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Likarealn av järn 
från gamla rådhuset 
i örebro, Krönt 
1669. öLM 1083. 
Foto Knut Borg öLM 

BIRGER BRUZELLI 

Wanmåttige kärils wedersakare 

MÅTTLIGT KASERI 
MED DELVIS VIKTIGT INNEHÅLL 

Orebro läns museum äger en rätt stor mängd föremål, som 
faller under den traditionella katalogrubriken "mål, mått och 
vikt". Framför allt är beståndet av besman omfattande. 
Museet har över femtiotalet nummer av denna speciella våg
typ, huvudparten signerade och daterade. I övrigt finns i 
museets samlingar åtskilliga alnmått, målkärl och vikter 
från olika epoker, alltifrån 1600-talet fram till vår egen tid. 
Med tanke på att mått och vikt är en primär förutsättning 
för hushållning, handel och förvaltning bör man nog akta 
sig för att underskatta gamla utrangerade mätnings- och 
vägningsredskaps betydelse. Mått- och viktsystem har vis
serligen skiftat i vårt land, men de ligger lika fullt som arme
ringsjärn i vår ekonomiska historia. De nämnda föremålen i 
länsmuseets förvar är sålunda väl värda att studeras i ett 
bredare historiskt perspektiv än den nödvändiga ämnes be
gränsningen för en årsboksuppsats medger. Här kan endast 
med anknytning till några signerade föremål i samlingarna 
ges glimtar av hur kontrollen över mått och vikt var orga
niserad i äldre tider. 

Alltifrån begynnelsen har symboler och tecken på mätred
skap varit en deklaration av redskapets kapacitet. Aven om 
man i Sverige redan under medeltiden hade gemensamma 
benämningar på de fundamentala måtten, t.ex. aln, skål
pund, kanna, så var den mot orden svarande kvantiteten ej 
densamma i olika delar av landet och med tilltagande han
dels umgänge blev det därför nödvändigt att precisera vilket 
mått som brukades vid en transaktion. Detta skedde genom 
benämningar av typen Stockholmskanna, Västgötaain, Ar
bogavikt. Det geografiska område, inom vilket ett visst mått 
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var anbefallt synes från början ha varit häradetl), senare 
staden och längre fram hela provinser. Det tog mycket lång 
tid innan man uppnådde enhetlighet över hela riket. Inter
nationellt var förhållandena kaotiska. 

De äldsta kända bestämmelserna om märkning av mätred
skapen återfinns i Magnus Erikssons stadslag, som fastslår 
att en stad skall hålla sig med två justerare, som "stadzens 
merke skulu haffua". I Nya Lödöse tänkebok omnämns 
"Nylössa Brennemerkie" och under den 8 maj 1587 skymtar 
i ett rättegångsreferat en av de första till namnet kända 
justerarna, nämligen stadens märkare Håkan Andersson, som 
skam till sägandes "hade brendh skepper och bisman, att 
somblige war för store och somblige för småå". 

Redan i "regementsformen" för Västergötland som Gustav 
Vasa utfärdat den 9 april 1540 hade dekreterats att ena
handa aln, mått och vikt skulle över hela riket begagnas, 
men några effektiva praktiska åtgärder tycks ej ha vidtagits, 
ty nyssnämnde Håkan Andersson försvarade sig med att 
"ingen skeppa eller bisman Ifannsl att rätthe Isigl effter". 
Först 1604 fattades ett riksdagsbeslut om att vikter, målkärl, 
besman och alnar skulle tillverkas i alla städer "efter erhållne 
modeller" ett beslut som uppföljdes av Karl IX genom det 
betydelsefulla mandatet om aln, vikt och mått som han ut
färdade den 13 januari 1605. I detta redogör konungen för 
de åtgärder, som vidtagits med anledning av föregående års 
riksdagsbeslut i Norrköping, och kungör bl.a. följande: 
"Besmanm:t hafue wij lathe rette efter Orebros besman." 

Märkta besman från tiden före 1605 har inte bevarats men 
uppgifter i tänkeböckerna ger belägg för att den under 1600-
talet och ett stycke in på 1700-talet tillämpade metoden att 
förse besmanen med krönt eller okrönt stadsnamnsinitial är 
av gammalt datum. Ett krönt S betecknade Stockholm, ett 
krönt C Karlstad, den krönta kombinationen GB Göteborg 
och ett 0 arebro. Länsmuseet äger fem örebromärkta bes
man, av vilka ett (OLM 902) återges i marginalen. 

