stiinderna ansåg dock att den önskade förbåttrjngen måtte vinnas rned rninsta
uppofting av möda och vanor Iör nårvarande generation octr att nya mått eller
mä icke utan högsta nödvändighet måtte öreslås.

Överdirektiiren vid lantmåteriet, Carl af Forsell, hade (1a24) invändningar mot
fiirslaget. Han ansårg bl.a. att namnet "mått" var mycket olyckligt. Enligt 1824
i15 ftsslag skulle r5rmdrnåtten bestå av 1 fotiig = 10 kannor = 10O mått = 1O00
turuning. Forsell föreslog att endast två förändringar skulle göras i det gällande
systemet. Det var dels att en tunna indelades i 48 kannor och dels att endast en
vikt, viktualievikten, skulle få fiirekomma- Han var också emot decimalindel-
ningen.

Kungl. Maj:t fann diirefter ör gott att upps{iuta frå,gan om utfärdande av en
författning. En så genomgripande örändring som det här var fråga om, borde
med största varsamhet tillvågabringas och lned Iörfattningens utfärdande alstå,
tills en allno.ännare kånnedom om det nva svstemet vunnits. För att allmånhe-
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ten skul1e få kånnedom om det upFrgiorda Iiirslaget tr;rcktes det som bihang till
Svensk Författningssamling nr 46 äa La26. Förslaget finns att läsa på sidan 29 i
denna skrift.

För att påsk1.nda inlitra.ndet av decimalsystemet uppdrogs år la41 åt veten-
skapsakadernien att utarbeta en kort handledning i det nya systemet. År fS+S
kunde handledningen tr5rckas och utdelas, särskilt till folkskolorna.

Den 17 mars 1854 överlämnade Kungl. Maj:t proposition till rikets stånder
och det ledde till att en ny stadga om mått och vilrt utfärdades den 91 januari
1855.

Reformen blev inte långvarig

De nya mätten kom att gålla frarn till metersystemets infirande ar 18a9, alltså
endast ca 33 år. I dag tråffar marr kanske neest på de nya nåtten reval och
stängef i lagaskifteshandlingarna från denna tid. Allmänheten talar hellre om
sina fastigheters areal i det gamla måttet tunnland och kappland iin kvadratre-
var och kvadratstänger.

övergångsregler

Den nya stadgan om mått och vikt utfårdades den 31 januari 1855 och började
giilla frän det öljande årsskiftet. Sa:ntidigt upphåvdes den tidigare fiirordningen
om rnä, lnått och vikt från den 29 rrr4j 7739.

För att justerarna skulle å tid på sig att skaffa nya likare justera de nya mä-
kårlen infiirdes vissa övergångsbestärnrnelser.

Kubiska mårlkåirl av storleken l, 1/2, 1/4 och 1/8 måltuana skutle intill rår
1862 ars slut få justeras efter det gamla nåttet. Man borde dock även bränna
in kanntalet som utgiorde 56 kannor på en tunn4 28 kannor på en tralvtunna,
14 kannor på {:irde-delstunnan och 7 kannor på åttondelstunnan.

Andra måltärl än de ovannånnda samt vlkter fick inte justeras efter 1858
års slut i de fall de furte var inrättade enligt den nya stadgan. Detta gällde även
mätstockar som enbart hade den g.'nla indelningen.

För att undedätta övergången tiJl decimalsystemet kunde på alnenått utsät-
tas både den nya och den gårnla indelningen Sådana mätstockar kunde få juste-
ras intill 1862 ärrs slut, men därefter fick ingen mätstock med den gaanla indel-
ningen justeras, även orn den dessrrton var fiirsedd med den nya indelningen.

Under loppet av sJu år, räknat från den l januari 1856, stod det envar.fritt
att efter eget gottfirurande i sin handel och rörelse anviinda det gamla eller det
nya mått- och viLtsystemet.

I Kronans f<irråd skulle nya måttstockar, rnäkärl och vilrter anskaffas öre 1858
ärs utgfu€. Från böfan av 1859 skulle skattesäden innåtas rned de nya rnä-
kärlen. Under de tre diirpå följande åren skulle skattskyldiga kurrna påfordra att
uppmätningen av säden kontrollerades med de tidigare använda målk;irlen.

Pä kronans debetsedlar skulle från år 1458 och de fiiljande $rra åren anges
både gamla och nya mått och vikter. Under sa'n'na tid skulle även marke-
grångstaxan uppta både gamla och nya mått och vitr<ter.

I Lronans räkenskaper och fiirhandlingar skulle från den 1 Januari 1863
användas enbart det nya mått- och viktsystemet.

För lantmåteriliirråttningar skulle det nya l,tmåttet tillårnpas från och med
1a56 års lrgå$g.
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Måttenheter 1856-1888

Längdrnått Ytqrått
Grundenheten örblev foten (e1ler häilf-
ten av alnen)
1 aln 1=9,5933 m) = 2 fot
1 fot (=9,2969 n) = 10 tum (decimal-
tun) = 1gg linjer (= 12 gamla verk-
tum,
I tum 1=29,699 ?nrn) = 10 linjer = 1O0
glan = 1OOO scrupler
I llaje (=2,969 r'rrn) = 10 gran = 100
skrupler

1 gran (=0,2969 'n'n) = 10 skrupler
1 sLrupel (-O,02969 nn)

I stång {=2,969 m) = 10 fot och = 1O0
tum (= 5 garnla alnar)
I rev {=29,69 m) = 10 stånger = 1OO fot
= 1O00 tun (= 50 gamla alnar)

I tnil (=10.688 n) - 360 revar = 3.600
stänger = 36.000 fot

Grundenheten {ör 5,ta var kvadraten på
I fot

1 kwadratfot (O,O8815 m2) = IOO kad-
ratdecimaltum = 1O.0O0 kvadratlinjer

1 kvadrattum (kvadratdecirnaltum)
(8,815 cm2) = 1O0 kvadratlinjer

1 kvadratdeclmallinJe (8,8 15 tnrn2)

l kvadratstång (=8,815 m2) = 10O
kvadratfot

1 kvadratrev (881,5 m2) = 10O kvad-
ratstänger = IO.OOO kvadratJot

1 tunrrland (4936 rn2\ = 56.OOO kvad-
ratfot = 560 kvadratstänger = 14.OOO
kvadratalnar

Ryrndmått vil*
Grulden-heten var tubikfot

1 kubilCot (= 26,77 q = lQ karu1q1 =
1OOO kubildrm

1 kanna (= 2,617 \ = lOO kutrilchrm
I kubikdecimaltum (26,17 crn3) = la66

kubiklinjer
I lrubikdec'n allinj e (26,17 mrr^3)
1 kubikstrång (= 261,7 hl) = 1OO0 ku-

bildot

När lnan räknade med struket mått
motsvarade I tunna = 5 kubildot
Vid rågat mått ör spannmä motwara-
de l tunna = 6 kubiKot

1456-1874
Grundenheten år kublkfoten

Grundenheten förblev ståIpundet

1 skäpund (=425,0758I )= lOO ort =
10.OOO korn

1 lispund (= 8,502 kg) = 20 skäpund
I ort (= 4,2508 g) = 1O0 korn
I korn (= O,O4251 g)
I center (= 42,57 kg) = 1O0 skäpund =

10.OO0 ort = 1.0OO.0O0 korn =
884.8OO as-s

I nyläst (=4,251 ton) = 1gq center =
10.0OO skäpund

1 center = 5 lispund vilrhralievih

1 kubildot rent vatten vid högsta täthet
= 67.522 skäpund = 26,15 kg
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Metersystemets inftirande
Är f875 ratificerade Sverige en konvention orn inrättande av en internationell
byrä fiir Inått och vikt. Den 22 november 1878 beslutades att metersystemet
skulle infijras från den l januari 1879 Ined en övergångstid under åren 1879 till
1888.

Redan 1866 hade postverket inlöd enheten gla:n ör utliindska {iirsändelser.
Genom. riksdagsbeslut 1869 inlördes metersystemet åven för medicinsh bruk.

Ar 1478 utkom Kongl. Mqi:ts nårdiga fiirordning om mått och vilrt. Metern
skulle utgöra enheten fiir längdmåttet och kilogrammet enheten ör vitrden.

Rr fgZe fick lantmäteriets chef Ludvig $ f'alkrnsl i uppdrag att ltirfatta fiirsiag
till stadga fir mått och vikt. Han gick till verket med stor byrrikratisk noggrann-
het.

Falkmans örslag kritiserades starld av professorerna Edlund och Lindhagen
i en inlaga till vetenskapsakademien den 18 september 1A77. "I auseenÅe pa
målkarl au metall för mdtning au stenkol och koks gdr Herr Fallsnan så kingt i
noggrannhet att han an@uer körlens höjd och bottendiameter pa O,O01 milttmeter
(en hundradel au elt hårstras tjocklek), saledes med etl skarpa, som dnnu ingen
uetenskapsrnan rned de skarpaste mikroskopiska mdtapparater och med öuriga
mdtningstittstdllningar au den mest raJfinerade beskaffenhet titttrolt sig lr nna
erna - och detta för mätning au stenkol och koks. .. . Da man kastsr en blick pa de
i $ 13 meddelade sifferuppgifierna jör reduldion au hittills göllaru7e mdtt och uik-
ter efier det metriska sVstemet eller omudrlt föruands man öuer den tanklösh-et
uanned stfftoma hår finnas uppradade, utan ingaste hdnsgn till deras betydetse.
Vad skall man tdnka och söga om en uppgifi som denna: 7 kanna dr lika med 2
decititer 1,71619209 centiliter, uarest de sJru sista siffroma dro sa osAkra att mqn
i deras stdlle tika gdrna lotnnat uppskiua vilko, andra sifftor som hrilst. Eller som
denna: 7 likr tika med 0 latbikfot 0 kannor 38 kttbildum 208,0551160241 ku-
biktinjer, uarau de sista silfrorna dro rent illusoisk<t-

Likudl har Herr Falkman i motiuen till denna paragraf uTtalat den louuärda fö-
resatsen, all ouillkorligen rAtta sig efi.er den au uetenskapsakademien uppstdtlda
gnmdsatsen att upptqgq eruJqst sa mdnga decimater som ktnna anses fullkomligt
tiltförliXtga och soledes oberoende au det resultat, som framtida undersölotingar
htnna kommtt alt ldmna. Lika tanklös dr den dArefrer kirnnade förklaingen, alt
förfdtlaren icke approimerat decbnalenta au det skäl att han trott sadant icke ga
an i en olficieLl föruandkngstabell; tg det kan uAl ej uara hans mening, att oimlig-
heter Aro nödudrldiga attributer ätl olficiella akter?

Annu elt exempel: 7 kuadratrneter tika med O reuar O kuadratstdnger 17
kuadratfot 34 kuadrslturn 40,9761 kuadrattinjer; i stdtlet för att dessa reduk-
tionstal pa ett enklare, öuerskddtigare o,ch fir det praktiska anudndandet jörmdn-
ligare sdtt boQ med utldmnande qu de itlusoiska siffroma, an@uas salunda 1

titer = 38,21 kt tbilctum, 1 kuadratnleter = 11,344 kuadratfot.
Sasom skdl för detta förfaingssdtt pdstds i motiuen till berörda paragraf alt

det senare sdtlet cttt uttrycka reduldionstaten slsttle uora auskrdckaruTe och tinnu
i lang tid härefier obegiptigt för den storq 'r"o,ssan au suenska folket, medan det
förrs sältet enligt. Herr Fallctnans förmenandq slstlle uara tilldragaruTe och be-
gnphgl. Det mest obegiptiga i dertna so'k synes oss emellertid uara att någon, uid
jtimföretse mellan de båd"s hör sarnmarrctälk7a utTryckssdllen, kan kommn till en
sådan slutsots.

Herr Falkman talar hdr i den suenskq allmänhetens namn; men sin egen
stand"punkt tyckes han föndda, da hnn i motiuen söger: Vetenskapsakademien
tnenar sdkerligen med t.ex. 0,29690 meter detsamma som 2 decimeter 9 centime-
ter 6,9 miltimeter, liksom endast uetensknpsokademien skutl förstd det so., eller
som om saken dock lunde uara ndgot tuiuel underkastat, Vi kunna erneltertid för-
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siikra Herr F att uarje ndgot frrsigkommet suensld folkskolebant i uara dagar Ar
futlkomttgt pA det klara hdnttinnan."

Vildor Ekstrand har i supplement ti1l Svenska landtmåtare 1628-19OO uttalat
sig om Falkmans bristande matematiska insiTc": Falkman uar fullkomligt okunnig
i matemattk och geodesi, uetenskaper som i lsntmdteiet d.ro de allra uiktigaste-
Ordet geodesi fick aldig anudruJas, utan anudnde han uid utrtirdqnde au före-
skrijter angå.encle underuisningen i dess stdlle den misslgckade bendmningen
"matematikens och fusikens tilldmpning inom lantmdteiet" .

Lartrntiteistgrelsen hqr alltid uait och dr dnnu nör deltct skriues håpnads-
urickanÅ,e olatnnig i de första elementen au röknekonsten. Detia Lnr uait olgcks-
bingande ftr det suen ska lqnhnäteiet. Tack uare de jöreskifier, som stgrelsen
utarbeta| dro hölfien au siffronn i de kartbeskiwLingar som upprAttqs au lant-
mdtare und.er de sista ltundra aren, godtgcktiga och följaktligen falska. Detta dr
en outplanlig skamflöck Jör suenska lantmdteiet, som uisar okunnighet om de
första elementen i den sa,k man sköter."

1aa9-

10

Längdmått Ytmått
Grwrdenheten Iör längd = uretern

I tnil = IO.OOO meter
1 kilometer {h} = 1.0OO meter
I decimeter {d:n1 - 9,1 -.,.t
1 centimeter {cm) = O,Ol meter
1 rnillirneter (rnrn) = 0,001 meter
1 rnikron {p) = O,OOOOOI meter
1 myriarneter eller ny mil = 1O kilo-
neter eller 10.O0O meter

1 kvadratmil = 1O0.O0O.00O kvadrat-
r3oeter

I kvadratkilometer ftm2) = I.0OO.O0O
kvadratlneter

t hehar (ha) = IO.OOO kvadratmeter
1 ar {a} = 100 kvadratmeter
1 kvadratdecineter (.trn") = 0,01kvad-

IatlneteI
I kvadratcentimeter = O,OO0 I kvad-

ratmeter
I kvadratmillimeter ("n"n2)= 0,00000 I

kvadratmeter
I kvadratmyriameter eller en kvadrat-
nil = 1OO kvadratkilometer eller
1 OO.OOO.OOO kvadr:atmeter.

Ryrndmått vih
1 kubikdecimeter (dm3) = 0,001 ku-

bikmeter
1 kubikcentirneter (cIn3) - 0,0O00O1

kubikmeter
I kubikmillimeter (mrl3) =

0,0O00O00O 1 kubikmeter
t helctoliter (hl| = lOO liter
I deciliter {d1) = 0,1 liter
1 centiliter (cl) = 0,O1 liter
1 rnillilifer [ml) = 0,0O1 liter

Grundenheten fiir vikt = kllogrammet
(kg)

1 ton (t) = I.OOO kilogra'n
1 deciton (dt)= 10O kilogram
I helrtogram (hd = O,1 kilogram
I Sram (S) = O,OO1 kilograrn
I decigram (dg) = O,OOOI kilogra:n
1 centigrarn (cg) = O,OOOOI kilogram
1 rnilligram (rn.d = O,OO00O1 kilogram

Ornvandlingstal
Fån nva till gamla måttet Från gamla till nva rråttet
1 meter = 3,368 fot
1 nymil = 0,9356 gamla r''it
t hekar = 11,3440 kvadratrev
t hekar = 64,a231 kappland
1 kvadratmeter = 17,34+0 kvadratfot
I hekar = 2,O258 tunnland

1 fot = O,2969 meter
1 gammal rnit = 1,0689 n1'mil
1 kvadratxev = O,O8815 hektar
I kappland = 154,27 kvadratmeter
I kvadratfot = O,O8815 kvadratmeter
1 tundand = 0,49365 hektar
( 1 kvadratrev = 5 ,7 143 kappland)
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Stapelstadsvikt, bergsvikt mm
Vilrter angavs vanligen i s.k. viktualievikt. För vissa varor och fiir vissa orter och
hade vikterna i ädre tider andra vården å1 i Stockholm. Det talas bl.a. om
stapelstadsvilrt, uppstadsvih, bergsvilrt, kopparvikt och järnvikt. Ett skeppund
av en vara i Stockhol-m hade inte alltid sarn'na vikt som ett skeppund i
stapelstäderna eller bergsslagen.

En vara kunde altså köpas i landsorten till en viss vilrt. När samma vara
senare vägdes i Stockholn, vägde den mer än den vikt sorn den köptes ör.
Anledningen var att köparen på detta sätt skulle kompenseras {ör
fralctkostnader mm. Övervikten skulle användes tjll "omkostnaders tinding ifrdn
bergslagen till nöste sjöstädeffLd' (1668\. "Ndr det som uppköpes utd berget
uAges till sjösidan skatt bliua titt öueruild tu lispund jörrän godset komrruer hit
neder". (76O5\

Genom 1605 ärs öppna rnandat om vikt och mä beslöts att vågen i alla
sjöstäder skulle va.ra lika med Stockholms våg, såvä vid Elfsborg, Viborg och
Abo som allerstädes. Uppstädernas våg, både omkring Mäaren och i alla
lantsstäder, skulle vara ett lispund drygare åin i sjöstäderna.

Vid koppar- och jårnbergslagen skulle vågen vara ett lispund svårare än
uppstådernas och lantstädernas våg.

Slitntngsmårl
Irrte nog med att vikterna var olika i lörhållande till normalvilrten i Stockholm,
man skulle dessutom Iör vissa vikter 1ägga på s.k. slitningsmån eller
slitningsmarker.

Genom en Kungl. resolution är 1668 fiirmodades att uppstadsvikten genom
dagligt bruk och nötning skulle minskas leed ungefrr en mark stapelstadsvikt
pä skeppundet och bergsvilcten ungefär dubbelt så mycket. Denna minsknirrg
antogs ske under de mellantider då justerare inte var till hands för påstöpning
av bly, filning och ståimpling. Däfir medgavs en motsvarande övervikt vid sjäva
justeringen, under namn av slitrringsmarker eller slitrringman.

Nair 1736 ärs instrulrtion Iör justerare kom, ansågs enligt mårrgas mening att
slitningsmarker inte langre behövdes eftersom mEm rtu hade låttare att få sina
vilder justerade. På många orter kröntes därfiir vikter utan slitrringsmån. Genom
ett Kungl. brev den 1O augusti satn'na ål oglllades denna t5rdning och
anbefalldes att slitringsmarker skulle bibehrållas.

Det kan vara svårt att få ett grepp om de olika vikterna och deras inbördes
örhårllande, nen jag gör ett fiirsök.

Viktualievikt
I skepppund vilrhralievikt (Stockholmsvikt) = 20 lispund (pund) = 400 marker

(skäpund) = 3.539.20O ass = 17O,O3 1€
1 lispund vilrtualievil<. = ll20 skeppund =176.96A ass= 8,502 kg.
1 skäpund vilrhralievikt = 1/40O skeppund = 8.848 ass= 0,425 kg.

I 1665 rårs plakat om mått och vild fastställdes proportionerna mellan
vilctualievilrten och jiirn- och kopparvikten. Proportionerna var 4 skäpund
vilchralievild = 5 markpund järn- och kopparvikt.
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Stapelstadsvikt
1 skeppund stapelstadsvikt = 20 pund = 4O0 marker = 4/5 skeppund

viktualievikt 2.831.360 = 136,02 W
I mar$und (lispund) = 141.568 ass = 6,80 kg
1 mark (skäpund) = 7.078,4 ass = 0,34 kg

Stapelstadsvil-t kallas ibland även ör utskeppningsvilrt, metallvilt eller
Stockholmsvil':t.

Uppstadsvikt
1 skeppund uppstadsvikt = I skeppund stapelstadsvilrt + 1 pund = 2.972.928

ass = 142,83 kg. (slitningsmån ej inråknad)
1 skeppund uppstadsvilrt med slitningsnarker = I skeppund + 1 pund + 1

mark = 2.980.0O6,4 ass = 143,17 kg.
I mark = 357,92 g= 7 .45O zl tzs ass

Bergs- och hammarvikt
1 skeppund bergsvilrt = 1 skeppund stap€lstadsvild + 2 markpund = 3.11+.+96

ass = 149,63 kg {sEtningsmån ej inräknad)
I skeppund bergsvilrt rned slitreingsmarker = I skeppund + 2 pund + 2 marker

= 3.128.652,8 ass = 150,31 kg.
1 mark = 375,77 g= 7.82I 7e/r2s ass
Bergsvilrt upphörde att brukas från och med 1863

Tackjärnsvikt
l\r 17 39 uttalades att inget stFdgande örbjuder den enskilda att rä:kna 26 pund
tacliiirnwikt på skeppundet.
I skeppund tachiårnwild = 26 pund bergsvild = 4.048.844,8 ass = 194,51 lrg.

(slitningsmån ej inräkead)
1 skeppund tac\iårnsvilrt med slitningsmarker = 26 pund bergsviT<l- + 2 3/5

tla.arker =4.O67 .248,64 ass = 195,40 kg.

Råkoppanrikt
I skeppund råkopparvikt (garnla råLopparvitten) = 22 markpund =

^ 3.141.452,8 ass = 15O,92 kg
At l77O ökades råkopparvildens skeppund med 8 marker ör så ka_llad extra

avbränning = nya råkopparvikten.
I skeppund nya råkopparvlkten = 22 pund + 8 lnarker = 3.154,577,2 ass =

151,55 ks.

Skeppsmätning
Fartygs &äktighet (= vilrten av den last de kunde inta) angavs i svåra läster. 1

svår iäst = 18 skeppund jiirnvikt = ca2,448 ton.
Är 1865 b5rttes svå,r låst Ilot nyläst. I nyläst = 1O0 center = 10.OO0 skäpund.
Kom:rersläst eller haldelsläst innehöll 1, 134 karnor = 29 ,7 hl
Nunera används registerton. I registerton = 10O engelska kubildot = ca 2,83

m3.

2l
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metallvltt tntn

Översikt

1 skeppund vlhualievi&t (= 17O,O3 kg ) = ca 3.5S9.200 ass

1 skeppund stapelstadsvikt (=136,02 kgl = 20 markpund = 4O0 mark = ca
2.831.36O ass

1 skeppurrd uppstadsvikt (= 142,8 3 l<gl = ca 2-922.928 ass (slitningsrnåur eJ
tnråiknad)

1 skeppund uppstadsvikt (=143,17 kC ) = ca2.98O.O06 ass (inberäknat
slitntngstnån som iir 1 mark stapelstadsvikt = ca 353,9 g)

1 skeppund berpwikt (= 149,63 kg ) = ca 3.1 14.496 ass (slttntnpmån eJ
tnriiknad)

1 skeppund bergsvikt (=150,31 kg) = ca3.128.652 ass {inberäknat
slitningsrrrån som är 2 marker stapelstadsvikt, ca 14.156 ass = 0,68 kg)

1 skeppund tackjåirnsvik (= 194,51 kC ) = ca 4.048.844 ass (slitningsmån ej
tnräknad)

1 skeppund tackjärnsrrtkt (= 195,40 kg | = ca 4.Q67.248 ass (inberäknat
slltnlngsmån som år 2 3/5 marker stapelstadsvikt, ca 18.4O3 ass = 0,884 kg)

1 skeppund garnla råkopparvl&ten (= 150,92 kg) = ca3.141.452 ass
1 skeppund nya råAopparviAten (= 151,55 ftg) = ca 3.154.577 ass
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Tunnor, kannor och kappar
Stodeken på en varutu'na kunde variera beroende på vad den skulle i''ehålla
och om det var frärga om tona e1ler våta varor. Ibland innehöl1 den 4g kannor. i
andra fall 8o ka.nor. En tunna ku'de också vara llld med rårgat eler struket
mätt.

I 16O5 ars öppna rlandat om vikt och mä sägs att trmna och spann skall över
hela riket rättas efter örebro tunna och spann.

Enligt 163a ärrs beslut skulle alla mätunnor rättas efter Stockholms mä. En
rått måltunna skulle iurehålla två spann, $.ra halvspann, åtta fårdingar eller
32 upplandsfal el1er finska kappar eller femtio&ra Stockholms kannor.

I 1665 rirs plakat om mått och vikt konstateras att det tidigare tunnemåttet om
54 kannor efter noga undersökning ocla ',ögonskeenlige,, ertaterrttet inte stämde
mot t'nnans råtta mätt och storlek. En rätt spa'nmästunna skulle därfiir i
stå11et innehäla 56 kar:nor.

Tunnor
Här är några exempel på tunnor Iör olika ändarrrä:

24 kannor (ca 62,8 l) Ett hurnmerträd som innehöll 24 kannor tlZ}g\
48 kannor (ca 125,6 ! Spilträdstunnan eller våtvarutunnan (lakegodstunnal)
ör salt och mjöl, salt kött octr allehanda fisk som t.ex lax, strö,nrning, torsk, sik
och kramsill samt beck- och tjärutunnor. Aven örtunna. var pä 4g ka'nor. Det
gäJide också ör packat mjöl och tjårtunnor. 48-kannorstunnan ka_llades åven
transportkärl och gick i köp tillsar.''mans med sjäva varan som den innehöll.

En ostrontunna kunde delas i trär eller tredungar om 16 kannor. (1239)

56 kannor = 32 kappar (ca 146,5 l) anvåindes som sädesmått i hela riket {riad
eller torkad säd) och på skepp och fartyg. Dessutom som tolmått inom Siora
Kopparbergs Bergslag.

Vid mätning av stenkol, brännko1, obränd gips, kalksten och krita nm an_
vändes ragade måt l.

Sto-rstigen- vid Stora Kopparbergs Bergslag skulle innehålla 12 turrnor ko1, löst
uppmätt med 56 kannors tunna.

1 turma salt, opackad, innehö1l 56 kannor eller 32 kappor. En tunna packad
sa-lt borde däremot säjas i spilträdstunna orn 48 kannor

59 /z kannor = 34 strukna kappar (ca 155,2 1). En tunna salt, även brZind kalk.

60 kannor (ca 157 l). Ett tranfat (1739) = 1 än.l+ åm eller ankare = 15 kannor

63 Lannor = 36 kappar (ca 164,91). Använd som kolmått i alla bergslager utom
Stora Koppartrergs Bergslag. Även matt ör en tunna oriad (otorkad) säd.

66 /z kannor (ca 7741). En tunna rnalt (=38 strulcea kappar).
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80 karrnor {ca 2O9 l). Slllmätaretunnan som användes vid handel Ined färsk
sill. Den kr.rnde också delas i halvturrnor om 40 kannor Båda borde ha cvlind-
risk forrn med höjden = diametem. För 80 kannorstunnan var höjden 2 rcÄ1rcoo
fot och för 4O-kalnorstunnat 1721/rooo fot.

I stä-llet ör silltunna kunde användas sillkiirra el1er s.k. flaka, sona borde va-
ra antingen 1 fot hö9, 2 fot bred och 4 fot lång eller också I sTro fot hög, I 8/ro
fot bred och 2 s63l12ooo fot 1ång. (1786)

Förvarings- och transportkärl fick justeras, men inte användas som mäkäd.

Tunna frän Bensbl.n i Nederluleå. Foto Bengt Johansson, Långnäs, Luleå
Tunnan är miirkt CXI (= 11-1tt som regerade 1655-97) och A G 1683. Riks-gar-

dier var på denna tid Antoni Grill d.y. (1675-1702)
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Kannor och kappar
Alla större rnått i vått och torrt skulle rättas efter kannan. (1665)

Vid måtning och fulkring anviindes kannor eller kappar. I kanna = 4/7 kappe. 1
k.pp"=7/4kal:na.

Innehållet i kåiden kunde variera beroende på oln innehållet hade skakats eller
packats. Likaså kunde det anvåindas rågade eller strukna mått. I vissa fall lade
man till något kapprnå'l ti1l den struhea tr.rrnan lor att det skulle motsvara rå-
gan.

Skatten erlades oftast i form av säd e11er andra produkter. Upprlätningen sked-
de i kronans magasin. I 1739 ars örordning och åven senare fanns detaljerade
öreskrifter ör hur uppmätningen skulle ske.

".. all aurads, tionde och rättighets spannmql uid uppbörd och leuereing bör
antingen salda hdllas ur scicken i htnnan om sdljaren och leueranten det
åstundan eller mdtas pa sddant sdtt löst, att den som förrdttar mdtningen star
utd tunnary sant med en skouel, som förs med bögge hönde4 öser öuer dndan
au skouelbtadet söden in i htnna4 pd en gdng sd mAcke\ so'r" pd skoueln dr,
tdtt öuer tunnbreddery icke med ndgon konst, kasXting, skouelns högre upplgf-
tttnde eller att tunnan med fotert eller skoueln stötes. Och ndr tunna sö,ledes ör
full strykes Lnn jtlmt au med e71 rdtT strykbrdde, som inte bör uara uasskantigt
uruTer, utan ndgot rundat och ej bredare pa undra sidan än 2 fum. Med de
mindre mdl förfsres pa samma sdtt."

Enligt 1855 års bestämnelser skulle på$'1lning ske med ett femkubildotsmått.
Säden hä-lldes genom ett galler som lagts över målkiirlet. N:ir k:iriet var $dlt lyf-
tes gallrct bort och rågan ströks av.

Pä 16oo-ta1et fanns bestiimmelser om att såden sku-lle måtas genom s.k. skruv.
När säden kastats i skruven öppnades en lucka och såden kunde rinna ner i
tunnan. Skruven skulle vara krönt och rätt justerad i höjd över tunnan. Såden
mättes i struket mätt och tr.urnan fick inte röras ftirrän den var avstruken.

En kanna indelades i 2 stop, I stop= 4kvarter. l kvarter= 4ort.

Kappmål

Mätning utan råga kallades Itir löst eller struket mått. I fast mått eller avrads-
mått inräknades råga el1er kappmåI. 'För att bestämma den tillölcring av ett
struket mått som motsvarade råga, anvåndes ett rnindre målktirl.

Efterson mätning med råga och skalcning var örbjudet enJigt 1739 års ör-
ordning, skulle til1 vaq'e tunna råg, korn, havre, vete och ärtor i stiillet tilliiggas
$ra kappar (ca 18,3 1). Till en spann lades två kappar och til1 en halvspann en
kappe. Pä raalt borde tillägget vara sex kappar.

Av dessa fra kappar på vaq'e tunna av kronotiondet tillkom Kronan två kap-
par och de övriga två kapparna gick till indelrringshavaren eller tiondetagaren.

