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Hur mångu kilo vrigde ett lispund?
Och hur mångu liter rymde en kuppe?
Ofta stöter släktforskaren på gamla mått-, vikt- och myntenheter
som inte alltid är så enkla att översätta till dagens system.
I detta nummer ger Johan Jansson en komplett översikt
över de gamla mått- och viktenheterna.
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Ordföranden hur ordet
Dpr KANNS fortfarande omtumlande att ha
blivit ordforande i Sollentuna släktforskare!
Men det ffi en spännande utmaning att fä
tillf;ille att driva föreningens välbesökta

verksamhet vidare. Förv ärfta er inte en programforklaring. Styrelsen ar en grupp engaoch det handlar
[erade och kunniga personer
om teamwork!
vi har bokat kvällen 19 maj på släktforskarcentrum i sundbyberg. Blir anslutningen
för stor skall vi forsöka ordna en kväll till.
Naturligtvis kan du som medlem på egen
hand besöka Släktforskarförbundet som ju
har gemensamma lokaler med Genealogiska
Föråingen och DIS allt under ett tak i
gamla Marabou-huset i Sundbyberg'
Nu skall styrelsen börja snickra på höstens
program inklusive Temadagen den 15 okto-

FONETI,TVGEN

SOrt-EruTUNA

StÄxrroRstfiRE

clo Gunilla Jn{orström
Smedj evagen 7 , 191 49 Sollentuna

- Föreningens Postgiro: 712 MA-3 Föreningen, so/n är partipolitiskt obunden, bildades 1gg0 ocn har idag ca 120 medlemmar. vi vill

oka infressef fÖr stäktforskning, bland annat

genom föreläsningar och studiebesÖk.

Styrelse 2005
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Gunilla Norström, ordförande,
tel I54 3:;4 5S
e-post: gunilla.norstrom@swipnet'se
christina Högmark Bergman, vice ord-

$

förande, information
tel 7 54 45 01
e-post: ho gmark.bergman@comhem'

se

Catrine Nordberg, sekreterare

ber.

Vr uan många nya medlemmar och det gä11er att hitta intressant ämnen som kan intresSera både " gartrla" erfarna och nya medlemmar som känske tat sina första stapplande
steg in i denna fuscinerande verksamhet som
kallas släktforskning.
Precis som tidigare vill iag garna påminna
om bidrag till an-teclcnat. Varför inte bra tips
om hur *utt hittar till synes omojliga uppgifter eller varning for felkällor? släktforskning
är fascinerande och blir vad man gör det till,
ja,
man kan söka på djupet och på bredden,
man kan helt förirra sig in i något spännande
som dyker upp och kanske yrvaket undra vad
man sysslar Åed. Det gåLt inte att säga: Elementärt, min käre Watson!
DEr AR verkligen
ett fortroende att bli

tel 7542474
e-post: catrine.norberg@swipnet' se
Hans carlheim, kassör, medlemsregister
tel 35 46 80
e-post: carlheim@hem.utfors' se
Karin Henriksson, utdelning m m

tel 754 48

01

e-post: anders.08754480 I @telia'com

Arne Borgert

Tel 7 54 37 91
e-post: arne.borgert@comhem'se
Harriet Wisboffi , utdelning
Tel 5 83 58 620
e-post: harriet@ spralz. se

Majbritt Ohlsson,
Tel 35 59 44

adj ungerad

41

e-post: majbriff .ohlsson@ swipnet'se
Andrad posfadress eiler e-posfadress anmäls till
kassö ren Hans Carlheim, adress Se ovan'

vald till

ordförande
konkurrens var
just inte stenhård) och
jag kan bara lova att
göra mitt bästa och
hoppas att det ar gott

Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra
nummer per år och ingår i årsavgiften'
Manus och skrivelser skickas till
Christina Högmark Bergman (adress: se ovan)

nog!

-

un-tecknut

(fast

Gunilla I{orström

Redaktionskommtfre:

Chri stina Högmark Bergman,
Olle Vävar e, tellfax 3 5 14 92
e-post: vavare@telia. com
Manusstopp ror nästa nummer: 15 september.
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Två bröder, två livsöden
i 1 60 0-talets Fj cilkinge
Av Eva Nyberg
kan ha stor betydelse i ens släktforskning har många av oss erfarit. Men det behövs ju
att man träffar rätt person, som kan ge rätt tips.
Så här gick det till för mig, ndr jag fann en "godbit'' till min forskning:
Under en utbildning i slutet av lW}-talet mötte
jag en kollega som kom från Bromölla i norra
Skåne. Vi kom att prata släktrorskning (forstås)
och hon berättade att hennes släkt kom från Fjälkinge i Kristianstadstraktell. D,ir hade också jag
anor, och hon erbjöd mig att få låna en bok, skriven I9CA ay en eldsjäl vid namn Ljung. Denne
ville, skriver han, " ge ett bidrag till en sockenberättelse med historiska och genealogiska anteckningar". Han kallade boken Fielkircge i forna dagarFörutom beräffelser, delvis baserade på muntlig
traditioil, beskriyer han hernman fbr hemman i
socknero med nufilmer, nalnn och årtål och även
små inffessanta kommentarer om en del persorter.
Tack vare detta fick iag möta min släkt från slutet
av 1600-talel Tankarna om hur turenlslumpen styr
våra liv, blev tydliga för mig ndr jag trdffade på
två bröder som , trots till synes samma förutsättningar, fick så olika levnadsöden. Aage (Äcke),
den äldste, tycktes lyckas med allt han företog sig,
medan I-asse yar den ständigt otursförföljde.
Vilken var då deras bakgrund?
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Hustruns namn är inte känt. Knud hade minst två
söner; Åcke och Lasse Knutzolt. Dessutom anger
kyrkboken en "Gertru Knuds dotter", död 1701 i
en ålder av 36 år. Hon bör då vara född omkring
1665, vilket tidsmässigt kan slåmma in.
På Sone Abrahamssons hemsida (webadress:http://www.taladata.se/sone) fann jag 1999
bland annat en uppgift om att Knud var "byålderman 1657 i Fjälkillge". Aven en uppgift om en
dotter Inger kommer diirifrån. Knud begravdes
I4l5 1693. - Inga fler uppgifter om Knud Lassen
har stått att finna.

TUREN

ÅCKE' den lyckosamme brodern
Aage Knudsen/Åcke Knutzon/Åke Knutson - under många nanm förekommer denne man i Fjälkinge kyrkböcker.
1680 yar han åbo på Fjälkinge N:o 10. Hans
hustru hette Gunnil, och det var troligen hennes
flädernegård han gifte sig till. Hemmanet var frälse
under Ljungby. 1685 blev han kyrkvärd, ett förffoendeuppdrag. På sidan 65 i Hälkingeboken skriver
Ljung: "Den skigt, som har den vidstrricktaste
utbredningen rir lryrk rirden Åke Knutson å N:o
10. Han tycks hafva varit en stilla, fridsam tTwtn
och hnr icke lemnst något eftermrile i tingsprotokollerno. Un"der lSA}-talet har der å 17 hemman i
Fjelkinge funnits aJkomlingar af Å K."
Här syftas dels på det faktum att Fjälkingeborna
ivri$ drev olika processer mot varandra, dels på
Åckes imponerande skara söner, sju stycken, av
vilka sex nådde vuxen ålder. Fem av sönerna giorde dessutom goda partier och gifte in sig i socknens gårdar. Den sjätte flyttade antagligen utanför
socknen och har inte kunnat spåras.
"1726 d 6 Mrafiz begrofs Åcke Knudson i Fielkinge, som var 96 åhr gammall och var född
1630."
Enligt Ljungs bok är detta antagligen felfört; 86
år och fddd 1640 är enligt honom troligare.
Alltså en lång och tydligen lyckosam levnad.
Vad hände då med den yngre brodern?

Fadertrr KIYUD LASSEIY
"L693 Dominica Cantate begrofs Knud l-assen i
Fielkinge som var 75 aar gammall."
Så står det i Fjälkinge kyrkobok om en av de
äldsta medlernmarna i min släkt. Han var min mf
mf mf ff far. Hans far hette väl Lars eller Lasse
och bör ha fötts under 1590-talet. Sjiilv föddes han
cirka 1618.
1658 var han åbo på Fjälkinge l.{:o 2,8. Hemmanet var frälse under Bäckaskog, kom L69A under
kronan och anslogs till trumpetarboställe och kallades i slutet av 1600-talet "Stilles". (IJppgift från

Ijung.)
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LASSE KNUTZON - borfukolmästarert

L6g3 står Lasse sorn åbo på Fjälkinge F{:o 28, som
han övertagit från fadern. I juli I69L hade han gift

sig med Marna Trulsdotter. Detta Yar uppenbarligen Lasses andra gifte. Sex barn föddes i deffa
åmtoskap, men alla dog i späd ålder, en del bara
några veckor gamla.
Inga uppgifter har stått att finna om det första
äktenskapet. Dock fanns det tydligen redan då ett
barn, ty när trolovningen med Marna sker i j,rni
L6gI antecknas i kyrkboken: "Efterson: han hafde
ett Barn med sin foriga Hustru, nu ope hos Gud,
och rir en fattig Manå af ingen Middel, tilsagdes
han at g{va s{nne sit Barn efter sin Mackt til Dhet

penningar 10 Dr. som hand sielf i fre**Tyden
Måtte spare til" .
Iag har inte funnit några uppgifter om hur han
lyckades med denna uppgift kanske inte heller
detta barn överleYde.

När jaefått låna Ljungs bok av min kollega och
vi gemensarnt sökte i den, upptlickte vi ganska
snart att både hennes och min ana gemensamt brukat hemmanet Fjälkinge N:o 28. 1700 står Lasse
sorn hiilftenbrukare på I.{:o 28, andra hälften brukas ay en Nils Andersson, "Stilla-Ir{ils'0. Vid ett
dop i juli 1700 är Lasse dopvittne, och beskrivs
som "boendes i ett huus på Liurcgby fcila.ds", det

vill säga på betesallmänningen.

