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Kārlis DraviņŠ

MÄNNISKANS KROPP SOM MÄTT

Delar av människans kropp (då och då även hennes 
figur i sin helhet) tjänar som måttenheter hos många 
folk; praktiska och alltid till mätarens förfogande an
vändas de, dar arbetsförhållandena äro mer eller mindre 
primitiva, men inte sällan även i s._k. "civiliserad 
miljö", såvida ingen högre precision fordras. Inte över
allt äro dock samma mått i användning, och även i. Lett
land varierar" både deras namn och själva uppmätnings- 
sättet.

Penna uppsats skulle vara ett försök att giva en 
översikt över vilka sådana måttenheter och vilka benäm
ningar som voro i användning -under den första hälften 
av 1900-talet i den mellersta delen av Norra Kurland 
(Lettland), omkring staden Talsi, nämligen i Pastende, 
Stende, Spärne och några angränsande kommuner. Pe nedan 
i texten anförda dialektala orden och fraserna här
stamma från folkmål i kommunen Stende, som är för
fattarens hemort.

Såsom ett längdmått för minimala distanser, använt 
nästan uteslutande som breddmått, tjänade i dessa områ
den mac (-ts) "h å r s t r å" . Egentligen förekommer 
någon mätning med ett hårstrå i verkligheten icke; man 
menade därmed helt enkelt en mycket liten sträcka. Man 
kunde få höra, t.ex.:

pa ’mat platåks "(något är) en hårsmån bredare (än
något annat)",
uz ' mat tåc (-ds) pac (-ts) 'på håret när (= till



hårsmånen lik)".
Som mått för en något större vidd (mycket sällan 

som längdmåtti) användes gärna bredden av människans 
n a g e l s p e t s .  Vanligast betecknades därmed en 
distans av c:a 1-2 mm, men då och da även c:a 5 mm. len 
faktiska mätningen med en nagelspets utfördes vanligen 
inte: distansen bestämdes helt enkelt efter ögonmått. 
Variationerna berodde på den subjektiva föreställningen, 
oftast på den omedelbara iakttagelsen, hur bred en na
gelspets kan vara. Från de motsvarande uttrycken kan 
nan anföra, 't ."ex.:

pa någ 'ties "en nagelsmån",
pa någ 'platusm "en nagelsbredd (= nagelkant, nageln 
spets) (längre bort eller närmare)", es päjem s pa 
kå:d någ platu:m 'tålåk "jag tar en nagelkantsbredd 
längrebort" (om något skall skäras, klippas ö.d.).

Vid grova och smutsiga arbeten blir vanligen händer
na orena och smutsen samlås även under nagelspetsanna. 
Därfor kunde utvecklas en annan parallellform till den 
ovannämnda beteckningen: nagelspétsen identifierades
nämligen som mått med bredden av den mörka zonen på de 
smutsiga naglarna. Så kunde man höra i Stende på fyr
tiotalet :

pa kå:d någ mellu:m 'tujåk "en sorgkant (=en nagel
svärta) närmare",
bet ne pa någ mellu:m 'a nē!"icke ens så mycket som 
den svarta kanten på nageln (skall jag avstå från 
mina fordringar)I"
Man kunde vänta, att även b r e d d e n  a v  m ä n 

n i s k a n s  n a g e l  skulle 'användas som längdmått 
i dessa lettiska områden - men så var icke fallet. Ut
trycket någ platums (egentligen "nagelbredd") förekom
mer nog (s.o.), men betyder,- som sades, bredden av
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nagelspetsen.
Däremot ar ' f i n g e r b r e d d e n  ett ofta an

vänt mått, den varierar vanligast mellan c:a 2,0-2,8 cm. 
Icke sällan förekommer mätningen i naturen med pålägg- 
ning av fingern på föremålet, son skulle mätas. Man sa
de t.ex.:

Distanser, som äro endast c;a 1-1,5 cm breda, mäter 
nan med Iredden av ett h a l v f i n g e r .  Så sades 
t .ex.:

(-ts) "cirka ett halvfinger
bred".
Avstånd, som äro litet större, kan mätas med bred

den av två eller tre fingrar, ofta med en direkt pålägg- 
ning på föremålet. Man kunde höra, att något beteckna
des såsom

"en fingerbredd",
"så mycket son en fingerbredd",

"sy (en tygremsa)
till (så) ungefär ett finger bred!"