Under 1600-talets andra hälft blir en ny typ av initialer 
aktuella, nämligen inspektorens över allt mål i riket. Inspek
torsbefattningen inrättades 1663 och dess förste innehavare 
Jiirgen Low utnämndes den 19 december samma år. Inspek-
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Orebromärkt besman 
frlln 1699 med till-
verkarens och 
märkarens initialer. 
OLM 902. Foto 
Knut Borg OLM. 



torens uppgift var att under ständiga resor land och rike runt 
kontrollera vågar, mått och vikter och att lämna efter sig 
krönta och signerade likare. Ett prov på Jijrgen Lows äm
betsmannautövning finns i örebro läns museum under nr 
OLM 1083. Föremålet är en kraftig, helsmidd aln av järn, 
gellOm vars fästeknopp löper en ring med bevarad krampa, 
som varit inslagen eller inmurad i en vägg. Nederst på hand
tagets framsida har Low genom stämpling anbringat en 
krona, en etta och antikva versalen L. På handtagets andra 
sida återfinns årtalet 1669. Att Low i stället för förnamns
initialen I (Iiirgen) konsekvent brukat fraktursiffran 1 under 
hela sin verksamhetstid är mycket överraskande, men kan 
möjligen ha varit ett sätt att lura förfalskare.2) 

J 
/" 

() ~ 
~ 

Alnen mäter 59,3 cm, vilket är måttet för den rikslikare, 
som Karl IX år 1604 lät tillverka och fastnagla på dörren 
till Stockholms rådhus vid Stortorget.3) Förebilden till denna 
aln var den s.k. Rydaholmsalnen, den mest kända och om
talade längdmåttslikaren i landet. Den nämns redan på 1400-
talet såsom allmänt vedertaget längdmått i Småland och hade 
fått sitt namn efter socknen Rydaholm, på vars stabila kyrk
dörr alnen var fastnitad. 

I det ovan nämnda mandatet från 1605 meddelar Karl IX 
att han såsom ständerna önskat tagit Rydaholmsalnen till 
förebild för den nya rikslikaren. I senare författningar be
nämns likaren Stockholmsalnen4) , men det är alltså endast 
frågan om ett namnbyte och det medeltida måttet som sådant 
bibehålls snart sagt ända in i modern tid. Metersystemet in
fördes definitivt den 1 januari 1889. 

"Orebroalnen" bör alltså vara en av de Stockholmsalnar 
som under 1600-talet tillverkades för att tjänstgöra som 
lokala likare i landsorten och som hölls tillgängliga i socken
kyrkorna och på rådhusen. Att så verkligen är fallet bekräf
tas av alnens historia. Länsmuseet har erhållit den från Caro
linska läroverkets museum och detta senare museum hade i 
sin tur fått mottaga alnen jämte en del andra föremål som 
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gåva från Orebro stad. Detta hände år 1866. Stadsfullmäk
tige hade redan den 15 december 1865 behandlat ett av 

"Drätselkammaren väckt förslag att till Carolinska Elemen
tar Läroverkets Museum måtte öfverlämnas de fornsaker at 
målningar, gamla fanor, svärd, stafvar och dylikt, som enligt 
en skrifvelsen tillagd förteckning finnas i Stadshusbyggnaden 
undangömda på åtskilliga ställen och där förfaras, men i . 
nämnda museum kunde hållas tillgängliga och möjligen för 
fornforskning vara af något wärde ... " 

Förslaget antogs med tillägget att skolans styrelse befullmäk
tigades att sälja de föremål den inte ansåg sig ha användning 
för. I den åberopade förteckningen återfinns" 1 aln af jern 
(den så kallade Orebro-alnen)"5). Tydligen har alnen hängt 
i det gamla rådhuset men ej gärna kunnat hängas upp i 
1860-talets nya rådhus eftersom likare utförda med större 
precision nu gällde. 

Jiirgen Low fick en lång rad efterträdare i sitt ämbete som 
framgår av följande längd över 

Inspektorer över mått och vikt 
Utn. Sign. 

Jiirgen Low 19/12 1663-1681 IL 
JacobLow 19/3 1681-17046) IL 
Jacob Appelman 5/12 1704-1722 lA 
Erik Rising 11/4 1722-1724 ER 
Johan Holm } 9/6 1725-1736 eH 
Gustaf Otto Bilberg GOB 
Carl Holm 2/5 1737-1749 CH 
Edvard Runeberg 14/3 1749-1764 ER 
Zacharias Plantin 20/6 1764-1797 ZP 
Birger Blomenberg 8/8 1798-1810 BB 
Adolf Hoffman 10/12 1810-1835 AH 
Anders Alreik 20/2 1836-1849 AA GLK7) 
Abraham Gideon Ramsten 9/3 1850-1868 AGR GLK 
Erik Gustaf Ljunggren 5/1 1869-1878 E GL GLK 

I länsmuseets samlingar finns en stor så kallad insatsvikt 
(OLM 12.148), som är försedd med två inspektorers stämp
lar. Den äldsta stämplingen, som påslagits det år då vikten 
tillverkats, anger genom initialerna E R att vikten ursprung
ligen justerats av inspektoren Edvard Runeberg. Siffrorna 
1754 11 4 bildar en datumuppgift, som meddelar att för-
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Insatsvikt av mässing om fyra skålpund från 1754. Insatsvikter brukades 
allmänt av justerarna. OLM 12.148. Foto Knut Borg OLM. 

rättningen ägde rum den 11 april 1754. Först cirka sextio 
år senare har vikten ånyo besiktigats, denna gång år 1813 
av A H, dvs. dåvarande inspektoren Adolf Hoffman. Bägge 
inspektorerna har slagit på en kronstämpel på vikten, som 
således är "krönt". En stor dekorativ 4:a samt ett S mar
kerar att viktsatsen totalt väger 4 skålpund (1,7 kilo). 