Osdkert alltså om

han kunnat behålla sitt hemmall-

I7l5 hade han tydligen flyttat till grannbyn och
omtalas som "Bondeskolmästare i Nymö", som då

var en annexförsamling till ryälkinge. Efter Marnas död i februari I7 18 gifte han om sig med
Svenborg Nicklausdotter. Detta äktenskap Yar
barnlöst. Samm a är står han skriven med Svenborg
på l.l:o 19 i In{ymö, och betecknas av prästen som
"skrivkunni g" .Antligen verkade han få några lugna år. Men ödet hade mer i beredskap åt honom.
I lr{ymö var han alltså byns lärare. I Ljungs bok
berdttas hur bondeskolmästaren Lasse Knutsson i
Nymö år L724 skrivit ett brev till " den namnkunnige store tjufven Torkel PuIf'. Denne var bördig
från Fjälkinge och hade dömts för hundratalet
stolder. Lasse fick plikta, dels 10 daler för att han
skrivit ett brev - och givit sig på ett hantverk som
inte var hans, vilket Yar straffbart och dels 10
daler för att brevet fått Torkels mor att fly till
Danmark. 20 daler ägde inte skolmästaren, och
därför fick han "plikta med kropplil", det vill säga

Gammal karta över Fi(ilkinge by (utsnitt). Lringst
upp titt vrinster ses "Fidlinge 10", mitt i bilden ses
" fjälkinge 28" . Kyrkan ör Qdligt angiven'

f

slita spö. Livet Yar inte lätt för den otursförföljde
Lasse

!

1727 d 26 february begrafs Lasse Knudzon i
It{ymr)rc som var 66 år och 2 månader och var föd i
Fielkinge 1662."
Ett kort och koncist eftermäle, som innefattar tre
äktenskap, två döda hustrur, sex döda barn, förlust
ay eff hemman och ett spöstraff... Hur ska man
kunna värdera ett människoliv som levdes för nära
tre hundra år sedan?
"

i en utsafi

bygd. IJpprepade gångav f
er vädjar byborna
skyldigheter och skaffebördor på grund av de svåra
tiderna. Stora vägen mot Karlskrona gick genorn
bygden, något som betydde gästningar aY resande
och inte minst av soldathopar. Pestens härjningar {I7O9-I7LI var också svåra. l7o9 dog 2A personer,
17 LL var antalet död 22. Men man ansåg sig ha
kommit lindrigt undan... Rödsot och koppor skördade fler offer. Det var svåra tider och livet var
hårt. Kanske Lasse sjiitv fann sig i sitt öde med
jämnmod?
Även för Lasse fanns uppgifter från Sonessons
hemsida (se Knud Lassen): Han skulle enligt den
varit född omkring I&5. Uppgifter också från
kyrkböcker (Fö, Vi, Dö och Katekismilåingd) i
FjälkitrBe, Kristianstads län.

FJÄIJilNGE LÅc

till överheten om lindring

Eva Nyberg, februari 7W5
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Skilling, tunnu, stop och kapplund

- något om gumlu mynt- och månenheter
En översikt över de gamla enheterna for längdmått,
volymmått, vikt, ytmätt och mynt har sammanställts
av Johan Jansson, Sollentuna. Det är ofta som
s läktforskaren möter de s s a garria måttenheter,
och det är långt ifrån alla som är välbekanta.

r
r

daler och skilling
till kronor och ören
Dalern, som forr var ett vanligt betalningsmedel i Europs, infordes i Sverige av

För den intresserade kan nåmnas ett enkelt
sätt att räkna om skilling till öre. För atl omvandla 12 skilling tiil öre gör man så här:
Antalet skilling x2 + forsta siffran i skillingtalet alltså 12 x 2 +l : 25 öre. - Ar det dags att

Gustav Vasa 1534. Från 1604 ändrades
namnet till Riksdaler och avsåg då ett prägIat silvermynt. 161 I bildades den så kalla-

döpa om Tolvskillingsope ran?
I detta sammanhang kan det vara på sin plats
att beratta skrönan om "ko-tian". - Ijnder åren

1. Från

de Palmstruchska banken, där man började

ge ut sedlar i valörerna 5 1 000 Riksdaler. Dessa sedlar vållade oro pä penningmarknaden. Banken blev från 1668 Riksens Ständers Bank och sederm era Sveriges Riksbank.

