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Abstract 

Decimal time. Analysis of a rational reform.  

Decimal tideräkning. Analys av ett rationellt förslag.  

Christina Rydberg     

University of Stockholm. History of ideas. Bachelor’s study. Autumn 2014 

Mentor: Elisabeth Mansén 

 

The aim of this study is to try to understand why the late 18
th

 century French attempt to 

introduce decimal time was a failure. The question is whether there are substantial differences 

to be seen when compared to the rest of the reforms, like the meter. What part did politics, 

science, implementation, design and public opinion play in the outcome?  

The study draws on primary sources on decimal time, such as minutes of the French 

Convention and Senate (Gallica data base), as well as secondary sources on the contemporary 

reforms. There are few studies on decimal time; but those of Michel Froeschlé and Lars 

Nystedt introduce important aspects. Literature is otherwise mainly focused on the spatial 

reforms and especially on definition and introduction of the meter. The method used is close 

reading with the purpose of identifying arguments and circumstances relevant to the outcome 

of the reform.   

The result of this study concurs with prior research in the impression that the 

“revolutionary” halo of the calendar discredited decimal time, especially in other countries. 

Also confusion was created by old names given to the new hours and minutes. The 

watchmakers disliked not being able to sell their stock of handicraft. Finally, most people 

disliked fewer days off.  

This study further argues that the reform was given away by the French Convention in 

order to save the rest of spatial metric reforms including decimalization. It also highlights the 

ambiguity with which the reform was abolished by the politicians. The metric reforms had 

meant creating standards, defining units and agreeing on what mathematical base to be used. 

It is important to note that the arguments for abolishing decimal time were less negative to 

decimalization than to other parts of the reform. The study suggests that if the French reform 

on time had been limited to the decimal dimension alone, the possibilities for success could 

have been greater. Instead decimal time was introduced as part of a revolutionary era and 

disappeared with the persons who created this vision.  

 

Key words: Decimal time, metric reform, Republican calendar, 18th century, French 

revolution 
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Det skulle vara mycket önskvärt att alla uppdelningar, t.ex. av livre, sou, 

toise, dag och timme etc. gjordes med tio på tio; denna delning skulle göra 

beräkningen mycket lättsammare och mer praktisk, och skulle verkligen 

vara att föredra framför den godtyckliga uppdelningen av en livre i 20 

sous, en sou i 12 denier, av dagen i 24 timmar, av timmen i 60 minuter, etc.  

Jean d’Alembert 1 

Inledning  
Det mest genomgripande försöket att införa decimal tideräkning gjordes i Frankrike i slutet av 

1700-talet. Med utgångspunkt i upplysningsidéer och experimentell forskning skapades 

vetenskapliga och politiska visioner om en ny, rationell tid. Mått och vikter definierades och 

standardiserades. Decimaltiden och den s.k. republikanska kalendern blev del av det nya 

projektet. Men medan metern och kilot blev bestående enheter, lyckades aldrig decimaltiden 

få genomslag. Den avskaffades redan efter några år även om den kom att återuppstå en kort 

period under Paris-kommunen 1871. Man kan fråga sig om den rationella tanken om decimal 

tideräkning inte övertygade eller om något annat orsakade att decimaltiden blev en 

misslyckad del av ett i övrigt framgångsrikt reformarbete. 

Syfte och frågeställningar      

Syftet med denna uppsats är att söka förstå varför det sena 1700-talets idé om decimal 

tideräkning inte fick genomslag. Frågan är varför decimaltiden snabbt avskaffades, medan 

övriga strävanden att rationalisera mått- och viktenheter resulterade i bestående reformer? Var 

tidsreformen illa utformad eller genomförandet mindre entusiastiskt? Vilka argument fördes 

fram och var dessa relevanta? Hur såg olika grupper av befolkningen på reformen? Hade 

tidsmätningen annan karaktär än de mer fysiska måtten längd och vikt?  

Forskningsläget  

Det finns en ansenlig mängd framför allt franska dokument kring det sena 1700-talets mått- 

och viktreform. Några av dessa ger också analys av den decimala tideräkningen som del av 

reformen. Ur dokumentationen från franska utbildningsdepartementets årliga 

vetenskapskonferens, kommittén för historia och vetenskap, har bidraget 1989
2
 av astronomen 

Michel Froeschlé
3
 valts ut. Ur Historisk tidskrift om franska revolutionen

4
 har bidrag från 

Froeschlé 1996 och historikern Serge Bianchi 1998 valts ut. Froeschlés forskning åberopas av 

                                                             
1 ”… Il serait très à souhaiter que toutes les divisions, par exemple de la livre, du sou, de la toise, du jour, de 
l’heure, etc., fussent de 10 en 10; cette division rendrait le calcul beaucoup plus aisé et plus commode, et serait 
bien préférable à la division arbitraire de la livre en 20 sous, du sou en 12 deniers, du jour en 24 heures, de 
l’heure en 60 minutes, etc. …” Min översättning. Ur ”Encyclopedie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences des 
Arts et des Métiers par une Société de Gens de Lettres” under ordet “Decimal”, Paris, 1751-1772. Fjärde 
volymen, s. 668-670. Gallica. Encyklopedin redigerades av Denis Diderot och Jean d’Alembert, den senare 
framför allt ansvarig för de ”matematiska” artiklarna. Livre var namn både på ett viktmått och en 
penningenhet. Toise var en längdenhet. Se även Froeschlé, Michel, À propos du calendrier républicain: Romme 
et l’astronomie, Paris, 1996, s. 310.  
2 Scientifiques et Societés pendant la révolution et l’Empire. Congrès National des Sociétés Savantes, Comité des 
Travaux Historiques et Scientifiques. 114e Congrès, Paris 3-9 avril 1989, Paris, 1990. Froeschlés bidrag ingår i 
avsnittet rörande “Organisation av tid och rum”. 
3 Michel Froeschlé, Côte d’Azur-Observatoriet (CERGA) i Grasse, Frankrike. Scientifiques …, 1990, s. 453.  
4 Annales historiques de la Révolution française. Paris. Min översättning. 
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flera av varandra oberoende källor. Ur Franska Vetenskapsakademins forskning, Lavoisier-

kommittén, har historikerna Yves Noël och René Tatons studie 1997 om måttreformen valts 

ut. Historikern Jules Michelet utgav 1847 ett ofta citerat verk om revolutionen, som dock 

ytterst kortfattat nämner decimaltiden. Historikern J. Guillaume lade kring sekelskiftet 1800-

1900 den vetenskapliga grunden för senare källstudier av framför allt Nationalkonventets 

handlingar under revolutionsåren. Hans skrifter åberopas såsom standardverk inom 

forskningen. I modern amerikansk forskning har historikern Ronald Zupko, professor vid 

Marquette-universitetet och professor J-L. Heilborn, universitetet i Kalifornien, publicerat 

varsin studie 1990 med fokus på måttreformen. Dessutom har Ken Alder, New York, 

publicerat en skrift om metersystemet som spritts och översatts till flera språk. I svensk 

akademisk forskning är frågan om decimaltid ytterst sparsamt representerad
5
. 

Observatoriemuseet under Kungliga Vetenskapsakademin presenterade 2000 en 

utställningsskrift kring tid, längd och vikt; två bidrag kom från matematikern Lars Nystedt
6
, 

Umeå, som 1998 publicerat en skrift i ärendet. Idé- och lärdomshistorikern professor Sven 

Widmalm, Uppsala, lade 1990 fram en studie kring geodesin och meterreformen. Vid Lunds 

universitet forskar idé- och lärdomshistorikern Gustav Holmberg om tidsstandardisering i 

Sverige. Det finns således goda skäl för att uppmärksamma decimaltiden och varför denna 

”rationella” idé inte blev bestående.
 