Vid mätrring av den spannmä som sädes från laldet i ståderna och
bergsslagen, eller lämnades i avrad eller tionde mm, skulle tulnan ej sättas i
nägon binge, utan på golvet eller botten, och allt vad som spilles skulle uppso-
pas samt komna säjaren eller leverantören till godo, utan att köparen, ränteta-
garen, uppbördsmzulnen eller mätaren, det ringast därav, under vad sken det
vara må, sig tillägn4 vid 100 daler silvermlmts plikt.
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Kolmått
En tunna kol skulle enligt 1788 års bestämmelser lnnehålla 36 stnrkna kap-
par ä 175 kubiktum, = 6.3O0 kubikdecimaltum. Den borde till forrnen vara cy-
lindrisk. Diametern sku1le var:a lika med höjden, nårnligerL 20 2/1oo decimaltum
eller 24 24/tooo verktum (1788) .

Undantaget var Stora Kopparbergs Lolurått som skulle innehålla 32 strukna
happar ä 175 kubildecimaltum = 5.60O kubilrhrm Även denna tunna borde vara
cylindrisld rled diametern lika Ined höjden och måttet 19 2sl1oo decimaltum
eller 23 t/ to verktum (1779'1.

Träkolet transporterades i vagnkorgar av bräder eller flåtverk Dessa kallades
skrindor, stigar eller ryssar. Storleken och innehållet kunde variera från plats
tiJI plats och även med tiden.

Vid Stora Kopparberg innehöl1 en storstlg 24 tunnor kol och en stig (kolstig) 12
tunnor. 0646, 1748)

En lillsttg kunde rymna allt ftån 10 tiJl 22 tunnor, men svarade vanligen mot
en lZist som a1ltid var 12 tunnor (ca 19,8 hl). En kolliist e1ler skogsstig innehäler
numera (efter metersysternets inftirande) 20 hl. En vanlig kolstig eller storstig iir
dubbelt så stor eller 40 hl.

En kolskrinda innehö]l 18 tunnor ko1. (1748)

Kolstig, kolskrinda och koLryss var åven benämning på faktfordonen.

Efter transporten skulle kolet ofta mätas. Mätstigen vid Stora Kopparberg skulle
irmehäla jä:rt 12 tunnor kol, uppmätt med 56 kannors tunna. Eftersom kol Iö11
tätare sam'nem dä det stjäptes i ett stöne mått, stadgades att mätsttgerrs rJmd
skulle vara endast 64.558 kubilrtum i stället för 67 -2QQ. En mätskrlnda oIn 18
tunnor skulle av samma skä endast innehålla 94.292 kubikdecimaltum i stållet
fiir 100.8O0. (1826)

Är fZSS androg bergsrätten i brev tili kammar- och bergskoilegierna att kolen
inte kunde måtas med fyrkanttg tunna enligt gäJlande liirordrring. Bergsm:in-
nen och köparna skulle i så fall så lödora åtminstorre txe tunnor på en skrinda
och två tunnor på en stig, eftersom kolet ör des,s grovhets och storleks skull, vid
mätningen icke låter sig, och inte heller bör, skakas och packas, 1åmnar större
öppningar i hörnen av en ffrkantig tunna- Man anhöll därfiir att å 6rb1i vid
trinda mätunnor.

Redan år 1673 hade Kungl. Maj:t "resolverat" att alla (dalelagets) kolskrindor
"som till ett uisst och uanligt målt gjorde öro", skulle krönas. Om det skulle hända
att något spilldes på vifen e1ler ola kolen sig så tillsa'n'nans satte, att en tunna
mer eller nindre torde felas när bonden komrner frarn, skulle såljaren fä rikig
betalning ör de behå,llna kolen efter tunnetalet, och ej avhändas resten av ko-
let ör att något kan felas vid skrindans S'llnad.

iv VSZ utfärdade regeringen ett 'kol-mandat" rned innebörden att vid Iörsäjning
av ko1 skulle användas 'laggilda" stigar, skrindor eller ryssar som innehöll en
fullfternlig läst eller 12 tunnor gångbart mått. Ingen skrinda el1er ryss var 'lag-
gild" utan att den var 4 alnar och en kvarter 1ång, 1 aln och 3 kvarter bred och
en och halvannan aln hög. Upps5'nilgsmiinnen skulle ha var sin aln eller mäte-
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stärrg, 4 Y+ alnar 1åu:9,, som visade bredd och höjd. I ändarna av stängen si<ulle
filnas ringar med inbränt kronomärke.

Trots alla utfärdade fiirordningal ercks de gilrra fiireskriftema ha åsid.osatts till
den grad att det knappt fanns någon enda kolskrinda som var rikig (16S2).
Detta berodde mycket på att det inte fanns justerare att titgå. Allmogen skulle
från predikstolarna anmanas och tillsägas att göra sina kolskrindoi så stora
som de borde vara efter Kungl. Maj:ts publicerade kolmandat. Skrindorna borde
örses med krönmårkta tvärtriin ör att fiirhindra det av allmogen vanliga sättet
til1 underslev genom att dra samman skrindorna både ovan och nedan.

I brev till Bergskollegiun ä 1695 konstateras att trots att Kungl M4l:t redan år
1646 örordnat att kronans befallrrings- och länsmån skulle kröna kolskrindor,
sä hade detta inte skett. Det kunde inte heller någonsin ske på grund av ,'deras
manqfaldiga andra bestdltningars skull, som dagligen allt mer ökad.es,,. Det be-
slöts därftir att de tillsatta "kolgillarna' skulle få uppbära ett öre varje gång de
krönte någon kolskrinda.

t+r tZ Zg anlörde allrnogsn i fjust hårad i Kalrnar län besvår över bl.a. kolmåttet
vid bruten. BergIroåstaren anbefalldes därfiir att i vederbörandes närvaro, såvä
på brukspatronernas som på allmogens sida, läLta justera kolmåtten och mäta-
retunnan. fu 1763 kom beståmmelsen att koltunnorna skulle iusteras av lant-
mätare (iusterare) som ett göromä som tillhörde deras instruktion fiån ar 1736.
Man kunde då lörmoda att det fordrades mer grannlagenhet av dessa än av kol-
mätare eller hqmrnarsanedsåldermän, som dock kr:nde fortsåtta att iustera och
kröna kolskrindor.

I bre',' till kammarkollegiun fu 1723 anfördes att bönderna i Skåne, som brände
kol och salu{örde det i städerna och på landet, blukade fläta ihop några grenar
av björk och al. På dessa lades sedan halm och ovanpå detta till slut högst så
mycket som en skeppa eller 1/6 tunna kol. Dessa krrippor, som kallades kolrne-
sar, sädes sedan som tunnor kol. Detta sätt att säja kol ansågs både vara
skadligt frr den unga skogen, som dårvid onödigt örspilldes, och bedrägligt ef-
tersom kolen inte togs ut och mättes. Det ankom på köparen att gis,sa sig till
innehållet eller att tro på säjarens uppriktighet. Kungf Maj:t ftrbjöd detta ltirfa-
rande och anbefallde att sävä i Skane som över hela riket skulle den brännkol
som fordes in till städerna säjas och levereras efter riktig t:oätning med ordinar-ie
mätartunna-

Hömått

Hö mättes i s.k. parmar. En kronoparm skulle enligt 1688 års lantraåteriin-
struktion irrnehålla I kubildamn (= ca 5,65 m3) = 216 kubildot = 27 kttbikalnar.
Måtten var vanligen 3 alnar (ca 1,8 m) i långd, bredd och höjd.

Allt hö som infiirdes till Stockholm skulle enligt beslut från år 1661 mätas av
därtill tillsatta mätare, s.k. parmmåtare. Magistraten i Stockholm utfärdade rår
168O en instruhion orn att höpamen skulle vara "till höjd och bredd efier lrro-
nans och före detta öJtig parrn, 3 1/z alnaf' -

Mätaren skulle fylla och stoppa den med härrderna runt om så långt han
räclfte. Dårefter skulle han stiga upp i parmen och trampa höet. "sci ock trampar
3 garqer uart höm" dessäftes 3 gdrlger korsuis tuart öuer parrnen". När så hade
skett sku-lle parmen $'ilas med så mycket hö sorn kunde rymmas ör att få en
lagfu r{ga. Parmen jämkades därefter med hånderna och måtstocken så långt
och högt mätaren hann utarr vidare trampning.
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Ar 1728 utfiirdades en örordning om att när hö ördes tiil Stockholm ltir att
Iörsäljas skulle en höparm bestå av 3 rÅ alnars höjd och 4 3/a alnars bredd på
vardera sidan. Köparen hade lov att fflla parmen med så mycket som kunde
rymmas där- En person kastade i höet, en annan trampade. När flera kastade
fi.ck också flera tra:npa. A1l råga var örbjuden så att pamen, när den var full,
skulle kunna täckas och igenslutas.

Skäppa

Ett garn'nalt rJrmdmått ör torra varor, främst spannn2rl, var. skäppan.

Vol;,m.en kunde variera mellan olika landskap. Enl. 1638 års riksdagsbeslut
kunde "skäppemäet" få förbli olika ör olika landsorter. I Västergötland var fern
skäppor = en tunna. Ernig'" rc71års skattliiggningsmetod 1ör Malrnöhus, Kristi-
anstads och Blekinge låin skulle sex skäppor motsvara en tunna. I lilvsborgs låin
och även andra provinser motsvarade en skäppa enligt 1739 års Kungl. resolu-
tion 1/4 tunna.

I i733 ärs lörordning om mä, mått och vigt lorbjöds anvåindningen av skäppan.
Den som tre är efter beslutet hade kvar något runt målkiid och använde detta
skulle plikta 4O mark. Andra gången blev det dubbelt och tredje tredubbelt osv.

En skäppa som motsvarade 1/6 tunna innehöll ca 21 liter. Skäppan delades i 8
karxror.
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Besman och pyndare
Vid torghandel och vid vägning av fisk var det U.ligare vanllt att använda sig av
besman eller p5atdare. Redskapen kunde hållas i handen och var låtta att fitra
med sig. Våigningsområdet var dock ganska begrårsat. För qrngre varor fick man
använda balansvåg eller decimalvåg. Även ör finare vägning var m€m hänvisad
till en balansvåg.

Besman
Ett besman åir en våg som består av en graderad stång med en tlmgd i ena iin-
den och en krok eller en vågskä i den andla. Besmanet är örsett med ett flJ,tt-
bart handtag som örsbutes tiJls jåiulvikt råder mellan den vara sorl' skall viigas
och motvilden. Varans vilrt kan då avlåsas på den graderade stårrr.gen.

Besman skrivs iblarrd åven som bisman, bissman eller betsman. Ordet besman
betyder enligt uppslagsböckerna våg och alses via något slaviskt språk ha 1å-
nats från turkiskan e1ler möjligen arabiskan. Besnan har anvånts i Sverige se-
dan medeltiden

P5rndare
En väg sorn är besläldad rned tresmanet Zrr en pyndare. Aven denna består av en
graderad ståmg. fundaren har dåiremot en fast upphängningspunkt och en fl5rtt-
bar motvild som Iörskiuts efter den graderade skalan.

Namnet pyndare kom:ler enligt uppslagsböckerna av det latinska ordet pondus,
vikt. Konstruktionen €mses ha funnits redan på under antiken och vikingatiden
fondaren var flitigt i bruk under romerska antiken och var kåind i Sverige åt-
minstone under vikingatiden.

Besmal och plmdare ansårgs i ädre tider otilliirli riga och fiirdöds upprepade
gärnger från Johan III:s tid fram till l8Oo-talets bö{an. Än i dag arrvändes dock
besnan ör enllare måtningar vid torg- och fiskhandel.

1604 den 22 mars beslöt riksdagen att det borde tillfiirordlas en edsvuren smed
i varje stad fiir att av j?irn tillverka besman och alnemått.

I öppet mandat om aln, vilrt och mä rtcn 13 januari 16()5 görs veterligt att kro-
nan låtit tillverka ett besman av jåirn i överensstämmelse rled örebro besman.
Dtt järnbesnan var inte så lått att förfalska so|n ett tråbesman. Alla rikets un-
dersåtar befalldes att rätta sig efter detta besman och inte anviinda sig av något
annat. I vaq'e stad skulle tillsättas en edsvuren person med ensamrätt att till-
verka besman och lniirka dem med sitt och stadens närke. Alla gamla besman
skulle inlevereras till I(ronans befallrringsmän, som skulle lita hugga sönder och
örbränna derl.

Samma sak upprepas i ett öppet mandat den 7 rnqi 16O5, nårnligen att besman
sku1le var:a efter Örebro besman och lika över hela landet. Besman skulle tillver-
kas av järn efter den modell som tillverkats i Stockholm. I alla städer skulle till-
sättas edsvuma smeder fiir att tillverka och märka besraan. Alla gamla besrnan
skulle levereras till Kronans befallningsmän sorn sku-lle låta brånna upp dem liir
att de inte skt:T\e "komma uti hand.el och uandel naoon uiLlo eller ored.o astad'.
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I riksdagsbeslut den 22 februari 1638 bestårndes att alla pyndare och besman
skulle avskaffas, sårskilt hos Kronan och dess uppbördsmän octr hos alla andra
som hade rned uppbörd att göra- För lantmännen var det dock tjllätet att "hnfua
sin bissmar i huset' .

Även i plakatet om rnä, mått och vilrt av den 10 mars 1665 stadgades att alla
pyndare och besman, så i städerna som på landsbygden, skulle avska.ffas. Bes-
man och pyndarc fick i fortsättningen endast nyttjas vid veigrringar ör eget trus-
behov.

I Kungl. fiirordning om rnä, mått och vilft av den 27 rrraS L737 påbjöds att pJm-
dare tills vidare skulle få begagnas vid vissa bergsmansl5rttor. Denna rättighet
upphörde rned slutet av 18O3 enl. kungörelse utfärdad av Kungl. Kamrnar- och
Bergskollegierna fu 180 1.

I Kungl. Förordning den 29 naj 1739 om mä, rnått och viLt anges bl.a. att pyn-
dare inte skulle få anviindas, att besman som användes vid husbehovsvZigrring,
torghandel och pundräntors avbördande mm, inte fick inrättas så att de angav
högre vild irn 2 lispund viktualievikt (= 4O skäpund = ca 17 kg). Besman som
kunde visa mer äin 40 skäpund borde där{ör inte krönas.

l?39 I städer eller i stånd och bodar på marlrnadsplatser borde fat- och skä-
vikter med tillhöriga krönta lödjor och lod anvåindas i stälet liir besman.

I 1855 års stadga om mått och vilrt tilläts användningen av krönta besman av
jiirn eller stä otn varans avlämnare och mottagare var överens om detta.

Besman av trä fick inte användas i handeln efter 1838 ars utgång.

fondare kunde få anviindas vid uppvägning av hö, halm, malmer, tac\iärn,
grövre glutgods och andra varor av jåmfiirelsevis ringare värde, eller om de var
obekväma att vägas på våg.

Även i 1878 års fiirordning om vått och vikt tilläts anvåindning av besman och
pyndare om avlä.mnare och mottagare val överens.

Besmansstårrgen skulle vara av järn eller stä och graderad fir 1O eller 20 ki-
lograms högsta belastrring. Pyndare fick inrättas {ör vilken naxibelastrring som
helst som utgjorde en mångfald av 10 kilogra'n.

,. ,,-.,,r.:;,.-. $r
Träbesman frän äcerr 1775 och 18O8

ligare: Berrgt Johansson, Långniis, Luleå
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Spannmålsvåg
fu 1861 ästställde Kungl. Maj:t en modell ör en spannmäsvåg. Anledningen
var att tnarr vid Sveriges tilltagande export av spannmä hade antagit det bruk,
som var vanligt i uflandet, nämligen att bedöma sädens värde efter vilden på ett
mindre mått av given storlek. Orn man vet vilden av en kubiktum av en vara så
kan man lått råkna ut viken av en hel tunna eller ett annat mått.

För att undanröja den osäkerhet sorn var rådande genom det gängse bruket att
vid vägningen använda utländska ojusterade vilcter, öreskrevs att endast svens-
ka och i Sverige justerade vilder fick användas. Efter inhåntande av Vetenskap-
sakademiens yttrande fastställdes dårfiir en modell till s.k. spaanmålsvåg.

En sådan spannmäsvåg, som tillverkats efter fastställd modell och vederbörligen
justerad, fick diirefter användas vägning av vete, råg, korn, havre, ärtor och
raps, under örutsättning att både varans avlämnare och mottagare var överens
om detta.

Spannmålsvågen med tillbehör bestod av
a) En vägba1ans, vars ena arm uppbar en skä Iör uppl?iggning av

vilcter och den andra armen en bygel fiir upphängning av ett
märikiirl.

b) Justerade vikter, varav 2 på 20 ort, I på 1O ort, I på 5 ort, 2 på
2 ort, och 1 på I ort. Des.sutom 1 på 5O korn, 2 pä 20 korn, l
på 1O korn och I på 5 korn.

c) Ett med tappar ör upphängning fiirsett mäkärl. Den nedre
delen konisk och den öwe eller halsen cylindrisk. på halsen
sattes en flyttbar hylsa eller ring. Höjd och vidd skulle vara så
avpassade att kårlet rymde jZimt 10 kubiktum. På halsen skulle
fnnas ingraverade grova streck som utvisade läget när ringen
ställdes fiir vågning av olika sådesslag. Ringens överkant skulle
vid våigning överstiga mlrninAsplanet med 1,5 linjer fiir raps,
med 2 linjer {ör vete, med 2,5 fiir ärtor, med 3,5 Iör rärg och
korn såtnt 7,5 fiir havre.

d) En konisk batt, vars nedre öppning kunde tillslutas med en
plan botten. Cenom att trycka på en {äder, kunde denna bot-
ten lösgöras och kastas åt sidan.

e) Ett stativ.
4 Ett stryktrå Iör att strj.ka av rågan

Spannmäsvrågen skulle justeras av överingenjören i Generallantmäterikontoret
eller av en justerare i liinen.

För att kunna godkännas vid justeringen måste måilkårl, tatt och stativ vara
örfiirdigade enligt de modeller som fanns lörvarade i Generallantmäterikontoret.
Kontroll av r5rmden gjordes genom att $11a kiblet med rent regnvatten vid + 15
grader Celcius. Vid rätt volym vägde då vattnet 6 1,5 ort.

En godkänd spannmäsvåg sku-lle märkas med kronomEirke och justerarens
51ätnflal pä målkärlets botten, på tratten och på stativet.

Justerarens arvode var 2 riksdaler fiir en godkänd våg. Om vågen inte skulle bli
godk?ind skulle justeraren åindå ör sitt arbete erhålla 1 riksdaler 5O öre.
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Från och rned den I Januari 1863 fick inga andra
spanrunäsvågar användas år de nu fastställda vid han-
del med spanlmä mellan svensk köpare och säjare.

Till iörordningen fanns även en anvisning med illustua-
tioner. De innehöll i korthet:
Sätt örst tratten på sitt stativ
Fyll den till brädden med spanmäet
StäI1 in halsringen på det streck sorn avser derr sorts
spannnä som skall vägas
Ställ måLlkärlet (behållaren) på stativfoten
Håll fast stativet och målkåirlet och tryck på utlösnings-
fädern så att såden rinner ner
Stryk fiirsilrtigt av rågan på målkärlet
Håiu:rg upp måilkåirlet på den ena vågarmen och bestiim
vikten i ort och korn
Vilrten i ort och korn motwarar sådes,slasets vild i skä-
pund och ort. T ex 45 ort octr 15 korn = 45
skäpund och 15 korn.
Gör minst tre viigningar och tag medeltalet
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Likare
Justerama var i sitt arbete beroende av att ha tillgång titl exakta mått och vik-
ter, s.k. llkare, fiir att kunna pröva att redskapen noga överensståmde med gä-
lande normer.

De vihigaste likarna, rtkslikare, ftirvarades under strängt beskydd och an-
våndes sällan.

För dagligt bruk anvåndes kopior av rikslikarna. Dessa fanns bl.a. hos lant-
mätefistJ[elsen och lantmåterikontoren i länen. Även justerana hade en upp-
såttning av likare fiir mått och vikt.

Tiden ftire 1855

I öppna mandåt från är 16(,5 görs veterligt att Kungl. Maj:t låtit tillverka ett
alnemått efter den s.k. Rydaholmsalnen som var uppsatt på dörren till Ryda-
holms kyrkas gamla vapenhus. Detta alnemått tjiinstgjorde länge som rikslikare.
Kopior av alnen skulle sändas ut till samfliga rådhus och var ofta anslagen på
dörrar till rådhus och lgrrkor.

Rydaholnesalnen örstördes år 7621 ocl;r ersattes 1664 av en ny. En kopia av
den ganla hade på Karl IX:s befall:ing blivit uppsatt på dörren på Stockholms
rådhus och kallades senare Stockholrnsalnen.

Kungl. Maj:t hade även låtit tillverka ett besrnan efter örebro besman. Det
var tillverkat i järn så att det inte så lätt skulle kunna lörfalskas som de dittills
brukade tråbesmanen.

Dessa alnemått och besman skulle vara de enda rätta i riket. I varje stad
skulle finnas en edsvuren smed som av j?irn skulle fabricera besman och alnem-

När det gållde tulna octr spann så skulle dessa i hela riket råttas efter öre-
bro tunna och spann.

Dessa lörebilder kom att under lång tid utgöra rltsttare 6r nått, vikt och
mä.

1739 - Rikstkarna
I 1739 års ftirordnilg orn mä, mått oc-h vikt anges om rikslikare bl.a. att

LlLare lör vikter och sådana måttstockar som. utvisade längdrni11s1 och de ku-
biska målkärlens dimensioner skulle finnas 6rvarade i riksarkivet, i kammar-,
bergs- och kommersekollegierna, i räntekammaren, i generallantmäterikontoret
och på Stockhofuns rådhus.

Likare fiir mJmtvikens vikter och ass-avdelningar samt indelningstabeller,
utstuckna pä måssingsplåt och redovisande det gällande systemet för mått, mä
och vi1d, skulle dessutom finnas i riksarkivet och i råntekamrnaren.

För medicinalvilden skulle behöriga likare fiirvaras i räntekam:naren, i gene-
ral.lantmäterikontoret och i sundhetskollegiet.

ar fag+ utarbetade Vetenskapsakademien örslag till förändrad "redaktion" av
de nya örfattningarna angående rikets mått, mä och vild. I samband dåirmed
hade till akademien överlårnnats:
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1:o En likare ör liingdmåttet, örtärdigad av Vetenskapsakademiens instru-
mentmakare Littman, och till rilrtigheten erkånd av akademiens deputera-
de, professorerna vid Upsala Universitet Swanberg och Rudberg. Detta
erkånnande hade, tillsammans med den bestämda dilatationskoefficienten
iör temperaturen, blivit ingraverat på likaren, son fiiwarades i ett träfod-
ral.

2:o En stå'ngcirkel med mikroskop i sitt fodnl, att begagnas vid jämlörelser
med likaren.

3:o En likare fiir vikten, utgörande en markvikt av platina, Iörlärdigad av ve-
tenskapsakademiens optiska instrumentmakare Collin, och innesluten i
ett fodral av silver, omgivet med ett fodral af trä samt till rilrtigheten vits-
ordad av professorerna Swanberg och Rudberg. Denna likare överens-
ståmde med 1739 ars likareskäpund av mässing vid en temperatur av 15
grader över firyspunlden och vid 25,6 decimaltums barometerhöjd. Fodra-
lets lock var örsett med anteckning av den korrektion som vid jämörelse
med en vikt av mässing borde göras fiir skiljaktig barometerhöjd.

4:o En likare fir r5rm'i'nåttet, bestående av ett mått av glas, sorn ryrrurrer en
kanna, ftrErdigat av instrumentmakaren Collin, och till sin riltighet be-
stlrrh av professorerna Swanberg och Rudberg samt infattat i fodral av
kå.

5:o En likare fiir längdnåttet, örErdigad av instrumentmakaren Littman.
6:o 1739 års likare-skäpund i fodral af trä, vilken likare örut varit örvarad

b.os kammarkollegium; samt
7:o Ett kannmått av glas i fodral av trå.

Vetenskapsakademien anmälde att de under nr 1, 3 och 4 upptagna likarna
samt stångcirkeln borde örvaras i skattkammaren. Övriga likare borde överläm-
nas till generallantmåterikontoret.

1739 - Owriga likare

Om likare, som borde finnas under publik vård i landsorterna, fiirordnades:

a) Av likare-måttstockar ftr långdmåttet, och lör kubiska målkårlens di-
mensioner, skall en omgång fumas å vardera av länens lantränterier och
lantmåterikontor, samt i alla stådernas rådhus, och vid alla socknars
kyrkor (1739)

b) Av det slags måttstockar sorn utvisa den fiirskrivna formen, fiir tunnek?id
av best2irnda kannetal, genom angivande af långd, bukdiameter och bot-
tendiameter, skall ett exemplar,finnas i varl'e stad och moder\zrka, 1ör
att vid fiirefallande behov tjäna turrnbindare och andre till råttelse, var:-
jämte vräkare och besökare med dylika måttstockar av järn böra vara
Iörsedde (1756, 777 3, 7806)

c) I anseende på kolmått fanns ädre bestämmelser, närnligen:
1:o Modeller till de stigar och skrindmått, som böra nyttjas inom Stora

Kopparbergs Bergslag, böra finnas att tillgå vid varje kolbädda. De
böra vara giorde av bräden, efter de åststiillda dimensionerna, och
av lantmätåre krönte; men till rättelse så vä Iör lånsmännen son fiir
allmogen, skulle flätade modell-stigar och skrindor, på Stora Koppar-
bergs bekostnad, örfärrrigas och till varje Kolsocken avsåndas, sa.nt
dårstådes av länsmännen under lörvar hafhs. (f826)

2:o Vid den måtrring som föregår köning av kolstigar och skridn'ått i öv-
riga Bergslager, begagnas mätstång med ringar på ändarna, i vilka
kronomärke skall vara inbriint. Bergsfogdarna sa:nt kolmätarna i
Bergslagerna, ävensom länsmånnen på landet, skola hava var sin
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sädan måtstång, varmed de undersöka alla sådana mått, som in-
komma med avrads- och säljekol. (1649)

lAl2 - provningsinstrument för brännvin

Från år 1812 ingick i justerarnas uppgifter att även uppInåta och stämpla
brännvinspannor. För att bestänma alkoholhalten vid tillverkning av briinnvin
anvåndes särskilda prorningsinstrument och tet:rnometraa. Om likare för sädan
instrument finns beståmmelser från bl.a. 7826 oclr 1A27

Likstiimmiga brännvinsprovare, med diirtill hörande termometrar, skola fiir
jämiörelses skull vara 211 tillgå i Kr:ngl. Vetenskapsakademien, i Generallant-
måterikontoret och i Stockholms Rådhus. f1826)

Likare fiir provningsinstrumenters justering, skulle genom landshövdingar-
nas Iörsorg överlämnas til1 dem som av Överdirektören konstitueras, att så be-
skaffad justering verkstållaq börandes vid sådanajusterares avgårng berörd likare
ätetlåmnas, och skadestånd uttagas, om de blivit örsämrade eller förstörda.
(782V

1855 års stadga om mått och vikt

Rikslikarna

Enligt 1855 års stadga om mått och vllrt skulle det finnas två rikslikare, en ör
låingdmättet och en ftir vilden.

Liingdmåttet skulle vara tillverkat av mässing och lörsett med två irilaggningar
av platina. På vardera av dessa inlåiggningar skulle det finnas fina rister eller
streck, inristade vinkelrätt mot likarens medellinje. Avståndet mellan risterna
skulle vara 3 fot vid en temperatur av 15" Celcius. Vid mätningen skulle likaren
vara upplagd på två rullar sorn placerat O,84 fot från stångens mitt.

Litaren ör vilrten skulle vara tillverkad av platina och våga 1 skäpund vid 15"
Celcius och vid 2,56 fots barometerhöjd. (+ vissa övriga villkor)

Dessa rikslikare skulle enligt Kungl. Maj:s instruhion lörvaras i. "udr skdttkam-
mare under udrt och ikets kammar-kollegii udrd". De fi.ck endast användas av
personer som av vetenskapsakademien eller annan vetenskaplig myndighet an-
setts äga de insilcter och pralrtiska lärdigheter som erfordrades. Detta skulle
dessutom ske i niirvaro av elr av ka'nrnarkollegiet och en av den vetenskapliga
mlmdigheten utsedd pe6on som skulle tillse att det inte skedde nårgon åindring
eller skada på likarna.

Av vardera de båda rikslikarna skulle tillverkas två kopior av samma material
som originalen. Det ena exemplaret skulle firvaras hos vetenskapsakademien
och det andra hos r:niversitetsstyrelsen i Uppsala-

I hiindelse av att någon av rikslikarna skulle bli skadad eller fiirkomma,
skulle den ersättas med den kopia som Frvarades hos vetenskapsakademien.
Skulle även vetenskapsakademiens kopia förstöras skulle den i sin tur ersåttas
med den som fiirvarades hos universitetsst1[elsen i Uppsala.

Lltaren fiir liiagdmåttet skulle tillverkas så att avståndet mellan två vinkelräta
streck efter stångens medellinje vid 15' Celcius blir 3 fot. Man utgick från

35
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att längden på en enlel pendel vid Stockholms obsewatoriums latitud, reduce-
rad till lufttomt mm och havets medelhöjd, och son fullbordade 86.4OO ocilla-
doner pä ett medelsolardygn (e1ler en enkel ocillation på en medeltidssekurd)
utgiorde 3,35O64 fot.

Llkaren {iir vikten skulle göras sådan att den uppvägd vid 15" Celsius och vid
ett lufttryck av 2,56 fot m fl. villkor blev I skäpund. Detta skäpund skulle be-
stämmas så att en tubtkfot retrt vatten vid högsta täthet octr under ova:n-
nåmnda omständigheter vägde 61,522 skålpund.

För att jiirrlfiira långdmått med likarna skulle det firmas en komparator örsedd
med mikroskop.

Rikslikarna skulle örvaras i skattkarnrnalen under kammarkollegii vård.
Två kopior skulle tagas och fiirvaras i vetenskapsalademien och universitetet i
Uppsala-

Ovriga likare

Förutom rikslikarna skulle det finnas likare vid generallantmäterikontorct och
vid varje provinslantmäterikontor.

Genera.llantmäterlkontorets likare skulle bestå av
. ett 3-fots lfugdmått av mässing med fina ritser på silverinläggningar.

Längrrrni11g1 var delat i tiondels fot (tum) och den J,'ttersta tummen i ti-
ondels tum (linjer) Noggrannheten skulle ligga inom O,0001 fot.

r ett kannmått av glas med noggranlhet inorn O,OOO4 kanna samt
o en skäpundwikt av lörgrlld rnåssing med noggrannheten O,0O001 skä-

pund.

Vid Pr,ovins-lantmäteritontoren skulle finns
o ett 2-fots mätt av måssing, även detta indelat i fot och tum sånxt den

sista tummen i tiondels tum. Noggrannheten skulle vara O,OO I fot
r ett kannmått av glas rled noggralnheten O,OO4 kanna samt
. en skäpundsvikt av örgllld mässing med noggrannheten O,OO01 skä-

pund.

Det äåg vetenskapsakadernien att ombesöqia tillverlcringen av likare, kopior och
komparatorer.