Gustav III gjorde ett inhopp med en
myntreform 1776. Riksdalern delades dä i
48 skillingar som i sin tur delades i 12

r

rundsQcken.
År 1779 bildades Riksgäldskontoret, som
också börJade ge ut valutor. För att skilja

mellan utgåvorna kallades riksbankens

r-

valutor for "banko" och riksgäldskontorets
for "riksgälds". Man började också ge ut
ett präglat silvermynt som gav namnet
"specie". Nu började det bli rörigt på penningmarknaden med tre olika riksdaler,
som dessutom hade olika kursvärden. Det
började bli dags för ett radikalt grepp. Man
införde decimalsystemet, som innebar delning i tio- eller hundr ataI, och delade dalern i 100 öre.
Detta skulle gälIa fr.o.m. 1 januari 1863.
Det utgavs tabeller och krjälpredor for handelsidkare och andra for att underlätta det
hela. Redan 1889 inforde Oskar II lcronan,
som behöll sin indelning i 100 öre.

4-I92I

utgavs en sedel med valören en
krona. Det påstås att en forslagen kreaturshandl are vid köpsl agan inne i en dunkel ladugård skulle ha räknat upp köpesumman i enkronesedlar, som till format och utseende kunde forväxlas med tiokronesedlar. Han fick således kon till ett mycket formånligt pris. Efter
den betan fick sedeln i folkmun namnet "kotia".
191

2. Från aln

till meter

Om seder och storheter vid bestämning

av

längdmått kunde mycket berättas av den som
har kunskapen. Jag vill försöka mig på en kort
orientering i ämnet. Se också Tabell I .
Alnen har i stora delar av vår omvärld varit
ett vanligt längdmätt, dock sällan av lika längd
överallt. Den svenska alnen infordes som officiellt mått av Gustav Vasa. På olika håll i landet råkade dock alnen bli olika lång. 1665 gavs
en Kungl. Förordning "... att aLn bör vara den,
som af Kong Carl IX ar gillad i Norrköpings
beslut af åx 1604, Rydaholms aln kallad. . . " På
många håll spikades upp en "likar-aln" på dörrar till kyrkor och rådhus. Alnen blev grundmåttet. Den gamla svenska milen räknade

000 a\nar, det vill säga

10 688 meter.
,man talade också om halvmil och fJärdings
18

"Gamla".

Väg.

Alnen indelades i 24 verktum. Av L2
verktum blev en halv aln en fot av 6
verktum blev ett kvarter. Enheten tum indelades

som'Nya", den
engelska som "London" och verktum blir

enhetema. Decimaltum nåimns

i delar såsom ll2, Il4, Il8, 1116.

rtt ange mindre mått användes bland
annat tirlje. En linje var IlI2 tum. De äldre

För

av oss kommer säkert ihåg lampglasen till
gamla fotogenlampor där glasrörets diameter angavs i linjer, exempelvis 10-, 12- och

l4-linjer. En verktum var ungeftir 24,7
millimeter. vilket innebär att ett l4-linjers

lampglas hade en diameter om cirka 28,8
millimeter.
SÅ InVDE svenskarna då ett lugnt och stilla

liv med sina alnar och tum tills de interna-

tionella handelskontakterna började ta fart,
inte minst i form av trävaruhandel, då man
plötsligt ställdes öga mot öga med engelska tum eller inch, som måter 25,4 millimeter. Plötsligt blev det två slags tum att hålla
reda på - men det skulle bli väne!
Från 1 januari 1863 gällde det så kallade
decimalsystemet. (Det vat då man indelade
dalern i 100 öre)Det nya grundmåttet skulle heta fot och i
decimalsystemets anda skulle en fot indelas i 10 tum som skulle heta decimaltum,.
Och plötsligt hade man tre sorters tum att
hålla reda på eftersom den gamla verktummen inte försvann ur folks medvetande
över en natt. Den har varit mycket seglivad, och gammalt folk talar än idag om tretums spik och tvåtumsplank.* Den här "reformen" blev inte särskilt långlivad och
1889 infördes metersystemet, som forst
kom i bruk i frankrike kort tid efter franska revolutionen. Man def,rnierade metern
som en tiomilliondel av Parismeridianens
längd från nordpolen till ekvatoffI.
Som en illustration till ovanstående kan
nämnas att iag är innehavare av en ele ga:rt,
hopvikbar alnstock med alla de fyramättNordisk Familjtbok, som säger att: "Plank dr sågat virke om
minst två engelska tums tjocklek och minst nio
tums bredd."

3. Från kanna

till liter

Om du läst om löneformånerna for liiraren i
den nyligen jubilerande Klasroskolan såg du
kanske att hans lön delvis utgick i "sex tunnor
råg och sex tunnor korn". Då undras kanske
hur mycket detta motsvarade i nutida mått'
Tunnan var ett rymdmått som användes

bland annat fiir spannmål och torra varor' Den
knnde ftirekomma som struker elier sotn rågat
mått. Den strukna tunnan rymde ftir torra varor
146,55liter. Man vet ganska siikert att tunna,
hundra ar gamla och
kappe
-0. och sla)ppa är flera
ofta innehöll olika volymer på skilda
utr
orter. Kommunikationerna var ju inte så vidlyftiga då. - Se Tabell 2.
För våta eller flytande varor gällde även tun.
nan som mått (vid större vol;rmer forekom
många andra benåimningar såsom pipa, foder
ochixhuvuö. De mindre volymema nåimndes
som s/op, halvstop, larurter, halvlarurter och
jungfru,
som även nämndesiumfru eller ort'
"
tut* slapp ju ifran att riikna med råge vid
hantering av flYande varor.
Våta varors rymdmått förtecknas i Tabell 3
och Tabell 4. Den gode kalenderbitaren konstaterar snabbt de ftirekommande avrundningarna i tabellen. Det blir lite mer lättläst så'