 

Metod, urval, avgränsningar 

Via sökmotorer hos Kungliga Biblioteket och universitetsbibliotek
7
 valde jag ut ett antal 

skrifter rörande måttreformerna under sent 1700-tal. Mitt kriterium för urval var att författarna 

refererade till varandras skrifter som väsentliga på området.
8
 Endast ett fåtal behandlade 

decimaltiden – bidragen från Froeschlé (1990) och (1996) samt Nystedt (1999) blev därför 

föremål för nära läsning. Som bakgrund användes ett antal böcker kring vardagsliv och 

samhälle.
 9

 För att förstå idéns uppkomst, och hanteringen av den, gjorde jag dessutom en 

                                                             
5 Efter sökning i Libris och svenska universitetsdatabaser är enda exemplet: Tio fingrar – en uppsats om 
talsystemens historia av Fredriksson, Anna och Larsson, Ellen och Torstensson, Sandra, Göteborgs Universitet, 
2014. Bitr. professor Gustav Holmbergs forskningsprojekt gäller tidsstandardisering i Sverige under slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet; effekter på sjöfart, kommunikation, kultur.  
6 Fil. dr. Lars Nystedt, Umeå, är f.d. universitetslektor i matematik och har bl.a. varit verksam vid Stockholms 
Universitet. Se bl.a. Elmqvist, Inga och Florén, Johan, Tid, längd och vikt, Observatoriemuseet, Stockholm, 1999. 
7 Universitetsbiblioteken i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Örebro, Linköping och Avignon samt 
Vitterhetsakademins bibliotek. 
8 De viktigaste av dessa är: Alder, Ken, Världens mått. Berättelsen om hur metersystemet förändrade världen, 
Stockholm, 2003, Froeschlé, 1996, Froeschlé, Michel, Le calendrier républicain correspondait-il à une nécessité 
scientifique?, Paris, 1990, Noël, Yves och Taton, René, La réforme des poids et mesures. Origines et premières 
étapes (1789-1791), Paris, 1997, Nystedt, Lars, Historien om metern och kilot, Stockholm, 1998, Nystedt, Lars, 
Metersystemet – en pigg tvåhundraåring, Stockholm, 1999, Nystedt, Lars, Om den franska republikanska 
kalendern, Stockholm, 1999, Widmalm, Sven, Mellan kartan och verkligheten. Geodesi och kartläggning 1695-
1860, Uppsala, 1990, Zupko, Ronald, Revolution in Measurement: Western European Weights and Measures 
Since the Age of Science, Philadelphia, USA, 1990. I övrigt se nothänvisningar.  
9 Som allmän bakgrundslitteratur har bl.a. använts Gunnarsson, Gunnar, Pariskommunen 1871. Revolutionär 
myt och verklighet, Lund, 1971, Lundmark, Lennart, De första mekaniska uren, Stockholm, 1999, Lundmark, 
Lennart, Tiden är bara ett ord, Stockholm, 1993, Lundmark, Lennart, Tiden är bara ett ord – om klockornas 
makt och hur man bryter den, Stockholm, 2008, Rashed, R., Sciences à l’époque de la Révolution française. 
Recherches historiques, Paris, 1988, Soria, George, Grande histoire de la Commune. Tome II: Une révolution 
française, Paris, 1970, Widmalm, Sven, Accuracy, Rethoric and Technology. The Paris-Greenwich Triangulation 
1784-88, Berkely, 1990. Dessa refereras inte i kommande noter. 
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inventering av argument sådana de framkommer i de ursprungliga källorna. Jag utgick från de 

digitaliserade parlamentsprotokoll som finns hos franska nationalbiblioteket
10

. Det finns en 

stor mängd grundmaterial att tillgå inklusive brev, artiklar m.m. Som viktigaste källa i arkivet 

valde jag historikern J. Guillaumes sammanställning av Nationalkonventets och det berörda 

konventsutskottets protokoll med kommentarer.
11

 Guillaumes material åberopas av flera av de 

senare skrifter jag använt. Sökmotorn i Gallica är inte detaljerad. Materialet är omfattande och 

förutsätter att man känner till bl.a. datum och institutioner. Vissa datum anges i republikansk 

tid och måste ”översättas”. Den litteratur jag läste gav värdefulla tips till ingångar i Gallicas 

material. Men rimligen finns mycket som förblivit fördolt för mig i arbetet. Politiska 

dokument från revolutionsåren är inga objektiva texter. Vid läsningen försökte jag identifiera 

idéutvecklingen och de strategiska tillfällen då idéns eventuella framgång formades. Metoden 

är närläsning och kvalitativ textanalys med komparativa element. Teser och argument hämtas 

från texterna som läses explorativt. Sekundärlitteratur och grunddokument formar 

tillsammans bas för analysen. Trots dessas skilda karaktär kan den explorativa 

argumentationsanalysen användas för båda grupperna av källor. Först i min egen analys 

framställs hypoteser; dessa kan utvecklas i vidare forskning.   

Uppsatsen fokuseras på förslaget till decimal tideräkning. Övriga delar av måttreformen 

har rollen av bakgrund
12

. Uppsatsen handlar om det franska försöket att genomföra 

decimaltid, men kompletteras med ett exempel på idéns spridning - via dokument hos 

Kungliga Vetenskapsakademin avläste jag kopplingarna till Sverige.
13

  

Rationella mått  
Det sena 1700-talet var inte bara en politiskt turbulent tid. Det var också en nyskapande 

period inom vetenskapen. Att tänka rationellt och att behärska naturen var målet. Den nya 

fysiken och astronomin blev verktyg i dagliga livet. Teknik och vetenskap samarbetade på ett 

nytt och fruktbart sätt. När det exakta, nya längdmåttet skulle fastställas föregicks detta av 

omfattande expeditioner för att mäta delar av den kurviga jordytans faktiska längd. De nya 

måtten skulle vara kopplade till naturen, men på ett mer sofistikerat sätt än äldre mått. 

Måttreformerna skulle skapa ökad jämlikhet mellan människor i de nya samhällen som 1700-

talet såg framför sig.  

Människan och naturen är alltings mått 

Tiden har en början och en utsträckning. Jordens skapelse sågs ursprungligen som början på 

tiden. Religiösa händelser, som Kristi födelse eller Muhammeds uttåg ur Mecka, blev 

nollpunkt i senare kalendrar. Tiden som förflyter kan mätas i enheter. Dessa har sedan antik 

                                                             
10 Biblioteque Nationale de France (BNF), http://gallica.bnf.fr/  Avläst 2015-01-06 kl. 19.00. 
11 Guillaume, J., Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention nationale, Paris, 1891-1958. 
Guillaumes projekt startades av franska utbildningsdepartementet på hundraårsdagen av revolutionen och 
resulterade i 7 band (8 volymer). Guillaume bygger främst på det officiella regeringsorgan, tidskriften Le 
Moniteur, som grundats 1789 och utkom till 1901.  Protokollen omfattar både debatter och beslut, som 
Guillaume också kommenterar. 
12 Mått- och viktreformen och kalenderreformen med decimaltiden följde dock varandra tätt i den politiska 
beslutsprocessen, vilket framgår av nedanstående texter och analys. 
13 Den svenska utvecklingen fram till standardiserade mått och decimal beräkning är ett eget, stort ämne som 
endast i korthet berörs i denna uppsats. 

http://gallica.bnf.fr/
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tid byggt på mänskliga aktiviteter som dagsetapper eller på mätning av himlakropparnas 

rörelser. De fysiska måtten tog sin utgångspunkt i människans egna mått, t.ex. en fot, en 

tumme, en famn eller den yta ett dagsverke på åkern motsvarade. Eftersom fötter och tummar 

är olika långa har måtten successivt standardiserats. Man kom överens om hur lång ”en fot” 

var.
14

 De naturliga måtten bildade inget system. Först när de grundas i en enda matematisk 

bas kan de systematiskt relateras till varandra, som dagens mått för längd och yta eller rymd 

och vikt. Den bas som ärvdes från forntid och medeltid var mestadels sexagesimal, det vill 

säga räknade med basen 60. I Kina finns belägg för en tideräkning på 1300-talet f.Kr. med 

sexagesimal bas men med 10-dagarsenheter. Även från mycket tidig egyptisk kultur finns 

hieroglyfer med talet 10 som bas.
15

  

Decimalräkningen som vi känner den utvecklades i samband med den vetenskapliga 

revolutionen, skriver Zupko.
16

 Med basen 10 kunde mycket exakta och enkla beräkningar 

göras. Den nya decimalberäkningen blev en omtyckt idé under upplysningstiden.  