Arbetslllare
För det löpande arbetet använde sig juslerarna av s.k. arbetslikare

La79 - metersystemet
Enligt Kungl. Maj:ts nådiga fiirordaing den 22 november 1878 om mått och vikt
skall grunden ör lårgrtrni11s1 vara metern och ör vilden kllogrammet.

Meterns liingd och kilogrammets tyngd beståimmes genom prctoEryer som
anskafas av den i Paris genom konventionen den 20 maj 1875 inrättade inter-
nationella byrån fiir mått och vikt til1 betryggande av det metriska systemets
internationella lildormighet och firllkomnande.

Förutom ovannämnda prototJt)er och reservprotoQrper skall det filnas hu-
l'udlikare samt kontroll- och arbetslikare.
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Huvudlikare fiir längdrnåttet skall vi en temperatur av 15 " Celcius över frys-
punlrten utvisa det mått fiir metern som anges av vederbörande prototJ? vid
temperaturen för smätande is.

Huvudlikaren liir vi&ten skall i lufttomt rum ange kilogramnets rätta vik
och vid temperaturen fiir smältande is ha en specifk vikt av 8,0.

Lag 11 naj 1934 om mått och vikt
| 1934 å'rs lag om mått och vilrt fiireskrivs b1.a.

2 $ Enhet Iör längd är metern och fiir vilrt kilograrn:rret. Metern och kilo-
gråtnrnet representeras i enlighet med de definitioner, faststårllda av all-
männa konferenser lör mått och vikt, av de internationella protot54rerna
fiir metem och kilograrnmet, vilka sanktionerats av allmänna konferen-
sen för mätt och vikt i Paris är 1889 och lörvaras av internationella bpån
för mätt och vild i Sövres.

3 $ Kopian nr 29 av den internationella meterprototJ4pen och kopian nr 4O av
den internationella kilogramprototypen, vilka kopior överlåmnats till Sve-
rige vid allnänna konferensen för mått och vikt i Paris ar 1889, skola hår
i riket såsom riksprototyper !åna till yttersta efterrättelse 1ör bestämning
av längd, 1ta rlned och vikt. Riksprototj4)ernas 1ängd och vikt skola an-
ses vara de i senaste certifikat från irternationella byrån 6r mätt och
vikt angivna.

4 g Utom riksprotot54rerna skola ör metern och kilogrammet finns huvudli-
kare, vilka Iör beståimning av längd, yta" r].nxd och vikt skola äga högsta
vitsord, dårest Konungen icke örordnar om användande av riktprototy-
perna.

5 $ Enhet Iör yta :ir kvadratmetern, utgörande J,tan av en kvadrat med en
meters sida. Enhet fiir r5imd är, då metern låigges till grund, kubikmetern,
utgörande rymden av en kub med en meters sida, men, då kilogrammet
läggs tilf grund, litern, utgörande qrmden av ett kilogram vatten vid tern-
peratuten ftir dess största tåthet och under atmosfårislrt normaltryck,
vilket sistnåmnda begrepp definierats vid allmänna konferenser fiir mått
och vikt.

7 S Med justering av mätnings- och viigningsredskap, fiirstås av vederbörlig
myndighet fiiretagen åtgärd, varigenom redskapet r.rndersökes och god-
kånnes sarnt stärnplas med stadgade justeringstecken.

Meterdefinitionen

Vid infiirandet av metersystemet ar 1a7a definierades metern som 1 tiomiljondel
av avståndet fiån pol till ekvator på jordytan. Kilogrammet bestärndes sorn vik-
ten av 1 kubikdecimeter vatten vid +4 " Celcius.

Nya gradmåtningar visade att metern var 0,1869 mm' Iör kort. Man fann även
att 1 kg vatten hade vol5rmen 1,OOOO28 kubikdecimeter.

hr 1927 definierades rnetern som 1.553.164,13 våglängder av kadrniums röda
speldrallinje, mått i torr luft vid 15 " Celcius och I atmosfärs trlrck.

År fS6O definierade man längden av en meter sorn 1.65O.763,73 våglängder i
vakuum av strålningen från krypton-86 vid övergå,ng mellan nivån 2pro och ni-
vån 5 ds, en mycket skarp gulgrön spektrallinje.

Ät fgSS åndrades definitionen av en meter till att avse f1299 792 458:te del av
ljustrastlheten i vakuum.
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Utbildning och kunskapsprov
För att kunna tillsåttas som lantmätare och Justerare fordrades att sökanden i
Generallantmäterikontoret offenfligen liirhördes i ämnena geometri, trigonome-
tri, stereometri och aritmetik. Sökanden skulle ?iga så stora kunskaper i dessa
ämnen sorn erfordrades ftir att kunna utöva lantmåteri och justering i alla dess
delar.

Dessutom skulle sökande firhöras om alla gälande fiirfattningar son rörde
laltmäteri och justering.

Förordnande som justerare i länen utfårdades av överdirektören ör lantmä-
teriet och justeringsverket.

Justerare ör stapelstäderna, sorn ej var lantmåtare, skulle åga ftrllst?indig
kiinnedom om arbetet ned justering. För att utröna detta skulle sökanden exa-
mineras i generallantmäterikontoret och godkännas av överingenjören innan
han erhöll justerarefiirordnande. ( 1827)

Vid tillrädandet av justerarcbefattnirryen skulle justeraren infiir KB avliigga tro-,
huldhets- och tjänstemannaed innan nrigon justering fick fiiretas. Han skulle
dessutom lyda och efterkomma allt vad överdirektören på iimbetets vägnar bjöd
och befallde i vad avsåg justerarebefattningen samt på egen bekostrrad anskaffa
erforderlig utrustning. ( 1 827)

Ti1l Justerare ftir brännvinsbränntnpredskap kunde Konungens Befallrrings-
havande i länen utse någon magistratsperson, i den händelse det sakrades niir-
boende lantmåtare e1ler justerare. (1835)

För Justerare av provtringslnstrument fanns inget krav på någon f<iregående
examen. Till sådant uppdrag skulle utses skickliga personer.

Krtinare av varutärl kunde tillörordnas av konungens befallnirr.gshavande och
i vissa fall åven av stådernas magistrater. Krönare skulle inIör fiirste lantmåta-
ren i länet visat sig åiga nödig skrivkunskap och såker kännedom om krönarens
skyldigheter och råttigheter.
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Justerarens utrustning
Den som örordnades till justerarc måste sjäv anskaffa all den utrustrring som
behövdes fiir att utfiira sysslan. Likare fiir mått, rnä och vilct fick han däremot
låna under den tid han var i tjänst. Därefter skulle dessa återlämnas och juste-
raren va-r slryldig att betala ersättning om likarna hade fiirstörts eller {örkommit.

Den utrustning soln justerare skulle liirse sig m.ed enligt 1737 fus anvisrringar
kostade 6O daler silvermynt.

Här iir en liirteckning och kostnadsberiiiaaing över de instrument och likare som
en justerare i landsorten bedömdes behöva på l83O-talet

Banco
Vå*öalanser R:d sk
En större balans utan skäar, fiir justering av vitrrter om 10
Lisrrund och därunder

50

En rnindre d:o med mässirXsskalar, till markvikters iusterinq 30
En balans [ör lodvikters iusterande 20
Viktlödjor och lod
En större vildsats av jårn, bestående av en lödja på l0 Lis-
pund, I st d:o på 4, 1 st d:o på 3, 1 st d:o på 2, 2 st d:o på I
lispr.nd vikualievikt, tillsamrnans 21 lispr-rnd ä 1 r7: riksdaler
oundet

28

En sats markvikter av metall, närnligen 1 st lödja på 10 skä-
pund, 1 st d:o på 5, 1 st d:o på 4, 1 st d:o på 3, 1 st d:o på 2,
2 st d:o på 1 skÅlpund vilrhralievikt, tillsammans 26 pund ä
40 sk skärrundet

2l 32

En sats lodvikter av metall, 1årnligen 1 pjäs på 16 lod, I st d:o
på8, l stpå4, l stpå2, l stpå 1lod, l stpå l/2,1srpä
1/4, och 2 st på 1/8 lod

3

En ordiniir sats ort- och kornvikter av metall fiir justerande av
Ioyerings- och probervilder, bestående av en pjäs på 5O ort, I
st d:o pä 30, 2 st på 1O,1 st på 5, 1 st på 3, och 2:ne pä 1 ort;
I pjäs på 50 korn, I på 3O, 2:ne på 1O, I på 5, 1 på 3 och 2:ne
vildpjäser på 1 korn; samnanräknat 1, I I 10 mark, fiirdelad i
16 pjäser av 12 olika storlekar
Stålstämplar
2:ne satser eller 18 större nunror ä 32 sk stvcket 72
2:ne d:o eller 18 st mindre d:o å 28 sk 10 24
2:ne d:o eller 18 st små d:o ä 24 sk
6 st stöne och mindre namnstämplaJ, vardera med 3:ne bok-
ståver, säedes 18 bokståver ä 32 sk

t2

2:ne större kronor ä I rdr 32 sk 3 l6
2:ne mindre d:o ä I rdr 16 sk 2 32
2:ne små d:o å 1 rdr 2
BrännJärn
2:ne satser eller 18 st bränniärn fiir nu:nror ä 32 sk
1 sats eller 7 st d:o fiir bråksiftor å 1 rdr 7
3:ne bråinnjårn fiir kronor, 2:ne fir namn ocll 2:ne ör årtal
tillsarnlnans 7 pjäser ä I rdr st

7
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Konlska kopparrnått
I st halvantaremått 15
1 st kannemått 5
1 st I/2 kanna eller stopsmått 3
1 st I/4 d:o eller halvstopsmått 2
I st I /8 d:o eller kvartersmåtr t 24
I st 1/ 16 d:o eller halvkvartersmått 1
1 st 1/32 d:o eller jumfrumått (ort) 40
I st 1/64 d:o eller halviumfrumått 32
Dlverse
I st måttstock av mässing fiir runda, bukiga och jämnt1'ocka
ktul, 48-kannstunnnan samt årnen och därtill hörande iiirdel-
ningar, åvensom iör kubiska märlkär1ens dinensioner och fiir
vanliga längdnåtten

72

1 st strängcirkel 10
Surnma 246 a

Enligt 1855 års instrulrtion f<ir justerare av mått och vikter sku1le justeraren
sjäv fiirse sig med en fi;llständig sats av likare och modeller, vågar, br€innjärn,
ståo.plar och andra instrument som behövdes för att lörråtta justering. överdi-
reldören vid lantmäteriet bestånde antalet och beskaflenheten av de likare och
övriga instrument som justeraren skulle var.a lörsedd med.

De likare och instrument som erfordrades enligt 1855 års instruktion berålcna-
des komma att kosta l.(X)S riksdaler och 55 öre riksmynt.

I lantmåterist5rrelsens cirkulär nr 13 år 1866 anges att justeraren skall inneha
åtminstone fiilande likare och instrument:

l. En likare fiir längdrnåttet, fiirfzirdigad av "'å"sir€ och utvisande dels två
fot, indelade i tum octr de J.ttersta tummen i linjer, samt dels de invändi-
ga dimensionerna å alla kubiska näkärl.

2. Dn lantmäterihandskala av mässing.
3. En större handcirkel Ined fina spetsar av stä.
4. Tre av stä liirfärdigade vinkelhakar, dår benen skulle vara i det närmaste

2 och 4 tum, 4 och 8 tum respektive 1 fot och 1 fot 7 tum. Vinkelhakama
skulle anvåndas ör undersökning av invåb:rdiga hörn, sidor och botten av
målkärl {ör torra varor

5. En måttstock av mässing 6r undersölcring av alla kubiska måtkärls inre
dimensioner.

6. En mättstock fiir undersöknirg av kollåster och koltunnor, tillverkad. av
något hrlrt triislag och på båda åndplanen örsedd med sko eller beslag
av härd metall. Längden skulle med beslagen inriilmade vara 1O fot 8
tum. Denna mättstock behövde inte anskaffas av justera.re, inom vilkens
distrikt det inte fanns bruk, bergverk eller annat ställe dår tåkol vadi-
gen avlämnades.

7. Fy.ra röjstockar, tillverkade av något hånt träslag med sko eller beslag på
det nedre åndplanet, och utvisande dimensionerna fiir
runda, bukiga kärl ä 5, 3, 2 och I kubildots samt 5 kannors rymd
runda, bukiga kikl ä 48, 24, 12 ocl: 6 kannors r5rmd
runda, jårln$ocka kårl å 5, 3, 2 oc}r 1 kubiltrots samt S kannors rymd
runda, jåimnliocka kzirl å 48, 24, 12 och 6 kannors 4,md.8. En röjstock, tillverkad av något hårt träslag med sko e1ler beslag på det
nedre -indplanet och utvisande dimensionerna på hum-mer- och ostron-
tlåd.



Ju sterare ns utrustnina

9. En av trä tillverkad modell av ett målkärl ä 5 kubildot med galler.
10. En sats likare och modellmått ä I kubildot, 5, 2 och I kannor samt 50,

20, 10, 5, 2 och I kubiktum, tillverkade av koppar och invändigt örten-
nade.

11. Dtt cylindrislct modellnått å 5O kubilrhrm, tillverkat av fiirtennt jiirnbleck
12. En justeringspall av trä med stållskruvar.
13. En sats likare och modellvikter ä 1 center samt 50, 20, 70, 5, 2 och 7

skäpund, i konisk form och tillverkade jårn samt svarvade och slipade.
14. En sats likare och modellvilder å 10, 5, 2 och I skäpund, i cylindrisk

form och tillverkade av mässing.
15. En sats likare och rnodellvilrter ä 50, 20, 1O, 5, 2 och 1 ort, i cylindrisk-

form, tillverkade av mässing samt fiirgrllda.
16. En sats modeller till postr"ikter å 3 och 1y2 ort, tillverkade av måssing.

Behövde endast anskaffas av justerare som fått Kungl. Maj:ts tillståld
att justera postvikter.

17. En sats likare och modellvikter ä 50, 20, 1O, 5, 2 och I korn tillverkade
av silver och om möjiigt relrtangulär form.

18. En sats remedivil<ter ä 40, 4, O.5, O.2, O.1 och O.O5 korn, tillverkade av
silver och om möjligt i rektangulår form.

19. En våg, kallad ortvåg, avsedd ör undersökning av vikter ä I till och med
50 ort men åven kornvilrter. Till vågen hörde stativ, l5rftverk, vattenpas,s
och ställsknrvar samt en låda ör vågen och alla ort, korn och remedi-
vilrter m.m.

20. En skålFundsvåg fiir undersökrring av vilder d 1,2,5 och 10 skäpund
21. En centerväg ör undersölcring av vikter fråm och rned 2O skäpund till

och med 2 cerlte'i.
22. En sats nindre brännjärn av omkring 2 linjers höjd och innehå,llande

kronornärke, si.ftorna O-8, bokstäverna K och T samt en namnståmpel
med begmnelsebokstäverna påjusterarens samfliga fiir och efternamn.
För justerare av kolläster och koltunnor behövdes bråiLr:rnjiirn med orden
"Höjd" och "Bredd" samt Iiir dem som justerade röjstockar, briinnjEirn
med L, Bd, bd, D och d.

23. En sats större brännjårn av omkring 5 linjers höjd med kronomärke och
siftorna O-8, bokstäverna K och F. För justerare av kolnått även bokstå-
verna KL och KT.

24. En sats mindre stästZinplar av omtring 0,25 linjers höjd, innehälande,
örutom kronornåirke, siftor och namnstämpel även bokstäverna K och
o.

25. En sats större stäståmplar av omkring f finjes höjd, innehälande örut-
om kronom.2irke, siftor och narnnstä:npel, åven bokstäverna C, F, K och
T samt skäpundstecknet.

26. Nö.iiga vattenpass, hyvlar, gparrhorn, städ, skruvstäd, hernrn2ls,
stöpslevar, raspar, filar, rnejslar och borstar.

Ett exempel pä en justerares utrustrfng kan mai fä av den örteckning över
likare och övriga justeringsinstrument som awittringslantmätaren Lars Ruuth
insåint till lantmäterikontoret i Norrbotten år 1876. Ruuth var iusterare i Norr-
bottens andra och tredje distrikt.

l. En likare Iör lzingdmåttet af mässing, kontmllerad och befunnen rilrtig den
16 mars 1874

2. Dn Landtmåteri-handskala, af mässing
3. En större handcirkel
4. Tre vinkelhakar af stä
5. En mätstock fiir de kubiska målkärlens undersökrring, af messing
6. En d:o 6r undersöknine af kolläster och koltunnor
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7 . Fyra röjstockar fiir undersökring af örvarings- och transportkärl
9. En modell till mäkatl på 5 kubildot med galler

lO. En sats likaremått, i konisk form, kontrollerade och riktige befunne den 16
Mars 1874

1 1. Ett modell-mått å 5O kubildum, i cylindrisk form
12. En justeringspall
13. En sats likare-vigter i konisk form, den 16 Mars 1874 kontrollerade och

befunne riktige
14. En sats likare-skålpunds-vigter, i cylindrisk form, d:o
15. En sats likare-ortvigter, d:o
L7. En sats likare-kornvigter, d:o
18. En sats remeskii-vigter
19. En ortväg
20. En skäpundwåg
21. En centervåg
22 a) En sats mindre brännjåirn
23 a) En d:o större d:o
24. En d:o raindre stästärnplar (med undantag af stiinpeln K)
25. En d:o större d:o

La7 9 - Justeringsstyrelsen
Justeringss!.relsen övertog de likare och andra justeringsredskap som tidigare
funnit i Generallantmäterikontoret. I fortsättningen var det staten som tillhan-
dahö1l alla likare sorn just€rarna behövde 6r sitt arbete.

Hos justerfurgslontrollörerna skulle finnas
1. Ett metermätt av mässing med termometrar, med delstreck ör vaq'e de-

cimeter, den sista decimetern indelad i centimeter och den sista centi-
metern indelad i rn.ill.irneter.

2. En sats rjm.irnått fiir våta varor, nårnligen 5,2 oc]a 1 liter, 5, 2 och I de-
ciliter samt 5 centiliter. Tillverkade av koppar eller mässing och lörsedda
med en planslipad glasskiva.

3 . En sats vikter, vatav tv ä pä 2 kilogram och en på vaq'e i fiirordnirrgen om
mätt och vilrt upptagen va1ör från och med I kilogram till och med I rnil-
ligram. Vilder under I gram skulle vara tillverkade av platina och de öv-
riga av rnässing.

Hos vade justerare skulle finnas
1. Ett metermått av mässing, iruättat soln streckmått, rned enahanda in-

delrring som motsvaralde kontrollikare.
2. En sats ryu.drnått ör våta var<ir, ett å varJ'e i ftrordningen om mått och

vilrt upptagen valör, sarlt
3. En sats vilder, en å varje i förordningen upptagen valör från och med 50

till och med kilogram, av j?irn, därunder till och med I gråm av miissing
och samt de mindre av olatina.
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Tider för kontroll och justering
I lagar och örordningar reglerades hur ofta redskap fijr mått, mä och vikt skulle
justeras. Det fanns också bestämmelser om vid vilka tider justeraren skulle vara
tiflg{inglig ör att ta emot gods fiir justering. I vis.sa fa_ll kunde han kallas till jus-
tering pä alnan ort än bostadsorten.

Exempel från Stockholm 1798
För att få en bättre spridning av justera.rens arbete hade man i Stockholms
stad år 1798 bestämt vilka manader som olika Srrkeskategorier skulle låta verk-
stZilla den fiireskrivna justeringen.

Januari: Slalrtare, fiskköpare ochjärnkriimare
Februari: Bryggare, bagare, destillatorer, brälnvinsbrälnare och ättikebryg-

gare
Mars:
April:

MaJ:
Juni;
Juli:

Vildualiehandlare, mjöl- octr spannmäshandlare samt mjöLrare
De som ha hand om stadens publika vikter, målkiirl och mätare-
tunnor. Dessutom trädgärdsmästare
Juvelerare och kryddkriimare
Gros-shandlare, guld- och silverarbetare sarat gulddragare
Sockerbruksidkare, sockerbagare, tobaksfabrikörer och snus-
handlare

Oktober: Kopparslagare, tenngiutare, garvare, karduansmakare ochläder-
handlare

Noverrrber: Linkrånare, repslagare samt de som innehade silkes-, garn- och
fröbodar

Man hade slryldighet att lämna in sina redskap så tidigt att justararen kunde
hinna med att expediera dern innal månadens slut.

I augusti och september skulle kronans vikter och målkärl överses och jus-
teras vid magasiner och brännerier. Vid dessa tillfällen kunde även arbetshusen
m fl. fä sina redskap justerade.

Buhiga och cylindriska mäkårl, turnstockar, alnmått, besrlan och säckar
kunde lämnas in till justeraren alla söckendagar under året. (1798)

Runda mätunnor på skepp och fartyg borde överses varafirem månad så
länge seglationen pagick (1739)

Enfigt 1855 års bestärnmelser skulle varje år justeras de redskap ör rnä och
vikt sorn användes i kronans magasiner, vid handeln i öppna bodar och vid in-
och udastrring på fartyg- Långdredskap behövde däremot endast justera,s var
femte år.

Justerare hade skyldighet att andra söckendagen i varje rlånad fiirrätta jus-
tering och även slrrtfiira allt det arbete som låimnats in till honom senast kl 1O
saanrna dag. Justering skulle utfiiras så fort det gick och i den ordning som god-
set hade ftimnats in.

För det inlämnade materiälet ansvarade justeraren i åtta dagar efter den tid
som beståmts fiir godsets avhiimtande. Om han betrövde örvara det ulder liing-
re tid skulle ägare betala skälig magasinslryra.

Justering fiirråttades i qllrnårhet i justerarens bostad eller på annat ståille
inom distrildet som justeraren kungiort.

Justerare äåg att fiirajournal över utlörda ar:beten.

1a79 års instruktlon innehöll i stort sett sarnrna bestämmelser sorn giillt från
1855. Vikter skulle justeras vart tredje rår och längdmåtten vart femte.
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Justerarens ansvar
I zildre tider utdömdes str:inga stlaff lör den soln förfalskade mått och vikt. Annu
strängare var strafet fiir den justerare som avsildligt örlalskade eller medverka-
de till örfalskning av mätredskap. För svirrare {örseelser kunde påfiilden bli
dödsstraff, ftir mindre fiirseelser böter och att rnista rättigheten att utöva yrket.

" F(r'lskar ttlen Mått eller Wigtt, sotn är förordnad att them riitta och mär-
k(I; ,niste ltt teL

Warder qnnar rrutn äIltounnen ctt hafurq salt Kronones miirke å Mått
elter Wlgt; miste äran och bötn hundrade d,aler.

Ändrar någon krönt Mått eller Wtgt, och thet såIunda falskar, uare
ock ärelös, och böte femtijo dcler," (Handelsbalken 8 kap 3 g)

Dödsstra.ff fick dock inte utdömas
. Om kröning skett av tunnekåirl som sedermera befunnits orilctigt (alting-

en till form eller innehåll, eller i bårgge dessa avseenden), åtminstone inte
om fiirseelsen befalns ieda sitt urspmng från ovarsamhet e11er värdsiös-
het. I sådana fall dömes tili böter. som var lika stora som varans värde.
Böterna skulle delas rnellan kronan och beslagaren ( 175 1)

o Om annan person fått låna justerarens brånnjärn och därmed krönt
"uanmaltigd' el1er ti11 dimensionen felaktiga k;irl. Justeraren skulle i så-
dana fall sjäv få ansvara som ör eget justeringsfel- Dessutom skulle han
mista sin justeringsrätt (1806).

r Om undermäiga fiskekärl blivit godkälda och krönta av 'Tunnemärkare"
eller hamnfogde och felaldigheten härleder från ovarsamhet. I sådana fall
bötades fiir vädslöshet med 2O daler jåmte skadans uppråttande (1766).

c Om. "mind.enruitiga" kolnätt blivit krönta skul.le den som miidd dessa
böta 80 marker. Angivare fick en tredjedel och resten gick ti1l Hospitalet
{1649).

I 1752 ärs bestäm-oelser stadgades att "Den mdtare, som ernot jörordningen med
onlcdghet i nat och mdtning betrddes, skctll st(l för en pale uti halsjdrn, med en
skouel i hnnd, en timma att skdmmaq och för samma pdle slita trettio par spö,
samt arbeta tua eller tre dr uid lctonans f<istning-"

Här ä nagra fler exempel på de ansvarsbeståmmelser rnrn soIn gä1de ör juste-
rare,

1739
"Sist ör uår nadige uilje q1I här i Stockhalm och de stötte städeflLa artigen, nTen i

de mindre och utd marknadsplatser, ndr marknad halles, döretter rannsakr;"s
skall, orn nagon oiktighet elter missbruk emot denne uar förordnirLg förelöper, och
skolct riuen ddrerneltatt krono- och bergsbetjdnte, fiskalerna och uppsgningsmdn-
nen pa landet oclT i stAderna, uqr a sin ort, flitigl ejlerspana och hos domaren an-
gtua de förbrytelser som emot dealnct uar förordning ske, och saken ernot d,en
brollslige utföra, uilket orn nagon uppsatligen försummrr eller nedtgstar, bör den
uara sin tjdnst förtustig."
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L799
Justerare som bevisligen verkställt kröning utan att sätta ut sitt narnn, skulle
jämte laga anwal ftirklaras justeringsrättigheten fiirlustig.

Justerare som ural<tlåtit att vid kröning av varutärl anbringa stämplarna pä
kimmarnas fogningar, så att ftra kimmar i vaq'e kåir1 blivit märlrta, böte 24 skit-
ling fiir varje k:id.

Försummar justare att insända avtryck av sin namnstämpe1 till Kungl. Lant-
mäterikontoret, eller att sedermera varje år rånyo insända avtryck därav, e1ler att
inom medlet av rnars vart tredje år insåinda vederbiirligen uppråttade, r:nder-
sls'ivna octr bevittnade invental"iefiirteclsdngar över innehavande likare och övri-
ga justeringsinstmment - el1er örsumrnar han att inom mitten av mars varje år
insiinda de fiireskrivna justeringsl'ournalerna, då skall han böta 3 riksdaler 16
skilling, och dårest sädant inte har: någon verkan, genom ännu allvarsammare
utvilar till sin skyidighet fiirplildigas.

Ural'.tläter justerare att, när justeringsuppdrag åi avslutat, ltimna rilrtig räk-
ning, hrålla lsdig likvid och ordenfligen kvittera vad som uppbåres, ersätte han
de därigenom tillävent5rrs uppkommande rättegångskostnader och böte 8 1/3
riksdaler.

ta55
Underlåter justerare eller krönare att öre den 24 jarnaÅ varje ar insända fiir,
teckning över likare och andra instrumenter samt avtryck av naronstämplar till
provinslantmåterikontoret, skall den feiande plikta från 5 tfll 25 riksdaler, bero-
ende på mäets beskaffen-het.

Tredskas justerare eller krönare i fuLlgörande av sina slryldigheter, trots att
han blivit fäld till biiter och viten, vare han från sin befattning skild till dess han
redoglort ör sig.

Underläter han att örse sig need liireskrivna likare och justeringsinstrument,
må hans örordnande kuruta återkallas.

Till böter ftån 5 till 5O riksdaler, rned suspension på viss tid eller tjänstens
ftirlust kunde alit efter omständigheterna dömas fir bl.a.

. om justerare underlåtit att fiira justeringsjournal eller fiirt den på orilctigt
sätt, ståimplat justeringsgods som ej bort godkännas,

. utsatt justeringstecken på icke fiireskrivet sått,

. iänat ut justeringsstämplar,
r låtit qbehöriC person begagna stämp1arna,
. fordrat högre arvode än som är bestdrnt i taxan,
r om örste lantmätaren begagnar provinskontorets likare tiil annat än

kontrolljustering eller lå'nat ut dem "fill elrc det uqra rnd',
Böter och viten "gd.nge till tueskifies emellan nklagare och GenerallartcJt-
mdteikorltoret'

En var, som mått och vilrt vid handel, uppbörd eller levererirrg n5rttjar, skall, ora
de icke äro i öreskriven ordning justerade, då de befinnes orilrtiga, ansvara enl.
8 kap handelsbarken, säunda att, om oriktigheten ej var honom veterlig, Cet i 1

$ bestämda ansvar skall åga rum, men i amat fall den bestraftring på'lölia, som
i nä.nnde kap. iir fiir utnj,ttjande av falskt mått eller vikt stadgat, ersätte ock, i
bägge fal1en, all den skada sorn genoIn oriktigheten karr ha skett, skolarde ing-
en, som i handel och rörelse nyttiar mått och vikter, kurrna förvägra Polis- och
kronobe{änt att i öppet magasirr eller salubod, eller vid in- och utlastning ä far-
tyg, jämlörelse och konboll i b€rörda avseende när som helst anställa.

Den som vid kronans örådshus eller vid allmänna verk och inrättningar
hava vård orn mått och vikter, vilka där begagnas, åligge vid arrsvar som {ör
tjiinstefel, att fir deras omjustering i rätt tid vidtaga åtgiird-
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Taxa för justering
För sitt arbete med justering av redskap ägde justeraren rätt att ta betalt enligt
faststålld taxa- Som exempel återges hä. nedan 1?56 års taxa tör justering av
mått och vil(t.

1:o Om Rvmde-Mål

Koppar-
m\.nt

Banco

Dal öe skin R:st
1 F\rrkantig M ätare-Tunna 2 5 4
I d:o Spann 1 16 4
I d:o Halfspann 1 8 3 4
I d:o Fierding I 2 8
1 d:o Kappa t6 I 4
I d:o Hallkaprra t2 I
I Rund Mätare-Tunna tillika med afskiir-

ningsomkostrraden
3 8

1 d:o Spann 2 a 6
I d:o Halfspann I 24 4 8
I d:o Fierdirlq I 8 3 4
I Kanna afTenn, Bleck, Koppar eller Trä 12 I
1 Stop, Halfstop, Qwarter, hal-f Qwarter

och Ort af hwad ärnne det wara må
3 3

1 Tranfat, Am och Fat ä 60 Kann. rymd 18 t 6
1 Tunna å 48 Kallor 15 I 3
I Half-åm eller Half-fat å 30 Kannor 72 I
I Ankare ä 15 Kannor 9 9
1 H alf-arrkare d7Y2 Kanna 6 6
I Kalfsä ä 28 Kannor I 2 8

Mått2:o
1 Aln af Jern, Mässing eller Trä need

Mässirxs-NagJar
24 2

1 Aln afTrå utan Måssings-Naslar I
1 Stång af Trå 3 Alnar 24 2
3:o
I Bessman, då Äqaren ei tiIäqser Blv 3 8
L Bessman med tilla,qt Bly af Agaren - 1 4
1 Insats Wigt d 7 /4,1/2 el I Skäp. 2 5 4
1 d:o å2 eller 4 Skärr. 3 8
1 Metall-Klumpwist ä 1 Skäp 24 2
7 d:o itI/2, l/4 eller 1/8 Skäp. 12 t
I d:o ä I/8, I/+, 1 /2, I och 2 Lod 6 6
1 Lödja afTac\iern å 1 Skäp. till och
med en 19 Skäpunds Uidia

24 2

1 Dito Dito ä 1 Lisp. till och med 4 Lisp:s
Lödia

2 5 4

I Dito Dito ä 5 till 10 eller 12 Liso:s Lödia 4 10 8

Stockholm i Råd-Kammaren den 3O November 1756
ADOLFH FRIEDRTCH
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Arvodesbeloppen i 1.7 56 års taxa anges i daler och öre kopparmlmt. I tabellen på
Iiiregående sida har värdena omrälmats till l83o-talets mJmtenhet. I Daler sva-
rar diirvid rnot 2 2/3 skilling, 1 öre mot I ninstycke, 18 Daler tnot 1 Riksdaler
och 12 öre mot 1 skilling banco.