I
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.Patm, famn och ryss
För hö hade man ett såirskilt mått som kailades
parm. Stockholm höll sig med en särskild
put-. Stockholmsparmen mätte dryga 17 kutik-.t"t medan den så kallade lvonoparmen
var en kubikfamn, ett uttryck som osökt för
tankama till vedmått. De flesta av oss har nog
hört uttrycket famnved - i senare tid ett uttryck
ftir briinnved kapad och staplad efter metermått.
Före metersystemets införande mätte veden
efter måttet famn. En famn var tre ainar ä
knappt 60 cm vilket gör knappt 1,8 meter' Det
fanns åtminstone sex olika famnar (kvinnors
famnar oräknade) men den vanligaste var troligen skogsfamnen, som innehöIl 2,36 kubikmeter.

6
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Tabell

I. Svenska

Famn

13612

"verkmått " enligt I

Aln

73

9 års farordning.

Kvarter

Fot

Verktum

Verklin

864
288
144
72
12
1

72

124

24

12

I2
I

6
1

Meter

mm.

1,78

0,59
0,297

t48
24,7
2,462

och "tvärmed
alla
dess tumhand" och mycket annat, inte minst till sjöss och inom verkstadstekniken
giingor. Det fanns också kingdmått som "stång" och "rev".

- Det har funnits en miingd mer eller mindre kufiska mått såsom "näverskomil"

Tabell 2. De vanligaste rymdmåttenför

tota

varor.

Tunna Halvtunna Halvspann Fjiirding Kappe Kanna

:

32 56
4
8
4
16 28
2
1281436,64
2 7
1
1 r,7 5
1

2
1

liter Tillägg ftir
146,55

18,3

(spann) rågat mått

2 bt.

4,58

9,16
4,58
2,29
4,572

2,617

4327

73,28
18,32

Tabell 3. Tunnans indelning i våtvarmmått.

Tunna

Halvlunna Fiåirding Åtting

21816
124824

Sextondel

Kanna
48

r2412

t26

I
Lägg miirke

till

liter
r25,616
62,808
37,4A4
15,702

13

7,85r
2,617

1

-

:

att kannan bibehåller sitt mått for både torra och våta varor.

-}
Tabell 4. Mindre våtvarumått

Kanna Stop Halvstop Kvarter Halvkvarter Junefru :

24816
1248
124

12
1

- Vi

liter

32

2,677

r6

1,308

8
4
2
1

0,654
0,327
0,164
0,082

känner igen de gamla brännvinsmåtten från äldre berättelser, som dessutom beskrev mått som
kagge, kutting och ankare. Ett ankare var nästan 40 liter. Kagge och kutting har däremot varierat över
tiden.

Tabell 5. Större viktualievikter

skeppspund

1

centner Lispund Skålpund :

4
1

400
100
2A
1

20
:I

Kilogram
170,a304
42,s07 6

8,5A76
a,4250

Tabell 6. De gamlaytmåtten.

Tu*l*d

sparurland Halvspannland Fjiirdingsland Kappland Karurland

124832564936'57
2
1
12814

4

16

|

4
r

För träkol forekom ett speciellt mått som
kallades sfig och rymde tolv tunnor eller cirka 19 hektoliter. Namn et ryss forekom även.

5. Decimalernas intåg
Så kom man då

till 1 januari 1863 , dä deci-

malsystemet skulle gäIIa fullt ut. Då skulle
allt varadelbart med tio, men den gamla seglivade kannan forblev grundmåttet. Så här
kunde det se ut:

Kubikfot Kanna Kubiktum

1

10
1

1000
100
1

- liter

Kvadratmeter

28
1
1,75
1

Med den rubriken är vi alltså inne på viktmått. Är 1665 bestämdes att vi skulle ha enhetliga viktmått i hela Sverige, och det var ju
gott och väl. Några decennier senare

rT

a

Ass : Gram
32 128 8848 425,07 6
1 4 27 6,5 13,283
69,125 3,320
t
0,048
1

Skålpund Lod Qvintin

1

För beräkning av läkemedel användes nxedicinalvikten, men vid försäljning brukades
viktualievikt. Medicinalvikterna såg ut så
här:

Libra uns Drakrna Skrupel

till kilo

n\

mindre viktualievikterna såg ut så här:

vtxa liter och kilo.

