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Polhemsstickan II. Bland längesedan inom verkstadspraktiken föråldrade mätverktyg finnes en
typ som av forskare i teknikens historia hittills blivit förbisedd. Det är sådana 
kombinationsmåttstavar för mekaniska arbeten, som visas på bilderna här in
vid. I äldre handledningar i praktisk mekanik av alla i detta sammanhang tänk
bara grenar har författaren, trots ivrigt letande, icke påträffat ens en antydan 
om bruket av sådana måttstavar, än mindre någon beskrivning.

Emedan de äro säkra och händiga mätdon och synas ha samband med tidiga 
ansatser till seriefabrikation inom svensk mekanisk verkstadsrörelse sedan 1700- 
talets början och mätningstekniskt i viss mån motsvara de nu över hela världen 
begagnade kombinationsmåttsatserna för precisionsmätning, kan följande fram
ställning vara motiverad.

Typologiskt äro dessa kombinationsmåttstavar besläktade med sådana tolkar 
av järn som förr begagnades vid stångjärnssmide för att få rätt tvärmått längs 
hela stången. En för bergslagernas hammarsmedjor typisk sådan tolk (T. M. Nr 
8. 901), för smidning av 21/2X5/8" stångjärn, visas till vänster på bild 00. 
Förr skulle ett bruk kunna leverera järn i en mängd gängse dimensioner och 
därför hade smeden ofta en hel knippa motsvarande tolkar. Under smidets gång 
prövade han efter hand att stången fick rätt tjocklek genom att sätta tolkens 
ända mot städet med det mindre haket mot stångens sidor. På liknande sätt 
bestämdes därpå bredden med tolken lagd emot städet och det längre haket 
tvärs över stången.

Tolkarna kunde även användas för kontroll av tvärmått hos färdigt stång
järn. Detta såldes efter vikt och priset berodde oftast mer på järnets kvalitet 
än på stängernas jämna form. För vissa ändamål fordrades dock möjligast jämnt 
smidda stänger. Det borde då ha legat nära till hands att begagna ett enda liter 
bekvämt mätverktyg med hak placerade på dess olika sidor och motsvarande 
alla behövliga mått. Smedens behov av ett eldhärdigt verktyg med någorlunda 
värmekapacitet bortfaller ju här.

Längst till vänster på bilden över måttstavarna visas den första till Tekniska 
Museets samlingar förvärvade måttstaven av sådant slag. Den är ett 8-kantigt, 
6 verktum långt prisma av järn, smitt som en bösspipa med proppade myn
ningar samt med en påvälld mantel runt vilken, troligen genom filning, klackar 
utformats, ordnade i högervridna spiraler och på bestämda avstånd från stavens 
ändar. Dessa gälla tumtal eller halveringar av tum intill 1/8 och motsvarande 
siffror av typiskt 1700-talssnitt äro inslagna invid respektive klackar.

Denna måttstav väckte stor uppmärksamhet då den år 1931 skänktes till 
Tekniska Museet av en i Förenta Staterna bosatt svensk på förslag av »måttens 
mästare» C. E. Johansson (se Dasdalus årg. 1932, sida m). Givaren kunde lämna 
vederhäftiga historiska data om måttstaven, som lämnats i hans vård av en vid 
1800-talets mitt från Stjernsund i dalarna till Minnesota inflyttad man, som 
uppgav att han i sin ungdom fått denna »polhemssticka», då han var trädgårds
mästare vid Stjernsund och att den tillverkats av Polhem för eget behov.

Tanken låg nära till hands att den märkliga måttstaven använts vid det av 
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för storindustriell serietillverkning av järn- och plåtvaror eller snarare vid den 
där ännu i dag som följd av hans initiativ och metoder bedrivna urtillverk
ningen. En första undersökning visade att det ännu fanns personer som på 
1860—70-talen hört klensmeder i Stjernsund och andra äldre tala om »polhems
sticka» såsom ett önskvärt och behändigt verktyg, då det gällt måttagning i 
vissa brydsamma fall. Ingen nu levande har sett någon sådan polhemssticka.