Vikttypen som sådan med mässingsskålar, som passar i 
varandra som kinesiska askar omtalas redan 1661 i en in
struktion för riksguardien, inspektorernas föregångare, vil
ket tyder på att typen var allmän vid denna tid. Många 
insatsvikter har bevarats, de allra flesta av dessa är dock 
från 180Q-talets mitt och av storleksordningen 1 skålpund 
ett). Museets vikt är inte bara ovanlig, den är också ett 
vackert prov på gediget hantverk. Den konstfulla utform
ningen av lockbalkarna, bärbygeln och låset liksom elegan
sen i bandningen och ciseleringen på kapselmanteln för tan
ken till kyrkmalmkronornas mästare. Bakom tillverkar
stämpeln - en gående grip, flankerad av initialerna P B -
kan dölja sig en klockgjutare, en gördelmakare eller en gelb
gjutare. 

Viktsatsen har ursprungligen bestått av 11 delar stämp
lade med de viktsangivande tal, som utsatts i kolumn 2 i 
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nedanstående tabell. Som framgår av kommentarerna i 
tabellen är icke alla delar sammanhörande. Del nr 5, märkt 
4 F G, är reparerad eller på beställning tillverkad i sam
band med justeringen 1813 av f. sergeanten Carl Fredrik 
Gleisman i Stockholm, som var justerare på vissa villkor 
enligt av överdirektör Eric af Wetterstedt8) den 19 novem
ber 1813 utfärdat "Tillstånds-Bref".9) 

Skålpundet var kilogrammets föregångare och hade liksom 
alnen medeltida anor. Dess värde jämkades dock på 1600-
talet till 425 g ei dåtida mått 8.848 holländska ass) vilket 
innebar en nära nog 4 %-ig ökning av massan mot viktens 
värde på 1500-talet. Skålpundet bibehölls därefter oföränd
rat fram till 1889, men dess gamla indelning i 32 delar (lod) 
avskaffades definitivt 1863 och ersattes med en indelning i 
hundradedelar, s.k. ort e 4,25 g). 

Därigenom att nya föreskrifter om vikternas form sam
tidigt trädde i kraft - de skulle nu göras cylindriska med 

Insatsvikt om fyra skålpund (viktualievikt) från 1754 
'tillhörig Örebro läns museum.1O) 

Skål Nominell vikt motsvarar Nuvarande Stämplat Just: s 
nr Mätetal Enhet l gram viktll) mätetal SIgn. 

Kommentar 

} ER 
'Av. andra stämplar. Se texten. 2 skålp 850 865 2 AH 

2 1 425 425 1 AH 
3 16 lod 212,54 212,55 16 AH 
4 8 106,25 106,27 8 AH 
5 4 53,12 53,12 4 FG Ej ursprunglig. Se texten . 
6 2 26,56 26,52 2 AH 
7 1 13,28 13,23 1 AH 
8 1/2 6,64 6,58 saknas JH Sign. på bly tillägg. 'Aldre skål! 
9 1/4 3,32 3,23 1/4 Ej tillhörande, men krönt. 

10 1/8 1,66 } Originalvikterna nr 10 och 11 
11 1/8 1,66 2,49 saknas saknas. En grovt tillverkad 

knapp ersätter dem. 

Tot. 4 skålp 1.700,32 1.713,99 4 S Overvikten beror på att vikt-
kapselns bärbygel (senare) 
gjorts för tung. 
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Viktsats trJn 1800-talets senare hälft omfattande vikter frJn 2 skJlpund 
till lort. OLM 19528. Foto Knut Borg (jLM. 

J usteringsstämpla'r p/l tvCJ. skCJ.lptmdsvikter och en ortvikt i museets 
samlingar. När undervikt konstaterades makulerades vikten av juste
raren genom överkorsning av samtliga stämplar. 

en greppknopp upptill - försvann motsvarande äldre 
koniska viktmodeller, såväl de helgjutna som de skålformiga. 

Från ortindelningens relativt korta period hänför sig en 
annan viktsats (OLM 19.528) i museets samlingar. Den 
besth av 9 cylindriska mässingsvikter i ett enkelt träställ 
med den fördelning som framgår av nästa sidas uppställ
ning. Vikterna har knappast någon ursprunglig samhörighet. 
Spännvidden mellan den äldsta och den yngsta vikten är 21 
år och endast fem av dem (BCHIJ) kan med rimlig säkerhet 
sägas vara tillverkade på samma ställe. Ur forskningssyn
punkt är denna ojämnhet närmast en fördel. Inte mindre än 
sex olika justerare kan spåras genom signeringarna, därav 
fyra verksamma inom Orebro län. 

Det första realistiska försöket att ute på fältet övervaka 
att riktiga mått och vikter brukades var ett riksdagsbeslut 
1734 genom vilket kontrollen anförtroddes åt lantmäteri
staten. Lantmäteriet var sedan stormaktstiden väl organise
rat med stationära ordinarie befattningshavare i varje län, 
vilkas tekniska utbildning och erfarenhet gjorde dem väl 
skickade för uppdraget, som de fick till sina "villkors för
bättrande". Med uppdraget följde nämligen rätten att be-
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tinga sig arvode för varje justering. Extraarbetet skulle med 
fördel kunna äga rum under vinterhalvåret, då lantmäteri
förrättningarna inte var så många. Redan verksamma stads
justerare utanför lantmäterikåren ålades obligatorisk exa
mination vid lantmäterikontoret i Stockholm, en fortbild
ning som dock inte alla berörda skyndsamt skaffade sig. 