(-ts) "två-fingrar-bred" eller
(-zs) "tre fingrar tjock".

Lan sade t.ex.:
"nu skola

(vi) såga av (ett stycke) så brett som tre fingrar". 
Även mätning med l ä n g d e n a v  e t t  f i n 

g e r  var i bruk i de ovannämnda områdena av Kurland. 
Därmed betecknades en distans, som kunde variera mellan 
c:a 3-11 cm, och man sade, t.ex.

(-sts) "nu, (trädbiten var)
så lång som ett finger",

"ett finger långt".
Som ett något större mått (i jämförelse med fingrar

na) användes människans h a n d f l a t  a. Dénsämma
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har två större dimensioner,men i praktiken användes som 
mått uteslutande distansen tvärs över handens insida - 
en tvärhand. En sådan handsbredd var särskilt lämplig 
vid uppmätning av avstånd i det man mätte växelvis med 
den ena och den andra handen. På föremål, som voro fla
ta eller mycket tjocka, lädes en hand bredvid den andra 
omväxlande, vid mera eller mindre runda.., inte för tjocka 
objekt, som kunde omfattas med handen, gjordes det på 
samma omväxlande sätt.

Här kan anmärkas, att handsbredden var ett av dessa 
lettiska mått, som tjänade utmärkt vid tillverkning av 
olika arbetsverktyg hemma på bondgårdarna, från urgamla 
tider existerade vissa traditioner beträffande de .opti
mala proportionerna mellan dimensionerna på sådana hem
gjorda verktyg och deras delar och ägarens eller bruka
rens kropp och hans delar.

Vad beträffar användningen av handsbredden som mått 
så sades t.ex.;

es uzlaxsd sou plåuksc (-sts) ties pa 'vars "jag 
har tagit ett avstånd så stort, som en flat hand 
över (måttet)",
pajems viesn plåukst pa 'vira ".(vi) skola taga en 
flathand över (måttet)",
tå sou| tris plåukst platu:m "(något var) ungefär så 
brett som tre handflator".

Storleken av ett sådant mått kunde vara c:a 9-11 cm.
Då och då användes en annan måttenhet, som dock 

knappast någon gång uppmättes, men som vanligen bestäm
des efter ögonmått - h ä l f t e n  a v  d e n  f l a 
t a  h a n d e n  (pus 'plåukst eller pusplåukst). Där
med menades en distans av c;a 5-5 cm; man brukade sä
ga t.ex.;

pa kå:d pus 'plåukst pa is "(nagot är) en halv flat-
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hand för kort",
k å :d pus'uotr plåukst ties 'pietrūkst "det fattas 
(så mycket som) ungefär en och halv flathand".
Även mätning med d e l a r  a v  f i n g r a r  var 

bekant. Så har vid ett flertal tillfällen iakttagits, 
att några inte alltför stora avstånd uppmättes med tum
mens yttersta led, då någon tumstock icke var tillhands. 
Vanligen räknades därmed, att distansen är lika med en 
coīls "tum" (= c:a 2,5 cm). I verkligheten är tummen 
(som mått) kortare än den motsvarande leden av fingern 
(tummen), som varierar mellan c:a 5-4 cm. Något  särskilt 
namn för detta mått har icke hörts i detta kurländska 
område.

Inte sällan mättes distanser i tum med tjockleken
(d.v.s. bredden) av t u m m e n .  Den sistnämnda sättes
direkt på det föremålet som skall uppmätas; var det
något längre resp. bredare, så kunde mätningen utföras
med bägge händernas tummar, vilka vid tillfälle kunde
påsättas även omväxlande. I allmänhet motsvarar bredden
av tummen (som kroppsdel) tummen (som mått), varvid mä- 
t ar en själv av erfarenhet vet, hur "'starkt hans tumme 
skall tryckas mot föremål, för att få den äkta, en tum 
långa distansen: trycker man mera intensivt, så får man 
en mera avflatad, bredare "måttstock".