Justerarräknirrg kunde överklagas hos Konungens Befallningshavande i länet
inom 6 mänader frå,n delfåendet. Besvä.över Konungens Befallrringshavandes
utslag kunde an{öras i Kungl. Karnmar:kollegium.

För utsöhring av justerarvode som inte godvilligt erlades, kunde man anlita
Konungens Befalkringhavande, som var skyldig att genast lämna nörtig hand-
räckning fiir utmåtning.

Den taxa ör den varukädskröning som erntg! L775 års bestämmelser faststiill-
des av landshövdingarna, borde vara billig, men dock på sätt avpassad, att krö-
naren därmed kunde anse sig belåten, så att han inte genom avlöningens otill-
räcklighet frestades att vå,r:dslösa sitt uppdrag.

Hiir Zir några prisexempel ur 1855 års taxa
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Arvode ör av
I mätstock ä 1 fot, med indelrring i tum, och en tum i linier 4sk
1 mätstock ä 2 fot, pä hela längden indelad i tum och linjer 24 sk
1 måtstock ä 5 fot, pä hela längden indelad i fot, tum och

linjer
1 rdr 12

sk
3 lantmäteriskalor på en diopterlinjal eller på en s.k.

handskala
16 sk

1 mätkedja å 5O fot tned lika många liinkar 8sk
1 qätkedja å 1O0 fot och med 100 länkar 12 sk
1 kåirl å 5 kubildot, ned tillhörande galler 32 sk
I rund koltunna, utan skyldiglret ör justeraren att verk-

stålla någon ändrins
12 sk

I k€irl å 10 kannor, i konisk form 16 sk
Alla kärl under I kanna, i konisk form, lör varie 6sk
I vikt av iärn å rnera än I center 24 sk
I vitrrt av järn å 20, 1O, 5, 2 eller 1 skäpund 8sk
I vikts begiutrring rned bly eller borthuggning därav på

ga]3nal vikt, när den våger mera a& 20 skäpund
3sk

För undersökring med vatten av örvarings- elle. trans-
portkärl å till och med 1 kubildots rymd

2sk6rst

För undersökrring med röjstock, utan avseende på rlroden,
for varie kärl

2sk

För 1 bro- och decimalvåg å vilken storlek som helst 32 sk
I besr"am å 40 skäpund, som justeraren awäger och

upphugger
24 sk

I besman å 10 eller 5 skäund, som justerarerr awåger och
upphugger

12 sk

Om godkännalde icke iiger rum, betale åigaren halvt justeringsarvode.
Når justering skett, vare justerare och krönare berättigade att fi.rllt utbekom-

ma stadgad ersättning, sant att kvarhåLlla godset orn betalning ej erlägges.
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Brännvinspannor
Från ar 1812 hörde till justerarnas arbetsuppgifter att rnäta brännvinspannor.
För den fabriksmässiga tillverkrringen av sprit betalades skatt efter den använda
p€uulztns rynd. För de hemman sorn ägde rätt till husbehovsbriinning utgick
skatt efter hemmantalet.

Från ar 1855 berälcnades skatten i stället efter tillverkningens stodek och
utgick från början med t6 skilling banco per kanna. Efter denna tid upphörde
behovet att som tidigare bestiirama brännvinspannornas r5zrnd. Ar 1879 höjdes
skatten till en krona per kanna.

En annan arbetsuppgift var att justera brännvinsprovare, dvs. instrument Iör
att fastställa alkoholhalten.

Principen ör en briinnvinsparrna iir, som alla husbehovsbrånnare k?inner till,
att en panna med miisk placeras över en uppvärmningsanordning. Den nästan
fiirå,ngade spriten leds frå,n pannans lock in genom ett rör som lryls av kallt vat-
ten. Spriten kondenseras och samlas upp i ett mottagarkarl.

Enligt en Kungl. Förordning om briirmvinsbriirmingsrättigheten, daterad den 19
juni 1835, indelades redskapen i sju klasser:

Första klassen - Dnkel redskap:
Hit räknades puurna som eldades med ved och var Iörsedd med fast eller löst
bröst, (alt hatt eller stängselskiva och ångrör), samt avk5rlrringsredskap. Inget
åmgrör fick i diameter hålla över åtta tum.
Andra klassen - Enlel redskap med milskvärmare:
Mäskvärmare fick ha vilken form som helst men fick inte innehålla rner än en
femtedel utöver pannans r5rmd. Den fick användas endast ör att uppvärma till-
måskningen med hjäp av ångan från pannan.
TredJe Llasserl - Enkel redskap med enkel recificator:
Enkel recificator lned klarkula eller klarblåsa var en apparat soln innehöll ett
enda tomt rum och där ängorna omkokades fiir att utfalla som sprit eller bränn-
vin, utan att apparaten berördes av eld eller ånga.
FJärde klassen - Dnkel redskap med dubbel recificator:
Med dubbel recficator lörstogs en sådan apparat där ångorna omkokas i flera
rurn Iör att utfalla som sprit eller brännvin utan att apparaten vidrördes av eld
eller ånga.
Femte klassen - Enkel redskap med niåskvärmare octr enkel recificator.
SJätte hlassen - Enkel redskap med mäskvZirmare och dubbel recificator.
Sjunde klassen - Den så kallade dubbla Pistoriska apparaten, varmed fiirstogs
två pannor, så Iörenade att ånga gårr ur den ena i den andra, och till vilka är ap-
plicerade dubbel eller enkel recificator och mäskvärmare.

För att utröna brårrnarens pannrymd användes vatten eller annat flytande äimne
som fyildes på till översta kant eller till låckande bredd. Det fanns detaljerade
regler Iör hur man skuile lörfara med pannhattar, luckor, och avtappningsrör

Vid stänplandet av brännvinsbränningsredskap skulle ståmplarna anbringas på
pannans hals e1ler översta del. På övriga redskap sku1le stämplingen såttas där
den blev vä E'nlig utan att skada redskapen.



Brännuinspannor

Justerarens namninitialer och uppmätningsåret stämplades på såvä briinnvin-
spurnna sotn pä hatt eller stä:gselskova, lösa pannbröst, recificatorer och mäsk-
värmare. Dessutom angavs redskapens uträknade kar]nrymd.

För att stämplarna inte sku11e genombrJ,ta kopparredskapen borde järn eller
hårt trä hållas inuti och emot de stållen där stämpeln påslogs.

På bråinnvinspannor av taclrtjärn skulle, vid anwar ör bruksägaren, pann-
4rmden utsättas i pannans övre kant tillsa'nrnans med årtalet octr brukets
stä.mpel.

För justerirrg av brännvinsbränningsredskap betaldes ar tS35 1/2 skiling
kannmmmet, och dessutom fulI resekostnad ör nödiga justeranresor. I arvodet
inbegreps lösen ör Mätnings- och stämplingsbetyget, som dessutom inte behöv-
de skrivas ut på ståmflat papper.

Om justerare beträddes med att felahigt ha stäm.plat en brånnvinspanna döm-
des han att förlora tjänsten e1ler att avstiingas på liingre e1ler kortare tid, bero-
ende pä domarens prövning oln örseelsen hiirört av uppsåt eller av större eller
nindre vardslöshet { 1835}

Brännvinsprovlitgsinstrument
För att bestärn"na alkolrolhalten vid tillverkningen av brännvin användes sär-
skilda provningsinstrument. Instrumenten var försedda med en skala som visa-
de alkoholhalten i volymsprocent. Graderingen på skalan g:illde vid normaltem-
peraturen 15 o C. Vid annan temperatur korrigerades avlåsningen med hjäp av
tabeil.

I justerarnas uppgifter ingick att justera både brännvinsprovare och termomet-
rar. Det fanns (1826) ingen lärokurs e1ler exarnen fiireskriven 6r dem som ut-
sågs att justera provningsinstrunent. Det äåg därfiir överdirekören ör lant-
mäteriet och justeringsverket att utse och lörordna skickliga personer tilt juste-
rare liir provningsinstrument, utan avseende på öregårgen examen.

Justering av brännvinsprovare och termomefua.r var inte så allmZint örekom-
mande. Alla justerare kunde därlör inte skaffa sig den utrustrring och kunskap
som behövdes. Det blev i stället några få specialister som ägnade sig åt detta. Är
1859 fanns tre justera.re i Stockholm och en i Härnösand.

Likare ör briinnvinsprovare med tillhörande termometrar skulle ör jämlörelse
finnas i Kungl. Vetenskapsakadeneien, i General-Landtmäteri Contoret och å
Stockholms Rådhus ( 1826)

Genom landshövdingarnas Iiirsorg skulle likare ör justering av provningsin-
strument överlämnas till dern som av överdirektören vid lantmäteriet konstitue-
rades att verkställ.a sådan justering. Vid justerarens avgång skulle likarna åter-
liimnas och skadeståmd uttagas om de blivit fiirsåmrade eller örstörda.

Vadiga instrument fiir rnått, mä och vil<t skulle undergå årlig besikkring. Nrågon
sådan besiktning av brännvinsprovare ansågs varken behövtg eller låmplig ef-
tersom instrumenten inte var underkastade någon synnedig slitning eller nöt-
ning som vikterna, eller hoptorkrring eller utsvällning som målkäden.

Vid justering av brämvinsprovare och därtill hörande termometrar, skulle på
skalorna genom påslagning, etsning eller skrivning, utsättas kronomiirke, årtal
och justerarens na:m och även glasrörens vilrt berälcnad i ort och korn (1/1OO
och 1/ 10OOO mark) till noggrannheten av 1/lOkorn.(1827).
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På grund av svårigheten att erhålla någorlunda felfi:ia glasrör kunde någon full-
koanlig noggrannhet inte åstadkorn'nas- Det var därIör tillåtet att justera och
kröna brännvinsptovare vilkas missvisning vid 49 procent (som svarade emot 6
grader efter den vanliga briinnvinsprovaren) icke uppgick till 1/4 procentgrad.
Vid n{gon av de övriga procentgraderna fick nissvisningen uppgå t:17 l/2 pro-
centgrad. Termometrar fick justeras så att felet vid 15 graders vårme icke upp-
gick tjil L/2 grad och vid någon av de övriga graderna emellan firyspunkten och
3O värmeg:ader icke översteg 7 /2 grad.

1827 :års taxa {iir justering av provningsinstrument var

För vanliga brännvinsprovare 12 skilling
För därtill hörande termometrar (om de blev godkånda och 20 skitling
justerade)
För undersölcring som ledde till att provaren måste kasseras g ckilling
För att utröna att en termometer befaln sig i kassak- 12 skilling
tionstillständ

Om någon begärde att noggrannheten i provrdngsinstrumentens visnirg måtte
sträckas långre än i vanliga fa1l eller att provningsredskapen skulle uppta fler
grader än vanligt, s.ä kunde man komma överens med om högre arvode, dock
högst dubbelt emot ovanstående taxa (1827).

Sarntn2 arrsysl som i 1739 ärs fiirordning fanns stadgat fiir orilrtig justering av
mått, mä och vikt gällde åven i frågor om felaldig justering av provnings-
instrurnent. { 1826)

Bränavinslagstiftningen
Lagstiftrringen har under århr:ndradena qrftat till att dels ge staten inkomster
och dels att minska ett alltfiir utbrett missbruk av alkotrol.

Under 16oo-ta1et ågde envar rått att mot erläggande av tillverkningsavgift
bränna brånnvin till husbehov. Tillverlcning av brännvin till avsalu var däremot
Iörbehållet medlemrnarna i bryggar'änbetet.

Under nödåren på Kad XI:s tid fiirsökte man hindra eller begränsa bränn-
vinsbrännandet och ar 1718 utfiirdades sedan ftirbud mot all husbehovsbrän-
ning. Ar 1731 låttade Inan på fiirbudet och tillät ägare av i mantal satt jord
bränna brånnvin till husbehov mot erläggande av viss ådig avgift till Kronan. I
StockhoLm överläts tillverkningen åt bryggarämbetet. I övriga stapel- och större
uppstäder skulle landshövding och magistrat faststålla brännvinsparmornas
antal och vilka brånnerier som fick upp-låtas till några av borgerskapet.

fu tZ +Z tilläts alla hemmansägare på landet att txanna fiii eget Lehov mot en
konsumtionsskatt som utgick efter gårdarnas storlek, oberoende av om brän-
ning åigde ru-ur el1er ej. I städerna (utorn Stockholm, Karlskrona och Götebord
ägde de invånare som brukade minst två tunnland jord rått att under vissa tider
bränna Iör husbetrov.

er IZSO" utfärdades på grund av hungersnöden fiirbud mot all brännvins-
bränning. fu 1760 frigavs husbehovsbränningen och även br?inningen ör avsa-
lu.

Efter 7771 års svåra missvåxt örbjöd Gustav III bränning av potatis och
sl)a rnmä,- 

Ar |ZZS lörklarades brånnvinsbränningen vara kronans uteslutande privile-
giune. Försöket med kronobrånning blev mindre lyckat, bi.a. på grund av om-
fattande lönnbrånning, oc}r åtr 7779 upplät kronan br€innvinsdestilleringen i
Stockholm pä arrende. I övriga städer fortgick kronobråinnerierna fram till ar
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|TAT dä de avskaffades och brånneriprivilegiet utarrenderades till enskilda-
Husbehovsbränning medgavs santidigt på vissa villkor och fick srrabbt en om-

utbredning.
Ar 1800 stadgades att brännvinsbrånningen på landet skulle vara bunden vid

jorden. I städerna skulle endast viss kvantitet spannrnä få anviindas.
fu 1809 fick alla på landet bosatta personer rätt att mot särskild avgift brän-

na och säja brännvin. I städerna tillkom sarnrna rätt både husägare och h5rres-
gZister. Detta gav upphov till en mycket stark ökning av bränn-
vinskonsumtionen. På l83O-talet fanns ånda till 170.000 tillverkningsstälen ftr
br?innvin och man beräknade örbrulrrringen till 3O ä 40 liter per person om å:et.

Det omfattande spritmissbruket ledde senare tili att Peter Wieselgren kom att
bli en fiirgrundsgestalt inom nykterhetsrörelsen och ledare i ka:npen ör att av-
skaffa husbehovsörbränningen.

1812 infördes en konsumtionsskatt ä, 12 skilling ör varJ'e person som inte
uttr5rckligen avsade sig bruket av brälnvin. Denna skatt upphåvdes dock redan
1815.

Till 1853 års riksdag ingavs mer än 8OO böneskrifter som s1ftade till att
frä:nja nylrterheten. 1854 lännades fiirslag till ny tillverknings- och försäjnhg-
slag. Bondeståndet avslog lörslaget med 64 röster mot 15. Ola Måmsson från
Skåme anfirde bl.a. att det är bondeståndet som motarbetat, icke brånnvinsflo-
den utan den lag som skulle göra denna flod mindre farlig. "Och dr det sd ui bort
beuaka den fattiga arbetarklassens udt, dd ui icke bduat tillbaka för bibehållandet
au en lag, som tillskapat krog i nörstan uarje stuga, fAllei med därau följande brott
och fyllt fdngelsenta med uslingar, uitka, sedan de förstört sig sjdlua och kczsto,t de
sina srisom tiggare pa kommunentq skokz inom fdngelsemurarna framsldpa en
etäru7iq, jör staten ftkudl i olla suseenrTen betunganrle tilluaro?"

A. Sandberg i pråstestå,ndet hade vid överläggningen om tillverkningslagen
anfiirt bl.a. att den nya fiirfattningen borde bög'a med en bestiimd och öppen
Iörklaring att brännvinsbränning i stort och smått :ir en riksolycka- Tillverkrring-
en borde ske genom ganska små enkla pannor, med i örväg betald skatt och
endast några få veckor om året "till d.ess tilluerkningen ater lstnde inst<ingas inom
apotekens laboratoier, döifrdn den aldig bort utsld.ppas."

fu f855 kom nya lörordningar om tillverkning och örsäjning av briinnvirr.
Husbehovsbränning fiirbjöds och brännvin fick endast tillverkas dels i större
briinnerier rned en kapacitet om 300-1OOO kannor per dygn, och dels i rnindre
brånnerier med enkelredskap och pannor som r5rmde 72-20 kannor- Rätt att
d-riva stöne brännerier tillkon alla som var berättigade att driva fabriksrörelse
eller som ägde i mantal satt jord. För rått till rnindre brännerier Iörutsattes en-
dast innehav av jordegendom. Tillverkrringen sattes under statlig kontroll octr
belades rned hög skatt. Tillverlceingstiden inskränktes till 15 oktober till 15 de-
cember. Ar 1867 hade tillverloeingstideg utökats till g'u månader (1 okt. - t rnaj).
Detta medfiirde att antalet brännerier minskade.

Som segrare stod alltså de män som stridit {ör en noggrant kontrollerad fab-
riksbrånning med beskattning av både tillverkning och frrbrulcring. Av husbe-
hovsbränningens fiirsvarare framstäldes dessa som ingenting annat ån skrym-
tare, som fiir ätkomnande av den vinst som var att pfuåkna av en fabriksbrän-
nirrg som var befriad frän konkurrensen från sm.åpannor, "tagit pd sig nglderlrc-
tens mr;sk och nu betjäna sig au den jör att lstnna genomdiDa sina egenngtttga
ausiffier. "

5l
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Krönare
Justerare kunde anfiirtro en del av sina arbetsuppgifter till s.k. krönare. Det
gåi,llde bl.a- justering av öwarings- och tralsportkärl på lastageplatser, fiskelä-
gen och tjårubrännerier rn-m, som låg 1å,ngt bort från justerarens bostadsort e1ler
om haar inte sjäv tlann med att utöra sådana justeringar.

Krönare utsågs bland vä k2inda måin som var bosatta nära de ställen där de be-
hövdes. De skulle inliir Iiirste lantmätaien ha visat att de ägde nfdig skrivkun-
skap och säker kånnedom orn krönares skyldigheter octr rättigheter, enligt gä-
lande örfattningar.

I stad antogs krönare av magistraten och på landet av Komrngens befallningsha-
vande. Innan de trädde i tjänst skulle de avlägga vanlig tjåinsteed.

Det äåg justerare att låmna krönare eller s.k. varukärlskrönare nödig undervis-
ning om bruket av de måttstockar som nSrttjades vid undersökning och kröning
av laggkärl. Han skulle åven tillsarnrnans kronobe{äningen utöva tills1m och
kontroll i avseende på den kröning av laggkiirl, som blivit oexaminerade perso-
ner anliirtrodd (1739).

Krönare skulle sjäv anskaffa erforderLiga likare, stämplade av generallantmåteri-
kontoret, sa:nt br:irxrj åirn.

Entigt 1866 års bestämmelser sku.lle Krönare vara fiirsedd rled

1. Fyra röjstockar, varav 2 st fiir mnda-bukiga kiirl samt 2 st ör
nrnda-JärnntJocka kåirl om 5, 3, 2 och I och 5 kannors r5,"md,
respektive 4A, 24, 12 och 6 kannors ryrnd2. En röjstock, tillverkad av något hårt träslag med sko eller be-
slag pä det nedre iindplanet och utvisande dimensionerna på
hummer- och ostrcnträd.

3. En sats Lkatemått ä I kubildot,5,2 ocl, I kannor sa:nt 50, 20
och 1O kubilrhrm, tillverkade av fiirtennt koppar och av konisk
form.

4. En sats mindre brännjårn av omkring 2 linjers höjd och inne-
hållande kronomärke, siftorna 0-8, bokståverna K och T samt
namnstämpel, bestående av begmnelsebokstäverna till kröna-
rens samtliga ltir- och eftemamn.

5. En sats större brännjärn av oml<ring 5 linjers höjd och inne-
hå{lande kronornärke, siftor, namnstämpel samt bokstäverna
K och F.

Krönaren skul1e noga tillse att de varukiirl som skulle krönas var tillverkade av
väl torkat virke och att kimmarna i kärien glordes jämna och släta.

Krönarebefattningen avskaffades år 1a78
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Här nedan är exempel på stämplarna ör några av d.e krönare som verkade i
Norrbotten på 1860-talet
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Justeraredistrikt
Verksamhetsområdet fiir de tidigaste justerama på 16OO- och i böq'an av ITOO-
talet var hela riket. Aven när lantmäteriet tog över ansvaret ör justerings-
väsendet är 1735 fanns ingen uppdelrring i justeraredistrilrt. Allmänheten kunde
fritt vända sig tili den justare de vil1e anlita.

Först från ar 1785 kom lånen att indelas i distrikt. fu 1855 fastställdes antalet
distrilrt till 92 och ar 1866 utökades det till 93

När Justeringsstj'relsen övertog verksamheten indelades riket i 53 justerings-
distrilrt och 9 kontrollörsdistrild.

Justeraredistrikteas omfattning
Vid bestiiLr:.nande av justerardistriktens omfattning hade naan att ta hZinslIn till
" uarje orts siirskil.da beskaffenhet och iiuen till inudnarnas bekudmtighet' (7827\ .

Vid distritrrtsindelningen fiir justering av briinnvinspannor skulle man ta hän-
syn ti41. " ndrbelägenheten fir justerarens hemuist' \18351 .

En bild av landets indelrring i justerardistrih år man av utdraget ur 1859 drs
"Mqtriket öfuer ctutte embets- och tjenstemän i Riket' . Se sidan 69

lir Justerare berättigad att verkställa Justering åt personer, bo-
ende utom hans distrikt?
Hade en justerare ensamrätt till all justerirrg inom sitt distrikt el1er kunde sö-
kanden anlita den justerare som han {äv ville?

Carl Philip Asker (pseudonym ör Vildor Dahlgren) har i sin bok " Bidrag till
Suenska Landttndteiets Histoia" återgett några fall från 186o-70-ta1en som be-
rör denna fråga.

Korn'n'is.sionslantmätaren Per Gustaf Hogner, som var justerare i Stockholms
läns andra distrikt, hade öppnat justerawerkstad inne i Stockholms stad. Juste-
rarna i StockhoLns stads norra och södra distrikt, Vildor Dahlgren och Adolf
Fredrik Hofuan, alfiirde klagomä hos Överståth.ållariirnbetet över att Hogner
utfiirde justering åven åt personer som bodde inom sjäva staden och därigenom
drog till sig en del av de inl<omster som de hade påriilmat fiir sina justerarbe-
fattningar.

Överståtåållariimbetet fann att de anfiirda klagomäen inte kund.e öran1ed.a
någon åtgzird. Arendet överklagades hos Kungl. Maj:t som meddelade beslut den
8 juni 1866 med innebörd att det inte fanns skä att fästa något avseende vid de
underdäniga bewären.

Kungl. Maj:ts motivering val att en justering som verkställts av en behörig
person på en ort även giillde inom a-lla andra orter i riket och håinvisade till
Kungl. Maj:ts stadga om mått och vikt av den 10 november 1855.

Inte heller kunde distriktsindelningen enligt 1864 åLrs lantmäteriinstruldion
anses inneätta inskränlming Iör den som sölrte justering att anlita den justerare
sorn han önskade, oavsett inom vilket justerardistrilrt sorn han var bosatt.

En helt motsatt bedömning glorde Lantmäterist5,.relsen i ett fall fu 1 87 1 då
kommissionslantmätaren W. Wid6n, som blivit konstituerad till justerare i Kal-
tnar låins liirsta justeringsdistrikt, anmäde att justeraren i liinets andra distrilrt,
kotntni5si6l5lantmätaren Bror Edand Dryselius, verkställt justering åt personer
som var bosatta inom Wid6ns distrilct.
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Lanträteristyrelsen skrev ti1l Dryselius och fiirbjöd honom att {iirrätta juste-
ring av mätt eller vikter utom hans distrikt vid vite av 50 riksdaler riksmynt fiir
vaq'e gång han överträdde fiirbudet.

Styrelsen skrev vidare till bl.a. Konungens Befallningshavande och tiII länets
Förste lantmätare med uppmaning att avfordra Dryselius hans justeringsjournal
fiir ar 1870 och dår i mariginalen märka ut alla sådana justeringssökalde som
veterligen bodde inom Wid€ns distrikt.

I skrivelsen till KB anhölls att styrelsens beslut måtte göras kåint ör vederbö-
rande justeringssökande samt ör magistrater, stads- och landsfiskaler samt
kronobetjäningen ör att överträdelser av stlrrelsens beslut skulle kunna beivras.

Dryselius anfiirde underdåniga besvär och åberopade det ovan nämna beslutet
av Kungl. Maj:t från ar 1866.

Lantmåterisqreben Jrttrade sig över Dryselius besvä:r och anfiirde bl.a. att
Kungl. Maj:ts utslag ar 1866 var givet i ett enskilt mä och inte intaget i Svensk
Författrringssarnling. Utslaget kunde därlör inte anses innefatta ändring i de av
st5,relsen åberopade, allrnärt gällande öreskrifterna-

Beträffande 1866 ars Kungl. beslut anliirde styrelsen att oln sty'relsen blivit i
nåder hörd öre utfärdandet av den ifrågavarande resolutionen, "sd slaile stgrel-
sen försökl anföra skdt för en annarl utgang au mdlet . .." Des.sa skä var bl.a. att
när Hogner fick sitt tillstånd hade han bott i Stockhol-ms stad i omkring 20 ä.
Han hade opåtalt haft sin justerarverkstad diir sedan han konstituerades år
1862. Hans verkstad kunde också möjligen sägas ligga inom det egentliga områ-
det ör hans verksamhet eftersom det omfattade bl.a. Sollentuna och Danderyds
häraden, inom vilkas gamla gränser låg en stor del av Stockholm. inom broarna
(Länghobnen, Kungstrolmen, Norrmalm, Ladugå'rdslandet och Djurgården).

Kungl. Mqi:t avslog Dryselius besvär. De nJ.tillsatta justerarna i Stockholns
stad, komr:rissionslantmätarna Roberg och Backneal, såg diifir en möjlighet att
åin en gäng pröva ä:endet i Stockholm genom att besvåba sE över att Hogner
fortfarande gjorde intrång i deras rättigheter. Deras besv?ir blev dock ogillande
av Kungl. Maj:t i november 1871.

Carl Philip Asker drar slutsatsen att av dessa båda motsägande prejudikat vin-
ner man ingen annan upplysnirrg än att vad som är lagltgt I Stockholtn är
olagltgt t Kalmar.

LantmåteristJrrelsen syntes inte nöja sig rned Kungl. Maj:ts utslag med örbud
Iör Dryselius att befatta sig med justering utom sitt distrikt. Man ville dessutom
få reda på Dryselius görande och låtanden och var hal fiir det mesta uppehöll
slg.

Landshövdingeårnbetet, som tidigare avgivit uflåtande i ärendet, antog att de
begåbda "Alter@are undetdttelsernd ' skulle avse frårgan orn Dryselius i verldig-
heten bodde inom sitt område. Landshövdingeårnbetet meddelar att samlla för-
hållanden som tidigare gällde, närnligen att Dryselius var mantals.skriven och
bodde i Oskarsharnn men att hans fanilj bodde i Katnar. Det s5mtes holigt att
Dryselius vistades stöne delen av årct i Kalmar, men best?imd visshet om detta
kunde inte virrnas utan "en potisuppsikt, uitket naturligtuis inte lstnde anbefal-
las" .

Förste lantInätaren i Kalmal, Nils Lundgren, örklarade att han under de se-
nare åren och under hela sin tid i Kålrnar haft ganska litet beröring med Dry-
selius och dårfiir saknade kunskap om hans fiiretag och sysselsättningar. Lund-
gren kunde dårför inte lämna någon beståind uppgift om Dryselius tiJlbragt fler
eller färre månader i Kalmar utöver den tid som han diir be!'iinte allmZinheten
m.ed justering. Vis-serligen hade forste lantmätaren "ibland kunnqt mdrka a7t
Dryselius passerat en gata, ett torg eller nägon annan allmdn ptats i staden", ntert
om han i mellantiden uppehrållit sig i Kalmar e1ler på anr:.an ort katlde han inte
tiu.

55



56 Distiktsinrlelning

Dårcmot visste han att Drysetus sommaren 1868 fl5rttat lrån Gotland till
Ka-lmar med sin familj, hustru och barn, som allt sedan dess vädt boende i sta-
den. Sedan Dryselius blev justerare i Kalmar 1?in hade han haft ganska litet att
göra som lantmätare och r.rnder derma ledighet från allrn{n tjiinst sJmtes det
vara tärnligen tydligt att han ftir det nesta uppehå1lit sig hos hustru och barn i
Kalmar. Förste lantmätaren hade, i likhet många andra, sorn sannolikt antagit
att komnissionslantmätaren Dryselius haft sin egentliga och rätta hemvist i
Kalmar, trots att varit skattskriven på annan ort.

Bakgflrnden till misstiinksamheten Inot Dryselius ka]l vara ett utnämnings-
ärende året öre som gått lantmäterist5rrelsen emot. StSrrelsens chef, Ludvig
Berckhan Fallman, var kiind fiir sin byrålrratiska hiinsynslöshet och godtycke. I
vissa fall utn5rttl'ade han sin makt {iir att tillfredsställa personlig hiimndlystnad.

Bror Erland Dryselius blev lantmåteriauskultant år la47 , vice kommis-
sionslantmätare ar 185f och kommissionslantmätare år 1358. År lgsg ut-
nämndes han till ordinarie justerare i Kalmar stad och 1856 till justerare i Ka1-
mar liins fiirsta distrikt sorn omfattade bl.a. Kalnar stad och BorghoLa. Han
begåirde är 1862 avsked från befattningen inom fiirsta distrildet Inen återkom å'r
186-8 som justerare i lZinets andra distrik.

fu 1869 fråmtog lantmäteristJrrelsen honom fiirordnandet som justerare i and-
ra distrildet eftersom han inte bosatt sig där. LantmåteristJ,'relsens beslutet
överklagades och upphåvdes av Kungl. Maj:t i rnars 1870.

När tjiinsten som justerare i Kal'nar liins fiirsta distrikt skulle tillsättas i feb-
rua-ri 1870 var Dryselius en av sökandena. Han hade tidigare inneha.ft distrilrtet
mellan ä.ren la56-62. Med anledning av att s!.relsen årret öre fråntagit honom
hans {örordnande som justerare i andra distrilrtet beslutade lantmåterist1,relsen
att Dryselius inte var behörig att söka tjälsten och lämnade hans ansökan "u/an
uidqre quseend.e" .

Övriga sökande var komrrrissionslantmåtarna W Wid6n i Jönköpings län och
J F E Schuwert i Kalmar liin samt lantmäteriauskultanten O Tengvall.