Formellt hade man nu inrättat ett med lantmäteriet inte
grerat justeringsverk under stockholmskontorets, senare gene
rallantmäterikontorets (GLK) ledning. Det senare liksom 
inspektorerna var ansvariga inför kammarkollegium. Landet 
hade genom reformen automatiskt blivit indelat i justerings
regioner, sammanfallande med länsindelningen och i princip 
bemannade med de ordinarie lantmätarna. 

Några besman i arebro läns museum bär syn för sägen. 
Ett (OLM 5997) märkt med en krona och TL 1738 13/3 2 
är ett vackert exempel på välförhållande i tjänsten. Ordi
narie lantmätaren Ton'ten Lohm i Göteborgs och Bohus län 
har vid kröningen till punkt och pricka följt kammarkollegii 
justeringsinstruktion av den 16 februari 1736, i det han ej 
endast lämnar uppgift om år och dag för förrättningen utan 
även anger, att det var hans andra uppdrag den aktuella 
förrättningsdagen . Ett liknande exempel från Orebro län är 

Vikter ingående i länsmuseets viktsats ÖLM 19.528 

Litt. Vikt Ar Sign. Justerare 

B 2 Skålp. 1873 AJH Anders Johan Hörnström 
C 1 1873 AJH 

1874 CGPS Carl Gust af Philip von Schw erin 
1875-78 PHö Philip Harald öhrvaJJ 

D 50 Ort 1863 CGPS Se ovan 
E 20 1875 CGPS Se ovan 
F 10 1871 SAF Sven August Forssling 
G 5 

" 
1874 TBR Thure Bernadotte Roberg 

H 2 " 1884 7 Anders Peter Liedberg 
I 2 1884 7 

J 1 1885 7 
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besmanet OLM - k. 303 märkt CW 1737 8/2 11 som 
extraordinarie lantmätaren Claes Wahlund justerat. 

Ett tredje besman (OLM 4779) märkt SGL 1790 har jus
terats av ordinarie lantmätaren i Orebro län Samuel Gustaf 
Ljunggren. Denne, som var född 1759 och som tagit lant
mäteriexamen 1781, blev efter ett par år som auskultant 
kommissionslantmätare i Närke den 30 april 1783. Samma 
år den 12 augusti utkom en ny lantmäteriförordning, vars 
5:e paragraf innebar en viktig reorganisation av justerings
verket, och som gav överdirektören Eric af Wetterstedt 
befogenhet att till justerare utse dem bland lantmätarna han 
fann "skicklige, och dem sina vissa districter tilldela". Ordi
narieskap ställdes icke längre som villko·r för en justerings
beställning och den unge Samuel Gustaf Ljunggren bestämde 
sig för att anmäla sitt intresse för en justeringssyssla, vilket 
skedde i ett brev direkt till den mäktige chefen i Stockholm. 
Brevet saknar datum men diariefördes den 22 september 
1784. 

"Som jag har kommit i erfarenhet, det justeringen af 
mått, mål och wigt kommer at lämnas under någon wiss 
Landtmätares upsigt i hwarje Län wågar jag allerödmjukast 
anhålla om nådigt tillstånd och förordnande at få inseendet 
öfwer justering här i Örebro Län! om ej i hela länet, åt
minstone öfwer Örebro och Askersunds Städer med wästra 
delen af detta Län. Jag hoppas nådig willfarighet härut
innan, hälst min enda lön består i arfwoden för privata för
rättningar. 

Med djup wördnad framhärdar 
Högvälborna He1'r Cammarrådets och Öfwer Directeurens 

Allerödmjukaste tjänare 
Sam. Gust. Ljunggren 

Ljunggren blev - rimligtvis på grund av sin ungdom -
ej utnämnd till justerare i januari 1785, då 54 konstitutorial 
utfärdades för distriktsjusterare över hela landet. Men den 
6 oktober följande år blev han genom byte med ordinarie 
lantmätaren Eric Nyberg ordinarie lantmätare i Orebro län, 
varvid Nyberg sålunda blev kommissionslantmätare, sanno
likt mot något vederlag, som seden var. Först halvtannat 
år senare avsade sig Nyberg justeringsuppdraget och Ljung
gren utnämndes efter denne den 12 april 1788. Länet var 
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sedan 1785 indelat i fyra justeringsdistrikt med gränser som 
justerarna själva fått komma överens om med hänsyn till 
bostadsorten. För Nyberg och Ljunggren var denna Orebro. 

Justerarnas frihet att sinsemellan bestämma sina revir var 
ej villkorslös. Overenskommelserna skulle inrapporteras till 
ledriingen i Stockholm. På många ställen nöjde man sig med 
att få fördelningen godkänd av landshövdingen och såg tyd
ligen arrangemanget som en lokal angelägenhet. En oförtyd
bar tredelning av Skaraborgs län tillkom på detta sätt 1745 
med redig specifikation av de städer och härader som ingick 
i distrikten samt dessutom med uppgift om antalet socknar 
i varje härad, en noggrannhet som överträffar 1800-talets så 
småningom i tryckta författningar lämnade redovisningar. 
Först 1784 fick Stockholmskontoret kännedom om distrikts
indelningen genom efterträdaren till en av de avtalsslutande 
justerarna, som alla avlidit. Inte förrän ett stycke in på 1800-
talet blir det kutym att justeringsdistrikten preciseras i ut
nämningshandlingarna, de s.k. justeringskonstitutorialen. 