Något särskilt namn för ett sådant mått har icke 
använts; den motsvarande distansen betecknades colls 
"tum ( som mått)" .

Dör att taga mått på något föremål, som var csa en 
halvmeter långt eller längre, men å andra sidan inte 
översteg c:a 1-1,5 m i längd, användes ett annat längd
mått, som kallades för spri:ds (iļo-st.) " s p a n n " .  
Den användes icke gärna i sådana fall, då föremålet låg 
på marken eller golvet, då mätningen blev obehaglig och



Fot som matt är c:a 30,43 cm langt, människans fot 
varierar däremot vanligen mellan c;a 25-32 cm i längd. 
Vad beträffar själva mätningen, sä kan den utföras pä 
ett sädant satt, att samana fot sattes framät (som fort
sättning tätt bredvid sparet) nägra ganger. Ilycket 
praktisk är dock även mätning med bäda fötterna. man 
sätter en fot tätt tili den andra - och sä heia distan

ten som matt voro samma« (a-st.).

är inte mera än tre spann brett".
Mätning med längden av människans f o t  var pä 

liknande satt mycket populär i de ovannämnda kurländska 
omrädena; namnet för foten (som kroppsdel) och für fo-

(—žs) plac (-ts) "(det)
gen; "kasta ut (distansen) med spann!"),

"mäta (det) ned spann!" (egentli-
längt",

är inte füllt ett spann
I an brukade att säga, t.ex.;
som var avständet mellan turmnen och längfingret.
sträcker sig, användes endast ett sädant spann

ett spann bildas av avständet mellan tummen och vilken 
finger som helst4) o.s.v. I Norra Kurland, i de ovan
nämnda omrädena, sä längt författarens iakttagelse

känt3) . I Litauen kan"stora spannet"
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besvärlig.
Som bekant brukar sättet att näta med spann variera

hos olika folk, densamma kan t.ex. vara avständet mellan
tummen och lillfingern (sä pä sina platser i Sverige
o.a.), och även mellan tummen och pekfingern (sä i
vissa delar av Ryssland"^ . Dessutom känner t.ex. rys-
sarna ett spann, som bildas av avständet mellan tummen
och pekfingern, förlängt med tvä Ieder av det sist-
namnda2) .Även i s.iälva Lettland var ännu det sä kallade



sen rakt framåt. Man brukade säga, t.ex.

Ett mycket gammalt mått efter människans kropp mås
te vara a l n ,  vanligen är densamma, avståndet mellan aimr- 
bågsspetsen och spetsen av långfingret. Eet kan variera 
i längd mellan c:a 40-60 cm, under det att den officiellt 
belcanta alnen (som användes i form av en måttstock av 
trä eller järn är c:a 53,33 cm lång.

Eet var kanske den allmäna utbredningen av dessa 
måttstockar av trä, som nästan fullständigt utträngde 
det gamla sättet att mäta (t.ex. tyg) med handen i 
ovannämnda område i Kurland. Det förefaller som om klä
der och tyg under de mycket svåra krigs- och pesttider
na under 1700-talet (men även på 1000-talet) var något 
mycket värdefullt och dyrt och därför blev mycket 
nogrannt uppmätt, ofta i halv- och fjärdedelsaln.

Linder min livstid har jag endast några enstaka 
gånger sett, att tyg i dessa trakter av Korra Kurland 
uppmättes på ett sådant sätt. I alla fallen rörde det 
sig endast om én provisorisk mätning. Så betecknar det 
lettiska ordet uōlikt (i-st., skriftlett. uōlekts , i-st.) 
i dessa område i våra tider uteslutande aln som mått
stock.