Meddelanden i pressen ledde till kännedom om en snarlik måttstav (nr VI). 
Frågan kom därav i ett annat läge och en undersökning i Nordiska Mu
seet frambragte fyra principiellt likartade föremål, varav dock två ha samma 
mföringsform. Under årens lopp ha ytterligare några av dessa, sannolikt säll
synta, måttstavar inkommit till Tekniska Museet. Materialet har nu undersökts 
med syfte att möjligen få några säkra hållpunkter att bedöma måttstavarnas 
ändamål och utbredning samt om traditionen att Polhem var upphovsman till 
principen eller åtminstone dess tillämpning i praktiken har någon verklig grund. 
Polhems egna tryckta skrifter lämna inga upplysningar härom och i hans manu
skript, till stor del fragmentariska, lär — enligt tillfrågade kännare — möjlig
heterna vara små att finna belägg för saken.

Stavarna erbjuda växlande möjligheter att taga mått. Diagrammet på sid. 
96 återge de på respektive stavar befintliga måttserierna, tagna från stavens 
ändar eller de små mått, som hos några stavar mätas mellan klackar på mitt
partiet, tecknade uppifrån och nedåt för jämförelse av mätmöjligheten. Mått
stavarnas tillförlitlighet varierar väsentligt. Absoluta fel om 0,5—1,0 mm per 
tum är regel, extrema fall visa fel om ända till 3 mm. Dessa fel reduceras 
avsevärt om man utgår från en tum-enhet mindre eller större än den vi nu ha, 
ett vanligt förhållande hos äldre tiders måttverktyg. Några av stavarna ha dock 
fel om högst 0,3 mm. Särskilt gäller detta den från Stjernsund och en stav av trä 
(nr III), förmodligen tillverkad vid Uhrfors Bruk under 1700-talets senare hälft.

Till och med mycket grova avvikelser hos måtten saknade dock ofta betydelse. 
Det gällde ju endast att inom samma smedja eller verkstad tillämpa samma mått. 
Något behov av gemensamt mått för skilda arbetsplatser, orter eller länder 
fanns ej förr och hade ej heller kunnat fyllas under dåvarande internationella 
måttförbistring. Av praktiskt värde var däremot att en skicklig men i läskonsten 
ofta oerfaren arbetare, hade ett hållbart och lättskött mätdon, som uteslöt 
förväxlingar och därtill kunde begagnas i dålig belysning med hjälp av känseln.

Uppgifter om måttstavarnas ålder, ursprung och ändamål äro mycket få 
eller saknas alldeles. Bortsett från det tvivelaktiga årtalet 1682 på en stav av 
trä (nr II) torde måttstaven från Polhems Stjernsund troligen vara äldst. 
Måtten angivas på densamma med prydligt stansade siffror av för 1700-talet 
typiskt snitt och anordning. Siffror av samma typ men något större äro in
slagna på motsvarande ställen av en måttstav (nr V) av exakt samma ut
förande men försedd med inskruvbar blyertspenna och skänkt omkring 1870 
till sedermera Brukspatron Gustaf Benedicks på Gysinge, alltså icke långt från 
Stjernsund. Samma slags siffror återfinnas också på en kortare stav (nr VI), 
likaså av järn, utan känt ursprung. På en stav (Nordiska Museet nr 12.057) 
från Marnäs, Norrbärke sn., ej heller långt från Stjernsund, äro siffrorna av 
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De ringade korsnings punkter na i diagrammet ange alla de mått, som kunna tagas 
med de avbildade måttstavarna I—IV, från stavarnas ändar och — med mått
staven I — även mellan vissa klackar.
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Stångjärnstolken till höger är 27 cm lang. I—IV äro måttstavar av olika 
typer, återgivna i full storlek. Mätningsmöjligheterna med dessa stavar 
framgår av diagrammet på motstående sida. I är av järn och II och III 
av trä samt IV av gulmetall, — Foto M. Claréus 1943.
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Mätning med polhemssticka. Re
konstruktion på Tekniska Museet.