Distriktsindelningen blev aldrig helt fastlåst utan ändrades 
vid flera tillfällen, ett förhållande som försvårar ett justerat 
föremåls bindning vid rätt ursprungsområde. Eljest ligger i 
justeringsstämplandets ide just möjligheten att kunna lokali
sera distriktet där justeringen ägt rum, vilket mestadels blir 
detsamma som att inringa tillverkningsorten. Ibland kan den 
senare med säkerhet bestämmas och då kan även vägen till 
tillverkaren bli kort och rak. En kartläggning av justerings
distrikten med uppgift om deras innehavare vid olika tider 
skulle således kunna bli ett nytt verktyg i föremålsforsk
ningens tjänst. 

För Orebro läns vidkommande får man för första gången 
en samlad bild av distriktsindelningen genom de klara defini
tionerna i en serie utnämningar av justerare år 1836. Prin
cipen är enkel och har av äldre arkivuppgifter att döma i 
stort tillämpats sedan 1785. Länet är kluvet i fyra distrikt 
i väderstrecken NV, NO, SV och SO kring huvudorterna 
Nora, Lindesberg, Askersund och Orebro. 

Som framgår av kartan på sidan 162 har länets judiciella 
enheter, städer och härader, sammanförts i grupper som bil
dar justeringsdistrikt. Orebro stad utgjorde åren 1795-1844 

160 



ett eget, femte, distrikt med stadsjusterare. Dessa var lant
mätarna Per Hellström (1795-1810), Haqvin Emanuel 
Lagerholm (1811-12) och den senares yngre broder Fredrik 
Vilhelm Lagerholm (1813-44). År 1845 uppgick örebro 
stad i det omgivande distriktet, vilket nu fick den sistnämn
de som justerare gemensamt med residensstaden till år 1864. 

Med reservation för örebro stads självständighetsperiod 
upprätthölls följande fyra 

jus'teringsdistrikt i Örebro län under åren 1836-1880. 

I. Sydöstra distriktet: 
örebro hd 

Glanshammars hd 

Skyllersta hd 

Askers hd 

II. Sydvästra distriktet: 
Sundbohd 

Kumlahd 
Haredmohd 
Grimstens hd 
Edsbergs hd 

III. Nordvästra distriktet: 
Nora och Hjulsjö hd 

Grythytte och Hällefors hd 
Karlskoga hd13) 

Lekebergs hd13) 

IV. Nordöstra distriktet: 
Lindes och Ramsbergs hd 
Fellingsbro hd 
Nya Kopparbergs hd 

Örebro stad (fr. 1845J12) 
Kil, Gräve, Vintrosa, Täby, 
Mosjö, Almby, Ansta, Längbro, 
Eker, Hovsta, Axberg 
Rinkaby, Glanshammar, Ödeby: 
Lillkyrka, Götlunda 
Gällersta, Ekeby, Sköllersta, 
Svennevad, Boo 
Lännäs, Asker, Stora Mellösa 

Askersunds stad 
Snavlunda, H ammar, Asker
sunds lk 
Lerbäck, Hallsberg, Kumla 
Kräklinge, Bardemo 
Hack vad, Viby, Ramundeboda 
Skagershult, Tångeråsa, Eds
berg, Kvistbro, Nysund 

Nora stad 
Nora lk, Hjulsjö, Järnboås, 
Viker 
Grythy'ttan, Hällefors 
Karlskoga med Degerfors och 
Bjurtjärn 
Knista, Hidinge, Tysslinge, 
Kvistbro 

Staden Linde 
Linde lk, Ramsberg 
Ervalla, Näsby, Fellingsbro 
Ljusnarsberg 
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År 1879 fick justeringsverksamheten ett från lantmäteriet 
helt fristående ämbetsverk, ]usteringsstyrelsen. Denna inde
lade landet i 53 justeringsdistrikt. örebro län delades i tre 
distrikt med nummerbeteckningarna 35, 36 och 37. 

Distrikt 35 utgjordes av gamla nordöstra distriktet (IV) 
jämte Orebro stad och tre härader (örebro, Lekeberga, 
Glanshammar). Distrikt 36 bestod av gamla sydvästra dist
riktet (II) samt Askers och Sköllersta härader. Distrikt 37 
slutligen var helt identiskt med det gamla nordvästra dist
riktet (III). Ordningen blev emellertid av kort varaktighet. 
Redan år 1885 har distrikt nr 36 avskaffats och länet inde
lats i ett sydligt och ett nordligt distrikt med anknytning 
till den äldre på kartan illustrerade indelningen, nämligen 
distrikt 35 = de gamla sydliga distrikten I och II. 
distrikt 37 = de gamla nordliga distrikten III och IV. 