Mått- och viktreformen i det sena 1700-talets Frankrike var en övergång från 

människans till naturens mått, d.v.s. man tog nu sin utgångspunkt i ”eviga” och nyupptäckta 

sanningar om jordklotet.  Att delar av reformerna dessutom innehöll ideologisk nomenklatur 

gjorde dem inte sämre, enligt förespråkarna.
17

 

Upplysningsidéerna slår igenom 

Upplysningstiden präglades framför allt av tron på människans förnuft. Genom tänkande 

kunde hon se och handla rationellt. Vidskepelse och okunnighet skulle bekämpas. I den stora 

encyklopedin sammanställdes fakta från en naturvetenskaplig utgångspunkt. Förnuftet skulle 

ersätta religionens dogmer. Rationalitet definierades som logiskt tänkande, att man gick till 

roten av det man undersökte, att man hämtade kunskap genom det egna tänkandet.  

De vetenskapliga metoderna förändrades. Enligt Widmalm och Heilborn präglades 

sekelskiftet och början av 1800-talet av en praktisk empirism.
18

 Att kvantifiera och 

katalogisera verkligheten var utmärkande för mycket av vetenskapen under sent 1700-tal.
19

 

                                                             
14 Enligt Nystedt, 1998, s. 20, infördes av Karl den Store redan 798 en kunglig fotstorlek (”Pied de Roi”) som 
standardmått. Det användes i Frankrike till 1795, men var i praktiken bara var ett av alla mått.  
15 Morley, Ian och Renfrew, Colin, The Archeology of Measurement. Comprehending Heaven, Earth and Time in 
ancient societies, New York, 2010, s. 181-235. Även Lodén, Lars Olof, Tiden går. Fakta och fel kring begreppet 
tidräkning, Stockholm, 1999, s. 36. Lodén går igenom tids- och kalenderbegrepp. Även Fredriksson et al, 2014, 
s. 17-18, 23-26. 
16 Mellan 1578 och 1665 utvecklades systemet genom tyska, engelska och franska matematiker. Bl.a. skapades 
metoden att skriva decimaler till höger om heltalets komma-tecken. Napiers decimalkomma och Tacquets sätt 
att skriva åt höger blev bestående på 1700-talet.  Innan 1500-talet hade endast heltal eller kvoter uppställt i 
form av division kunnat användas. Egyptisk decimalräkning hade byggt på enkla bråktal med endast en etta i 
täljaren. Se Zupko, s. 121-125. Även Nystedt, 1998, s. 39-41. 
17 Den ideologiska nomenklaturen blev tydligast i kalenderreformen. ”Folkligt” benämnda dagar ersatte 
helgondagarna, dekaden ersatte skapelseberättelsens vecka, den jämlika höstdagjämningen konstituerade 
nyår. Se nedan under avsnittet Analys av decimaltiden som del i måttreformen; Revolutionärerna och politiken.  
18 Widmalm, Mellan kartan och …, s. 159-164, och Heilborn, J-L., The Measure of Enlightment ur 
Frängsmyr&Heilborn The quantifying spirit in the 18th century, Berkeley, 1990, s. 162. Båda menar att 
positivismens vetenskapssyn präglade den naturvetenskapliga utvecklingen från 1700-talets slut. Positivismen, 
definierad av August Comte, tog verkliga observationer till grund för sanningen. Den kompletterade därmed 
upplysningsfilosofernas (t.ex. Voltaire) mer deduktiva metoder. 
19 Berörs bl.a. i Frängsmyr, Tore, The Mathematical Philosophy ur Frängsmyr&Heilborn The quantifying spirit in 
the 18th century, Berkerley, 1990, s. 27-44. Carl von Linnés klassificeringar av växter, Lavoisiers kemiska 
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De nya måtten skulle vara rationella, kunna beräknas och sättas i system. Omfattande 

fältmätningar skedde av jordens mått. Astronomerna blev en slags matematiska lantmätare.  

De tidigare vetenskapliga upptäckterna om pendelrörelsens stabilitet och om 

trianguleringens teknik vid mätning av jorden fick betydelse under 1700-talet. Galileis 

upptäckter hade lett till ”sekundpendeln” och Newtons beräkning av jordens form var grunden 

för geodetiska mätningar med stöd av trianguleringsteknik. Pendelrörelsen gav en mer 

indirekt mätning och den geodetiska en mer direkt.
 20

 

För revolutionärerna ingick standardiseringen också i idén om en centraliserad 

statsmakt. Lokala olikheter skulle bort. Dekret och förordningar skulle uppfattas lika överallt 

och kontrolleras av statstjänstemän i hela riket. Att rationalisera tiden ingick i detta 

tänkande.
21

 

Naturvetenskapen och måttreformerna    

Behovet av bättre och enhetliga mått var inte bara trängande i Frankrike
22

 utan även i andra 

länder såsom England. Det var länder där industrialiseringen hade börjat. I Frankrike fanns 

cirka 800 namn på mått och vikter innebärande cirka 250 000 lokala enheter för vikt, längd 

och rymd.
23

 Vanligt folk drabbades av oredan. Vetenskapsmännen hade en önskan att få ett 

”system som skulle få användarna att tänka på världen på ett rationellt och sammanhängande 

sätt.” 
24

  

Arbetet på nya måttenheter var igång redan i början av 1700-talet. Utgångspunkten var 

att använda sekundpendeln som bas. Sedan franska Nationalförsamlingen 1790 avskaffat de 

lokala feodalherrarnas rätt att bestämma mått och vikter följde ett förslag att tillsätta en 

kommission tillsammans med England.  

                                                                                                                                                                                              
beräkningar, Scheeles kartläggning och beskrivning av kemiska substanser som ledde till det första periodiska 
systemet på 1800-talet är exempel.  
20 Två metoder konkurrerade när det gällde att fastställa en exakt längd som specifikt relaterades till jordens 
mått. Galileis upptäckt att pendelns svängning var ganska konstant, men att svängningen var beroende av 
pendelns längd, gav utgångspunkt för den s.k. ”sekundpendeln”. Denna gjorde i Paris ett givet utslag (99 cm) 
per sekund. Pendeln var ett försök att etablera samband mellan längdmätning, volym och massa i enlighet med 
Newtons tyngdlag. Pendelns utslag varierade med mätorten beroende på tyngdlagen. Vid sekelskiftet 1600 
började också mätning av jordytan via s.k. trianguleringsmetod att utformas. Denna ”meridianmätning” avsåg 
att mäta en exakt sträcka, varvid dock måste uppmärksammas att även jordens delsträckor var kopplade till 
fysikaliska lagar (gravitations- och centrifugalkrafterna som gav avplattning av polerna och ellipsoid formad 
jordyta). Se bl.a. Widmalm, Mellan kartan och …, sid 24-25, Zupko sid 119-145, Nystedt, 1998, s. 41-46, Westin, 
Johan, Pendeln, en revolution, Stockholm, 2008, s. 62.  
21 Alder, sid 164-165, 168. Centraliseringen var även territoriell (t.ex. inkludering av fristående enklaver som det 
med påven förbundna grevskapet Comtat Venaissin 1792).  Jmf not 91. 
22 Enligt Noël och Taton sid 439 skrev kemisten Lavoisier till jordbruksdepartementet 1786 och klagade över 
oredan i mått- och viktsystemet. Heilborn, s. 208-209 och Nystedt, 1998, s. 38 skriver om petitionssystemet för 
vanligt folk; inför Nationalförsamlingens möte 1789 hade många skrivelser inkommit med krav på att de lokala 
feodalherrarnas rätt att bestämma egna mått och vikter skulle upphöra. Även Alder, s. 104 och Widmalm, s. 
123.  
23 Nystedt, Metersystemet …, s. 65-66, Zupko, s. 113-117 och Heilborn, s. 207-209.  En del mått hade samma 
namn men innebar olika saker. 
24 Alder, s. 13.   
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Uppdraget gick till franska Vetenskapsakademin, som i mars 1790 skrev till Royal 

Society i London.
25

 Den kommission som Akademin tillsatt lade snabbt ett förslag att alla 

slags vikter, mått och mynt skulle uppdelas i samma skala - decimaler.
 26

 Introduktionsprojekt 

för de nya måtten började också utarbetas
27

. I Nationalförsamlingen åberopades att andra 

länder – England, Spanien och USA - redan förberedde sig för att anta de franska måtten
28

. 