6. Från skålpund

2468,28
1234,14
677,07
154,27
88,15

kom ett påbud om vissa justeringar. Enligt
denna forordning (från 1739) fastslogs olika
slags vikter för olika ändamål såsom viktualievikt (viktualier X en gammal samlingsbenämning på livsmedel), guld- och silvervikt,
medicinalvih och grov metallvikt.
Viktualievikten var den som mest berörde
vanligt folk. De större viktualievikterna var
skeppspund, centner, lispund och skålpund.
Hur det såg ut samm anfattas i Tabell 5 .
Det fanns även något som kallades mindre
viktualieviher säsom lod, qvintin och ass. De

26,17

2,617
0,a26L7
räknadock
lrubilctum
måttet
att
era
Observ
Likaså
des efter den nya decimaltummell.
kan man observera att träkol, salt, bränd kalk
och malt skulle dock fortfarande måtas enligt
de gamla måtten!
Så avlöstes då allt detta av metersystemet
dar vi känner oss mera hemmastadda med

:

1

Gran - Gram

12 96 288 s7 60
24 480
1 I
3 60
1
1 20
1

3s6-28
29,69
3,7

1

r,24
0,062

Viktenheten libra Ifu vara en gammal romersk viktenhet som sägs varabakgrunden
till uttrycket kaliber som beteckning for ett

n
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skjutvapens loppdiameter. De första gevärskulorna var ju klotformade och det vat vanligt att benämna pipans innerdiameter effer
tcutans vikt. Från det äldre språkbruket
hat man så anafirmat uttrycket "qra libra" ,'antar libra,,. Detta påstår i varje fall littera-

tur i åmnet.
Innan vi lämnar detta ämnesområde kan vi
dock konst rtera att de gamla måtten från
1600-talet lyckades överleva det svårbegripliga decimaisystemet och var i bruk ända tills
metersystemet kom i bruk på 1880-talet.
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7. Från spannland
till kvadratmeter
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och så avrundar vi med några ytmätt.
Det uppstod behov av att storleksbestämma
ytor pa ä*.*pelvis äI<rar och andra ägor
inte minst av beskattningsskäl. olika system

har förekommit, dels genom uppskattning av
åkerjordens penningvärde - såsom dalerlanå, marklond, örtugsland och penningland
men de rnest kända bland senare tiders
allmoge torde ha varit de så kallade utsädesmåtten. De bestämdes av den mängd utsäde
som ansågs åtgå för en viss yta. En tunna täg
åtgick fö; att beså ett tunnland o.F.v. Översatt till nu gällande mått såg det ut enligt
Tabell 6.
Av utsädesmåtten är tunnland det överlägset mest kända i folkmun och forekommer
ännu i talspråket. Ett tunnland var 14 000
kvadr atalnat och ett kappland var 437 ,5 kva-

f

dratalnar.

Då metersystemet antogs blev ju begreppet
hektar : 10 000 kvadratmeter' I dag brukar
man grovt räknat säga att det gtLr två tunnland på ett hektar.
Ett annat gammalt åkermått var plogland,
som skulle motsv ata den fia en man kunde
plöj a päen dag. Exaktheten later sig anas.

t.

b

Johan Jansson

En "måttstock" med omvandlingstabeller
i Sollentuna
att kopa på
finns
-vitlHersby handel
".fö,
hålta reda på de gamla
den såm
nxåttenheterna.

till-

- Denna artiket återges med benaget
enings

ånd ur Sollentuna Hemby Sdtfor
medlemstidning Bygdebtadet nummer 5 6'
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Gotland
Slöktforskarjörbundets remissvur om /tyttning av RAti tilt

tll nåiringsdepartementet angående den
sveriges sliiktforskarförbund säger Nej i sitt remisryq
Har du dator kan du läsa yttrandet på
foreslagna flytten av Riksantitåieamtetet till Gotland.
på ftirbundsnytt. Hiir återges ett
förbundets hemsida under www.gsnearogi.se, kricka sedan
sammandrag av Yttrandet.
av statlig..verksamhet
Lokaliseringsutredningens (N2004:15) rapport omlokalisering
cotland vill Sveriges Släktforskarforbund'
tifl
Med anledning av forslaget om flyttning av Riksantikvarieämbetet
själr4 och många andra debattörer
ilmbetet
som
farhågor
och
hellre än att upprepa alla dp självklara argument
presenterat, framställa foljande liknelse:
efter en snabbutredning på några veckor' att
För att skapa nya arbetstillfalten i sveg beslutar sig Regeringen,
som
Mqn konstaterar att det finns ett qntal tomma lokaler i Sveg'
flytta heta Karolinska Sirniuout titt Hdrieåaten.
i
utrustning
befintlig
all
att
med
rciknar
siukhusverksamhet' Man
bara för några miljardir skuile kunna anpassas fö,r
på
högskola
en
det
att
oclqå
finns
Man konstaterar
Solna skall flyttas till och installeras i a, nyl bialerna.
utrcikninge-n or, oU skapa nya arbetstiffilten i noir och.iite
Eftersom
pers.onal.
ny
av
utbildning
pendelavstånd, for
qtt bara
del ov ä"n nu'o"nde personalen av lcikare'
baraflytta påfolk, rciknqr"man i'itrrdningen"med
"ilit",
med'
sjul<sköterskor, specialister och tekniker kommer att flytta
och utan att lyssna till- !en, storm av protester som
konselcve'nsanalys,
och
(Jtan en *ero irgaiide beredning
från berörda departement och
,o*rru**ig koi av medicinsk och administrativ experiis samt iåter
infinner sig från
meddela att en högtidlig
samt
skall ske,
"n
myndigheter, vidhåtler regeringen sitt beslut oÅ att en flyttning
,,Karolinst oi surl" skatl dga rum I0 månaiei senare i nrirvaro ov landshövdingen, statsministern och
av