Lantmäterist1relsen utnämnde Wid6n till tjänsten. Som villkor satte sq/relsen
att Wid6n sku-lle "senasl i början au ntistkommande oktober manad bosdtta sig
samt dArefier ha sin hemuist i Kalmar stqd". Därest Wid6n inte senast i slutet av
oktober st5rh att han åtminstone i böq'an av måuraden ha bosatt sig i Kalmar,
skulle han anses ha avsagt st befattningen oc}: "konstitutoial genast uftirdas
för den i ndmnda stqd boende sökaru7e Schuu.tert' .

I tidntngen Kalmar: kom-nenterade man utnåmningen och skrev bl.a- att man
1är visserligen v€rra van vid egendomliga resolutioner från den nämnda styrelsen
flantmäteristyrelsen) men den s5mes åindå inte ha uttöDt sin törmåga att bereda
allnaånheten överaslcdngar. Vad som i detta fall ftirst faller i ögonen är det vill-
korliga utnånnandet av en person titl tjänsten och det samtidiga utniimnandet
av en annan person till samlna tjänst i ett slags "survivans" (rättighet till t1'åtrst
efter innetravarens död) Lantrnäterist5rrelsens förfarande sJmes i detta fall sär-
skilt godtyckligt och vittnar om att stJ,.relsen vid tillsättande av {änster bestäm-
mer sig efter grunder och omständigheter som inte kan rrtrönas av ansökeings-
handlingarna- Obegripligast synes, enljgt tidningen Kalmar, vara att styrelsen
ansett skäligt att anta en justerare från €rnnan ort, då det fanns flera" inte bara
kompetenta utan även mer meriterade sökanden som var bosatta inom distriktet
och sorn till fuIlkornl;g belåtenhet och utan anmärkning förut bestritt den ifräga-
varande tjEinsten. Om ett sådant sätt att utnämna till tjälstebefattningar vunne
efterföUd, skulle köpslagan orn {änster lätt åter ko'"'"a ig-O. Metoden är säe-
des absolut örkastlig, avslutar tidningen Kal'nar.



Justeraredistrikt i Norrbotten
1736-1809
Norrbotten ingick under denna tid i Västerbottens län. Sorn justeraredistrikt
kallades Norrbotten ör Våsterbotten 3.

1410-1855
Efter den nya länsindeLringen var Norbotten uppdelat i tre justeraredistrikt.

1856-1865
Är 1S55 utf?irdade Överdirektören vid lantmäteriet en kungörelse angående jus-
teraredistrilrten i riket. Den liriigale distriktsindelrringen ansågs icke motsvara
sitt åndamä med hiinsyn till de nya Iöreskrifterna angående justering av mått
och vilct som trätt i kraft detta å'r. Alla stapelstäder samt Stocldrolm ?igde dock
rätt att avlöna egna justare.

Norrbottens läns &ra distrild hade öljande omfattntrg

Första
distriktet

Stapelstaden Pitea" Piteå landsfiirsamling, Älvsby kapellag,
Arvidsiaurs och Arieplogs lappmarker

Andra
distriktet

Stapelstaden Luleå, Nederluleå och Överluleå socknar samt
Jokkmokks lappmark

?redJe
distrilrtet

Kalir ftigderi och Gällivare lappmark

Fjärde
distrildet

Stapelstaden Haparanda rned Torneå ögderi och Juckas-
jåirvi sarat Enontekis lappmarker

1866-1878
Ar 1366 faststållde LantmåteristJ.relsen vissa ändringar av justeraredistxilden i
riket- För Norrbottens de1 inr:.ebar det ingen ftirändring av distriktens omfatt-
ning. Däremot fastställdes vilka orter som skulle vara justeringsställen. Det blev
för

Första distrildet Piteå stad
Andra distrildet Luleå stad
Tredje distrildet Töre by
Fjärde distriktet Haparanda

Om gift€ anledning öre1åg kunde justringsdistrikt, som gränsade till varandra,
fä örenas och innehas av en justare.

StJlrelsen för Statens jårnvilstrafik tilläts att oberoende av distriktsindelningen,
anta justerare liir den årliga justeringen av de vågar och vikter som begagnades
ör viigning av gods på trafikstationerna.
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ta79-19t2
När ansvaret fiir justering av mått och vikt fu Ia79 överfiirdes til Kungl.
Justeringsst5rrelsen ändrades även rikets indelrring i justeraredistrikt. Landet
indelades i 53 distrikt, där Norbotten bestod av distrikten nr 5l-53 sorn
omfattade nedanstående socknar och städer.

<1 Piteå" Arvidg'aurs och Arjepiogs soclc:ar, lilvsby kapellag samt
staden Piteå

52 Nededuleå, Overluleå, Råneå, överkalix, Jockmocks och GäIlivare
socloear, den del av Nederka-lix socken sotn var belägerr väster om
Törefärden, Kvik\lokks kapellag samt staden Luleå

53 Nedertorneå, Karl Gustafs, Hietaniemi, övertorneå, Korpilombolo,
Pajala Jukka$ärvi och Enontekis socknar, den del av Nederkalix
socken som inte tillhörde distrikt 52 samt staden Hanraranda

Distrildsindelning skulle tillämpas i den mån det blev möjligt genom den tidigare
justerarens avgång.

Justerade redskap skul1e hädanefter endast märkas med distriktets nummer
och årtal, men inte med justerarens initialer.

Detalj av måtkedja, krönt år 1875 vid General Landtmäteri Kontoret (GLK) av
Erik Gustaf Liunggren (EGL)

Ur Lantmäterimuseets sainlir-rp'ar



Ju ste rare distrikt i N onb ott en 59

L736 - 1809

Esaias Hackzell (1736-1762\
Fredrik 3odtn (1753- 1768)
Olof Nicklas Claus6n (1757- 1801)
Lars Wilhelm Claus6n (18O1-1809)
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1810 - 1855

r-:r
,.->

Distritt nr 1 Distrlkt nr 2 Dlstrikt nr 3
Lars Wilhetn Clausön
(1810- 1826)
Lars Petter Bergnef
(1810- 1844)
Jonas Sivertsson
Lundberg (1845- 1856)

Lars Wiltrelm Claus6n
(1810- 182s)
Lars Petter Belgner
(1810- 1844)
Nils Petter Brörns
(184s- 1856)

Lars Wilhebn Claus6n (181O-
1816)
Lars Petter Bergner (1810-
1816)
Jacob Vilhelm Hackzell
(1816- 182o)
Hals Vilhelm Hackzell
(1822-18so)
Karl Henrik Burrnan (1851-
1856t
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1856 - 1878

Distrikt nr 1 Distrikt nr 2 Distrikt nr 3 Distrikt ar 4
Isac Wilhelm
Liadfors (1856-
r879)

Lars Ruuth
(18s6- r 87e)

Nils Petter Brörns
(18s6- 18s8)
Lars Ruuth (1858-
7879)

Karl Henrik Bur-
man (1856- 1861)
Erik Pipon {1861-
187s)
Abratram Aur6n
(1875- 1879)
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La79 - L9t2

Distri&t nr 51 Distrtkt nr 52 Distrikt nr 53
Olof Johan Burrnan
(188o- 1888)
Erik Gustaf Huss (1888-
19Os)
Cad Helnaer Huss (19O6-
191O)
Cad Gustaf Wilhelm
Zetterstedt ( 1910- 1912)

Lars Ruuth (1880-
1894)
Carl Hjalmar Alexander
von Essen (1894- 1904)
Carl Gustaf Wilhelm
Zetterstedt (1904-
19 72)

Abrahan Au€n (188O-
189s)
Gustaf Adolf Grape (1895-
rer2l
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Justerare i Norrbotten L736-L912

Narnn Aren Stämpel Distrt&t Städer
Abraham Aur6n 1875- 1878- AA 4 / 1866 Haparanda
Abratram Aur6n -1879- 1895 53 / 1879 Haparanda
Lars Petter Betgrrer 1a 10- 1816 LPB 1-3l 1810 Luleå
Lars Petter Berqner 1a16-1825 LPB 7+2 / 1870 Luieå
Lars Petter Bergner 7825-1844 LPB 7+2 / tSrO Pitea+Lulea
Peter Edvard Bersner 1432 PEB vik

7+2 / la70
Fredrik Bodin 1753-7768 FB 3 / 7736
Nils Petter Bröms 1845-1856 NPB 2 | 7410 Luleå
Nils Petter Bröms 1856- 1858 NPB 3/ 1855
Kad Henrik Burrnan 1851- 1856 KHB 3 / 1810 Haparanda
Karl Henrik Burman 1856- 1861 KHB 4/ 1855 Haparanda
Olof Johan Burrnan 1879- 1888 51 sL / ta79 Piteå
Olof Nicklas Clamsen 1757-t784- oNc 3 | 7736 Luleå
Olof Nicklas Claus6n -1785-1801 o/N/c 3 / 7736 Luleå
Lars Wilhelm Claus6n 1801- 1809 LWC 3 11736 Luleå
Lars Wilhelm Clausdn 1810- 18 r6 LWC 1-3 / 1a 10 Piteå
Lars Wilhelm Claus6n 1816- 1825 LWC r+2 / ta10 Piteå
Carl Hjalrn3l fl'lexander
von Essen

t894-1904 52 52 / 1879 Luleå

Carl Gustaf Graoe 1895-1912 s3/ 1879 Haparanda
Esaias Hackzell 17 36- t762 EH 3 | 7736 Luleå
Jacob Vilhelnt Hackzell 1816- 1820 IVH 3 / 1810
Hans Vilhelm Hackzell 1822- 1850 HVH 3 / r810 Haparanda
CarI Helmer Huss 1906-1910 51 s\ / 7a79 Piteå
Erik Gustaf Huss 1889- 1905 51 5r | 7479 Piteä
Isac Wilhelm Lindfors 1856- 1878 IWL {JWL) 1/ 1855 Piteä
Jonas Sivertsson
Lundberg

1845-1856 I/S/L 1/ 18 10 Piteä

Erik Pipon 1861- 1875 EP 4/ lsss Haparanda
Lars Ruuth 1856- 1858 LR 2 / ra55 Luleä
Lars Ruuth 1858- r878- LR 2+3/ 1855 Luleå
Lars Ruuth -7879-1a94 52 52 / 1879 Luleä
Carl Gustaf Wiltrelm
T,etterstedt

1904-1910- 52 52 / 187e Luleä

Carl Gustaf Wilhelm
Z,etterstedt

19LO-19),2 <1 <o 5I+52 / LA79 Luleå+Piteå

Ären

Aren

1736-77a4 Behöriga enlgt 1735 års fiirordning
1785- 1878 Konstituerade av Generallantmäterikontoret
la79- 19 72 Konstituerade av Kungl. Justerirgsst5,.relsen

Dtstrtkt: 1736 = AC3 (aren 1736-18O9), 1810 = BD 1-3 (1810-1855), 1855 = BD
1-4 (1856-1878), 1866 = BD 1-4 (1866-18781,1879 = 51-53 (1879-1912)
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Biografier
över iusterare i Norrbotten

Abraham Aurån, ödd 4 juli 1830 i Långsele socken, son til1 prosten i Sidensjö
Henrik Per Aur6n och Kristina Elisabet Sundberg. Student 1852.
Lantmåteriexamen !862. Vice kommissionslantmätare 1869. Förordnandet
återtaget 1889. Utnåimnd till justerare iBD 4166 den 2l juni 1875 efter E. Pipon
och fiir riksdistrikt 53 ar 1880. Verkade som justerare till sin död 1895, och
efterträddes dä av C G Grape. Bodde i Haparanda. Gift med Margareta Joharura
Holmqvist, f 1830, d 1894, {örut gift med Ryske v. konsubr i Haparanda Lars
Lindbäck. f735)
Stämpel: AA 53

Lars Peter Bergner, fiidd den 26 oktober 1759, son till handlanden i Gävle
Erik Bergner och Sara Greta Sehlberg. Lantmäteriexamen 1781. Uppgick sam.ma
år grånsen rnellan Jäm.tland och Norge som vikarie fiir Johan Törnsten. E. ord
laartmätare 1783. Förste lantmåtare 1815. Styresman La24-34. Avsked lrån
lantmäteriet 1834 rned pension. Justerane 1785 i Västerbottens län. Fl1'ttade ar
1799 ti17 Råneå och fick troligen ta trand orn den nordligaste delen av 1änet.
Utniimndes den 1 rnaj 18lO till justerare i Torneå, Kalix och Råneå socknar. Ar
1al6 fick gränssoclcrarna mot Finland bilda ett såirskilt justeringsområde som
innehades av J V Hackzell. Niir L W Claus6n avled år 1825 övertog Bergner
dennes omr'äde i lZinets södra del, och hade från den 11 juli 1825 ensam
ansvaret fiir huvudparten av justeringen i lZinet. Innehade örordnande som
justerare inom dubbeldistrildet frårn den 17 mars 1835 fram till 1845.
Eftertråddes sorn justerare av J Lundberg och N P Bröms. Bodde i Rärneå. Död
L447. Gitt 1785 med Anna Sofia Renmark, f 1766, d. 1843. Tre söner lantmätarc,
dotter gift med lantmätaren Nils Peter Bröms. (770)
Stinpel: LPB

Peter Edvard Bergaer, ödd i Råneå den 11 januari 1807 och son till
lantmätaren Lars Peter Bergner. Lantmäteriexamen 1827 , vice kommissions-
lantmätare 12 mars 1832. Förordnande under några månader 1832 som
vikarierarde justerare fiir sin far. Utnämndes till kommissionslantmåtare 1837
och avled den 4 rnaj 1844. Arbetade vid arvittringen la34-44- Komr:aissions-
iantmätare 1837. Bodde i Råneå. Gift 1834 med Helena Burman, f 181O och
dolter till Prosten i Råneä Olof Burm an- t77\l
S+ärnpe1: PEB

Fredrik Bodin, fitdd 1730, son til1 kronofogden i Västerbottens nedre {ögderi
Olof Bodin och Ottiliana Blomfeldt. Lantmäteriexamen 7749. Yikarie 1750 fiir G.
Edlean och 1751 ör E. Hackzell. E ord. lantmätare i Västerbotten 1753 utan
lön. Fullmald 1757 rned 2OO dlr smt i lön. Död i Nederluleå 18 olrtober 1768.
Gift 1759 med Inga Katar"ina Lagerborg, dotter till öv.löjtn. Daniel Skragge, adl.
Lagerborg.. (592)
Stämpel: FB

Nils Peter Brörns, född den 9 }un 1797 i RJmeå, son till soldaten Elias Bröms
och Lisa Greta Nilsdotter. Lantmäteriexam.en 1823. Vice kommissionslantmätare
1825 och kornrn'issionslantmätare 7832. Vid awittringen 1a41-61. Utnämnd till
justerare i BD 2/L6 den 22 mars 1845. Området hade blivit ledigt efter hans
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svårfar L P Bergner. Slutade sola justerare ar 1858 och efterträddes av Lars
RuutJl. Flyftade 1859 frårl Rråneå till Nederkalix. Död 8 olrtober 1861. Gift med
Laurentia Petronella Bergner, f 1802 och dotter till Förste lantmätaren Lars
Peter Bergner. Bröms upprättade 1852-53 sockenkarta och beskrivning över
Räneå socken tillsarnmans med Lars Ruuth och J. E. Nyström. {772)
StärnFel: NPB

Karl Henrik Burman, f den 11 lrrraj 1a22, son ti11 kronofogden i Kalix liigderi
Erik Burman och I(ristina Henrika Tornberg. Lantmäteriexamen 1844. Vice
komrnissionslantmätare 1848. Kommissionslantmätare 1852. Utn:imnd 17
januari 1851 till justerare efter H V Hackzell i distriktet BD 3/76 omfattande
Haparanda stad samt Carl Gustafs, Neder- och övertorneå socknar. Arbetade
som justerare frarn till år 1861, då han efterträddes av E Pipon. Vid awittringen
1862-71. Avsked 1882 med 600 kr pension. Död den 19 april 1886 i
Nedertorneå. Gift 1:a 1847 med Aurora Gustava Bergensträe, f 1816, d 1855
och dotter fill major Gustaf Adolf Bergensträe och Elisabet Margareta Govenius,
2:amed Elisabet Fredrika Engman från Uleåborg, d 1876 i Haparanda. Son: vice
komnissionslantmätaren i Västerbotten Erik Gustaf Burman. 1786).
Stårnpel: KHB

Olof Johan Burma!, f den 6 augusti 1817 i Övertorneå s:n. Son till prosten i
Ragunda Olof Elias Burman och Anna Helena Furtenbach. Lantmåteriexamen
1840. Vid anwittrilgen 7a42-44. Vice koo-oissionslantm.ätare 1844 och
kommissionslantmätare 1849. Förordnad 1850 att vara delrringslantmätare vid
awittringen med tillständ att samtidigt tjänstaöra som kommissionslantmätare.
Andre lantmåtare i Västerbottens lån 1866. Tilllörordnades 2O april 1880 som
justerare efter I W Lindfors i Norrbottens låns södra distrikt ned riksnummer
51. Avsked från lantnåteriet 1886 med 1.600 kr i pension. Kvarstod som
justerare till 1l augusti 1888, då han efterhäddes av E G Huss. Bodde senare i
Uppsala. Gift 1844 med Lovisa Desideria Vestermark, f 1820 och dotter till
fältsekreteraren Karl Olof Vestermatk och Maria Magdalena Nordlund. (6O0)
Stämpel: 5l

Las ltrIilhelm Claus6n, fodd, 29 ohober 1771 i Piteå Son till fiirste
lantmätaren Olof Nicklas Claus€n. Lantrnåteriexamen 7793. Vice
kommissionslantmåtare 1800. Komnissionslantmätare 1803. And_re lantmåtare
182I. Eftertrådde den 8 juli 1801 sin far som justerare i Nonbottens södra de1.
Död 12 februari 1825. Justeringsdistriket övertogs därefter av L P Bergner.
Bodde i Håkansö. Gift 1:a med Anna Kristina Claus6n, f 1768 i piteå d 1817,
dotter till Nils Clausen och Anna Maria Sterner; 2:a år 1818 med Sara
Bryggman, f 7769, d 1849. EL dotter i iörsta giftet, Johanna Maria, gift med
awittringslantmätaren Jonas Sivertsson Lundberg. (7 13)
Strirnpel: LtrrC

Olof I{icklas Claus6o, {ödd den 19 jurn fi32, son till löjtnanten vid
Västerbottens regemente Nils Clausen och Brita Sundberg. Lantmäteriexamen
1752. E.ord. lantmåtare 1753 utan lön. Fullmakt 1757. Ordinarie lantmätare
1782. Konstituerades den 11 januari 1785 till justerare i norra delen av
dåvarande Våsterbottens 1iin. Övedät ar lSOl uppdraget på sonen Lars Vilhel-m
Clausen. Förste lantmätare 1802. men sonen skötte svsslan fr. 1805. Död 11
jufi f813. Bodde i Håkansö, Piteå sn. Gift l77l med Erika Johanna Magdalena
Lang, t 1741, d 1803, dotter till prosten i Luleå Lars Lang och Elsa Margareta
Hilleström. Son: andre lantmätaren Lars Vilhelm Clausön. "Ar l8O9 kunde intet
utrdltqs i anseende till Ryssens uistande i landet' . {5791
Stämre1: O/N/C
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Carl Hjalmar Alexaader von Essen, {ödd den 4 februari ? i Nederkalix
socken- Är 1877 underlöjtnant och sedermera löjtnant vid Norrbottens
fät1'ägarekar. Kapten 1894 och major 19O2. Brandchef i Luleå under branden år
1887. Stadstullmiilctig i Luleå. Skeppsmåtare i Luleå 18a3. Utnåmndes den 2O
december 1a94 till justerare i riksdistrikt 52 efter Lars Ruuth. Behöl1
justeringsuppdraget till sin död den 28 mars 1904 och efterträddes av C G W
T,etkrstedt.
Stämpel: 52

Carl Gustaf Grape, ödd den 7 oktober 1857 i Nederkalix, son till majoren i
armön, kommissions- och awittringslantmätaren Johan Grape och Emilia
Bergman. Student 1882. Lantmäteriexamen 1888. \rice komnissionslantmätar.e
1897. Kornrnissionslantmåtare 19Oi. Utnålnnd ti1l justerare 4 juli 1895 ör
riksdistrilrt 53 efter A Aurdn och var i tjåinst även efter 1912. Distriktsiantmätare
i Kalix distrikt 1909. Avgång ned pension 1923. Död 23 november 1925. cift
1903 med Britta Amanda Sundberg, f 1880. Karl Gustaf Grape var en mycket
tillbakadragen man, högt skattad av befolkrringen ör sin noggrannhet och
råttrådighet. För dem, som liirde kånna honoIn nårmare, framstod han sorn en
fint kultiverad och sympatisk person. (740)
Ståftpel: 53

Esaias Hackzell, Iödd 20 april l7O7 och son till kronofogden i Luleå Martin
Hackzell och Kristina Plantin. Bror till Matias Hackzell. Vikarie som lantmätare
1732 Itu S. Ryding i Ostergötl. län. E.ord. lantmätare 1735 i Stl ms län,
trarrsport till Våsterbottens lån sarnrna å'r. Ordinarie lantmätare L2 aprtl L744.
Gjorde isrnåtningar på Botkriska viken. Justerare inom AC 3/66 (Norrbotten).
Död i Nederluleå 21 januari 1762. Gift med Marga.reta Mellin. Flera av hans
kaftor finns pä krigsarkivet, bl.a. karta öfi,/er Västerbottens höfdingedöme av år
1743. (s76)
Stämpel: EH

Hans Vilhelo Hackzell, född a februari 1789 i Övertorneå, son till Andre
lantmätaren Jakob Vilhelm Hackzell i Luleå. Lantmåteriexarnen 181 1 . Vice
kornrnissionslantmätare 1816. Ko--issionslantmätare 1819. Vid Ryska
åigoutbJ,tet la21-24. Vid awittringen 1.a34-37 och 1845-5O. Häradsskrivare
182i. Utnämnd till justerar:e 3 oldober 1822 i "de delar af Carl Gustafs samt
Neder- och Öfuer-Tornea socknar i berörd"a liin som ttllhör Suenska Kronan'.
Distriktet hade tidigare innehafts av hans far. Avsade sig justeraruppdraget rår
1850 då han blev kronofogde i Torneå fögderi. Efterträddes i justeraredistrjkt BD
3/76 av C H Burman. Avsked som kronofogde 1855. Nib Karl XV som kronprins
besölde Tornedalen blev Hackzell i kronprinsens nårvaro av landshövdingen
högtidligen dubbad til1 RVO. Avsked som lantmätare 1861. Död 7 rnaj laTO i
Övertomeå Gift 1820 med Brita Katarina Grape, f 1795, d lS76 och dotter till
ko"'"'issionslarrtmätaren Isak Graoe. Son Isak Vil}relm Hackz.ejl (769\
Ståimpel: IIVH

Jacob Vilhelm Hackzell, fitdd 11 oktober 1757 i Bygdeå socken. Son till
Matias L Hackzell och bror till Esaias Hackzeil. Student 1782 i Abo samt
lantmåteriexamen samma år. Komnissionslantmåtare 1783. Andre lantmåtare
1815. Utn:imnd till justerare 3O januari 1816 för gränssocknarna mot Finland.
Justeraredistrilrtet var utbrutet ur L P Bergners stora nordliga område. Död 16
februari l82O i Övertorneå. Justeraredistriktet BD 3/16 övertogs sende av
sonen Hans Vilhelm HackzeU. Gift 1784 Ined sin svägerska Kristina Charlotta
Löfuing, f 1759, d 1a47. Söner: Awittringslantmätaren Hans Vilheln Hackzell
samt en son som kom-missionslantmätare i Uleåborgs län. (712)
Ståmpel: IVH
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Carl Helmer Huss, f 1865 och son tiil Erik Gustaf Huss {se nedani. Student
1884. Karlberg 1885-86. Lantmäteriexamen 189O. Vice komrn.issionslantmätare
1899. Kapten vid Våsterbottens regemente. Bodde på Sunnanå i Skellefteå
socken. Gift 1895 Ined Lydia Bexelius, I 1874. Utnämnd 25 januari 1906 ti11
justare i riksdistrilrt nr 51, omfattande södra delen av Norr.bottens län. Distrilrtet
hade tidigare innehafts av hans far, Erik Gustaf Huss, som även var iusterare i
angränsande distrikt. nr 50. i Västerbotlen. Ar lg lO övertogs disrrikt 5l av C G
W Zetterstedt. (649)
Stänpel: 5l

Erik Gustaf Huss, godsägare och kommissionslantmätar.e i Västerbottens lär.
Född 1830 och son till lqrrkoherden i Fredrika Johan Axel Huss och Sata Maria
Nordenström. Lantmäteriexamen 1851 och vice kommissionslantmåtare 1856
samt kommissionslarrtmätare 1864. Avsked 1895 med 1.6O0 kr i pension.
Bodde på egendom i Fållans by. Gift 1856 med Amalia Kjellerstedt, f 1833, d
1896. Utnämndes 1888 till justerare i riksdistrild nr 51, omfattande södra delen
av Norrbottens låin. Han var även justerare i distrikt 5O i Västerbotten.
Företrädare var O J Burman och distrilctet övertoss 19O6 av sonen Carl Helmer
Huss. {615)
Stiimpel:51

Isak Vilhelm Lindforss, född den 2 augusti 1826 i Piteå, som till inspekoren
vid Långviks glasbruk Israel Lindforss och Karin Granlund. Lantmäteriexarnen
7849. Vice kommissionslantmätare 1856. Vid awittringen 1858-87.
Kommis,sionslantrnätare 1872. Avsked 1887 med 2.OOO kr men kvarstod sorn
kommissionslantmätare till 1a98. Major vid Nonbottens fälq:igarkår. RSO.
Bodde i Piteå Utnämnd 9 juni 1856 till justerare i Norrbottens södra distrikt,
BD 1/55. Området hade tidigare innehafts av J Sivertsson Lundberg. Slutade
som justerare 1879 och distrilctet övertogs av O J Burmaar, nu med
beteckningen riksdistril<t 51. Gift l:a med Karin Lindgren, dotter till rådmannen
i Piteå Anders Lindgren och Sofia Falk, 2:a med Sofia Bergrnark, dotter tjll
tulljalrhrppsyningsmannen Oscar Tingwall och Brita Lovisa Wacklin.
Verkstållande direhör i Våsterbottensbafikens kontor i Piteå sedan
styrelseledamot. Död i Piteå 19 maj 19O9, 82 ar gamnal. Son: mqioren vid
Norrb. f:iJtjägarkar Carl Isak Lindforss, lantmäteriexamen 1893. fta2\
StårnFel: IWL

Jollas Sivertssoa Lundberg, f 16 september 1787 i Kinnebäcks by, Byske sn.
Son till såginspektoren Sivert Lundberg. Examen 181O. Vice kommissions-
lantuätare 1819. Vid Ryska iigoutbltet 1a2L-24. Komr:rissionslantmätarc 1823.
Vid alvittringen 1838-54. Bodde i Håkansö by, Piteå sn. Utnämndes till
justerare 23 mars 1845 i BD 1/16, "Luleå fiigderi med Piteå stad,,. Död den 10
februari 1856. cift 1817 på Olofdal med Johanna Maria Claus6n, t 1797, d. LBBB
och dotter tjll Andre lantmåtaren Lars Wilhelm Clausen. (771)
Stämpel: IL

Erik Pipoa, liidd den 27 }ub 1829, son til1 apotekaren i Torne, Gustaf Pipon
och Eva Margareta Engelmarck. Lantmäteriexamen 1851. Vice kommissions-
lantlnåtare 1855 och kor""'issionslantmåtare 1864. Utnämnd till justerare den
7 februari 1861 i distrikt BD 4/55 med Haparanda som huvudort. Distriktet
hade tidigare innehafts av K H Burman och trans efterträdare blev A Aur€n. Död
8 april 1875. Bodde i Haparanda. Ogitl. {7221
Stämpel: EP
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Lars Ruuth, fitdd 19 mars 1816 i Rutvik i Nederluleå. Bondson.
Lantn äteriexamen 1 84 1. Vid avvittringen rc4 2 - 80. Kommissionslantrnätar:e
1853. Avsked från awittringen 188O r:led 2.OOO kr pension, men kvarstod som
komissionslantmätare. Utnämnd ti11 justerare i distrilrt BD 2/55 den 2 iuni
1856. Den 8 oktober 1858 erhöll han även distrikt BD 3/55 efter N P BrOms. Vid
1879 ars reform sa'n:nanslogs huvuddelen av distrikten till riksdistrikt nr 52,
och Ruuth erhöIl konstitutorial på detta den 19 januari l8a0. Död i Nederluleå
22 december 1894. Gift 1845 med Helena Vikberg, f 1825. Tre söner lantmätare.
(773\
StärnFei: LR

Carl Gustaf l[ilhelm Zetterstedt, fitdd 9 juni 1S69 i Jönköping och son dl1
lekorn Johan Zetterstedt och Herta Tetterströrlr' Underkljtnant vid Sr:aäands
grenadjärkrir 1889 och löjtnant vid Norrbottens regemente 1894, diir han senare
avancerade till kapten och mqjor. Utnämndes till justerare 19 maj 1904 i
riksdistrikt nr 52, som lidigare innehafts av C H A von Essen. tu 1910 fick han
även överta riksdistrikt ru: 51 eftel C H Huss. Kvarstod som justerare till
utgängen av 1913. Utnå.mndes 1917 till överstelöjtnant i ar|n6n och vid Hallands
regemente 19 18. Han innehade åven kommunala upp&ag i Boden, bl.a-
valnämndens ordfiirande i Overluleå 1913-14, och var 1898-19O9 brandchef i
Luleå" dår han bidrog till att Luleå stad fick vattenledning, vilket högst avsevärt
kom att underlätta s1åckningen av eldsvådor. Inte mindre ån 90 brandposter
ingick i systemet. Avsked som oficer 1924 oc}r avled i Eskilstuna den 4 mai
1936. Gift med Elsa Dahlberg, f 1879.
Ståmpel: 51 52

Ovanstäende biografier är sammanställda med material frå,n bl.a. " Suen ska
tontmdtare 1628-1900' (Viktor Ekstrand) , " Suenska lantmiitare del 2, 1900-1970"
(Sveriges lantmätareförening) , "LantmAtei i Norrbotten" (Föreningen Norbottens
lantmäterimuseum) och "Saensft må|t-, mal- och uildhistoia 1605-1889' (Bruzelli.
Carlestam).

Sifta inom parentes i slutet av biopgaft = nunlmer i Ekstrands och Sveriges
lantmätare{öreninss IörtecliJdns över svenska lantmåtare.
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CIVILE EMBETS- och TJENSTEMEN
I RIKET
år 1859

Civil-Denartementel

1859 års justerare
Utdrag ur

MATRIKBL
öfuer

Jnstrrars

Io rl [ått oob Yldor.

83

Stockholnlf. Stad.

ofrr distrikt€t.