Det gamla svenska rymdmåttet var kannan (2,6 l) med 
genom upprepad halvering erhållna underavdelningar ned 
till en halv jumfru, som var l/64-dels kanna. Att få kannans 
rymd enkelt jämförbar med längdmåttet var ingen lätt upp
gift, men Georg Stiernhielm, som var skicklig matematiker 
och ivrigt intresserad av mätteknik fick myndigheterna att 
acceptera fotens (halvalnens) indelning i 10 s.k. decimaltum 
och vidare att fastställa kannans rymd till jämnt 100 kubik
decimaltum~ Vägen låg nu även öppen för en indelning av 
kannan efter tiotalsprincipen men detta vågade man sig icke 
på att genomföra utan den gamla indelningen av kannan i 
2 stop, 4 halvstop, 8 kvarter, 16 halvkvarter och 32 jumfrur 
blev bestående i ytterligare 200 år till 1863. 

Efter många års diskussioner publicerades äntligen år 1826 
ett av Vetenskapsakademien upprättat förslag14) med flera 
delvis nya termer och begrepp. Foting, kanna, mått och tum
ming bildade en serie, motsvarande 1000, 100, 10 och 1 
kubik tum. När decimalsystemet lagfästes 1863, hade man 
dock hunnit att rensa bort de mera fantasifulla benämning
arna och gått in för de lättbegripligare beteckningarna 
kubikfot (KF) kanna (K) och kubiktum (KT). 

Målkärl fick endast justeras om de hade ett visst i gällande 
författningar föreskrivet innehåll, såsom: 
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Den oftast förekommande justerarsigneringen på målkärl 
från 1800-talets Närke är bokstavskombinationen F V L. 
Den brukades av lantmätaren (Nils) Fredrik Vilhelm Lager
holm under en lång ämbetsmannagärning under åren 1813-
1863, då han var justerare i örebro eller i hela sydöstra dist
riktet av örebro län. Lagergren var född den 4 november 
1791 i Östra Tollstads församling i östergötland, ej långt 
från Mjölby. Fadern var mönsterskrivaren Peter Lagerholm 
och modern Anna-Brita Montelin. Familjen, till vilken hörde 
ytterligare ett par barn, bodde i ett fattigmanstorp och fram
tidsutsikterna för barnen tedde sig föga lovande. Situationen 
blev närmast katastrofal, när fadern gick bort 1804, men 
en komminister Kjellenberg tog sig an trettonåringen Fredrik 
Vilhelm och placerade honom i Skänninge skoJa. Det berät
tas att flera familjer turades om att ha pojken i maten och 
att de längre fram bidrog till hans fortsatta skolgång i Lin
köping. En äldre broder, Haqvin, som hade lyckats bli kom
missionslantmätare i Orebro län, föreslog att Fredrik Vilhelm 
skulle gå i lära hos honom som en genväg till utkomst. Efter 
samråd med sina välgörare bröt Fredrik Vilhelm upp från 
Linköping efter två och ett halvt års skolgång. Han berättar 
själv i efterlämnade anteckningar om sitt första möte med 
Närkesmetropolen, dit han anlände per hästskjuts. 

"Sittande på min lilla kista bakom morbror Bengt och 
kommande till Brickebackarne, förtjustes jag af den herrliga 
utsigten af Örebro stad. Broder Haqvin bodde hos mamsell 
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Tre 1800-talsmått. Det större av koppar rymmer 1 kanna, de tv&! mindre 
av tenn, representerar den äldre (t .v.) och den modernare (t.h.) indel
ningen av kannan. OLM 19.835, 17.399 och 5996. I marginalen ärebro
justerarna Fredrik Vilhelm Lagerholms och Philip Harald Ohrvalls jus
teringsstämplar p& m&!uen. Foto Knut Borg OLM. 

Djurman, der nu Björkegrens hus är beläget, och war icke 
hemma, när wi kommo till Staden. Jag mindes, att, när jag 
om en stund gick ut för dU bese staden och med nyfikenhet 
sturade åt takfoterne på de stora husen, kom en pojke, något 
större än jag och frågade: 'hwar är du hemma?'" 

Detta tilltal tyckte Lagerholm var närgånget och en aning 
illavarslande, så han företog en snabb reträtt till sin nya 
matlnor. 
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Utbildningen hos brodern fortgick ett par år med en tids 
avbrott för konfirmations gång i födelseförsamlingen och 
1808 kunde Lagerholm antagas som auskultant vid lantmä
teriet. Den 18 april 1811 blev han utnämnd till extra lant
mätare i Närke och på broderns rekommendationer anför
troddes honom knappa två år därefter i konstitutorial av den 
18 maj 1813 att handhava all "Innom örebro Stad före
fallande Justering af Mått, mål och Wigt" allrahelst som 
"han uti Justering sysslandet gått sin Broder tillhanda och 
altså redan finnes däri öfwad". Nästa steg i lantmäterikar
riären nådde Lagerholm den 14 februari 1815, då han ut
nämndes till kommissionslantmätare. En viktig merit bidrog, 
han hade upprättat en "widlyftig" karta över Orebro stads 
ägor. Lagerholm var nu etablerad och uppskattad. Han köpte 
sig en fastighet på Söder och gifte sig 1818 med landskamrer 
J. D. Ekmans dotter Anna Elisabet, med villten han fick fem 
barn. En av sönerna blev regementspastor och två av dött
rarna gifte sig med kyrkoherdar. Lagerholm beskrivs som 
from i bästa mening, men han var samtidigt en energisk 
arbetsmänniska, stor och kraftig till växten och begåvad med 
en nästan förfärande basröst. 