<\

f\

invigning

socialministern.
av den hittillsvarande personalen meddelar
planerna..
Den forcerade flytten går till att böri a med enligt
-Öv-er .92o/o
och regeringen gnuggar
lokaliseringsutredningen
både
varvid
att de inte har möjlighetTt flyna med"till Harjedilen,
Arbetslösa
italt det snabbutbildas nya la\gra-nya sjulukoierskor' nya tekniker o's'v'
hc)nderna i förtiusning.
scitts
Höriedalen
i och omlving
^fu" samt mcin och tt i""i, nå" nedlagd iÅdustrt-verksamhet
fficerare och skogsarbetare
kirurger'
blivande
laget
för
studier cir i knappaste
på skolbanker. nutotiui-r;ort ippta"n", man dock att sex måniders
nya ledningen fol "Ka12l.17ska i sveg"
Den
o.s.v'
psykiatriker
operations-pe,rsonal,
nqrkosldkare, dialysoperatörer,
inte en aning om' Tar det 8 år att bli kirutg?? "
hör av sig till regeringun, ,i* iag"r: " Oi dti, det hadi v-i
ncir de upptticker att de läkare s;om skall

uon *"daaor ocl<så att de patienter som ändå kommer blir forskrcimda
g"no*gått en 2'veckors snabbkurs i skalpellteknih eller
undersöka och eventuellt operera dem anti.ig,en ha,
alt varie form qv verbal kommunikation lcikare-patient
alternativt har så Uririåiiieå nunskaper i det sienska ,piå*"t
rir utesluten.
bidrag for att finans,iera en stab ov tolkar som skall
Regeringen sdger då: "Hoppsan" samt medger ett scirskilt
,,skugga,, varje utlcindsk takiri under arbetsiåg"r, samt /öreskriver'ått kursen i skalpellteknik skall utökas till fyra

veckor.
ii

tli

och panikartade åtgärder, som
nr, kan man fortsätta att raljera över regeringens förkärlekiör snabbutredningar
och haltar' Ändå har

liknelse på många satt ir overdiiven
får oanade konsekvenser, och visst är det så att ovåstående
i il{onismanien" ett viktigt budskap' och
"Pomperipössa
i likhet med Astrid Lindgrens famösa satir om

den,

budskaPet är alltså detta:

o Alia regeringsbeslut skall noggrant beredas! myndigheter ges tillfiille
o I fiirsta hand skall berörda departement och beröideras-verksamhet

och rimlig tid att utreda innehåll'
och ansvarsområde'

kostnader och konsekvenser av alla förslag som
synpunkter'
för verksamhetJn skall särskild vikt läggas vid berörd myndighets
o
- I frågor av stor betydelse
DEiiÅ ÄRENDE ÄÄ TNTE TILLFREDSSTÄLLANDE UTRETT!
vore i sig en skandal'
Ett beslut baserat på ln ra ytfig och oskickligt utftird utredninB
liksom forsåväl den akademiska forskningen som
För svensk kulturvård och for den antikvarLka verksamhetei,
beträffande Riksantikvarieämbetet en närmast
örslag
amatörforskningen, vore ett genomforande av utredningens
respekt for vårt gemensamma kulturarv'
oih
intresse
sakni
irreparabel katastrof och ett kiitto på att regeringen
analys och ställningstagande
Sveriges Släktforskarforbund ställer siglakJm Riksantikvarieämbetets
som ämbetet nyligen insänt till Näringsdepartementet'

Stockholm den 3 februad 2005
Sveri ges Släktforskarforbund
Ted Rosvall, ftirbundsordforande
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i det yttrande
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Drumatisk rupport från vulberedningen på årsmötet