UtoÄmnd till
ru innehaf.

valde embete
eller tjenst.

1839 Nov.

lE3E Sept.

858 otr.

I85E Oki.

856 Juni

1857 Maj I

1856 NoY.

öd rs Aistriktel.

Upsala Lan.

Rasbo hÄrader.

och lllbo hÄrrder.

redje disiljkt€tr NoruEde
Olands och Orbyhur hånder.

Stockholns Ldn.

hundra, LÅughurrdrr, Sen
hundrå, Wallenlum och S

iuns hÅriiler. åfYenrom Dal
ryds och fuera akeppalager.

r!dje diaifiLtetl
Oslhåmmarr och I
der rD€d Frösåkers,
hundra, Sjuhuodn och
drå hårsd€r rrmt l/åtrDs,
tuns, Bro, Wit4 Weddö
Hiituerö skepprlåB€r.

Fredtik Eofman,
Fredrik WaUin, Koh:!-LaDdtmöllre......

Bengt Eenic Alttefihatk, v. Kom,.-
tare. {se Låndtmöteri-Staten i Stord

Lund.ahl, t Kom:r.I,&odlniitårc,

Jos.f Grö^1:d.ll, Ändl€ LsDdtmätsre,

hDdrmåteri-Shl€!).....

l8l5
l7s8

1E34

tE20

lE27

| 818

t806

tE t8

Svårölösa o.h SotholEs
såmt W€rmdö akeppshg.

ndra dirtriktet: Sictunr och
Wsrbolms stÄder rord Dtlioe.

tl'allrtt, Kolor.-Litrdtnåt,re, I d.

Landlmåleri-Stat?r).....

drit, (!e Lnodcmit ri-Si0leo).......................
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8.&

ö r.s ta distrikt€t:
stad ncd Wftdsbo händ.

ndra distriktet: Slöfde,
och lalköpiogs stöder Iu€d (å

lfkinds, lVallå, Gudhees, wilste
iFrökinds och \vårtofts hårader

Skaraborgs Län.

laDds häroder.

Krottot,ergs Ltin,
örstå distriktet: weriö
med KiareYalds,
och Allbo håråder.

ndra distrikt€t: liongr

tare. i& Landtuiit€ri-stEt€trJ .......... ...... ..

Civil-Denertementet.

Jusierare af nått o. vigter. (Forts.)

Ferdinanal Bc.kln'u , !.

Wingdtd, \. Kom:s-Lårdtmälsre,
Lårrdl återi-Stsleo)

Å(ted. Alin' v. Kom:s'Laudtrnåtsre,

petter Lied.berg, Kou:s-Lsrdtmäiate,

Ånd(rs Joachirn tYeslerdahL, K

Åryr?d Emil Mod1a, Kom:e-Laudtmåure,

,tlbin NgQ,ndrr, Kom:s-Litrdimäisre.

Gustal AdoU LilngdahL,

t798

t8t 5

tö29

1827

l8{d

tö5u

IE57 Sepr.

1856 Mare

lE50 Juni

1856 Juni

1856 Juoi

redje distriktei: S[ara
Lidköpilrgs stiider med K
Krnreljerdioss, SI(6"ninss,
ske, Bsrne, wisle, Äre o(h

Latrdhriiteri-St6leD).. I85E Apr. I

Landrnåteri-Sraten).. 1656 Jtrri| 817

t799

1822

tEl I

lE2l

t806

tE4t

lE t7

tE12

rE34

1842

1827

Ullvidinge hnrader.

redje distriktet:
häråd.

Jönlcöpings Lan.

örsta distr iktet:

dra och Norra Wedbo härader

Westmanlandl Ldtt.

tåre, {se Lsudimäteri-Slaren).... . . . . ....... Juni

Lnndlnrnteri-Ståte!)... ..

Jöoköling och Grerns stad sau
Tveta, Wisiå ooh Mo hårader.

Lnndtmite -Slakn) ..

trdra di!triktcl: We6ibo
Ostbo och Westra härad€r. rniitÅr€, (5e LÄDdtmiiieri'Staten)......

l]'ilhehn lr ler6son, v. Ro .s-

!e dj e.d istrik te t: Eksjö
ned Ostr8 hihad, äfvenrom

rdett Gntao.l We,,efilrö6, Koro:s-Lsrdltr1,
tare, (ft Lrndl,närcri-Shleo) .. ............ .....

örsta dist!iktet: lV
slad lned Si€rde, Ytter'
Norrbo och TuLurdra

tåre, (se Landtnriit€ri-Slåt€ll)...... 160t tE27

åfvellson Snöfri$ge härad xoed
uldaDtag åf Muoktorls sockeD.
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Civil-Denartementet.

Justerare af mått o. vigter. (Forts.)

Gustaf Hiubom, u. Koms-I

85

w e slnlan@tt&s Latt.

lsc Ls udimåteri-Slnlcn ) . tE l7

lE33

18t t

l8i6 J uui

erde distr;ktet: SÄls stad

rcdj e distr ik te t:
lE5{i Jrni

1650 Juni

lE56 Juni

lEå6 Juni

1E10 Juni

lEå6 Juni

och Wagnsbro hÄrader.

Incd ör,€r-Tjurbo, Simtuno
Thorstuna och WåhlA hårflder.

jetde distriltet:
deo NolrLöping.

eDrt€ distriktetl
Söderlöping tned Hann
och Skärlinds hårader,
lon de delsr sf Björkekiods
OsttiDds hårader, hrilkå I

so.k Eenrih Teolrorr ltIDenrlr, v. (oru:s'

måtåre....-................
Augusl Carl son, Kom:6_Ltndtruälare,

1853

lE3 tLsndtnnieri-Statcn)......

Österg ötloj1tA.. LälL

örstå distriktet:
ståa med Akcrbo,

lNob Pontts Bd99a, Kåpiton vid K.
Grcnadier.Rcg., Le',dtnriteri-Ausloltart

Kiodo, walkcbo, llsoekirds
Gullberg! hiirader.

Ddrå di6trikt€t: 1V Jakol) Fftdtik Sclktrr, Kom:s-
och Skenninge stid€r n€d
Iysings, Göstrir$, Ydre,
folka, Bobergs ocl Asla

El:ic Öhding, Kour:s-LåndtmÄtarr, (ie

rilen.

tE07

1821

1E3{

tE47

Regoå, Skedevids, Risitrge
wångs sockosr åf I'iDsp
lär; Memminss, Bråbo oclr

nÄteri-Stålen)

siogr härader samt de delar 3l
Björkelirds och Oslkit'ds härå'
der, som ligga norr orl Brå'

lE35 lEå6 Jroi

Aeifihold Bcnnet, Stadr-lngeniör .....

Grslal I(lcin, v.. KoE:r-Landttnätqre,

| 808

tE29

1826

tE50

röder om Bråviken.
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86

Södermanland* Ldtt
6rgta d i6 iri kte l:

Civil-Departerlrentet.

Justerare af mått o. vigter. (Foris.)

Ferdinald lleltndcr, Fdri'te

lndert Johan Eörnslrön.

An.le$ Guslal Flodin, v.

den Nyköpirg nred Trosa
sånt Hölebo, Rönö, Jij[i
Willåttirge och Oppu da
rÅiler.

redjc distiil(tet:

rdra distriktct:
och Thorshålla rtndtr nred
och WestcFRelarne [nrnder.

t820 t83E

tE23

1844 Äng.

t85E Okr.

tt327

r853

bor83 stad lred Sundals, Nor.
drla, IValbo, Wäne, Fluodre och

La nd I mäteri-Srate',) . .

Bjerke hånder.

r dra rl irtr iktet: Åmåb
ned T6ssbo och Wedbo

redje distriklet:
atad ned Kullings, Äle,

och Marief.eds stiider m€d
selebo och Dagå hnrader.

Efsborgs Lan.
ö!sti di!triltet: W

och Gii!€ued! håråder.

jerae distri k tet: Borå!
ned pedene. Bollebvgdr,
och Äs hirad€r.

elntedistrikt€tl
ståd Ined R€deYö$ och
}ålsder.

Calmare Ldn.
ör!tå distriltat:
calmar med Södrs och N

(se LåodllDäteri.Ståleo). . .

Lrodtmäteri-Slsleo).....

Aidert Srredbery, Iönte Ls dtDritar€,

Leo ard Ljunggren,

yskaot. Tillf, Litdt ig Leonard Ljunggftft,Kom|!
LBndtmiitorf, (se ofvro) ............

Rror Erlani Dryraftiu.r, Kon:rl,nndtmdtrre,

| 80.1

l8l I

t8l5

t8l5

lEt 5

1823

t838

1831

1834

183.1

1817

t8l8

856 Juoi

Möle höråder, älvensoln Bol
holns atld sant lela Oleod.

ndra dirtriltct: Strandg
Haodbdrds hårader.

Eenrh Wester sltötr. Koats-

t8u

1799

1656 Juni

lE56 Juni

1Eå6 Juni

1856 Juii

1856 Juni

lE56 Juni



1859 års justerare 73

Aahnare Ltin, lFotLs.)
redje d istriktet:
stnd mcd Sevedes,

Civil-Departemontet.

Justerate af rnått o. vigter. (Forts.)

Våkent. Tilff- llathias nostn, Ko ,s.

F.tdinard. Westersh.öm, \.

M|lhias nosiu, Kom.s-T,andtrriitnre, G€

Setlel'qtist, l'örste Llndtn)ätåre, (!e

nut Leopold B La.lin, Kon:s-LåndtmÄtåre.

87

häråd€r.

t807

tStt

1807

t788

1822

1799

I822

l79l

t70l

1807

1820

t8!0

163{

1829

t8r2

i84l

I E2l

t847

I8()E

1808

1829

I839

1858 0Ir.

Iti50 Juni

1858 Nov. I
oah Tuniläns hirnder.

j€ rde rlistriktei:
landtmåt!re.. Febr. I

entte distrikfet: Södra
Norra Tjush häråder.

Storo Kopparbergs Lan.
örsts distrik tet: lahlu

l8{0 Dec. I

1856 Juni

1856 Juui

1850 Juni

1856 Juni

H€d€mom 3täde. med Koppar
bergs och Nesgfrrd! fögderier,

märcri-Stster)

n dra di! tri k tet' W
ber$l{gs fögderi.

redj e d istrikt€i: Sntherssta,
rned Såth€E och Westerdab fög
d€rier.

jerd€ distri ktet: NedaB.
Of våu-Siljåns fögderier.

Urebro Ltin-
6r!tå.d is t ri k tet: örebro
med Orebro, clsltshammafs,
kebergs, Sköllentads och
hårader.

rdra distrikiet:
rlad med Sundbo, Kunrlr.
d€mo. Grimst€trs och Edl

rotrr i St. Kopporbergs Län, (se

Tillt. Nilt fted,rik Wilheltu
/rolrn, (se ofven)........

'edje distri! tet. Nom
med Nora, Hjuhjö, Cirts
uryth)'tle och Helleforsr I
lågef.

j erd c d i6tr i Lte t:

Lardlmöleri-Slsten).....
Erh DtLdnuel örnct, (oro:s-Lnndtnnhre,

Th6e Bernadotte nobcrg,
ttad h€d Lind€s, Rrrusberca
Nya Kopparbergr bergrtagÄt,
velson Fellirgrbro trärsd.

816 Febr. I
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88 Civil-Denertementet.

Justerare af mått o. rigter'. (Forts.)

I

För3tr distrikt et I

l

,4rlt4ll, Förgte l.nDdtmötsr€, (s€ Låndt-
1356 Jun i

lIlatnLanrh Ldn.

Cårl$ird ned
och I'iliPst.ds stiidcr,
Carlstrds, Grurrrs, Kils,
Wnse, Olne, lvisrums,
rtsds, Elfdslr och l'rykdalr

Dd rå distritiet: Jdsse,
mnrls, Gillb€r8! och Niis
railer.

Gej,eborgs Ldn.
it rstr d ist rikte t:
Ge0e.

ndr6 dirtriltet: sllå de lock

1800 lE29

l8l3 t837 lE5{i Jnui

tE33

Söderhamn med rlla de socknar

nsr, som tillhörå
dorDlagå.

.€ d.ie dislriktet:

som lillhdrn Södrr
doD$aga.

1833 Dec.

1857 Äug. t

l8iili Juni

1856 Juui

t856 Juni

1850 Juli

lE56 Juri

1836

1811

1829

jerde distriktel:
ti'rdiksvåll och Ållo de
som tilllöri Norrs
tlomraga.

€mte distriktet: .lla de
n6r, lon tillhörn Ve3hs
!iDglouds doftsåga.

Westernotlanda Lbr.
örstr distrikt€t:
Eenr6latrd.

nilri ilistrikief: Södra
ge.molsnds fiSderi.

redj€ di!triktet: Norrr
germrnlandr fögderi.

j€rde di!trikt€t:
Sundrvill och Medelprd3

t836

t8||i

t84l

1639 655 AuB.

l'örst!
intrÄ-
dct i

ijetr3t.

1) (ooor.llo!.-l,rndteilrr. d.n I rrj rero.
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ö.! t! distriltell
Umeå och UDrel
liug s.mt Såfrars
Holmö lap€ilsg.

Degerfon! soctoor samt
sele, Si€nsele och Sorsete
marks-fiirssmlirgar.

Civil-Densriementet.

Justerare af måit, o. vigter. (Fo$s.)

ders Reinhold Eöm.ll, t. d. Liijtrrnt, v
Kom:s-I.åndtmätrre, (se LRDdtnäteri-St0tf,!).....

akåot. Tillt Ånde\ Rcinhold Eörnpll.

Jacob Ltlrolh, Änilr€ LandtmÄtir€,

Vrlaot. Tillf. Carl Jo.ob Löfroth,

.trollrrtg, Konr3-LsrdtmÄtsrc, (ae

89

Född.

1'örsta
irirä-
det i

ljeost.

Ut;iimnd till
nu innehof-

el)er tjeust.

fr'estefiottens Ld,n.

| 818

| 8t8

IEIE

lE11

1811

1814

ndr! distrikt€t: Wiitrnii! Valrant. Tillf. Antturt Reinhow Eörncll.

1856 Jsni

t85E Okr.
redje dislriktet: Nofdtntr'
lia'c och Biutholff 5,

somi -{sele, wrlhelmrnat
drika och Domtheo
försdnlingar.

j e !d e d is tri ktet.
LAndtmälari-Ståtco).. t804 t825siilrs, LölåDg€rs och

ent€ distrikt€t: 180.{ tE25
,tåd och sockeD, åfveDsom N
rjö soclen och Jöro3 lspellat.

Gotlan& Ld,n,

Wisby !.ami Norri
hiirrderD€.

Cicil-Matr.

mätari-Shl,eo) .....

LiDdtnÄl€ri-Slrt€o)......

1804

1796

t805

t8ä

t830 t850 Msrj

1656 Jsni

t856 Juri

tE58 0rr.

Malnntus Ld .

ö.sta distriliet! 'winckter, f. d.
MslmO och SLanön s3!ot
sterbo städer, åfvelsom
Skyttr och Bara härader.

ndre distrikl€t:
Ylf8d xoed Ilerrettsds,
W€mnlenhög! och ni$
.€dje di!t!ikt€t: .tsden luDi
med To!!å och Fro*a bårail€r

Juliltt Rall. v. Kom:&L{ndtmöhrc,

t846

1852

t853
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Malmöhus Liin. lEotls.)
jerde .listriktet:
L.odskroos med
Harjngeru och Onsjö låradcr.

e mie distrikiet: stalelstaden
Hehio8borg med Luggude hä-
rad.

Christtanstads Lan.

hnmD, stld med Älbo,

örsiå distri ktet: stepclslnd
Cbrisliånstad ned Willands c

)llagnur

Ge s hå.ader.

ndrr disiriktet:

Civil-Departem€n tet,

Justelare af mått o. vigier. (Foris.)

rr, Srrti1n, Kon:!,Lsndtnät{re i Blekingc Liitr,
(se Låndtmekri-SrtrteDj .....................:..

G wld[$on, Kon;s-Landtmälare, (s€

ttle Joa.him Augu nrcrström, s. Kor|js.
Landtsötåre, (sc Landtm'iteri-Staren) . ...........

han Pehf nosengien, Kom:s-Landtmötare, (s
Lnndln,iilf ri-Starrs) .....

Edtu Jakob Ertmlinde, \. Korus-
{se Landtm,r€ri-Ståten).......... ....

R?rndt Magnvs Eolmer,

lo Emanuel Odr?@4, (onrs-Landtnätåre, (3€

LoodtmätEri-Sråtrtr)

Wilhclh Edaard. R/dr("n, Sekuod-löjtqaEt,
eixArions.Skole-Läråfp, SvÄ.d3man. (ss Nll
lious.Skolån i Cårlskrona) .....................

tEt6

1801

Första
inträ-
del i

tjensl.

1842

1823

Uluär))nd till

elle! ijoost.

1856 Dec.

l85ti Juni

t806 1828 l8ill JLrni

t8l6 1838 85ti Juni
stads och logelsh& hnrsder.

redje discriktet: Ösira och
Westm GöiDg€ bäråder,

jerde distriktet:
ståd med Biöre srmt
NoLrr Åsbo' h;irader-

Bleiinge Ld,n.

örstå distriktet! stapelstaden
Csrlslroqa.

ndrg distriktet,: östra
MedclståCa hiil.rder.

reAj e distrit tet: ståp
CarlshåInn xoed BrÅkDe

jcrde distriLtet:
borgs sted eeil list€rs håmd.

Eallands L<in
6rst6 di!trilt€t:
Halmstsd In€d Lshol;!
råmt Höks, Tönne.sjd och
stad3 häråder.

Lt lt:ig GotUicb B@htoidrr, Koro:!-Lsndr.

1790 1823

1846 lEid Juni

Ge Laodtrxnteriståteu) 1842 Nov. Il8l rl

t800

t8r 4

1807

t822

1833

1829

t856

Juui

mätsre, (se I,3odtnÄtari-srå!€D)...............

iherre Joidn Fitip Victor Åkerhjclm, Xoa,a.
l..trdlmätare, {se LåudLEöieri-Ståren i Jöokö.
piogs LLio) ... l8 {t) 1858 o}t,
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Civil-Departementet.

Justerare af mått o. vigter. (Forts.)

HallarLd.s Ldn. lForts.'t

ndrå distrikIei:
Vårbcrg In"cd I&ilenbrrSg
Äfvenrom Arstads, Isurås

vakant. Tilli !'rih€rre Jorror. Filit Vhtot
tr;tn, ll" i""äiåår"'i+Å;i tö;kö;;;

Himble hÄrader.

redje distri ktet: Kungsl)
Btrd med lvisle och Fjär€

alaEt. Tilff. l'rihetre Joåzr! Filip Vi.lor .lker
iqe1n, (se ofvan)

9,1

lE22

tE58 okr.

1858 okr.

Göteborgs och Bohus Lan.

1E10

1835l812
örsto di3iriktet'
Göleborg med Sifredåls,
ssml Ostrs och $rest.g
hårader.

ndra distrikt€t:
Mårsl,raEd med TjörDs I

Ostrs och West.r Orousls

redje d ist.iktei:

j erde distriktet:

Johan NVstfim, Löjhant vid K.
trf ekaniska Corps, Stlds.Ilgeniö! i Göteborg....

skåot. Tillf. C@rl Adoq Ljungström, (se l8{3

ålaot. Tillt CarL Adoll, Ijungrl,röm, (se 1E20 t843

slaut. Tillf. Catl Adoll Ljungtt,öm, ke

1820

1857 Nov.

1858 Dec.

1858 Dec.

1856 Juui

1856 lebr.

Kon8€lf ln€d Inhsdr Södra
Norre och Torpe hirader.

Uddcvallg ned Iulands
Lone, SiåDge',äs, Tunge och
bJgdens hårader.

,843lE20

t643

€nli e distrikfei:
Strömstad ned \\'ett€,
rets, Tarunx, Qville och
nås hårader.

,el Georg trilslfelt, Löjtuant, LaDdtnåt€i
ÅuskullaDl. ................

t8,20

Jen'tldnds Ldn.

örstB distrikt€t:
stod In€d Bfun0o, Räfsunds
Orikens, Suue och
tirossla8er irfveason BerSi

lE2l 184& 18t8 okr.

]'öftte
iotrå-
det i

tj€llst.
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Diatrikt.

JantlqndÅ Lan. \lorts,)
drs distriktet:

drlr, litr, Rödönr, OlTerdals
Unden{kere och llalleug
hger.

lena ftigderi ned
nätrnr !ock$r.

Noftbottens Ldn.

örsts distriktet:
Pit€E neil Pite!
1i!9, Elfsby kåpelag sånt
viasjeun och Ärjeplougs l

Civil-Departementet.

Justerare af rnått o. vigter. (Fork.)

akant Tillf. Aael Georg Vdstfelt,
L0ndrmÄleriÅuskultinl ........ ...... l82l

tE21

lEl&

lE44

,658 0Ir.

1858 okt.je dirtritlet: Vrlrnt. Tillt lael Gcorg Wdtlfett, lae

Wilhelm lindlorss ,
lE26 1849 1656 Juni

drr disIriki€t:

LaDlna!k.

redje dirtriktel: Iialir fö
d€ ocl-GelliYare Lappmark.

Tillt. Lars Rlrl,h, (s€ ofvan) ...

ierde di6trittet: Eenrh Blu:mqr, I(om:s-Lsndtmäfarq
Ilrplrands m€d

lrr Aullr, Kom:a- o. Äfvittrins.-Lsodtm
(s. Lrodtmäteri-Stat€n) .................... . .

La qdtnäterrsktetr) . . . . .

f,nleå ncd Neder-
iulcå socknsr semt

och Juckasjörvi !ånt
I,8ppmsrker.

t6l6

lEl6

t81t

1841

lEl1 l65l lebr.
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I Stoclhhttu

I Eemöcan&

Civil-Departemontet.

J$torarc:

af lrhvlllprolvarc ool

sf K. Rtlkr Med för Turtitkr lriget År

IE2E-l8?9..............
Gustal Collin, Optill lDrtruBentnl}rre

Thcodor Ihrman, Ph. M. ................. .

tliii"öaÅåÄi, i i. ri";"., i"i""J*t 
"ia 

iri*
Bainhurlnr. i Stockholrn, R. rf K. &SnADnF
O., R. af K. Pollk. O. vi.tuti Milihri, Inoeh,

lE50

93

okt.
Äu8.

1821
1E52

lE16

1602
1E30

t80l

l9'l!" iur"e'oa tirrrltfsl i "u innetar-dct i iY;;d;;;b;tc
iii'-",I" i at"' t:*"t.
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L826 års förslag till stadga för
rikets mått, mål och vikt och
till ve rkställighetsförordning

Redan under slutet av 1700-talet hade framlagts förslag till decimalsystem för
mått, mål och vikt. Den då tillsatta kommissionen ansåg att förslaget till deci
malindelning förtjänade uppmärksamhet men att det för allmänheten skulle
innebåra alltför våldsam föråndring.

Frägan om ett bättre mått- och viktsystem återkom flera gånger till riksdagen.
År 1823 godkändes ett av vetenskapsakademien upprättat förslag som grund för
en ny författning. Det framfördes dock invändningar mot förslaget och Kungl.
Maj:t fann då för gott att uppskjuta frågan om utfärdande av en författning. En
så genomgripande förändring ansågs böra genomföras med största varsamhet
och anstå tills man vunnit en allmånnare kännedom om det nya systemet.

För att allmänheten skulle få kännedom om det uppgjorda förslaget trycktes
det som bihang till Svensk Författningssamling nr 46 fu 1a26.

Först år 1855 kom det gamla systemet att åndras och man införde decimalin
delning. 1826 års förslag om volymenheterna "foting", "mått" och "tumming"
slopades och som längdenheter anvåndes begreppen "rev" och "stång".

1826 års förslag ger en bra beskrivning av de äldre måttsystemen och de pro-
blem som 1äg till grund för behovet av en förnyelse. Det återges därför här i sin
helhet. För att bli mer lättläst har frakturstilen delvis ersattas av Bookman Old
Stvle.

Unbetbånigo $ördtog

1:o Sill Songt. Tltcf :td ollmonnc J?åbigo Gfobgo om Sihet6 mått, m&[

ocb migt

2:o 5tl $ongt. $?oi:td 9?åbigc $örorbning 0m br00b rdb merkdtcilligf1eten

of ben ngo €tobgon Dm mått, niåt ocf rdgt iofutogod bör

Songl. 9Jtoj:t, dom funnit gobt rrtt uppdhluto utförbonbet of f0rfottingorne ongå,

enbe bet nDo crdtemet fbr 9tihefd mått, må[ ocb migt, [10r, på bet ollmrin[1eten

emellefiib må btifmo i fillfötte qtt erhåtlc eil fulldtdnbig kinnebom of betdammo i
otlo bedd belor, i9?öber befolli, ott be titt ifrågomoronbe förfottningfl uppgiorbo

unberbånigo f0rsfog sliolo 0f trDchet ufgifruod octl på fiimptigt 6ött hring,befod.



1 8 2 6 års föfaltning sför slag

Underdånigt Förslag tlII Kongl. Maj:ts arlrnärna Nådiga Stadga
om Rikets mått, nål och wigt.

Wi CARL JOHAN med Guds nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes ko-
nung, göre wetterligt: att, som de flera olika slag af mått, mä och wigt, hwilka
här i Riket till bruk förekomma, medlöra osäkerhet i näringar, handei och rörel-
se, sa:nt en widl1'ftiglet i fiirwandling och boldiiring, som, redan länge inledd,
föranledt ofta fiirnyade erinringar om nödwåndigheten af en ny reglering deraf;
så hafwe Wi warit betänlrte på inlörandet af ett systeln iör Rikets mått, mä och
wigt, som, efter wetenskapliga grunder uppfattadt, samt möjligast öfwerens-
stiimmande med den allmänna hushälningens behof af en enkel beräIming och
ett lätt funnet sammanhang tnellan systemets delar, på ett fullslf,lrrigare sätt än
hittills uppfllde tidens fordringar i denna wigtiga angelågenhet, utan att likwä
alltlörmycket afirika ifrån de fiirut ållftännast brukliga frrhåLllanden; Octr sedan
det dertill gifta lörslag, efter föregärngen granskning, blifiMit wid senaste Riksdag
till Rikets Stiinders pröfrring öfu,'erlämnadt, samt, med s:'rnlige Riks-St?inders
bifall beledsagadt, nu till Wårt Nådiga afgörande örekomr:dt, wilje Wi härmed-
delst med upphäfirande af allt hwad i detta åimne hittills warit gållande, stadga
och firordna, som {iiljer:

I. Artikeln
Om hufwudgruaderne f<ir Rikets mått, lnål och wigt

s. r.
Uti Riket skall ett enda slag av mått, mä och reigt \Mara allmänt gälande, af s.i-
dan beskaffenhet och den fiirdelning, som här widare fiirekommer:

1. mom. Längdemåttet skall hafva till enhet den nu gållande Foten.
2. mone. Rymdemäet skall hafwa till enhet den nu gälande Kannan.
3. mom. Wigten skall hafwa till enhet den nu gällande Marken (victualie-wigt)

s. 2.
Oöränderligheten af mått, mä och wigt bestl"'"'es och controlleras på Iöljande
sätt.

l.mom. Fotens lnått skal1 wara sådant, att den liingd, som en pendel wid
hafrvets ytae och i lufttomt rum wid Stocktrolms latitud, under sin

på en sekund beskrifirer, s\rarar emot 3,35O5574 sådana
fot.

2. mom. Kannans 4rmd ska1l irmefatta tiondedelen af en sådan kubildot.
3. mom. Markens tyngd skall wala sådal, att en kanna rent watten, i lufttomt

rura och wid 16."667 temperatur, wåiger 6,151.951 sådane marker.

Ett nått af sex fots längd, firlärdigadt af jern med inläggning af guld
fiir läingde-afdekringares uppstickande, och en wigt af en marks
tyngd, förlädigad af den minst örånderliga metallen, platina, samt
ett må1kår1 af en kannas rymd, af wä forgrllt siLfirer, skola, såsom
Riks-Likare, till lrttersta controll nedlåiggas i Wån Skattkammare, un-
der Wårt och Rikets Kammar-Co1legii ward. Sådane likare af jern eller
messing skola ock Iörwaras uti Wå,re och Rikets Bergs- och Com-mer-
ce-Collegier, Riks-Arvhivet, Räntekammaren, öfiver-Ståthållare-
Embetet och General Landtrnäleri-Contor, och på Rådstugan uti
hwade Stad, f<ir att der wara att tillgå" wid l4rpande frågor, till jemfii-
ring eller rättelse. Riks-Likare ör medicinal-wigten skola örwaras uti
Wärt Sundhets-Collegium..

81
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g. 3.
Fördelningen af nått, mä och wigt skall wara Iölande:

1.mom. Längdemåttet liirdelas i fot, tum och linier.
En fot ördelas i tio tum
En rum i tio linjer
En linje utgör minsta fiirdel:ingen med egen benämning; och allt_

så hr.rrdrade linjer lika med en fot.
2. mom. R5,mdemäet ördelas i foting, kanna, mått och turnrnirrg.

En foting (som innehåller 1 kubildot eller 1OOO kubiktum) ördelas i
tio kaarnor.
En kanna (soln innehäler l0O kubiktu_m) ördelas i tio mått.
Ett mätt (som innehåller 10 kubilrhrm) fiirdelas i tio lqrnrningar.
En f,11mrning (som innetrålter I kubikhrr:l) utgör minsta lördelning-
en med egen benämning; och alltså 10OO tu"nrning lika med en fo-
tlng.

Af dessa r5rmdemä användas foting och mått fijr alla torla warors
tnä, samt kanna och tumrning för alla wåta warors mä.

3. tnoln. Wigten ördelas i center, mark, ort och korn.
En center fördelas i 10O mark
En rnark fördelas i l0O ort
En ort lördelas i 1OO korn

Ett korn utgör ninsta ördelrringen med egen beniimning; och alltså
en nillion korn lika med en center.

Medicinalwigten bibehäles sådan den nu gäller, till wägande af medi_
kamenter på Apotheken efter Låkares recepter. Men vid alla andra
tilllällen, skatl åfwen på Apotheken, lika som öfwerallt annorstädes.
den här stadgade wigten allenast n5rttjas.

II. Artikeln
Oo f<irfrirdigaade, justering och krölring af mätstockar, målkärl och

wigter.

s.4.
]Vlätgtockar, mäk:irl och wigter må ej uti köp eller salu, upptxird eller lefi'ereing
brukas, irxran de blifirit wederbörligen justerade, samt med Krono-miirke forl
sedde, och påståmplade till deras innghåll af ofivan stadgade mått, mä e11er
wigt, jemte justerarens namnstämpel och årtalet dåjustering skett.

s. 5.
l.mom. Mätstockar skola fiirfär.rigas af metalliska ämnen, eller ai fast och

hardt trädslag.
2. mom. Tin längde-, qwadrat- och kubikmätning må sådane måtstockar fiir-

fiirdigas, justeras och krönas af en, twå eller flere fot, alt efter behof
och ästundan.