Svaret från England dröjde dock till december 1790 och var då negativt. Engelska parlamentet 

ville inte samarbeta med det revolutionära Frankrike. Utan stöd i nytt beslut av 

Nationalförsamlingen påbörjade franska Akademin i början av 1791 en ny analys av vilken 

grund de enhetliga måtten skulle ha och stannade för en mätning av jordens omkrets. 

Sekundpendeln förkastades dels för att den ansågs bli otillbörligt påverkad av jordens 

dragningskraft och mätorten därför måste anges exakt, dels för att sekunden ansågs svår att 

använda i kalkyler.
29

 Akademins förslag skiljde sig därmed från den engelska mätmetoden, 

men godkändes av Nationalförsamlingen som i juni 1791 gav pengar till två mätexpeditioner. 

Metern skulle fastställas till en tio-miljondel av avståndet från nordpolen till ekvatorn (d.v.s. 

av en fjärdedels meridian). En decimal gradmätning ansågs kunna förenkla mätarbetet och 

cirkeln delades nu upp i 400 istället för 360 grader.
 30

 Mätningarna leddes av Delambre (den 

nordliga delen till Dunkerque) och Méchain (den sydliga delen till Barcelona).
31

 Under den 

tid mätningarna pågick skedde dramatiska politiska och institutionella förändringar i Paris. 1 

augusti 1793 infördes metersystemet grundat på de tillfälliga mätresultaten
32

 och måtten 

skulle vara obligatoriska från juli 1794. Beslut om decimal myntfot togs 1794. En 

vetenskapskonferens kring de definitiva längd- och viktmåtten möttes i Paris 1798-99 och 

fastställde original i platina.   

Naturvetenskapen var främst inriktad mot de fysiska måtten, men grundtankarna 

”spillde över” också på tidmätningen. Med de omfattande fältmätningarna av jordens omkrets 

som grund för metern, såg vetenskapsmännen framför sig också en ”naturlig” tid. Jordens 

                                                             
25

 Noël och Taton, s. 445 och Zupko, s. 138-139. Brevet sändes från franska Nationalförsamlingens ordförande 
Charles-Maurice de Talleyrand till Sir John Riggs Miller vid Royal Society. Riggs Miller drev också frågan i 
brittiska underhuset. Talleyrand tänkte sig en ”politisk union byggd på vetenskapliga framsteg”.  
26 Nystedt, 1998, s. 47-48 och Zupko, s. 144. Kommissionen bestod av bl.a. Borda, Lagrange och Akademins 
sekreterare Condorcet. Det nya förslaget presenterades 27 oktober 1790. Condorcet hade redan 1775 lagt fram 
förslag till måttreformer. 
27 Ett sådant gällde hur man mäter säd.: ”Décret nr 3, 8/15 décembre 1790. Décret pour l’établissement de 
nouvelles mesures pour les grains”. Noël och Taton, s. 454. 
28 Noël och Taton, s. 454, citerar Talleyrand inför Nationalförsamlingen i december 1790: ”Déjà l’Angleterre, 
l’Espagne, le Portugal et l’Amerique se disposent à adopter la mesure que vous aurez déterminée.”  Även 
Nystedt, 1998, s. 51. 
29 Se not 20. Zupko, s. 119-145 och Widmalm, s. 8, 24. Att sekunden inte var en linjär del av dagen utan byggde 
på sexagesimal räknebas påverkade beslutet eftersom kalkylerna därmed ansågs bli svårare.   
30 Alder, s. 169-170 och Haüy, s. 14-16. Decimala vinklar skulle underlätta triangulerings-räkningen och även 
framställningen av kartor. Varje rät vinkel blev 100 grader istället för 90. Vinkelmått med 100 grader 
förekommer idag, se not 54.  
31 Jean-Baptiste Joseph Delambre (1749-1822) och Pierre Méchain (1744-1804) var astronomer och 
matematiker. Båda kom från enkla förhållanden och fick framgång i Paris. Méchain blev medlem av 
Vetenskapsakademin 1782 och Delambre 1792. Delambre efterträdde Lalande som talesman för astronomerna 
i Collège de France. Lalande agerade som mentor även för Méchain. 
32 Rapportörer var matematikern Louis François Antoine Arbogast, astronomen Joseph-Louis Lagrange och 
fysikern Jean-Charles de Borda. Taton, s. 49. 
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verkliga rörelse runt solen skulle bestämma tiden. Genom decimal-basen skulle den bli del av 

den nya tidens rationella mått- och viktsystem.  

Decimaltiden och kalendern 

Upplysningsfilosoferna hade börjat ifrågasätta den gällande gregorianska kalendern och dess 

religiösa inslag. En kalender för ”hederligt folk” fanns i omlopp redan före revolutionen. 

Sedan följde i snabb takt flera kalendrar. ”Frihetens år” proklamerades 1789. Då kungen 

avsatts i augusti 1792 började ”Jämlikhetens år I”. I september utropades republiken och det 

blev startpunkten för ”Republikens år”.
33

 

Konventets utskott för folkupplysning
34

 fick 20 december 1792 i uppdrag att presentera 

en rapport om fördelarna med att samordna den republikanska och folkliga kalendern. 

Utskottet gick ett steg längre och tillsatte en kommitté för att utreda ”de ändringar som 

behövde göras i kalendern eller i sättet att bestämma eller benämna de olika tidsenheterna”.
35

 

Ett första förslag om decimaltid hade presenterats i november av ledamoten Borda; med 

kalenderfrågan blev decimalindelningen av dygnet en del av reformen.  

Kommittén leddes av ledamoten och matematikern Romme
36

, som skulle samarbeta 

med Vetenskapsakademin. Romme-rapporten antogs av Konventet och den republikanska 

kalendern och decimaltiden gällde från 5 oktober 1793. Namnfrågorna hade återremitterats 

och poeten d’Eglantines nomenklatur för kalendern gällde från 24 oktober.  

Dekretet om decimaltid löd:  

 

Artikel XI. Dagen, från midnatt till midnatt, delas i tio delar; varje del i ytterligare tio och så vidare ända 

till allra minsta mätbara delen av dess utsträckning. Artikeln är inte tillämplig fullt ut för offentliga 

handlingar förrän första dagen i Republikens tredje år. 
37

 

 

Dygnet delades i tio timmar. Varje enhet under timmen bröts ner i ytterligare tiondelar. 

Kalendern fick 12 månader
38

 men i övrigt gällde den decimala basen. Varje månad hade 30 

                                                             
33

 Alder, s. 166-169. Bland upplysningsmännen märktes Voltaire och hans kritik av katolska kyrkan. Se även 
Widmalm, Mellan kartan, sid 106-107 om Voltaire. Nystedt, Om den franska … , sid. 49-51 talar om 
kalendrarna. Tiden från mars 1788 räknades som ”Förnuftets år I”. I ”hederligt folks” almanacka var de kristna 
helgerna borta och namnen hämtades från upplysningsmän och vetenskapsmän, bl.a. Newton. ”Frihetens” år 
startade år 1789, ursprungligen från 14 juli då Bastiljen stormats, men sedan räknat från det traditionella 
nyåret. Från januari 1792 skulle alla offentliga dokument föra parallella dateringar, den rådande och den 
frihetliga. Republiken utropades 22 september, samma dag som höstdagjämningen ägde rum.  
34 ”Le Comité d’Instruction publique” här översatt med ”utskottet för folkupplysning”. 
35 ”… des changements qu’il y avait à faire dans le calendrier, ou dans la manière de fixer ou de nommer les 
différentes périodes de temps.” Guillaume: tome 1, 1891, s. 227. Guillaumes kommentar till beslutet finns i not 
2. Se även Froeschlé, 1990, s. 456, Froeschlé, 1996, s. 305 och Alder, s. 439 (fotnot 27 till kapitel 5).  
36 Charles-Gilbert Romme (1750-1795). Av borgerlig härkomst, matematiker, arbetade som guvernant i St 
Petersburg, engagerade sig i franska politiken, arbetade nära Condorcet, tillhörde partigruppen ”Berget” i 
Konventet, verkade för folkupplysning och skolreformer. Avrättades under Skräckväldet, liksom d’Eglantine. 
37 ” … Article XI. Le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix parties; chaque partie en dix autres, ainsi de suite 
jusqu’à la plus petite portion commensurable de la durée. Cet article ne sera de rigueur pour les actes publics 
qu’à compter du 1er de la troisième année de la République.” Romme-rapporten i Guillaume, tome 2, 1891, s. 
583. Se not 56. Min översättning. Franskan har inget ord för dygn. Franska begreppet ”actes publics” betyder 
offentliga handlingar, men kan här förstås också som statlig myndighetsutövning.  
38 Romme hänvisar till att naturen och traditionen gör indelningen av året i 12 månader praktiskt lämplig. Det 
går inte att dela in året i annat är tolv delar eftersom jordens varv runt solen måste vara grunden och månen 
passerar solen tolv gånger under jordevarvet. Romme-rapporten i Guillaume, tome 2, 1891, s. 443. Se not 56. 
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dagar fördelat på tre dekader (enheten 10 dagar).
39