FönENINGENS ÅnsnnÖrE den 2I februan
kryddades med lite extra dramatik när valberedningen angav att den inte kunnat finna
någon villlig kandi dx till ordforandeuppdraget. Ingemar Goliath tvingades på valberedningens vägnar konstatera att situationen
var den att föreningen skulle tvingas lägga
ner sin verksamhet i brist på ordforande. I
det läget återstod det endast att efterlysa en
ordforandekandidat bland årsmötesdel tagat'
na. När mötesordforanden Lars G Lindström
gjorde detta anmälde Gunilla Norström att

rtt

kandidera och därmed
rädda foreningen från nedläggning. Hennes
kandidatur antogs med appläder. Den nya
styrelsens sammansättning efter konstituering framgåtr pä sidan 2. Till revisorer utsågs
Per Henrik Larsson och Gunnar Jeppssoll.
Bokslutet for 20A4 visade ett överskott på
2.986 kronorenligt kassören Hans Carlheims
rapport. Föreningens verksamhet under är
2005 ar alltså säkrad, vilket ar positivt.
OV

hon var beredd

Vår nyu ord!örunde gillar att organiseru
- Jag organiserar också och tar vara på
det arkiv som min mamma låmnade efter

Vptu Än hon - Gunilla Norström som ställde
upp som ny ordförande på årsmötet i Släktforskarföreningen i februari, nar det krisade
och ingen ville årta sig uppdraget?
Jo, hon ffi en genuin föreningsmänniska,
hon säger sj älv att hon varit med i massor av
foreningar. Därför forstod hon hur viktigt
det yffi, att nägon åtog sig ordforandeskapet
hos släktforskarna.
- Jagställde upp for att hjälpa foreningen,
säger hon. När man inte fåLr ihop en styrelse

sig, berättar hon vidare.

CtvtlEKoNoM TILL YRKET
Gunilla ar numera pensionär, men utbildade
sig - medan hennes barn var små - till civilekonom och examinerades från Handelshögskolan i Stockholm lgT L Hon har arbetat
som generalsekr eterare i Riksforbundet Sveriges Lottakårer r ätta år, vidare på Riksrevisionsverket och som revisor i Komrev. Hon
har bott i Sollentuna sedan 1966. Sommaren
2A04 flytade hon från kedjehuset på Fältvägen i Rotebro till en mysig lägenhet i gula
husen i Häggvik.
- Här trivs jag storartat, säger hon.
Gunilla har också varit politiskt aktiv i
många är, suttit i kommunfullmäkti ga, i socialnämnd samt i vård- och omsorgsnämn-

ar det allvarligt. Hon tillhörde en av de
många som tog ett krafttag for rtt SollentuA

d-

nas trevliga släktforskarförening inte skulle
läggas ned.
Nu utgår hon från att flera medlernmar
framöver kommer att vara beredda att göra
insatser.
- Vi måste se till att foreningen kan fortsätta, en så här fin forening får inte dö ut av
brist på folk som vill årta sig uppdrag.
- Jag har varit med tre är i släktforskarforeningen, berättar hon vidare . Jag forskar
om den närmaste släkten bakåt, skriver upp
det som fortfarande kan beräffas. Och iag
gör det som en bok till mina barnbarrl. Släkten består av präster i Värmland samt präster
och bönder i Skåne. Jag forskar på bredden,

den.

CurusrINA FoRTSÄrrEn MED an-tecknat
Tidig are vice ordföranden Christina Högmark Bergman fortsätter som sådan och
kommer då främst atJ iobba med an-teclcnat
tillsammans med Olle Vävare.
- Jag vill verkligen fortsätta att göra in-

satser för släktforskarforeninger,

tar vara på det som finns berättrt. Kyrkböckerna finns alltid

kvar, de kan man gå

till

säger

Christina. Det som verkligen intresserar mig
ar att skriva, därför tycker j ag det är så roligt
med an-teclvtat.

senare.
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Avsändare:

Föreningen Sollentuna S läktforskare

clo Gunilla Norström
Smedj evägen 7
191 49 SOLLENTLINA

Hitta vägen tiil Säktforskarcentrum
Vår förenings möteskväll i nya Släktforskarcentrum i Sundbyberg torsdag den
19 maj blir flor de flesta det forsta besöket i detta hus, som tidigare inrymde
huvudkontoret for Marabou. Här återges därfor en karta som ger vägledning.
Släktforskarcentrum,
som invigdes forsta
helgen i december
2004, är ett samarbete
mellan Sveriges Släktforskarförbund (SS0
Genealogiska
och
Föreningen (GF). I de
gemensamma lokalerna i Sundbyberg
finns nu också
utrymme for foredrag
m.m. i den eleganta
Hörsalen, som rymmer ca 150 åhörare.

Måndagar

kl

18

ar

den fasta tiden for
foreläsningarna, som
delas i två delar med
en kaffepaus emellan.

Lokalerna är vanligtvis öppna for allmänheten mellan 10 och 16, men på
måndagarna är det forlängt öppethållande till kl 21.
I samband med foreläsningarna håller även hela Släktforskarcentrum öppet
varflor Du florutom GF:s samlingar även kommer att kunna botanisera bland
Centrets övriga faciliteter såsom datasal, referensbibliotek, tidskriftssal och
kafeteria.
http://www.genealogi.se. På denna sida finns uppe
- Kartan finns i fiirg på
-forRötter-hemsidan
Släktforskarcentrum. Därifran kan du klicka fram en tydlig karta
till höger en ltinkrutå
med vägvisning flor både bilist och kollektivreseniir.