Eet urgamla sättet att bestämma distanser med 
s t e g  var naturligtvis icke okänt. I de ovannämnda 
områdena heter ett steg suo:sls (iio-st.) , och man sade,
t .  e x .

"(vi) hava mätt (egentl. kastat)

"jag har mätt (det) med foten"
(egentl.s "kastat ut (distansen)").

"låt oss gräva
(diken) två (människo) fot bredare!",

"mät av en fot (d.v.s.
din egen fot) längre bort! %



"en sjufots famn". Parallellt med densamma fanns än
nu den äldre famnen i användning. Pen var kortare, en

vändes ytterst sällan; måttet kallades för

skriftlett. ass, i-st.).
Kär måste påpekas, att i tsartid ena.. Ryssland (i 

Kurland för- den tyska ockupationen 1915) den ryska 
sazjen användes, (cåsteHL, "famn"), som var lika med
c sa 2,134 m. Det motsvarande ryska lånordet an

nani) skulle vara lika med en fann, lett.

träffa på 20 steg (du är en mycket dålig jägare)!" 
Pn jägare med större erfarenhet .liunde bestämma avstån
det i steg nästan fullkomligt rätt; vanligen översteg 
felräkningen knappast 5 % .

Då i de ovannämnda lettiska trakterna det ryska måt
tet arsjin aldrig hade någon större användning, kände 
man således icke därstädes till den i Ryssland bekanta
räkningen, att ett ..steg skulle vara lika med en ar- 

5)s j m  . Däremot började man under 20-talet, då det met
riska systemet utbredde sig mer och mer, att räkna med, 
att ett (stort) steg är lika med en meter.

tämligen långa resp. breda föremål, som inte låg på 
marken, mättes ofta med u t s t r ä c k t a  h ä n 
d e r .  Distansen räknades från fingerspetsarna på den 
ena handen till motsvarande på den andra; man antog, 
att ett sådant mått (då mätaren själv var en v u x e n

"(du) kan i eke

från mig ungefär 80 steg bort" (egentl.: "räven hade 
jag på c:a 80 steg"),

"räven var

"man måste mäta (det) med
steg, stega".

Lan räknade avstånd i steg särskilt vid jakt, t.ex.s

(det) med steg, stegat",
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växer) unga granar, så stora (= höga) som en stor 
(= vuxen) man".
Var träd, vass eller något annat ännu högre än 

människans kropp, sade nan, t.ex.:

ket, över huvudet (=högre än människans huvud)".
Då och då kombinerades människans kroppslängd med 

något annat mått, t.ex.:
"ännu cirka en fot över

huvudet (höga träd)".
Inte sällan hörde man även sådana måttbeteökningar, 

son utgjorde multiplicerad kropp slängd. Så sades, t.ex., 
att någon ung skog skulle vara

"så hög som två människors växt
(= dubbelt så hög som en människofigur)".
På samma sätt var det. mö jiigt att beteckna ännu 

större höjder; så

(ung) fura - så hög som tre eller fyra människors 
figurer (=tre- eller fyrdubbelt så hög som en man)". 
Även t j o c k l e k  av föremål jämfördes inte 

sällan med samma hos olika delar av människans kropp;

"en sådan

"(där står) en ungskog
så hög som människans växt (= kropp, figur)",

" (där

"ett sådant sta-

dast c:a 1,33 m lång, och. kallades för " en
sexfots famn", den var inte fullständigt glömd ens efter 
det första världskriget på 20-talet. Vanligen menades 
densamma, då något uppmättes med utsträckta händer.

I de ovannämnda områdena i Worra Kurland dög männi
skans k r o p p  även till att mäta vissa föremål, som 
voro lika eller ännu högre än människans figur. Man 
kunde höra, till ex., följande fraser.
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pi grund av den talande personens subjektiva föreställ
ningar om vissa "normala" dimensioner kunde man om nå-
^ot föremål säga, att det är "så tunt
som..." eller "så tjockt som..." Om
något mycket tunt sades, att det är

(-ts) "så tunt som ett li å r-
s t a r å "

Tjockare föremål jämfördes ofta med f i n g r a r -  
n a t.ex.»