 Alla kopplingar till kyrka och religion 

skulle försvinna. Månaderna fick naturklingande namn som ventôse (den blåsiga månaden), 

fructidor (den månad som ger frukter), thermidor (den heta månaden) etc. Varje dag på året 

fick eget namn grundat i bondens, naturens och arbetets vardag, t.ex. humlens dag.  I slutet av 

varje år infogades fem eller vid skottår sex festdagar, les ”sans-culottides”
40

. De benämndes 

utifrån stora händelser i revolutionen. Perioden av fyra år kallades ”franciade”.
41

 Enligt 

beslutet skulle nyåret infalla vid den verkliga höstdagjämningen, alltså i princip den 22 

september.  

Tideräkningens början var den dag då den franska republiken utropats. Den 5 oktober 

1793 blev således 14 vendémiaire
42

 år II. Att tillämpa kalendern och decimaltiden blev 

obligatoriskt. En övergångsperiod tilläts fram till 22 september 1794 (1 vendémiaire år III).  
Hösten 1793 hade det politiska klimatet hårdnat.

 43
 ”Skräckväldet” varade nästan ett år. 

Den 8 augusti stängdes alla kungliga akademier. Arbetet med mått- och viktreformen samt 

kalendern togs över av en tillfällig kommission. Denna bestod i början av samma 

vetenskapsmän som suttit i Akademin, men rensades ut till förmån för mer ”rättrogna” 

vetenskapsmän. Från december togs arbetet över av en ny, tillfällig enhet bestående av ett 

fåtal personer. Konventsledamoten och militären Prieur
44

 var den som tagit initiativet till att 

halva kommissionen arresterats.
 45

 Han fick sedan i uppdrag att utvärdera måttreformerna. 

Syftet var att påskynda genomförandet trots motstånd hos befolkningen.
46

  

Prieur-rapporten behandlades i utskottet för folkupplysning 1 mars 1795 (11 ventôse år 

III). Utskottet hade haft underhandskontakter med ledande matematiker och astronomer, 

påpekade rapportören. Förslaget antogs av Konventet utan debatt 7 april 1795 (18 gérminal år 

III):  

 

1. Den sittande, tillfälliga mått- och viktkommissionen ersattes av en ny, tillfällig mått- 

och viktbyrå. 

2. 500 000 livres anslogs till en fond för att finansiera ett mer kraftfullt genomförande.  

3. Kravet på obligatoriskt användande av de nya måtten och vikterna hävdes tillfälligt 

fram till dess att Nationalkonventet fattat nytt beslut i frågan. 

 

                                                             
39 Romme hänvisade till de ”upplysta” egyptierna, som hade månader med lika många dagar, 30. Varje dekad 
kunde uppdelas i en enklare enhet, en ”demi-décade”, framhöll han. Romme i Guillaume, tome 2, s. 441.  
40 Dagarna benämndes efter det slags knäbyxor, culottes, som adelsmännen brukade bära och som man nu 
slapp se.  
41

 Frankiad, jämför olympiad. I Romme-rapportens förslag artikel IX, s. 9 och 17, kallas perioden ”olympiade” 
men ändrades under konventsbehandlingen till ”franciade”, se artikel X, Lemerre, s. 4. 
42 I Lemerre, s. 1-2, konstateras angående datumet att konventets dekret 5 oktober daterats till den 15:e dagen 
i 1:a månaden år II, d.v.s. samma republikanska datum som beslut tagna 6 oktober daterats med. Här översätts 
5 oktober till 14 vendémiaire.  
43 Makten försköts från konventet till Robespierre och välfärdsutskottet. Pouchet, George, Les Sciences pendant 
la terreur d’après les documents du temps et les pieces des archives nationales. Avec avertissement, notes et 
corrections par J. Guillaume, Paris, 1896, s. 20. 
44 Claude Antoine Prieur-Duvernois de la Côte d’Or (1763-1832). Militäringenjör och en av grundarna av École 
Polytechnique. Ledamot av Nationalförsamlingen och senare Konventet. Partigruppen ”Berget”. Verksam inom 
vapen- och kruttillverkning. Drog sig efter 1799 tillbaka till Dijon som tapetfabrikör. 
45 Prieur-rapporten,  s. 554 not 1. Noten skriven av Guillaume. 
46 Prieur-rapporten, s. 551-553. Prieurs anförande. 



12 
 

Decimaltiden & mått- och viktreformen Christina Rydberg Elisabeth Mansén   

Vad gällde decimaltiden slopades obligatoriet helt:  

 

Art. 22. Tillämpningen av lagen från 4 frimaire, år II, som gör användningen av decimaluppdelning av 

dagen och dess delar obligatorisk, upphävs på obestämd tid.
47

  

 

Kravet på prototyper för måtten luckrades upp. Till provinserna kunde enklare kopior 

distribueras. Nomenklaturen ändrades för längd, vikt, mynt, yta och rymd. Mått av gammalt 

slag fick inte längre tillverkas. Informationen skulle stärktas genom spridning av fler 

broschyrer och tabeller. Men detta gällde bara de fysiska måtten. 

På vissa håll i landet, t.ex. Puy-de-Dôme, höll de styrande starkare fast vid 

tidsreformen.
48

 Senaten tillsatte 2 september 1805 (15 fructidor år XIII) en kommitté ledd av 

astronomen och ledamoten Laplace
49

 med uppgift att överväga den republikanska kalenderns 

ställning. En vecka senare behandlades Laplace-rapporten. Lagförslaget bestod av endast två 

artiklar: att återinföra den gregorianska kalendern och att skicka beslutet till kejsaren: 
 
 

Första artikeln. Från och med nästkommande 11 nivôse, den 1 januari 1806, tas den gregorianska 

kalendern i bruk i hela franska imperiet.
 50 

 

I beslutet nämndes ingenting om den decimala tidsuppdelningen. Formellt var 

decimaltiden således politiskt påbjuden även om obligatoriet avskaffats. Enligt Nystedt 

avskaffades klockreformen med decimaltid formellt först 1911.
51

 

Analys av decimaltiden som del i måttreformen  
Måttreformerna omfattade måtten för längd, vikt, rymd, yta, hastighet, mynt, temperatur, 

cirkelns vinklar samt måtten för tid.  