Efter tjugo års oförvitlig tjänst som kommissionslantmä
tare och med ännu längre tids ansvarsfull justeringsverksam
het bakom sig sökte Lagerholm den ledigblivna tjänsten som 
förste lantmätare i länet efter den ovan omtalade nu sjuttio
femårige Samuel Gustaf Ljunggren, som sedan länge ståtade 
med lan~mäteridirektörs namn, heder och värdighet. På 
grund av ränkspel från medsökandes sida höll Lagerholm på 
att gå miste om befordran. Detaljerna i tillsättningsärendet 
är av den arten att de helst bör glömmas, men skandalen 
skakade Wadköping och Lagerholm var nära att bli dömd 
ohörd. Dessbättre skyndade Konungens befallningshavande, 
länets tre lantdomare, arebro stads borgmästare och kyrko
herde, tre f.d. landshövdingar, en greve och en major till den 
misskrediterade Lagerholms försvar, samtliga i separata bila
gor till en avslöjande försvarsskrift till Kungl. Maj :t, som 
remitterade ärendet till Generallantmäterikontoret, vars 
mäktige chef översten Carl af Forsell gjorde en helomvänd
ning och förordade Lagerholm, som han ett halvår tidigare 
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viftat ut ur sitt tjänsterum med tillrättavisningen, att en 
lantmätare kunde använda sin sommar bättre än att resa till 
Stockholm. Lagerholm utnämndes den 14 februari 1835. 

Efter den stora uppståndelsen tycks Lagerholms liv ha för
flutit lugnt om än fyllt av arbete, tills han gick bort i mars 
1866. 

Hur pass omfattande den vid sidan av lantmätartjänsten 
utövade justeringsverksamheten kunde vara får man en upp
fattning om, när man studerar de annonser om justerings
perioderna som lantmätarna lät införa bland länskungörel
serna. Justeraren i örebro län Richard Rubin hade följande 

Justeringsterminer i 37:e distriktet år 1885.15) 

Nora stad 
Lindesberg 
Fellingsbro station 
Ramsberg 
Nya Kopparberget vid Laxbro 
Hjulsjö by 
Sikfors 
Hellefors 
Grythyccehed 
Elfvescorp 
Rockesholm 
Carlsdahl 
Granbergsdal 
Bofors 
Degerfors 
VaUsen 
Petersfors 
Hammarby 

den 7-13 Januari 
19-24 
den 9 och 10 Februari 
16-18 
20-26 
2-3 Mars 
4-5 
6-10 
11-13 
16-17 
18,19 
20,21 
den 8 och 9 April 
10-14 
16-18 
20,21 
23,24 
den 27 

Till detta kom att han regelbundet utförde justering å andra 
helgfria dagen av de övriga månaderna i sin bostad i Lindes
berg samt efter särskild anmälan på andra platser i distriktet. 

Därigenom att justerarnas utnämningar finns bevarade i 
koncept i de så kallade expeditionsböckerna i Lantmäteri
styrelsens välordnade arkiv har det varit möjligt att bland 
mängden av skiftande ärenden rörande lantmäteriet fram
leta materialet till följande förteckning över 
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Justerare i Örebro län 1736-191016
) 

1736-1880 

MA 

SAF 
LG 
EGH 
PH 
CFH 
FVL 

Arnqvist, Matthias 

Forssling, Sven August 
Gillberg, Lorentz 
Hamnström, Eric Gustaf 
Hellström, Per 
Hiltebrandt, Carl Fredrik v. 
Lagerholm, Fredrik Vilhelm 

Utnämnd Verksam 

20/3 1810--1835 
16/11 1836--1845 
10/7 1871--1880 
16/2 1736--1753 

1/12 1836--1842 
16/5 1795--1810 
28/2 1754--1779 
18/5 1813--1844 
5/3 1845--1863 

8/10 tf 1858--1860 
HEL Lagerholm, Haqvin Emanuel 7/3 1808--1821 
CAL Ljungdahl, Carl Adolf 16/11 1836--1845 
SGL Ljunggren, Samuel Gustaf 12/4 1788--1834 
EN/B/Nyberg, Eric 14/8 1776--1788 
CP Porath,Carl 11/1 1785--1792 
KR Ratkind, Kilian 14/8 1739--1770 
JJR R.enmark, Jacob Johan 11/1 1785--1810 
TBR Roberg, Thure Bernadotte 18/2 1846--1870 
CGPS Schwerin, Carl Gustaf Philip v.26/9 1861--1880 
JES Sjöbcrg,]ohanEric 23/3 1812--1819 
CGT Törnqvist, Carl Gustaf 16/11 1836--1858 
CW Wahlund, Claes 16/2 1736--1783 
PHö Ohrvall, Philip Harald 18/1 1864--1880 
EEö Oman, Eric Emanuel 18/12 1846--1880 
GWO Örn, Gustaf Wiihelm 11/1 1785--1803 