"det unga
trädet (är) redan så tjockt son lillfingren"

(-sts) "(gå
och) skär av (med kniv) en hassel(stamm), en sådan 
(= så tjock) som fingern (= fingertjock)",

(hyperboliskt) "rågen 'är så tjock)
som tummar!"
I vissa fall jämfördes något (vanligen runt) före

mål, c sa 6-8 cm i diameter, med h a n d l o v e n ,  
t.ex.s

(ē-st.) "(kalven) har
brutit av en sådan (= så tjock) trästång som hand
loven! "
Även n ä v e n  kunde tjäna som måttstock, särskilt 

för att karakterisera storlek av något hål.
"(i nätet) finns ett hål

stort som en näve", ävens
"...så att man kunde sticka

genom näven".
Ännu grövre föremål, såsom en trädstam, kunde jäm

föras till tjockleken med människans 1 å r, t.ex.:

"där finns en stock, (den) skulle vara kanske så 
tjock som ett lår".
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Vissa föremål, mestadels kulformigt runda, blevo vid 
tillfälle jämförda med människans h u v u d ,  t.ex.:

,:en pumpa (stor) som
människans huvud".
Inte sällan kunde man höra, att något jämfördes i 

tjocklek med människans k r o p  p; man brukade använda
antingen beteckningen "bål", även

"människans bål" eller heit enlce.lt "männi
ska" . Han sade, t.ex.г

"i G-rūžņa fen ort 1 Sten
de) (växer) ■ granar (så) tjocka som en människa",
(-ds) (-ds) "en sådan
(inte särskilt stor) säck, en sidan (=så tjock) som 
människans bål".

1) Толковый словарь живого великорусскаго языка Злади- 
Mipa Даля, томъ 3, 19073, sp.1449 (протяженье межъ 
большого и указательнаго перстовъ, растянутыхъ по 
плоскости).

2) Ibid. (Пядень съ кувыркомъ, съ прибавкою двух-ь суста- 
вовъ указательнаго пальца), jfr ibid. bd.2, sg.5 4 0f.

3) K . Muhlenbach, Lettisch-deutsches ..örterbucli, Bd. 3
(Piiga 1927-23) , s.1021 (die Länge vom Daumen bis zum 
Uittelfinger nebst Zugabe des ersten M ittelfingerge- 
lenkes).

4) Dabartinés lietuviu kalbos žodynas, Vilnius 1954, 
s. 758 (matas, lygus atstumui tarp nykščio ir kito 
kurio piršto, labiausiai atitolintu nuo vienas kito 
galu ).

5) Jfr Даль, o.c., bd. 4 (19093), sp. 1389 (Какъ Mъpa, 
шагъ считается въ аршинъ; крестьяне мьстами считаютъ
его 1 1/4 арш., по два шага на маховую сажень).
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ZUSAMMENFASSUNG.

Der V erfasser s c h ild e r t ,  wie in  Nordkurland (L ettlan d ) die 
T e ile  des menschlichen Körpers wie auch der ganze Körper a ls  Mass 
dienen können. Als etwaige M asseinheiten kann man das Haar, die 
Na g e ls p itz e , die F in g e rb re ite , die Länge des F ingers, die fla ch e  
Hand,einen T e il des F in gers, d ie B reite  .des Daumens, die Spanne, 
den “’u ss, den Unterarm mit der Hand, den S ch r it t , seitw ärts ausge- 
s tr e ckte Hände und die G estalt eines Menschen (auch m u lt ip liz ie r t  
oder mit einem anderen Mass ergänzt) anwenden. Beim Bestimmen der 
Dicke der Gegenstände kann e in  Haar, e in  län ger, e in  Daumen, e in  
Unterarm, eine Faust, eine Lende, e in  Kopf, v:ie auch der Körper 
eines Menschen in  Gebrauch kommen. Die angeführten Phrasen und 
Wörter stammen aus der le t t is c h e n  Mundart von Stenden.