3. mom. Ä mätstockar af twå fots längd (den wanliga Swenska alnen) skall på
en sida af stocken fottalet uppstickas, hwar:af den ena foten delas uti
1O tum, och en tum uti 10 linjer. Ä en annan sida af stocken skola
dimensionerna fir de kubiska målkärlen utsättas til1 en lått controll
på målkädens rildiglret: i öfrigt kan ock alnens hittills gällande ör-
delning i kvarter octr tum der tills vidare bibehållas.
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s.6.
l.mom. Mrålkårl ör torla waror skoia Iiirfärdigas af träd i kubisk form; dock

borde till mätning om skeppsbord nlttjas rund turma, behörigen
justerad och krönt. Till måLlkiirl bör användas gott och torrt wirke,
och de skola utwåndigt på twänne motswarande sidor wara {iirsedda
med ifrå,n botten rätt uppstående inskurna narar, något bredare ned-
an ån ofivantill. Nararna böra tagas af något hå,rdt trädslag, häst till
beskaflenheten olika med det hwaraf målkärlet i öfrigt är lörfiirdigadt.

Krono-märket skall så anbringas, att det blifirer syrrligt, ofirantill,
både på naren och kärlets kant, samt, nedantill, på naren och kiirlets
botten.

2. mom. Målkäd skola 6rlärdigas, justeras och krönas till fiiljande r5rmder:
6, 5, 4, 3,2,och 1 foting
50, 25, 10, 5, 3, 2 och 1 mått

3. mom. På de kubiska måLlkäden skola innehållet i foting och lnått på den
ena sidan, samt af kanna och tun"ning på den motsående af justera-
ren inbrärmas. På de kåirl som äro mindre iiLr:r l0 mått (lika med en
kanna) skall innehållet i mått å den ena sidan och i tunrning å den
andra utsåttas.

g. 7.
1 .nom. Måilkärl fiir wåta eller fl5,tande waror örfäid igas af koppar, tenn eller

bleck i både cylindrisk och konisk form.
De cylindriske kärlen skola så justeras, att inwändigt inslagna

rnårken eller så kallade pel, på båda sidor af kärlet, utmärka mäets
råtta höjd, eller till hvrilken pel kärlet bör Sllas. Dessa pel böra wara
minst en decimal-linje under öfra kanten på det att käriet, i$lldt, rnå
kunna flfitas. På samma sått skola ock de koniska mäkärlen wara
justerade; dock erfordras i fiiljd af deras construction allenast en pel,
som utm:irker att kårlet dertill bör ftllas.

2. m.olrl-. Mrålkärl skola fiidäi.Iiga.ts, justeras och krönas till löljande rymder:
Af cylindrisk form: 1 kanna, samt 5O, 25, 10, 5, 3, 2 och 1 tu-m-

ming.
Af konisk form: alla fiiregående, samt derutöfiver af 10, 5, 3 och 2

kannor.

g. 8.
l.mom. Wigter eller så kallade Lödjor, skola giutas af tackl'ärn i kägelrund

form, samt innehådlet wara i sjelfwa giutningen Ined anbragte upp-
höjda siftor utmärlrt. Derefter skall bly dern påstöpas, dels för wig-
tutjemningens skull wid justeringen, dels fiir att deruti inslå Krono-
miirket och lödjans innehråll i wigt med Swenska siftor, jemte juste-
rarens narln, och å,rtalet nzir justeringen skett.

Mindre wigter under en mark iörErdigas af brons eller messing,
dock äga de som det åstunda att nyttia helg'utna wigter af samma
ämne, iifwen af större innehåll än en mark, i behörig ordning justera-
de.

2- o.om- Wigter eller lödjor skola lörfärdigas, just€ras och krönas till följande
tjmgder:

4, 3. 2 ocl: 1 center
50,25, 1O, 5,3,2 och l mark
50, 25, 10, 5, 3, 2 och 1 ort
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50, 25, 10, 5, 3, 2 och I korn.

3. mom. Betsman afjern, som åro uppstuckne till högst 40 marker, få jemvä,
dä de äro wederbiirligen justerade och krönta, till .\Mägning nlttjas;
men bets|nan af träd må hädanefter icke örfiirdigas, justeras eller
krönas.

4. mom. Sä kallade pyndare, tili uppwiigning 2x[ halrn sgh hii sa.:nt andra waror
som intaga mycket rum med mindre wärde, äfirensoIn till wägning al
tn2l"n. tackiern eller giutgods i Bergslagerne, ware äfiren till bruk och
nytliande tillätee efter nu fastställde modell: dock böra krönta wigter
wara tillhands att p5mdarnes riLtighet genom dem utröna, når helst
det åskas.

III. Artikeln
Om mätniag och rrägniag samt or! förwarilgskiid.

l.mom. Ett kubiskl målkärl om 6 foting skall wara det största hwarmed torra
waror uppmåtas; men ett sådant skall alltid nyt{as då warais myck-
enhet det medgiftver. Till hwad under sådan myckenhet uppmåtes,
nyttias wid alla tillfälen det mårlk?irl, som waran dernäst ftller i när-
maste helt mätt, hwarefter återstoden uppmätes med mindre kärl i
sar.rna ordning.

2. mom. Då Waror skola uppmätas, hwilka genom ett olika i$/lnings,sätt
blifirra mer eller rnindre packade, såsom spar:nmä, salt m.m., skall
dervid iakttagas, att den, som firrättar ifllningen, star wid måfkärlet
och med en skofin-el, som med begge händerna fiires, öser waran in i
kiidet, öfiner åndan af skofwelbladet, på en grång så mycket som på
skofireln rJnnmes, nåmast öfiver kärlets bredd, utan kastning eller
skofirelns högre upply'ftande och utan att ktulet med skofiveln eller
foten widröres. N:iLr mrålkiirlet på detta sätt blifirit Slldt, strykes det
jemnt af med ett rått strykbräde, som icke får wara skarpkantigt,
utan något rundadt, och ej bredare på undra sidan än twå tum.
Strykbrädet nedsättes på ena sidan af kårlet, samt Iöres sakta fran
tiJl den andra, och afstryker waran på detta sått åt båda sidorn4 men
får ej, som stundon brukas, sättas midt på rågan.

Beträffande ifyllningen af gröfre producter, såsom rot- och träd-
frulrter, sten- och brånlkol, krita m.m., hwilka ej kulna jemnt
afstrykas, giille, att kiirlen skola wara wä ffllda, utan att likvä någon
råga derå må fordras.

3. mom. Ej nå mätning firetagas rngd kärl, hwilka befinnas wara utswällde
eller hoptorkade; utan böra kärlen i örra fallet såttas uti torrt, samt i
de senare fallet i fuckigt rum, intilldess nararrre utwisa, att kårlen
äterwunnit deras rätta form och storlek.

4. mom. Ej rnindre å Wåre och Kronans magasin, än i enskiltes magasin octr
öppna bodar, der salu hålles, skall finnas en krönt mätstock af mes-
sing eller jern, på hwilken hwarJ'e kubikskt måLlkiirls sida är utmåirh;
hwarmedelst när soIn hel.st, så vä nararnas behöriga längd, som
kårlets sidor, må kunna controlleras.

5. mom. Wagning sker med wågbalancer.
Desses rildighet pröfiras derigenom: att armame biira wara lika

lärnga. rälmadt ifrån medelaxelns till ände-axlarnes äggar: att tungan
sä wäl fiir större sorn rnindre t5mgder, wisar rått upp i klofiran: samt
att, då wågen är iastad med den största Emgd, hwartill den €ir inrät-
tad, den likvä ger tydligt utslag fitr den Ininsta wigt, som wid w€igrring
lned densamrna kan komrna ifråga; hwarfiirutan genom s2rlt1,rr€m-
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af flere olika wigter, till en wiss tyngd, och desses omIl5.tt-
ning, lödjornas riktiga lörhållande sins emellan kan jemöras.

Hwar och en äger rått att fordra warans och wigternas oml\ttning
till motsatta skäar, Eifwensom sjelftrra skäarnes omllyttning på ba-
lancens armar, fiir att derigenom controllera wigten, emedan w"åg-
balancen, i hwilket fall som helst, om den är rilrtig, gifwer samma
utslag.

6. mom. Dä ftrwarings- och transportkärl, efter olika warors lämpligåste ör-
delning, erfordras tin skiljaktigt innehäl, såsom ftir mjöl och gryn,
win, brålnwin, dricka, tran, beck, tj?ira sant a1la slags lakegods, så
skola ock, till nödig bekwiimlighet i handel och rörelse, sådana fiirwa-
rings- och transportkårl särskilt justeras och krönas, men de må ej
såsotn må1kår1 nyttjas.

Ifrän 6 foting, eller 60 kannor, till hwilken rnindre rymd som helst,
mä örwarings- och transportkärl kunna förErdigas, justeras och
krönas.

Ästundar någon att få lörwarings- eller transportkiid ör wåta waror
af störe innehäl än 6O kanor, justerade, må det icke wägras, då så-
dan justering med watten werkstållas kan: dock skall allenast inne-
håillet uti kannor och jemna tiotal af tumming, jemte justerarens
namnstämpel och årtalet på sådane stöffe kiirl inbrånnas; men Kro-
no-märket dem icke äsättas.

7. rnorn. Ehuru handel och lefirerering af wissa waror wanligen ske uti fiire-
nämnde slags justerade och krönta förwarings- eller transport-kärl,
utan särskild uppmätning, skall det likwä sta hwar och en fritt, att
läta den i sädane kärl förwarade waran efter sin beskaffenhet mäta
eller wäga, såsom allena utgörande den allrnä:rna efterråttelsen i
handel och rörelse.

fV. Artikeln.
Om allmänt inseende öfuer mått, mål och wigt, samt oE justerares

åligganden.

Under Wårt och Rikets c"'"''ar-qoll:dlo;r-*rr" inseend.e öftv.er Rikets mätt,
mä och wigt, har General-Landtmäteri-Contoret den speciella st5,relsen deraf.
Öfiver-Ståthållaren i Stockholm, samt Wåre Befallningshafirande i Länen tillhö-
rer ock att, såsom ordningsmå af allrniin wigt, waka deröftver, att i a1lt, hwad
hårtill hörer, rätt och behörigen tillgår.

s.'r 1.
l.mom. Öfirer-Directeuren af Landtmäteriet utser och fiirordnar till justerare

dem, som, efter löregången pröfrring, firmas wara dertill skicklige, och
anwisar hwar och en av dem det district, hwarinom han ör justering-
en skall wara answarig. Desse justerare skola af Öfitr€r-Directeuren
icke allenast taga befallning och underrättelse i hwad som till juste-
ringens behöriga werkställighet hörer, utan ock göra ör honom redo.

2. rnorn. Stapelståderne må hafira egne edswurne justerare, som de $elfive
löna; dock skola sädane personer förut wara exa:rrinerade och god-
kånde, samt i tjensten göra Öfirer-Directeuren redo, och dess befall-
ningar om tjenstens utöfrring åtlyda.
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3. mom. General-Landtmäteri-Contoret åligger, att undersöka och stämpla alla
likare-mått, nä och wigter, samt att besörja om tillhandahållande
deraf. då sädane reqvireras.

Justerare skola äfiven wara örbundne, att, i tjenstens utöfrring,
begagna sig af sådane mått, mä och wigter, som med General-
Landtmäteri-Contorcts stämpel äro örsedde.

4. mom. De till undersökning och justering af runda örwaringskärl erforderli-
ge särskilte måtstockar, eller så kallade röjstockar, skola likaledes uti
General-Landrnäteri-Contoret pröfwas och med Contorets stämDel
örses.

5.12.
l.mom. Justerare årJigge det, att utan all tidsutdriigt, justera och kröna de

mätt, målkärl och wigter, samt firwarings- och transportkiid, som i
sädant ?indamä till honorn öfwerlåimnas. Han består sig sJ'elf de titl
sådan fiirrättning erfordedige instrumenter och redskap, åtnjutande
deremot sin betalning efter särskild taxa.

2- mom. Hwar och en, som mätt, lnål eller wigt rrJ,tliar, ware sjelf answarig,
efter l,ag, 1ör deras rildighet, så wida de icke inom året äro behörigen
justerade och krönte, samt Iör öfrigt befinnas uti fullkomligt skick:
ersätte ock a1l den skada, som genom örsummelse i detta hänseende
kal ha.fiva tinat.

3. mom. Det oalrtadt skall det wara justerares pfut, att inom districtet noga
waka och hand hiiila deröfirer, att mått, mä och wigter på råtta tider
undersökas och justeras: skolande ingen, som i handel och rörelse
nyt[iar mått, mä och wigter, kunna förwågra justerare att i öppet
magasin eller salubod jemfiirelse och controll i denne del när som
helst anståilla.

4. mom. Då Öfwer-Directeuren e1ler Wråre Befallningshafirande i Lånen äägga
justerare genolresa districtet, skall han genom förutgången kungö-
relse, kalla dem, som åstunda justera mårtt, mä och wigter, att på
utsatte beqwä:na platser, salnt lämpliga dagar och timrnar, sig der-
med infnna.

5. mom. Befinnes mätstock, målkä'l eller wigt, eller krönt fiirwaringskzirl, ge-
nom justerares wärdslöshet oriktigt justerade och med kronomärke
örsedde, miste tjensten och ersåtte all skada.

6. mom. Fordrar justerare högre arfwode än efter taxan honom tillkommer,
stände derbre till answar, i Stockholm inör öfiser-Ståthållaren och i
Landsorterne inliir Wåre Befallningshafwande, och plihe örsta gång-
en, han dermed beträdes, 2O R:dr, sant andra gången 50 R:dr. Efter
den tredje gålgen, ware justerare sin tjenst ftrlustig: ersåtte ock
derfiirutan hwad han ör mycket uppburit. Beswär i sådana Inä anlii-
ras i Wårt och Rikets Ka:nmar-Co1lecio. Det alle som wederbör ...
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Underdånigt Förslag till Kongl. Maj:ts Nådiga Förord-
ning om hwad, wid werkställigheten af den nya Stad-

gan om mått, mål och wigt, iakttagas bör.
Wi CARL JOHAN med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Giithes och Wendes Ko-
ryng göre weterligt: att då Wi denna dag låtit uträrda War Nåd{a Stadga om
Rikets mått, mä och wigt, hafrrc Wi, i sarnrn2flslg dermed och i anseende på
werkslålligheten af sam"'a Nådiga Stadga, welat i Nåder tillkämagifwa och fiir-
ordna fiiljande:

I den mon stigande upplysning och wetenskapernas utweckling inllyta på ali-
miinna hushrållningen, erfordras ock, med tiden och ett sådant lörhälande fort-
gående, förändringar och rättelser uti de Statsinråttningar, som halwa till öre-
mä att på ginaste och lämpligaste sätt befordra säkerhet, treftrad och en liflig
fad uti allrnålna rörelsen medborgare emellan.

Bland sådana åmnen af slrnnerlig allrnån wigt är frågan oln Landets mått, mä
och wigt. Det ligger uppenbart, att det h?ir i Riket nu gällande ö*rållandet med
flere slags olikheter, i afseende härå, särdeles hwad wigten angår, hemtar sin
upprinnelse och anledning från den ståndpunkt, hwaruppå näringarne och sät-
tet att dem utföra sig belhnnit, då h:iLr.utkrnan tid efter annan skedde regleringar
blifwit foretagne och utfiirde. Fråm omedelbara waru-b5rten, till qvantiteterne
uppskattade efter benämningen och derwid lästade begrepp orn storheter, som
wore olika nästan inorn hwarje landskap af Riket, öftvergick fiirhälandet till all-
männa beståmrnanden, då öfifierensstämmelse i mått, mä och wigt in_fiirdes
öfwer hela Riket; men griinsen fiir regleringen måste likwä wid hwa4'e tillfälle uti
tillämpningen starina, der allmänna hushålkringens då befinfliga skick afwiste
dess anlriindbarhet och nytta. Den mindre firltstrindighet, som den tiden ägde
run i de enskiltes bolfirhg öfwer deras b.andel och rörelse, slmes haf\Ma haft
det fiirnämsta inliltandet på de skedde bestärnranden: s.äunda wille man wid
benåmningen af ett Skeppund mindre fästa begreppet af en wiss ofiirånderlig
tyngd, iin, med afseende på Rikets hufwudsakliga näring och rörelse af Bergs-
bruket, sammanbinda den praktiska utwecklingen af sjelfwa näringen med be-
greppet om en qvantitet netall, ben?imnd skeppund, hwilken ifrårr sitt rå-ämne
tills den som färdig wara lefwererades i köp och salu, skulle, såsom orden i ädre
fiirfattningar härom lyda: "sta desto biittre ut fractrt och kostnad", och städse
fijrblifrva ett skeppund wara, rnen med föränåertg tJmgd; hwaraf uppkommo
taclliern$ryigten, bergs- och råkoppars-wigten, uppstads- och stapelstad.s-
wigten, hwilka alla uttryckas den allr:aälna benämningen: Skeppund; men
hafira sinsemellan nedfallande örhårllande, nemligen:

Tacl{ernswigten
Wictualiewigten
Bergswigten
Uppstadswigten
och Metall- e1ler Stapelstadswigten

52O markpund
500
440
420
400

Allt på den gemensamrna benämningen ett Skeppund; hvsilket skett med afseen-
de dera, att omkostnaderne på den tillwerkade waran, sämt transporten deraf
till fiirsäjningsplatsen skulle inneslutas i warans tyngd, så att ett wisst såkal-
ladt skeppundtal, afgå,nget från Bergslaget uti det inre af Landet, wä gåfwe ett
högre skeppundtal efter tyngden i Stapelstaden; men öfwerskottet ansågs i rund
beräkning swara mot omkostnaderna; då bruksidkaren hade samrna
skeppundtal ftitt som det han, ehuru efter en högre tyngd, uttryckte som sin
tillwerknings-myckenhet.
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Om en sådan öfwerslags-uppställrring war gin och beqwäm, efter tidens sätt
att gä tillwäga, ligger det likwä uppenbart, att den ingalunda nunlera uppftller
tidens fordringar af en fi.rllständig ordnirrg: att om :in den icke utesluter möjlig-
heten af noggrannhet i beräkning, en sådan likwiil tir örenad rned reductioner
och omfiiringar, som leda till en ändamäsiös widlyftiglret och någon gång ftir-
willa den mindre kunnige: att då fråga är att fåsta begreppet wid en mätare,
som skall utmilrka en wiss stortret, och att uttrycka denna storhet med en be-
nåmning i dagligt bruk och till ett redigt bestämrnande i den allmänna rörelsen;
sä bör wä begreppet å omfatta en gifwen och ofiiränderlig massa eller grngd, då
ftåga iir om wigten; och derula tyngd wara oöränderlig, hwad helst ör en \Mara
som uppskattas efter sin myckenhet, och hwar helst som detta uppskattande
werkställes; men detta begrepp deremot icke sönderdelas, iör att med tankan
tillika nödgas omfatta, fiirst hwad fiir en wara som wäges, såsom. antingen det är
kött eller jern, och sedan på hwad ort den wäges, såsom om jernet wäges i
Bergslaget, i Uppstaden eller i Stapelstaden

Nästan på enahanda sätt, ehuru med inskriinktare slciljaktigheter, har ock
fiirhälandet warit med rymdemåttet. - Den product Lantrnannen infiirde tili ör-
säjning, skulle allefwereras i sådant mä, att efter warans längre liggetid och
utminutering, köpmannen likwä komme ut med saroma benämnings-
myckenhet som han uppköpt. Derlöre skedde irunätningen med råga, som åter, i
anseende till dermed fiirenadt missbruk, sedan örwandlades till beståimd pårök-
ning eller öfwennäskappar, utgörande fråur bö{an anledningen till skillnad
emellan fasta och lösa tunnan; likasom af enahanda grund åinnu giiller det så
kallade garnisons-mäet; samt att en skiljaktig rnyckenhet utmärker en tunna
spamal i atlrnårtret, emot en tunna ma1t, tunna frukt, tunna salt, tunna lake-
gods o.s.w.

Det är dessa fiir alla fattliga och uppenbart i dagen liggande ofullkornligheter.
sorn det warit War Nådiga afsigt att undaffödja och rätta. Det har härwid likwä
ingalunda kunnat undfalla War Nådiga uppmärksamhet, och Wårt efterfinnan-
de, huruledes ett ämne 

"15{ 
atltnån beskaffenhet som det ifrågawarande, inbe-

griper uti dagliga och stundliga förhållanden man och Inan emellan, sant wer-
kar till rubbning uti det förhållande, som hwar och en redan wä känner, och
från ungdomen blifwit tillwand att nJ,ttja och lörstå: att alltså å.firen en werklig
och allmänt erkiind örbättring likwä i sin örsta öfwergång omöjligen kan från-
skiljas wis,sa olägenheter och beswäi; då deremot de wäsentligaste fiirmånerne
octr den allmänna n5rtta egentligare falla framtiden till godo; sarnt att lördenskull
tillänpningen af hwilken fiiriindring som helst ifråga om Rikets mått, mä och
wigt, bäde till tiden och till sjelfwa utIöringssättet, fordrar en warsam behand-
iing.

Wi sträcke likwä ingalunda War betiinkliglret i afseende härå ånda derh?in, att
Wi sku.lle befara någon motwilja hos Wårre käre undersåtare att upptaga till rät-
telse hwad uppenbart, efter tidens fotdringar och sakens enkla beskaffenhet,
natudigen påkallade en sädan, och wore, såsom nl,ttigt, aIl-miinneligen erkändt;
äfiven om tillämpningen deraf i sin början med något beswår blefwe lörbunden;
ej heller twille Wi att menige man af Swenska Folket, som wid flera tillfällen i
allmånna och enskildta wärf sjelf örer sin talan, skall sakna fiirmåga att upp-
fatta och wä fiirstå de enlda rättelser, som efter hand komrna att infiiras, jårnte
deras 6rhä1ande till hwad som hittills warit gällande; och sluteligen finne Wi
äfivenledes icke tiJlräckl'ig anledning, att låta Oss uppehåJlas i utfiiringen af den-
na wigtiga angelägenhet af hwad som må kunna anfiras om lörärrdringarnes
werkan på slutade accorder och berälo:ringar med arbetare i sårskilta nåirings-
grenar, deras wana wid de beniimlingar, som i olika förhällanden utmärka olika
myckenheter af waror och så widare; emedan twätom, ornsorgen fiir allas rätt
och nödwåndigheten att till enkla, olöränderliga och lättfattliga för alla och öfwer
heia Riket gållande fiirhållanden, bringa iflättningen af Rikets mått, laä och
ltvigt, samt derigenom tillika möjligast undanrödja anledningarne till swek, fir-



1 8 2 6 ars förfaltning sförslag

willelse e1ler misstag, warit bland de hufirudsakligaste anledningarne till att Wi,
efter Rikets Stånders derom flera gånger liirnyade underdåniga önskan nu an-
sett lämpligt skrida till utfiiring håra{.

Wi finna då emellertid wid detta tilliäle ör Oss en keir pligt, att ör Wåre trog-
ne undersätare tillika närmare i Nåder frar"ugga beskaffenheten af de skedde
fiirändringarne, deras örhårllande till hwad hittills giillt, sant huruledes öfwer-
gången derifrån till det nya, småningom skall stållas i werket.

Wid behandlingen af detta iimne, har, efter dess natur, fiirst örekom-mit ftå-
gan om de wetenskapliga grunder, hwarpå det borde wila; så wä tjll sin säker-
het, som till den naturliga controllen fiir dess ofiirånderlighet, jemte lättheten i
dess fiirdelning och beqwämligheten i det dagliga bruket deraf.

I enlighet med andra Länders uti enahanda ändarnä glorda widsträckta forsk-
ningar, och deraf h?imtade resultater fiir tilläanpningen till en systernatisk indel-
ning, har Wär Wetenskaps-Academie, efter anställde contfollerande undersök-
ningar, lagt allmänna natur-förhållanden till grund, som bestämrna sådane en-
heter fiir mätt, laä och wigt, hwilka alltid kunna igenfinnas.

Med antagande af en sådarr allmän och ofiirånderlig glund liir systemets hela
uppställning, har dernäst säsom algelåignast lörekommit, att af de örut gållan-
de mätt, mä och wigter, till bibehållande uttaga dem, som allmänt kiinda och
brukliga, fullkomligast passade in uti systemets hufwudgrunder, samt tillika
mäst lämpade sig till en enkel och redig lördelning; och då detta kunna så ut-
falla, att foten för l?rngdemättet, kannan fiir rjrmdemäet, samt ma.rken eller
skälpundet victualie-wigt liir gmgden bhfiI/it säsom enheter antagne; utwisar
detta örhälande nogsamt, att lör?indlingar icke blifwit widtagne så widt det fiir-
ut bruklta med fiirdel kunnat anv:indas; samt att rättelserna haira haft till
öremä mera att undanrödja onödiga widlyftigheter, ån att in6ra nyheter.

Då enheterna blifrrit antagne, har derefter Iiiljt fragan om deras ördelning.
Härwid har en all:rrän grund blifwit tillåmpad, nemligen fördelningen i tiotal, så
wä ör mättet, som fiir mäet och wigten, då deremot hwardera af dessa hittills
hafira sinsemellan alldeles skiljalrtiga delningssått. Företrädet af decinal-
räkningens anwändande både i dagligt bruk, men i s5.nnerhet i boHiiring, er-
kiinnes icke allenast af all erfarenhet, utan den ligger uppenbar wid den fiirsta
anställande jemfiirelse mellan det hittills giillande ördelningssåttet med de re-
ductioner från mindre ti11 större myckenhet, som detsarnrna erfordrar, och upp-
stälningen i tiotal, derwid genom en enkel afskärning af de hela siffertalen, be-
loppet i helt tål genast utfinnes rned dess under-afdelningar; utan all reductions-
operation.

Detta system utesluter 6r öfrigt på intet sätt den Iiirdelrring i häLften, {erde-
delen o.s.w., hwarvrid man i dagfiga rörelsen tillwant sig; allenast dessa i boldii-
ringen utrnärkas såsom delar af hundrade med 50, 25 o.s.w.

Emedlertid har det blifirit en nödwåindig fitljd af ett sådant fiir?iLl:rdradt del-
ningss.ätt, att inlöra nya benämningar på de antagna enheters så wä högre eller
öfwer-afdelrringa:, som deras 1ågre e1ler under-afdelningar:, fiir att ej, med bibe-
hällandet af de hitiilis nyttjade, då de ej mera utmairka satntna storheter eUer
s2fnma {ördelningar som lörut, genom det wid benämningen af wana ästade
begrepp oln innehållet, förwilla och sammanblanda det gamla med det nya. Den
ol?igenhet att till bruk infiira nya beniimningar, hwilken hastigt öfirergå,r, men
wåsendteligen bör bidraga att bringa de 15t .1 611kliga i lörgätenhet, enär nyttan
och öretrådet afdet nya systemet uppskattas, mäste alltsä öredragas den, som
skul1e uppkomma wid de gamla benämningarnas bibehållande, med å dem satta
nya wiirden, och rned ett annat 6rdelningssått dem emellan än hittills. Nrigon
fiiråindring är alltså ej heller i denna del skedd, utan att wara af nödwändigheten
påkallad; och hwad som wid dess lorsta betaldande kan Iiirekomma betiinkligt,
i anseende till de flera nya benåmningar, som blifrvit infiirde, skall deremot icke
allenast falla bort fiir det nårrnaste öfwerwågandet, utan ock lemna rum ör er-
kännandet, att de utgöra ett oundgzingligt willkor fiir den nya regleringens
anwåndbarhet, dä den i ett sernrnuurhang, och med anseende pä dess tillåimp-
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ning i öfirergången från det ena systemet tili det andra, med uppmärksamhet
skårskådas.

Efter denna allmånna framstältning om grunderne och anledningarne ti11 de
ifrågakomne ftirändringarne, wilje Wi nu äfi;ven specielt i Nåder upptaga deras
fiirhållande och sammanhang med de hittills gållande; hwarwid örst örekomer:

Om låingdemåttet
H:t'wid :ir ingen annan rubbning mot hwad hittiils gäIlt, ån uti lördelningen af
den till enhet antagna foten.

I stållet liir den Swenska alnen, som utgör twå fot, hittills warit fiirdelad i $.Ia
q\Ärarter och hwart qwarter i sex tum, fiirdelas nu foten i tio tum, fiir decimal-
råkningens skuil; hwilket dessutom redan är fallet med fotens indelning på alla
Landtmäteri-skalor. Den wid uppmätning af större rymder bruklige famnen blir
oörändrad lika som hittills, utgörande sex fot. Den, som will behålia rälmingen
efter alntal, wet att twå fot äro lika med en aln, och en half fot lika r:aed ett
qwarter. Nägon fiirwillelse emellan gamla och nya 1ångdemåttet bör säunda icke
kunna uppstä ehrrru fotens n:irmaste under-afdekring har sarnrna benåmning
nu soln lörut, nemligen turn med tio sädane pä en fot, i ståillet för tolf we rtum,
som i wanligt brut beräknas; men detta dubble begrepp wid samna beniimning
år icke nytt, utan trar redan liir€e ägt rum, då foten warit indelad i dels tolf
werktum, dels uti tio decimaltum. Uti daglig handel och rörelse fiirekommer
sälan warors utmätrdng i tumtal, utan stalnar den wanligen wid ett halft
qwarte., som är en fierdedels fot; och åter wid 4,.mders och ytors mätning, har
redan örut nlrt{iats decimal-firdelrringen af foten, lika med hwad som hådanef-
ter skall blifira allrnitul giillande; så att ej treller någon olägenhet eller förwillelse
hiiraf bör kunna uppså.

Olörändrat blifiver ock längdemåttet på en mil, son skall innehårlla 36.000 fot,
lika med 18.O0O alnar; äÅvensom innehållet af ett tunnland 56.00O owadratfot.
hwilket är lika mycket som 14.000 qwaftatalnar.

Om rymdemåIet.
Kannan, som är rymdemäets enhet, :ir både till beniimning och innehä1 oör-
iindrad. Till denna enhet sluter sig hela systemet af det nya ry.mde-mäet: om
multipler eller öfirer-afdelningar af kanna icke erfordrades, i anseende till en
wigare behandling i den allmiinna rörelsen efter warornas beskafienhet, och till
en lättare bolftring, så skulle någon egen rig öråndring i ry.nedemäet nu ej hel-
ler fiirkomma. Så fäster begreppet, af wana, ingen uppmärksamhet derwid att
wåta waror, bäde i den dagliga rörelsen och i bolfiringen icke hafira högre
qvantitets-utmärkelse iin kanna; tjz man skrifirer hwilket stort tal som helst af
karxror win, brännwin, ättica, ö1, o.s.w.; men om spannmä och andra torra wa-
ror skulle boldiiras efter kannemäet, såsom högsta qrmdetalet, skulle sädant
falla i ögonen såsom en oformlighet; man uppmåter likawä lika så litet de wåta
warorrla med kanna såsom högsta rymdemäet, som man gör det Ined q)ann-
mäen eller andra tora waror, ehuru icke så stora mäkiirl i fiirra fallet n5,'t!'as,
som i det senare.