1880-1910 
R.ubin, Richard Salomon 
Schröder, Reinhold 

1881-1905 
1896--1905 

Distrikt 

Länet 
III 

(t. U-län) IV 
Länet 

I 
Ö 

Värm!. 
O 

II 
(O) Länet 

(t. P-län) IV 
Länet 
Länet 
Länet 
Länet 
Länet 

(t. A-län) IV 
II 

Vedevåg 
II 

Länet 

III 
Länet 

37 
35 

1906--1910 Liinet 
Schwerin, Carl Gustaf Philip v. 
Ohrvall, Philip Harald 

1880--1884 
1880--1895 

36 
35 

Initialerna till vänster i uppställningen är de som juste
raren bränt in med brännjärn på trämått och träbesman 
eller slagit in med kallstamp på metallföremål. Till den 
stora rekvisitan av märkjärn hörde som framgår av illust
rationerna kronor, siffror och måttbeteckningar. 
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1889 genomfördes metersystemet i Sverige, vilket medför
de en än brådare tid för justerarna, allrahelst som de fått 
större områden att betjäna genom distriktsammanslagningar. 
Ett litet S-centiliters mått av bleck i schakåmodell (OLM 
24.405 B) från 1898, krönt av den siste på 1800-talet verk
samme justeraren i arebroområdet, Reinhold Schröder, får 
därför bli slutvinjetten till dessa rader om en yrkeskår, som 
är väl värd en honnör! 

98 

Litet bleckmått om 5 centiliter från 1898, avsiktligt uppochnedvänt 
för att framhäva fonnen. Justeringsstämplama är inslagna på små på
lödda blykuddar. Det inramade talet 35 anger att måttet justerats i 
Närke. ÖLM 24.405 B. Foto Knut Borg OLM. 
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NOTER 
l) I Skara stadga av år 1414 talas om skäppor, försedda med härads

hövdingens märke. 
2) I en brevväxling 1882 mellan stadsjusteraren i örebro P. H . öhrvall 

och f. chefen för Justeringsverket L. B. Falkman talar herrarna san
nolikt förbi varandra. öhrvalIs ortografi tolkas av Falkman som 
"I L i st. f. J LU

• Men öhrvall som säger sig ha sett flera av Low 
stämplade mått och vikter har säkert för Falkman velat framhålla 
här anförda fakta. 

3) Denna likare har bevarats vid ombyggnader och omflyttningar och 
sitter nu i förstugan till Stockholms nuvarande rådhus på Kungs
holmen, adress Scheelegatan 7. 

4) Som en kuriositet kan nämnas att Rydaholmsalnen några årtionden 
efter det att Karl IX låtit göra kopian blev lossbruten och bortkas
tad av skolpojkar. Den återfanns på 1660-talet men var då så för
störd av rost att den måste kasseras. En ny aln tillverkades efter 
märkena på kyrkdörren, men denna aln blev begripligt nog ej exakt. 
På" 1700-talet var den ursprungliga alnen bortglömd och ortsbefolk
ningen levde i tron att originalalnen satt på kyrkdörren. 

~) I protokollsmarginalen finns en notering som visar att protokollet 
varit utlånat till förste lantmätaren Ohrval!. Säkerligen har han 
även studerat alnen. örebro stadsarkiv. Stadsful1m. A 3. 

~) En!. bou dat. 16 dec. 1707 hade Low avlidit "för 2112 åhr sedan", 
vilket ger juni 1705 (!) som dödsmånad. SSA Bou 1713 :11-754, pag. 
51. En insatsvikt med Lows initialer och årtalet 1705 har påträffats 
i privat ägo i örebro. Dödsåret bör dock vara 1704. 

7) Inspektorstjänsten avskaffades 1835, men de med denna förenade 
tjänsteåliggandena överfördes samtidigt på överingenjören vid Gene
rallantmäterikontoret (GLK), vilken skötte uppdragen fram till 1879, 
då även överingenjörstjänsten avskaffades. 

8) Wetterstedt hade börjat sin karriär som kommissionslantmätare i 
Närke. Länslantmäterikontöret i thebro har flera av hans kartor i 
behåll. En av W: s stora insatser var reorganisationen av Justerings
verket. Inrättningen var dessförinnan föga effektiv. 

0) LSA. Exp.boken 1813 nr 409. 
10) Inv.nr öLM 12.148. 
11) Noggrannheten vid vägningen av lodvikterna ±0,05 g. 
12) Samma år utökades distriktet även med Karlskoga och Lekebergs 

hdr. 1856 återgick Kar/skoga hd t. distr. III, men Lekebergs hd 
kvarstod och bildade en västlig utlöpare t. distr. L Kvistbro sockens 
omfattande västra skogsbygd hörde t. Lekebergs hd, vilket för övrigt 
endast ägde bestånd till 1872 då det uppgick i Edsbergs hd med 
undantag för Tysslinge s: n, som fördes t. örebrohäradet. 

1:1) Dessa två härader fick under åren 1810-3~ anlita stadsjusteraren i 
I Orebro. De överfördes år 1845 t. diser. I och fick på så sätt åter 
gemensam justerare med örebro stad. Karlskoga hd återförenades 
1856 med distr. III. 
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14) Tryckt som bihang t. SFS N :o 46/1826. 
15) OLK N:o 6/1885. 
10) S.k. substit uter kan ha förekommit före 1785. Uppspårandet av så

dana justerare är mycket tidsödande och har ej kunnat ske i detta 
sammanhang. 
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