De fysiska måtten blev i huvudsak bestående även om de inte hade omedelbar 

framgång. Arbetet att fastställa den ”verkliga” metern resulterade 1799 i den s.k. 

arkivmetern.
52

 Men under Napoleon tilläts från 1812 s.k. bruksmått
53

 och under lång tid 

fungerade olika mått sida vid sida. Först 1840 blev längd- och viktmåtten med decimal bas de 

enda lagliga i Frankrike. Reformen att definiera vattnets kokpunkt vid 100 grader blev 

                                                             
 47 ”Art.22. La disposition de la loi du 4 frimaire, an deuxième, qui rend obligatoire l’usage de la division 
décimale du jour et de ses parties, est suspendue indéfinement.” Prieur-rapporten, s. 561.  Min översättning. 
48 Bertaud, Jean-Paul, La vie quotidienne en France au temps de la révolution (1789-1795), Paris, 1983, s. 118. 
Det kan noteras att Puy-de-Dôme var den valkrets som Gilbert Romme representerade. Guillaume, tome I, s. 
LXXXIX. 
49 Pierre-Simon de Laplace (1749-1827). Enkel härkomst. Matematiker, astronom och en av tidens ledande 
teoretiska fysiker. Medlem av Vetenskapsakademin 1773, medlem av mått- och viktkommissionen 1791. 
Politiskt verksam främst under konsulatet, kejsardömet och restaurationen. Inrikesminister 1799 hos Napoleon 
och adlad av denne. 
50 ”Article premier. À compter du 11 nivôse prochain, 1er janvier 1806, le calendrier grégorien sera mis en 
usage dans tout l’Empire français.” Laplace-rapporten, s. 59-60. Min översättning. Beslutet hade formen av ett 
napoleanskt s.k. Senatus consult.   
51 Nystedt (1998) sid 154 och Nystedt, Om den franska …, s. 57. Se även Ernstell, Micael, Hålltider, Stockholm, 
2008, s. 148. Frankrike beslutade samma år acceptera att noll-meridianen definieras via London och inte Paris.  
52 Metern omdefinierades 1901 kopplat till massan hos prototypen och definieras idag med ledning av 
ljushastigheten. 
53 Mesures usuelles.  
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bestående, likaså de decimala mynten. Reformen att dela cirkeln i 400 grader övergavs inte 

helt, den lever vidare i viss expertverksamhet.
54

 

Tidsreformen överlevde inte.
55

  Den bestod av två delar: kalenderreformen som 

daterade tidens början till ny nollpunkt och årets början till annat än den gregorianska och 

decimalreformen där tidsenheterna kopplades till en annan bas, tiotal, än den traditionella 

sexagesimala. Timmen, minuten och antalet dagar i månaden decimaliserades. Varför 

decimaltiden blev en misslyckad del av mått- och viktreformen är frågan som ställs i denna 

uppsats. 

I litteraturen är analyserna av decimaltiden få jämförda med det intresse som visas de 

fysiska måttreformerna. Froeschlés och Nystedts studier utgör min huvudsakliga 

utgångspunkt. Analysen utgår också från de presentationer som de ansvariga själva gjorde vid 

de tre strategiska tillfällen som kan identifieras för decimaltiden etablering och avveckling. 

De avgörande förslagen presenterades av Romme 1793, Prieur 1795 och Laplace 1805.
 56

  Det 

är politiska anföranden där argument för och emot lyftes fram.
 
Gränsen mellan politiker och 

vetenskapsman var otydlig hos många av de inblandade. Sentida litteratur kompletterar bilden 

av de vetenskapsmän som deltog i arbetet, men inte formellt i det politiska beslutsfattandet.
57

  

Argumenten och frågeställningarna har jag valt att spegla utifrån några av de 

befolkningsgrupper som på olika sätt var direkt berörda – politikerna, vetenskapsmännen, 

vanligt folk och omvärlden. Analysen omfattar deras syn på reformens uppbyggnad och 

etablering och speglar den politiska situation i vilken den misslyckades. Några aspekter av 

reformen kan ses ur såväl positiv som negativ synvinkel – exempelvis tidsreformens 

ideologiska dimension. Analysen gäller decimaltiden men kopplingen till kalenderreformen 

blir med nödvändighet stark. 

                                                             
54 Nystedt, 1998, s. 73-74. Frankrike övergick från Réaumur-skala till Celsius för kokpunkten, men behöll 
värmeskalans namn. I Réaumur var kokpunkten 80 grader. Vad gäller cirkelns ”nya” vinklar finns det i geodetisk 
och topografisk verksamhet fortfarande mätning med rät vinkel bestående av 100 i stället för 90 grader, dessa 
grader kallas gon och 1 km motsvarar 0,01 gon. I övrigt övergavs den 400-gradiga cirkeln strax efter Napoleons 
maktövertagande 1799. Se även Alder, s. 169-170. Det finns ytterst lite dokumentation om cirkelreformen och 
dess relativa misslyckande. Här skulle vidare forskning vara till nytta.      
55 För tiden använder vi fortfarande sexagesimal bas. Sedan 1972 definieras tiden I enlighet med den 
“koordinerade världstidsskalan”, UTC-TAI och baseras på tid mätt med s.k. atomur. Se Elmqvist Söderlund, Inga, 
Astronomi och tid, Stockholm, 2008.  Se även not 125. 
56 Guillaume, J., Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention nationale, tome 1, Paris 
1891, s. I-LXXVI, LXXXVIII-LXXXIX, 227-228. Innehåller uppdraget till kommittén. Guillaume, J., Procès-verbaux 
du Comité d’instruction publique de la Convention nationale, tome 2, Paris, 1891, s. LXXV-LXXVII, 437-451, 579-
587, 693-713. Innehåller Gilbert Romme: ”Rapport sur l’ère de la République fait à la Convention nationale dans 
la séance du 20 septembre de l’an II de la République” (här benämnd ”Romme-rapporten”). Vidare Guillaume, 
J., Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention nationale, tome 5, Paris, 1904, s. 551-563. 
Innehåller C.-A. Prieur: ”Rapport fait au nom du Comité d’instruction publique sur la nécessité et les moyens 
d’introduire dans toute la République les nouveaux poids et mesures précédemment décrétés. Séance du 11 
ventôse, an troisième” (här benämnd ”Prieur-rapporten”) samt Guillaume, J., Procès-verbaux du Comité 
d’instruction publique de la Convention nationale, tome 6, Paris, 1907, s. XXXII-XXXIV, 51. ”Tome” anger vilket 
band. Slutligen Lemerre, Alphonse, Concordance des calendriers Républicain & Grégorien Depuis 1793 jusqu’en 
1816”, Paris, 1908. Innehåller ”Le Sénatus-consulte du 22 fructidor an XIII, qui a rétabi l’usage du Calendrier 
Grégorien à dater du 1er janvier 1806, avec les discours prononcés par REGNAUD (de Saint-Jean-d’Anglély) et 
LAPLACE” (här benämnd Laplace-rapporten). Samtliga rapporter är korta: Rommes 20 sid, Prieurs 13 sid och 
Laplaces 11 sid. 
57 Se litteratur under not 5. 
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Astronomerna och naturen 

Måttreformen var vetenskapsdriven. För vetenskapsmännen var nyttan och den sanna 

kopplingen till naturens mått de viktigaste fördelarna. I Romme-rapporten dominerade 

ideologiska argument, men även vetenskapsargument lyftes fram. Reformerna var ett svar på 

upplysningstidens krav. Vetenskapsmännen behövde rationalitet även i tidsmätningen, 

konstaterade Romme. 58
    

För tidmätningen handlade det om två olika vetenskapliga reformer. Litteraturen ger 

intrycket att vetenskapsmännen var tämligen eniga om den ena, nämligen decimalbasen för 

tid. Att mäta tid mycket exakt var viktigt, likaså enkla och gemensamma mått. 

Romme krävde 1793 att beräkningsmetoden skulle vara decimal. Decimaltiden sågs 

som en naturlig del av den rationella reformen av fysiska mått. Uppdelningen av timmen i 60 

minuter var, enligt Romme, mycket opraktisk i beräkningar.  

Prieur som avskaffade obligatoriet 1795 markerade att just den decimala tideräkningen 

kunde ha fördelar. Men det var främst för vetenskapliga ändamål den hade betydelse – för 

marinen, i astronomiska och matematiska beräkningar, t.ex. trigeometri, och när känsliga 

experiment skulle utföras:  

 

… Det skulle alltså vara bra att reservera decimaltiden för dessa tillfällen i avvaktan på att användningen 

sprider sig mer allmänt, vilket den gradvis kommer att göra av sig själv.
59

 

 

Prieur verkar tänka sig två parallella beräkningsmetoder, en för vanligt folk och en för 

matematiker, vilket knappast kan beskrivas som praktiskt. 