Matt staven med tillhörande i staven 
inskjutbar blyertspenna har tillhört 
Brukspatron Gustaf Benedicks, Gy
singe, som fick den som present om
kring år i8jo. — Tekniska museet.

Polhemssticka av järn med mätklac- 
karna i högerspiral på samma sätt 
som på alla hittills kända exemplar 
av järn' — Samtliga foto M. Cla
réus 1943.
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snarlik typ men graverade i de holkar av mässing, som skydda stavens ändar. 
Den skänktes år 1876 av en bergsman till Nordiska Museet och angavs vara 
»för mätning av järn». Alla dessa fyra stavar ha mätklackar ordnade i höger- 
vriden skruvlinje.

De övriga fyra kända stavarna ha klackarna i vänstervriden spiral. Två av 
dem, (II, III) ha regelbunden prismatisk form liksom de föregående. Den ena 
är den förut omskrivna med årtalet 1682 och har tillhört en under 1800-talets 
senare hälft bland annat såsom smed, urmakare och maskinuppsättare, först i 
Gimo, senare i Rytterns sn, Västmanland, verksam man. Den andra är staven 
med Uhrfors Bruk såsom sannolik ursprungsort.

De två återstående måttstavarna ha även de flesta måtten ordnade efter 
vänstervriden skruvlinje men avvika i alla andra avseenden från de förut här 
beskrivna. Bada äro av brons, bära årtalet 1808 samt »ö» inom två stiliserade 
kvistar, allt, liksom siffrorna, graverat. Dessa stavar äro dessutom smalare, 
kortare och ha flera av de mindre måtten trappstegsvis ordnade i följd med 
längre mått eller mellan klackar, samt synas avsedda för finare mekaniska arbe
ten. Den ena (Nord. Mus. nr 101.109) kommer från Sunne i Värmland och har 
ägareinitialer »C.M.H.», den andra (Nord. Mus. 4.743) med oviss härkomst är 
märkt »C. Steen».

På samtliga stavar med mätklackarna i högerspiral äro måttsiffrorna anbragta 
sa att de läsas rättvända, när staven hålles i vänster hand. Alla stavar med mät
klackarna i vänsterspiral måste hållas i höger hand för att måttsiffrorna skola 
kunna läsas rättvända. I vilken mån detta hade betydelse vid mätoperationerna 
har icke gått att utröna, ej heller om stavtyperna haft olika användning.

Av denna på mycket få och därtill vaga fakta grundade undersökning synes 
framgå, att måttstavar av denna typ sannolikt använts i begränsad omfattning 
under tiden 1700—1850 vid klensmide, vissa mekaniska konstruktionsarbeten, 
möjligen vid serietillverkning av delar till ur, lås och liknande samt vid kontroll- 
mätning av stångjärn. Traditionen att Christopher Polhem uppfunnit eller åt
minstone infört detta mätverktyg får dessutom ökat stöd. Måhända har denne 
store reformator inom svensk verkstadsteknik och -organisation medfört prin
cipen från utlandet och här hemma tillämpat den såsom ett led i sin oavlåtliga 
strävan att vid mätning uppnå säkerhet och undvika misstag genom okunniga 
eller slarviga arbetare, särskilt kännbara vid den av honom bedrivna automati
serade masstillverkningen av detaljer till mekaniska konstruktioner. På en liten 
tolk med trappstegsvis utarbetade mätklackar tillämpade C. E. Johansson samma 
kombinationsprincip under sina försök på 1890-talet att finna ett universellt 
praktiskt precisionsmåttverktyg, vilka ledde till det nu för mekaniska verkstä
der i hela världen oundgängliga normalkombinationsmåttsystemet. Även om 
de här ur glömskan framdragna måttstavarna aldrig kunnat nå en sådan bety
delse vore det dock värdefullt att komma till klarhet i deras historia. Upplys
ningar om ytterligare befintliga måttstavar av ifrågavarande slag eller andra 
bidrag till ökad kännedom om materialet äro därför välkomna.

Way-Matthiesen.
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