För att i det nya rymdemäet undwika fi)rwillelse och sa'n'nanblandning med
de flera olika myckenheter, som begrepp och wana fästat wid benämirrgen tun-
na, har denna, såsom målkärl, blifwit alldeles utesluten; då deremot den bibe-
hållna kannan står War, sorn en ofiiränderlig regulator emellan nya och gamta
mäet, till jemfiirelse af alla sådana warors belopp, som genom mätning beståm-
nes. I stället för tunnan och dess delar, iir inltirt ett q,'mdemåLl, kalladt fotrng, af
tio kannors rymd, med sina under-afdetningar i tiotal. Då nu hwar man wet, att
en fast tunna spannmä innehåfler 63 kannor, så wet han ock med detsamna,
att en sådan tunna mätes med 6 foting, som är lika med 60 kannor, och 3O
mått, som är lika rned 3 kannor; på samrna sått en lös tunna af 56 kannor med
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5 foting och 6O mått; och malt-tunnan a! 66 Y" kanrror eller 38 kappar lika rned
6 foting och 65 mått o.s-w., derwid kanna alltid blir efterrättelsen.

Mäet fiir wåta waror, som hittills warit ördeladt uti 32 jungfrur pä en kanna,
komr:aer hädanefter att, efter decirna-l-indelningen, hafip.a kannans under-
afdelning i hundrade delar, hwilket mått kalias tumming. Oalctat uti råii<rring
och bol$ring hittills icke nyttjats annat än kanna och jungfru, haira iikwä
kannans afdelrringar med särskilta beniimningar utgjort målkärl fiir wåta waror,
nemligen stopet ör halfira kannan, eller 16 jungfrur, hafstopet 1ör {erdedels-
kannan eller 8 jungfrur, qwarteret fiir åttondels kannan eller 4 jungfirur, och
halfqvarterct fiir sextondelskannan eller 2 jungfrur. På sa:ana sått kommer
ä-fiven hädanefter att fiirhållas. Stopet blir lika rned 50 tu'rrrlring, och halfstopet
lika med 25, qwarteret lika ned 72 Yz och halfqwarteret lika med 6 7+ tumning.

Pä sa'nr"a sätt som flere både högre fiirdekfngar (nultipler), och under-
afdelningar af kannan, säunda i dagligt bruk anwändas till målkäd, likaså bru-
kas ock krönta örwaringskarl för wåta waror, med särskilda benämningar af
oxhufwud, åm, fat, half-fat, ankare och halfankare m.m., med beståmda inne-
häl till kannetal af hwardera. Detta örhälande fiiriurdras ej heller på n{got sätt
genom den nu skedda regleringen af 4,mdemäet; det år nåstan ållenast i bolfi-
ringen, som en annan liirdelning åin hittills i rnått under en kanna, uppenbarar
en förändring, med all den lätkrad och enkelhet, som deraf iir en ö!'d; då de-
remot örhållandet i den dagliga rörelsen, man octr mal emellan, blir utan all
mårkelig skillnad mot liirut, samt utan den ringaste swårighet att öfwergå fråm
den gamla ördelningen till den nya.

Den märkeligare skillnad, som nya rymdemäet wisar i tilliimpning till tora
warors uppmätning, emot det örenämnde, har wårit nödwiindig ör enhet i sys-
temet; octr fördelarne deraf äro i korthet fiiljande:

Först att enheten fiir detta mä el1er foting, :ir kuben af långdemäets enhet,
nemligen foten; då tunnan deremot är kuben af 18 469/1000 tun, och kappen af
5 8 1 7/ 1 ooo tum. Wid contrcllering af kubiska mäkärl ger alltså det nya m.ået en
stor lättnad, då deremot det gamla, i anseende till det brutrra talet, icke af hwar
octr en med tumstocken lika lätt controlleras: dernäst att det nya torrwaru-
mäet sam-manhänger med kalnemäet på det sätt, att de utgöra ett och samrna
mäI, som till sina minsta afdelningar åro sinsemellan mätbara; widare kunna de
nindre afdelningar af kappemået, h\Martill skattskyldige nu debiteras, nårmare
mätas rned det nya mäet iin rled det gamla: indelrringen i tunna och kappe
medgaf icke någon närmare dekring iin till 1/64:de1s flrnna, - lika med lz kappe
- då deremot den nya indelningen i foting och mått, medger mätrring till
1/ lo:dels kanna eller tili 1/63o:de1 af en fast turna: widare, att reductionen är
mycket lättare, då de mindre skattedela-rne blott behöfwa adderas tillsar.r.ans
liir att genast i tiotal utfinna deras belopp uti foting och mått: att hwa_r och en
redan fiirut wet huru många kannor som gå pä halftrurnan, halfspann, ferding-
en och kappen, och säunda sje{ utarr all widtyftighet, kan controllera sin geird
eller lefu"erering i nya mäet, då han k?inner sin skattedel i det gal:ola: och slutli-
gen: att uppmåtning kan ske med ett ringal:e antal ifyllningar, iin wid den hittills
n5rt{iade fördelningen af torra waru-mäet, emedan, inorn hwart tiotal, twenne
uppmåtningar iir det högsta som behöfwes, i fiiljd af måilk?irlens inräthring efter
decimaliirdelningen; samt att o-fotings-måttet infaller emellan en lös och fast
tunna, och utgör en mansbörda.

För öfrigt bör, wid fråga om rymdemäet, noga erinras den sbltnad, som iir
emellan mä-kärl och förwarings-käri. Under den allmiirma benämningen tunna,
har man hittills ofta lörblandat begge dessa olika slag, och deraf har uppstått
begeppet om än mångfaldigare målkäd, är de werkeligen befinteliga.

Det hörer wissedigen till ordning och siikerhet samt ti11 lättnad i den allmåinla
rörelsen, att en wara, som icke utan swårighet kan till lnått eller wigt specialiter
undersökas, fiir trwar gang den i handeln omsättes, genom sjelfira förwa-
ringskädets oörEinderliga innehåLll, och i anseende derå gifrie controll eller
ståmpel, utmärkes, och derigenom erhäler ett bewis om innehåJlet, som werkar,
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att den antages med samma tillfiirlitlighet, som derest mätning eller wåigning
skett; men om, efter trwal orts sed och beqwämlighet, den ena waran in1ägges
uti krönta iörwaringskäd af ett innehåll, en ann:m uti sådan af ett annai*så
kunna så beska-ffade förwari'gsk:irl derftire icke anses Iiir delar af statsmåttet:
Så iir exempelwis ftrhållaldet med packtunnor lör lakegods, tjärtunnor och
frukttu'nor, som äfiven i den ena orten hafwa olika innehäl not åen i den and-ra. Detta irnrehäl har alltid utgiort wissa kannor eller kappar, och säunda en
wiss del af statsmäet: köparen har f,itt se sig filre huru stor denna del warit, ör
att icke låta fiirwilla sig af den altrnärvra benåmni.gen tun.a; men möjligheten
af en härigenom uppkommande fiirwilleise, har eme-dlertid utgiort en ai d-" *..-
kande anledningarne att denna beniimning nu liiinpligast ansetts böra från
statsmäet alldeles utgå och ensamt tillhöra {iirwarings-kiirlen-

Det iir i s1mnerhet hwad wigten ."går, som rättelse angelägnast påfordrats,
och der den äfrven blifirdt widtagen i en större omfattning.

Genom bibehållande af victualie-marken eller skäpundet, som å: den i handel
och rörelse allrnä1t brukligg, till fortfarande entret ör wigt-bestämmelsen, kan
det nya systemet icke bliftra fiämnande liir någon som käamer det hittills gä-
lande. För att icke komma i förwillelse med de liirra wärden på markens öfwer-
och under-afdelrringar, och 'itlika, att på en gång ör tankan r:ndaffödja de
många olika wården på semrna benåmn:ing, som hittills warit lörhrållandei med
skeppundet m.m., borde nya benämningar gifiras åt markens afdelrringar; och i
anseende på decimal-systemets tillärnpning, borde fiirdelrringen derefter inrät-
tas. Detta örklarar till alia delar den nya allmåinna wigtens indetrring uti center,
mark, ort och korn, ftirhåillande sig hwardera sins emellan som 1 till l0O. Jemlö-
relsen mellan gamla wigten ?ir enkel och gin: 4 center är lika med 1 skeppund, 1
center lika med 5 lispund, 5O skåpund lika med 2 yz lispund, 1O marker tika
med 7z lispund, 5O ort lika med, Yz olark eiler 16 lod, 25 ort lika med ya mark
eller 8 lod, o.s.w.

, För ti[aimningen af det nya wigtsystemet, kunna de nu brukliga lödjor anwän_
das ånda till och med marker, samt åfwen 16 och 8 lods wigternaf men först
derunder gående, hwilka icke tuåfia jemt upp med orten, måste nya anskafias,
som alltså faller allenast på de lättaste, hwilkas inköp iir mindre kostsarnt.

I löld af denna alttnånna och allena gållande reglering af stat-wigten, bortfalla
alldeles de stuskilta taclderns-, bergs-, råkoppar-, uppstads- och stapelstads-
skeppund, lispund och mar\rund; och hwardera af dess erhäla sitt fitrhälande
till center och marker. Ett skeppund tac\iemswigt blir då 4 center 16 marker,
ett skeppund bergswigt blir 3 center 52 skäpund, ett skeppund stapelstadswigt
blir 3 center 2O marker, ett rnarkpund blir 16 marker, o.s.w.

Dä Wi nu säunda i kort sarnmarrdrag i Nåder upplyst om de hufrirrdsakiiga
qrlnder, hwarpå det nya systemet fiir mått, tnä och wigt är byggdt, jemte å_
ledningarne till de gjorde örändringar'och rättelser; samt Wi tillika uppdragit
Wår Wetenskaps-Acadernie, att uppråtta noga beskrifrringar och jemftrelå-
tabeller nellan de hittills gällande sant de nya örhålJ.andena i dessa delar; wilje
Wi i öfrigt, i afseende på tillärnpningen och werkstäligheten af Wår under denna
dag utfiårdade Nådiga Stadga om Rikets mått, mä och wigt, hafira örordnat:

1ro Mätt, mä och wigter af de slag octr fördelrringar, War Nådiga Stadga utsåt-
ter, fä hädanefter när som helst liirfär'ligas, justeras och krönas.

2:o Frän den 1 januar:i 1827 äger }rwar och en fi:itret att i all handel och rörelse
sig deraf begagna-

3:o Under loppet af 5 derpå ftiljande ä, skatl det stå hwar och en enskilt fi:itt,
att i sin handel och rörelse anwända, efter eget godtfinnande, det hittills gällan-
de, eller det nu stadgade nya systemet Iör mått, mä och wigt. Det skal o.k der-
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öre wara tillåtet, att under dessa 5 år, eller tilJ. 183 1 ars slut, låta kröna kubiska
måtkiirl al' 7, 1/2, 714:dels och l/8:dels tunna, efter det gamla mäet; rnen ej
kappemä. Mätstockar, andre måLlkåir1, än de fiirenämnde. samt wigter. må de-
remot icke, efter 7826 ars utgång, krönas, då de ej äro inrättade efter den nya
Stadgan; utan allenast de fiirut befinflige omjusteras, der det erfordras.

4:o Till Wåre och l(ronans Förråder octr Magasiner, skola mätstockar, målkå.I
och wigter, inråttade efter den nya Stadgan, wara anskaffade under loppet af år
1826. Skattesäden Iör uppbördsfuet 1827 skal1 inmåtas med de nya målkärlen:
dock om någon skatts\rl.lig åstundar att sädens uppmätning controlleras med
de fiirut bruklige målkärlen, må sådant under de fem fiirsta åren icke lörwägras;
dock sä att alla sådana smårre poster, hwartill Inindre kärl än åttondels tunna
erfordras, skola mätas rned kanna eller dess närmast öfuner- eller under-
afdelningar, allt efter lefwererings-qvantiteten; men kappemäet skali från den 1
januari 1827 wara alldeles afskaffadt i War och Kronans uppbörd.

Ifrån den tid, då int,igt i Wåre och Kronans Magsiner sker efter nya mäet,
skall ock all utlefiverering på samma sätt derifrån werkstillas, dock rmder
s"'nrna råttighet ör allmoge och mening mal, att under 5 derpå filiande år an-
stiilla controll med gamla mirlet, då de sådant åstunda, som här för skatteså-
dens inlefirerering till magasinen blifipit i Nåder medgifwen.

5:o I Wåre och Kronans Räkenskaper liir skatte- och uppbördsåret 1827 skola
säwä gamla måttet och mäet samt wigten, som de nya, efter full utriikrring,
särskilt utsåttas. Dermed fortfares uti fem pråfiiljande år, deråst ej under tiden
de gamla skulle kunna alldeles afskaffas; men efter fem års födopp upptagas
allenast de nya-

Alla Debetsedlar ftir skatte-året 1827 iffättas ock i enlighet dermed, uppta-
gande bäde garnla och nya örhållandet; hwarmed äfivenledes ftirfares under de
fem fiitjande äen; men debetsedlarne fiir 1832 års skatter, skola allenast inne-
trälla de nya. Dock iakttages wid gamla mäets inftirande, under dessa fem år,
att i stället {ör turrnor och kappar, nJrttjas tunnor och kannor.

6:o De årliga malkegångs-taxorne skola från och med, 1827 till och med 1831
upptaga wärden bäde med gamla och nya måttet, laäet och wigten; men från
och med 1832 allenast efter de nya-

7:o I Wär och Kronans uppbörd och råikenskap öfirer waror och effecter, ska11,
från och med skatteäret 1827 , decimal-räkningen inftras, så att inga andra bråk
af de nu stadgade benåimningar, än påjemna tiotal, såsom tiondedelar, hundra-
dedelar, tusendedelar o.s.w. derwid nl,ttjas.

8:o Alla taxor och fiirordningar om debltering eller uppbörd i waror och effecter,
eller å erlärSqande afgift i penningar efter beloppet af waror, skola från och med
1827 wpptaga både det gamla och det nya måttet eller mäet, sa:nt både den
ga::rla och den nya wigten, hwarmed skall örfaras i fem års tid, men från och
med den I januari 1832 infiiras allenast de nya benämningarne.

9:o På samrna sått skola ock uti alla alhandlingar, der enskilte sammanträffa
med Statens mJmdigheter, sisom wid till tullclarering, mäklare-slut,
auctioner genom publik lörsorg eller i öijd af domfåste executioner, i räkning
öfiver lefiveranser till Kongl. Maj:t och Kronan o.s.w., frå,n och med 1827 till och
med är 1831, inlöras bäde det gamla och det nu stadgade; men fiån och med
1832 allenast det nya.
1O:o Säsom det enligt föregående 3. moment står hwar och en enskilt fritt, att
tnellan åren 1827 oc}] 1831 anwiinda gamla och nya måttet, mäet eller wigten,
sä ska1l det ock på hwars och ens godtfinnande ankomrna att öra sin räkenskap
i hwilketdera slaget sorn trälst: men från och med å'r 1832 skall allt köp och salu
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enskilta emellan, äfwensom all öfrig lefverans och rörelse owillkorligen bestäm-
mas, samt uti utfiiringen måtas el1er wägas, samt räkning derå utgifwas efter
den af Oss nu i Nåder påbudne nya Stadga. äfirensom alla handelsböcker och
annan räkenskap, ör att ge witsord, frå,n sa.nama tid, men de nya benämningar-
ne å mått, mä och wigt skola ftiras och afslutas.

1l:o Salunda skola ock uti enskiltes contracter sig emellan, sonr upprättas från
och med är 1832 om waru-lefwereringar el1er andre beståmnanden, derwid frä-
ga om waror och effecter Iörekommer, dessa anlöras, antingen både uti ga-lrrla
och nya mättet, mäet eller wigten, eller ock allenast i det nya; men i öfiigt stån-
de hwar enskilt för sig fi:itt att inom sitt område och i sin enskilta rörelse, så
widt köp, annan afhandling eller liqvid med annor man icke Iörekommer, efter
egen beqwämlighet nJrtq'a gamla e1ler nya måtten, mäet eller wigten, och ftira sin
räkenskap, som honom godt s5mes.

12:o Uti allmånna skolor skall underwisning gifivas om denna nya reglering af
mätt, mä och wigt, och ungdomen inöfivas i dess bruk och tillånpning.

13:o Wi anbefalle 6r öfrigt hiirmeddelst i Näder samtelige Wåre och Rikets Co1-
legier, allmänn3 Nlagesins-ufupdnj1g, General-tullstJrrelsen, Wå,re Befalllings-
hafirande, General-Landrnåteri-Corrtoret samt öfrige wederbörande, på hwilka
werkställigheten af hwad som rörer War Nådiga Stadga oln Rikets mått, mä och
wigt, i en eller annan måtto ankomma kan, att sådant utan allt uppehäl fullgö-
ra, samt att ti1l Oss i underdånighet anrnäa och liireslå hwad dermed, på Wår
ltterligare fiåaiga åtgärd sant pä angiirande af medel till uppköp och tillhan-
dahrållande af nya nått, mä och wigter till allmiinna örråder, magasin och upp-
bördsstälen, ankomma rn{ åfwensom ock hwar i sin wåg behöfirer att i under-
dimighet öres1a" hwad till underlättande af denna War Nådiga Stadgas allmänna
bruk och tillämpning i den enskilta rörelsen, mä kunna tillgöras.

14:o Slutligen hafwe Wi i Nåder fastskiLllt och h?irwid biiagt den taxa, hwarefter
justerare af nya nått, lnä och wigter hafiva att erhålla betalning, i ett ör allt,
säsom arfwode och kostnads-ersättnine. Det alle som wederbör etc.

Stockholm. tr-vckt i Kongl. Tryckeriet, 1826
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En liten

Ordlista
Förklaringarna år hämtade ur olika uppslagsverk mm

Aln- längdmått = 0,5938 m. l aln=2fot
Ankar el ankare - rymdmått för våta varor =1/q äm = 25 kannor = ca 3925 I
Ass - äldre viktenhet motsvarande 48,042 mg. Från år 1667 anvånd som utgångspunkt

för andra vikter, t.ex 1 skålpund = 8.848 ass (=ca 425,08 g). Även kallad troysk ass eller
troisk ass. Detta namn anses komma av staden Troyes i Frankrike.

Bergsvikt-lskeppundbergsvikt=lskeppundstapelstadsvikt+2markpund=149,63
kg (= 440 markpund). Även kallad hammawikt

Besman - gammal typ av handhållen hävstångsvåg med fast mowikt och rorlig
upphångningspunkt. På en krok eller i en skål placeras det som skall vägaE varefter
upphängningspunkten prandtaget) förskjuts längs den graderade skalan tills balans
råder med en åsta motvikten. Jfr Pyndare. Besman kallas även betsman eller
bissman.

Besökare - (Tullbesökare) - lägre tull!'änsteman som visiterade ankommande fartyg
innan de lade till.

Center - viktenhet från 1855 = 100 skålpund = ca 42,5 kg
Decimaltum - längdmått = 29,690 mm = 1 /'10 fot
Drakma - medicinalvikt = 1/8 uns = 3,7772 I
Famn - längdmått:3 alnar = 1.781 m. Även ved nr.åft
Fast mått - vid mätning med tillägg av kappmål eller övermåI.
Fat - rymdmått, även kalla åm = 4 ankare = 60 kannor = 1520 I
Fetalievikt = livsmedelsvikt = viktualievikt
Filirding -- rymdmått för våta varor = l2kannor = 31,411
FiåAding - rymdmått för torra varor = 4kappar = 7 kannor = 18,32 I
Fjiirdingsväg - 1/4 (gammal) mil = 9.W0 fot = 2.752 m
Flaka - (sillkärra), borde vara 1 fot höp 2 fot bred och 4 fot lång (1786)
Foder - rymdmått fcir våta varor = 942,1 l. 1 foder = 6 åmar
Fot - långdmått = 0,2959 m. Indelas i antingen 12 verktum= 24,742 nm eller i10

decimaltum = 29690 mm
Foting - år 1826 foreslaget rymdmått = 1 kubiKot = 10 kannor
Gran - apoteksvikt = 61,85 mg.
Gran - längdenhet = 0,2969 rnm.'l gran = 10, skrupler
Halvspann - rymdmått för torra varor = 36,65 I
HalvstoP - = 9,655 I = 2 karter
Hammarvikt - se Bergsvikt
Hummerkäd - = 24 kannor, ca 628 I
Hökarevikt - viktualievikt. Hökare = matvaruhandlare
Insatsvikter - serie vikter som kunde sättas i varandta. T.ex.1/2,1,2,4 skålpund.

Avskaffade genom 1855 års stadga

fumfru - rymdmått = ort = 8,178 cl. Namnvariant av jungfru
fungfru - = jumfru. Enl. NE anses namnet jungfru komma av att måttet ofta utformades

som en stympad kon som kunde likna en kvinna, en jungfru med fotsid kiol.
Justering - provning av att mått, målkirl och vikt noga överenssfåmmer med gällande

norm (likare) samt åsåttande av kronans märke, årtal och signatur
Justerare - befattningshavare som utför iustering av längdmått, rymdmått och vikt
flirnvikt - 4 skålpund viktualievikt motsvarade 5 markpund iärnvikt
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Karrna - rymdmåft för torra och våtavaror = 2,6171.1 kanna = 2 stop = 8 kvarter = 32 ort
eller jumfru. Även 1826 föreslaget rymdmått = 100 kubiktum = 10 mått

Kappe - rymdmått för torra varor - 4,58 I
Kappland - ytmått = 154,26 m2. 1 kappland = 1/32 tunnland
KappmåI - tillagg till en struken tunna för att motwara en rågad tunna
Kimrnare - stavar till laggkärl
Kolgillare - "krönare" av transportkärl för kol
Kolryss - eller l^itst innehållande 12 tunnor
Kolskrinda - fordon för transport av träkol. lnnehöll vanligen 18 tunnor kol
Kolstig - stig kolmått, vanligen innehållande 12 tunnor kol
Kopparvikt - 4 skålpund viktualievikt motsvarade 5 markpund kopparvikt
Korn - viktenhet = 4\5], rng
Kronorparm = en kubiKamn = 27 kubikalnar = ung 5,65 rn3. Se aven parm
Krönare - medhj,iilpare till justerare som kunde anförtros enklare uppgifter som t ex

justering av förvarings- och transportkärl
Krönta mått - mätredskap som var "krönta" med kronans miirke, årtal och justerarens

signatur
KnblkJot - =26,'17 |
Kubikstång - = 261,7 hl
Kvadratrev - = O08815 hektar
Kvarter - rymdmått för våta varor = 32,71 cl.1 kvarter = 4 ort
Kvarter - längdmått = 148,45 mm = % aln
Kvintin - viktenhet = 3,321 g
Lakegods - livsmedel som förvaras i konserveringsvätska, t ex såltake eller silllake
Libra - libra medica - medicinalvikt = 356,2796 g.1 libra = 12 uns
Likare - mått och vikter för att pröva om redskap överensstärnrner med gållande normer.
Lillstig - kolmåtf vanligen = en läst = 12 tunnor = ca 198 hl
Linie - längdmått = 2,969 mm.1 linje = 10 gran = 100 skrupler
Lispund = viktenhet = 8,515 kg. 1 lispund = 20 skalpund
Lod - viktenhet = 13,38 g. l lod =4 kvintin
Loyering - uppblandning med oädlare metall för bl.a. guld silver och tenn
L:ist - äldre rymdmått. Vid kolmätning och även vid mätning av sitl, torsk, humle, beck

och tjära mrn innehöll en kollast 12 tunnor. Se även wår läst och nyläst
Lödja - viktlod, metallstycke av viss vikL använtvid vägning. Siirskilt om tunga viktlod

av gjutjiirn.
Löst mätt - struket mått, utan tillägg av kappmål
Mark - metallvikt (skålpund) = c2 9,21 kg. 1 mark = 8 uns
Markpund - metallvikt = 16 skålpund viktualievikt = ca 6,80 kg
Mikron - längdmått = 0,000001 meter
Melallvikt - = stapelstadsvikt
Mil - langdmått - tidigare = 36.000 fot (gammal svensk mil) = 19.63t m. Sedan"l&79 =

10.000 meter.
Mikron - = 0,000001 meter
Myriameter - längdmått = 1 ny mil = 10.000 meter
MåI = volymmåft
MåIk:irl - kltrl ftir volymmätning t ex tunna och sk?ippa
Mått - 1826 föreslaget rymdmått = 10 kubiktum = 10 tummingar
Nyliist - mått på fartygs dräktighet (från 1865). En nyläst = 100 center = ca 4.251 kg. Se

även wåLr läst
Oxhuvud - aldre wenskt rymdmått för våta varor = 235 hl
Ort - rymdmått för våta varor = 8,178 cl, även kallad jumfru
ft - viktenhet = 4,251 g = 1gg 1o.rl
Ostrontunna - delas i trån eller tredjungar om 16 kannor
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Parm - åldre svenskt hömått = 5,65 m3 (kronoparm). StockholmsparmenvN frän är 1773
- 84 39 / 64 kublkalnar = 17,72ln.3 (Su Ltppslagsbok).. Det hade stor betydelse hur höet
packades. Parm har även förekommit som volymmått för sten, vawid en parm i
Roslagen var ca l0 m3 (NE)

Parmmetare - av magistraten utsedd persory som utförde den förr obligatoriska
uppmätningen i s.k. parm av till staden inkommande salufört hö. pårmmätare
omtalas först i Stockholm 1661. De stora lådliknande parmmåtten kom under 1g00-
talets förra hiilft ut bruk, höet vägdes i stiillet. Även vågningstvånget avskaffades helt
på 1870-talet (Sv Uppslagsbok)

Probervikt - probera = pröva, prova,
Pund - använd som enhet fff järn- och bergsvikt
Pyndare - Hävstångsvåg besläktad med besmanet, men med fast upphiing;ningspunkt

och rörlig motvikt. Il'ndaren var i fliti$ bruk under romerska antiken och var k?ind i
Sverige åtminstone under vikingatiden Den ansågs länge, liksom besmanet,
otillfOrlitlig och fOrbjöds upprepade gånger fiån Johan III:s tid fram fill .1800-tatets

börian (NE)
Remediberiikning - remedium, ber*tmning på de brutto- och fingrånsvikter uppåt och

nedå1, inom vilka mynt måste hålla sig ft)r att få utsläppas i rörelsen. Även kallad
passervikt (SU)

Rev - längdmått = 29,690 m.1. rev = 10 stiinger = 100 fot
Rydaholmsalnen - rikslikare för alnemåttet från 1600-talet Även kallad

Stockholmsalnen
Ryss - fordon för transport av tråkol. Kolryss innehåller 12 tunnor
Råkopparvikt - 1 skeppund gamla råkopparvikten = 22 markpund = 1509 kg. 1

skeppund nya råkopparvikten = 22 pund + 8 marker = 151,5b kg
Röistock - mätstock för undersökning och justering av runda förvaringskärl t.ex. tunnor

med våta varor = visirstav
Sillmätartunna , = 80 kannor = ca 209 I
Skqrpund - viktenhet = 17O0 kg. 1 skeppund = 20 lispund = 400 mark (skalpund)
Skrupel - medicinalvikt = 1,2371 g.1 skt:upel = 20 gran
Skrupel - måttenhet = 1/ 10 ga (0,02969 mm)
Skålpund - viktenhet = 0,4251 kg. 1 skålpund = 32 lod
Skäppa -aldre rymdnåft för toffå vaior. Stodeken kunde v aÅera mellan 1/ 6 - 1/4

tunna. Användningen förbjöds år 1733. En skäppa som motsvarade l /6 tunna
innehöll ca20,9361. Skäppan delades i 8 kannor.

Slitningsmarker -(slitningsmån) övervikt vid iusteringen för att kompensera slitningen
av vikterna mellan de gånger vikterna justerades

Spann - rymdmått för torra varor = 73,3 l. 1 spann = 16 kappar
Spilträ eller spilträdstunna - gammalt mått för torra varor (salt, kötl fisk, miöI, beck,

t ära) motsvarar 48 karuror = 125,6 liter ,
Stapelstad - stad med stapelrättigheter som ägde rätt att idka handel med utlandet
Stapelstadsvikt - 1 skeppund stapelstadsvikt = 20 pund = ca 136,02 kg
Stockholmsalnen - se Rydaholmsalnen
Stockholmsvikt - = stapelstadsvikt
Stop - rynndmått = 1,309 l. 1 stop = 16 ort eller jumfnr
Storstig - kolmått. Vid Stora Kopparbergs bergslag innehöll en storstig 24 tunnor kol.

Vanlig stig (lillstig) = 12 tunnor
Stång - längdmått = 2,9669 m.1 stång = 19 1o1

Svår l?ist - mått på fartygs dräktighet. En wår låst = 18 skeppund järnvikt (ca 2,448 ton).
Från 1865 utblttes wår läst mot nyläst= 100 center = ca 4,25 ton

Svår vikt - gammal benamning på viktualievikt
Så - äldre icke officiellt rymdmått, vanligen motwarande 16 kannor = ca 42 I
Tackjåirnsvikt - 1 skeppund tackjärnwikt = 26 pund bergsvikt = ca 194,5 kg
Tolft-ltolft=12st
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Tranfat - = 60 kannor (1739)
Troysk ass - se ass
Tum -- langdmått.7 verktun = 24,742 mm. 1 decimaltum = 29,690 mm
Tumming - år 1826 fttreslaget rymdmå$ = 1 kubiktum
Tunna - rymdmått for våta och torra varor med varierande inneMll
Tunnemärkare - krönare
Tunnland - ytmått = 4936 m2.1 tunnland = 32 kappland
Uppstadsvikt - 1 skeppund uppstadwikt = 1 skeppund stapelstadsvikt + 7 pund = L42,8

kg (= 420 markpund)
Uns - guld- och silvervikt = 2lod = 27,9 g. Aven medicinalvikt = 8 drachmer = 29,69 S,

Utskeppningsvikt - = stapelstadwikt
Verklinje - långdmått = 1/12 tum = 2,061 mm
Verktum - tingd måft = 24,742 mm = "l / "12 fot
Viktualievikt - viktualier = matvaror, livsmedel. 1 skeppund viktualievikt = 17O0 kg (=

500 markpund)
Visirstav - mätstav för undersOkning av tunnor mm = r<ijstock
Våtvarutunna - se sDiltrå
Äm - rymdmått, aven kallat fat = 4 ankare = 60 kanno r = 157,0 |
Atting - rymdmått för våta varor = 15,7 l. 1 åt1ing = f 12nr61
Atting - rymdmått för torra varor = 9,16 I = 2 kappar
Ämbar - rymdmått, (ca 10,5 l), 1 ämbar = 1/4 så
Örebro besman - rikslikare för vikt enligt 1605 års öppna mandat.
Överrnål - tillägg vid mätning med tunnor = kappmåI. Se fast mål

Måtning och vägning under Vasatiden enligt Olaus Magnus "Historia om de nordiska
folken". Till vänster vägning av tackjåirn med besman och till höger med likarmad våg.

I bakgmnden uppmätning av spannmåI.
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