Andra delen av reformen handlade om den grundläggande kopplingen till naturen och 

hur denna i praktiken borde få sin utformning. Romme berättade att vetenskapsmännen redan 

konstruerat några urverk med direkt koppling till naturen. De … 

 

[…] mäter ända ner till en hundratusendel av dagen vilket motsvarar pulsslaget hos en medelstor välväxt 

man som går i dubbel marschtakt.
60

 

 

För kalendern innebar beslutet 1793 att den verkliga höstdagjämningen lades till grund 

för varje års början. Vetenskapsmännen visste redan mycket om himlakropparnas rörelser 

inklusive att solen inte är helt sfärisk och att banorna är elliptiska. Den i verkligheten förflutna 

tiden mellan höstdagjämningar kan därmed variera. Det statistiska året hade beräknats till 365 

dagar, 5 timmar, 48 minuter och 49 sekunder. Räknas ett kalenderår som 365 dagar måste en 

extra inskjuten dag komma med vissa mellanrum. Ett av de stora problemen med den 

republikanska kalendern var just överensstämmelsen mellan det teoretiska tidssystemet och 

den faktiskt uppmätta tiden för jordrotationen. Detta hade i julianska och gregorianska 

                                                             
58 Romme-rapporten, s. 440.  
59 “Il sera donc bon de la réserver pour ces cas, en attendant que l’usage s’en répandre plus généralement, ce 
qui se fera de soi-même insensiblement.” « Guillaume, tome 5, 1904, s. 563. Ur den administrativa bilagan till 
Prieur-rapporten.  Min översättning.  
60 ”…mesurent jusqu’au cent millième du jour qui équivaut un battement du pouls d’un homme de taille 
moyenne, bien portant, & et au pas redoublé militaire.” Romme-rapporten, s. 444. Min översättning. 
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kalendrarna lösts med skottår.
61

 Idag är vi betydligt mer upplysta, menade Romme och 

beräkningen kan nu utgå från den faktiska höstdagjämningen. Dekretets artikel II löd:  

 

Artikel III. Varje år börjar vid midnatt den dag då verkliga höstdagjämningen infaller enligt Paris-

observatoriet. 
62

 

 

Den republikanska kalendern konstruerades med en extra dag år III och sedan vart 

fjärde år. Den beräkningen skulle i praktiken långsamt bygga in felaktigheter i tideräkningen, 

men Romme menade att detta lätt kunde rättas till genom korrigeringar då och då: 

 

[…] Om vi följer sakernas naturliga gång och söker en fast punkt i himlakropparnas rörelser, vilka är så 

väl kända idag, så kommer det alltid att vara lätt att få det civila året att sammanfalla med solåret genom 

att göra ändringar successivt, så snart de små skillnaderna sammantaget genererat en hel dag.
63

 

 

Astronomen Lalande
64

 kritiserade reformens vetenskapliga grunder. Froeschlé har 

kompletterat de officiella konventsprotokollen med studier av tillgänglig skriftväxling som 

belyser processen. Lalande menade, understryker Froeschlé, att reglerna i artikel III skulle 

visa sig ohållbara. Det gick inte att i förväg bestämt veta exakt datum för verkliga 

höstdagjämningen. Enligt Lalande borde man införa utjämningsdagar i ett system som ligger 

så nära naturen som möjligt men som ändå resulterar i ett praktiskt, långsiktigt användbart 

system. Lalande, som varit frånvarande från Paris då besluten togs, kontaktade Romme för att 

få till stånd en ändring i artikeln. Romme hänvisade till att astronomen Lagrange läst och 

godkänt förslaget. Lalande kontaktade Lagrange och Laplace men de ville inte medverka till 

en ändring. Frågan blev liggande under den politiska terrorn. Då Lalande åter kontaktade 

Romme lät denne sig övertalas. En vetenskaplig konferens sammankallades till 18 april 1795 

(29 germinal år III) för att skriva om artikel III. Nya omräkningsregler presenterades av 

ledaren för meridianexpeditionen, Delambre. Det var detaljerade beräkningar 4000 år fram i 

tiden. Romme förkastade förslaget och föreslog istället nya regler baserat på de tidigare 

gregorianska skottåren. Detta blev förslaget som godkändes av utskottet i maj 1795, men som 

aldrig kom till Konventet. Istället arresterades Romme. Därefter avstod Delambre från att 

driva frågan, skriver Froeschlé.
65

 När Vetenskapsakademin återuppstod senare samma år fick 

dess ledamöter Lalande och Delambre ansvaret för den officiella franska kalendern. 

                                                             
61 På Julius Caesars tid hade en misstämning ackumulerats och han lät lägga in 90 nya dagar i ett år och införde 
skottår vart fjärde år. 1582 hade misstämningen åter vuxit och 10 dagar togs bort från ett år samtidigt som 
påven Gregorius XIII bestämde att endast ett av fyra jämna hundraårsår skulle utgöra skottår. Romme-
rapporten, s. 441-442. Lodén, s. 38-44. 
62 “Article III. Le commencement de chaque année est fixé à minuit, commençant le jour où tombe l’équinoxe 
vrai d’automne pour l’observatoire de Paris.” Romme-rapporten, s. 582.  Min översättning. 
63 “En suivant le cours naturel des choses, & cherchant un point fixe dans les mouvements célestes bien connus 
aujourd’hui, il sera toujours facile de faire coïncider l’année civile avec l’année solaire, par des corrections qui 
se feront successivement, aussitôt que les petites differences cumulées auront produit un jour.” Romme-
rapporten, s. 442. Min översättning. 
64 Joseph-Jérôme Lalande (1732-1807) var talesman för astronomerna i franska vetenskapsakademin och nu 
bl.a. chef för Paris-Observatoriet. 
65 Froeschlé, 1996, s. 316. Se också Viénot-Vaublanc, J.B., Considérations critiques sur la nouvelle ère, Paris, 
1801, för Delambres synpunkter samt Alder, s. 181. 



16 
 

Decimaltiden & mått- och viktreformen Christina Rydberg Elisabeth Mansén   

Vetenskapsmännen hade en viktig roll vid samtliga reformer. Många av dem var också 

folkvalda politiker. Andra hade tunga poster inom Akademin. Reformerna förbereddes av 

kommissioner där folkvalda och vetenskapsmän deltog sida vid sida. Froeschlé menar att det 

kan ha varit i kontakten mellan vetenskapsmännen och de ansvariga politikerna som 

grundläggande problem uppstod när decimaltiden infördes. Han diskuterar ingående detta 

samarbete i sina artiklar
66

. Först beskriver han att vetenskapsmännen främst fungerade som 

neutrala experter, men tillskriver dem i sin andra artikel en mer aktiv roll. Vetenskapsmännen 

såg möjlighet att förverkliga sina idéer, men de var samtidigt systemets fångar. Ytterst var det 

politiken som bestämde och vetenskap och politik hade inte alltid samma mål.
67

 Froeschlé 

konstaterar att den vetenskapliga dimensionen av tidsreformen är nästan outforskad, medan 

den ideologiska behandlats av många forskare.
68

  

Vetenskapligt var enigheten stor kring metern och kilot när väl beslutet att använda 

meridianen istället för sekundpendeln tagits. Men när det gällde tidsmätningen fortsatte 

diskussionerna länge om ”kartan och verkligheten”. Att förena det verkliga solåret med 

kalendern var en utmaning som funnits sedan antiken. Några – särskilt Lalande – hävdade att 

man antingen fick acceptera att nyåret ibland inföll någon enstaka dag ifrån den verkliga 

höstdagjämningen eller rätta kalendern efter en skottårsmetodik som utformades så väl det 

gick. Andra såg i knytningen både en vetenskaplig och ideologisk framgång. De problem som 

uppstod kunde rättas till efter hand.
 69

   

Det går inte att säga att samtidens mest lysande vetenskapsmän stod eniga bakom 

decimaltids- och kalenderreformen. Astronomerna, matematikerna och lantmätarna som 

genomförde de geodetiska mätningarna insåg komplexiteten i att koppla natur och 

mätstandard. Akademin, de tillfälliga kommissionerna och konventet drog delvis olika 

slutsatser. Froeschlé framhåller de olika grupper som vetenskapsmän och politiker formerade 

sig i. Personliga hänsyn, som önskan om makt eller rädsla för giljotinen, spelade en roll. 

Konventets arbetsgrupper för tidsreformen respektive måttreformen bestod av nästan samma 

politiker och vetenskapsmän, men det är det slående, menar Froeschlé, hur Lalande kom att 

stå utanför båda grupperna.
70

  

Kopplingen till naturen samt decimalberäkningen blev för astronomerna det viktigaste i 

tidsreformen. Men svårigheterna att praktiskt relatera till naturen bidrog till reformens 

misslyckande. Omständigheterna medförde bristande vetenskaplig utformning. Till 

misslyckandet bidrog också de problem i samarbetet mellan vetenskapsmän och politiker som 

Froeschlé beskrivit.  

                                                             
66 Froeschlé, 1990, och Froeschlé, 1996. Även Pouchet, s. 12, som understryker att vetenskapsmännen anslöt 
sig till revolutionärerna. Heilborn, s. 213, säger att vetenskapsmännen visade sin solidaritet genom att dela in 
den räta vinkeln i 100 ”revolutionära” grader. Även Alder, s. 87-129, diskuterar samarbetet och 
motsättningarna. 
67 ” […] les idéologues et les politiques entourent, encadrent les scientifiques, car les buts des uns et des autres 
sont très différents.” ur Froeschlé, 1996, s. 305. 
68 Froeschlé, 1990, s. 454. 
69 Se not 63. 
70 Froeschlé, 1996, s. 306-316. 
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Revolutionärerna och politiken 

Fördelarna med decimaltid lyftes fram främst vid reformens början och då av de styrande 

politikerna. De hänvisade till vetenskapliga krav på reformer, men det var ideologiska 

argument som främst präglade anförandena. Decimaltiden och republikanska kalendern 

utgjorde en politisk markering med stor sprängkraft. Reformens budskap var jämlikhet, frihet 

och modernitet. Romme presenterade dem inför Konventet den 20 september 1793. Den nya 

kalendern skulle svepa bort vidskepligheter och bidra till sanning och nytta. Den innebar 

slutet på en servil imitation av romarriket och på lögn och träldom under kungadömet, 

hävdade Romme.
71

 

Kopplingen till tidigare ”upplysta” kulturer gav inspiration och stöd åt revolutionärerna: 

                                                                       
Tidskriften Den Egyptiska Dekaden utgavs mellan år VII och IX (cirka 1797-1801). Napoleons 

erövringar i Egypten 1798 blev en källa till upplysningens vidare spridning. Källa: Google Bilder. 

  

Reformen betydde modernitet. Vetenskapens framsteg skulle märkas genom den 

grundläggande kopplingen till naturen. Höstdagjämningen blev en parallell till den 

medborgerliga jämställdheten i den nya republiken. Det gav en symbolisk kraft åt reformen: 

 

[…] Den 22 september tillkännagavs denna lag i Paris; den 22 september bestämdes som första dagen i 

republiken; och samma dag 30 sekunder och 18 minuter över klockan 9 på morgonen uppnådde solen den 

verkliga höstdagjämningen och inträdde i vågens tecken. På så sätt markerades jämlikheten mellan dagar 

och nätter på himlen i samma ögonblick som det franska folkets företrädare proklamerade den 

medborgerliga och moraliska jämlikheten som helig grund för sin nya regering.
72

 

                                                             
71 Romme-rapporten, s. 440-441, 445, 448. 
72 ”Le 22 septembre, ce décret fut proclamé dans Paris; le 22 septembre fut décrété le premier de la 
République; & le même jour à 9 heures 18 minutes 30 secondes du matin, le soleil est arrivé à l’équinoxe vrai, 
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Tiden borde också vara rationell i sättet att räkna. Den bisarra ojämnheten mellan 

månadernas längd togs bort. Den gamla veckan, som var en påminnelse om 

skapelseberättelsen, skulle ersättas av 10-dagarsperioder. Det är en skandal att ha en 

tideräkning där den påvligt påbjudna vilodagen fungerar som värvningsdag till kyrkan, 

framhöll Romme. Den nya tideräkningen skulle stå fri från religion. Nu skulle det upplysta 

förnuftet råda, avslutade han.
73

 

När förslaget utarbetades var Romme mestadels frånvarande från Paris. När han 

återkom hade han bråttom att presentera förslaget. Redan innan utskottets slutbehandling 

gjorde han en presentation inför Konventet.
 74

  Enligt Froeschlé var han under hela processen, 

mot bättre vetande, avvisande gentemot astronomernas förslag till förbättringar.
75

  

Även om entusiasmen hos revolutionärerna för den nya kalendern och decimaltiden var 

stor i början finns tecken på att själva genomförandet blev lidande jämfört med den fysiska 

mått- och viktreformen. Froeschlé beskriver beslutsprocessen genom konvent, utskott, 

kommittéer och akademi som delvis illa förberedd och som delvis styrd av tillfälligheter.
76

 

Detta ska jämföras med meterreformen som förberetts länge, diskuterats i flera länders 

politiska församlingar och grundats på vetenskapliga framsteg och gedigna mätningar. När 

man läser protokollen från konventet blir Froeschlés bedömning knappast förvånande. 

Sammanträdena måste stundtals ha varit tumultartade. En stor del av protokollen tas upp av 

frågor kring enskilda medborgare.
77

 Om viljan att behålla en decimalt indelad tid hade funnits 

borde dock den ursprungliga konventsbehandlingen inte ha hindrat reformen från framgång.   

Exempelvis utarbetades tabeller för översättning mellan gammal och ny tid.
78

 Dessa 

distribuerades till landets olika delar. Men tilläggsanslagen 1795 gällde endast 

informationsspridning kring mynten, längdmåtten och vikterna.  

Prieur kritiserade inte republikanska kalendern som sådan utan endast 

decimalindelningen av dygnet.
79

  Det är några personer som ville ha det så här
80

, men det 

riskerar förstöra decimaliseringen i övrigt, framhöll Prieur: 

 

                                                                                                                                                                                              
en entrant dans le signe de la balance. Ainsi l’égalité des jours aux nuits étroit marquée dans le ciel, au moment 
même où l’égalité civile & morale étoit proclamée par les représentans du peuple français comme le 
fondement sacré de son nouveau gouvernement.” Romme-rapporten, s. 442. Min översättning. Nämns även i 
Alder, s. 168. 
73 Romme-rapporten, s. 443-444.  
74 Den 20 september (inför årsdagen av republikens utropande den 22 september). Nystedt, 1998, s. 52-53. 
75 Froeschlé, 1990, bl.a. s. 458, och 1996, bl.a. s. 316. 
76

 Froeschlé, 1990, s. 458-464, och 1996, s. 305-317. 
77 Läsning av ett antal protokoll ur Guillaume, Procès-verbaux. Gallica. En del dokument är också försvunna 
enligt Noël och Taton, s. 440. Charmansson, s. 11, talar om problemen med dokument, särskilt från Akademin. 
78 Haüy, René, Instruction abrégée sur les mesures déduites de la grandeur de la Terre uniformes pour toute la 
République, et sur les calculs relatifs à leur division decimals, Paris, 1793. Haüy var ledamot i Nationalkonventet, 
vetenskapsman och deltog i måttreformen. Skriften har en ideologisk inledning mot bedrägerier och för 
jämlikhet, kopplingen till naturen understryks. Andra länder ska förhoppningsvis ansluta sig. Räknesättet är så 
enkelt att ett barn förstår. Utöver dekretet finns denna beskrivning plus en enkel affisch för folket. Tid, längd 
och vikt blir nya, säger Haüy. Skriften beskriver arbetet att fastställa måtten och ger slutligen frågor och svar 
samt tabeller för jämförelsen.  
79 Kalenderreformen i övrigt nämns inte i Prieur-rapporten.  
80 « [...] ... que quelques personnes ont désiré établir en décimales ... [...] « Prieur-rapporten, s. 562. Ur den 
administrativa bilagan till Prieur-rapporten.  Min översättning.  
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[…] skulle den inte göra något annat än att kasta ofördelaktigt ljus över det nya måttsystemet och över 

decimalräkningen, fastän denna är mycket användbar.
81

 

 

Ställningstagandet innebar en prioritering. Måttens decimalberäkning borde räddas och 

då offrades den decimala tidsreformen. 

En ambivalens rörande tidsreformen märktes också i samband med att gregorianska 

kalendern återinförs. En mycket stor del av juristen och ledamoten Regnauds
82

 tal 1 

september 1805 (15 fructidor år XIII) ägnades åt att berömma den republikanska kalendern 

och dess enkelhet. Den romerska kalendern hade byggt på månens gång istället för solåret 

som man då var okunnig om
83

 och idag skulle ingen fritt välja den romerska kalendern, 

hävdade Regnaud: 

 

[…] enkla och praktiska idéer som tillförsäkrar den franska kalendern ett obestridligt företräde framför 

den romerska kalendern; om man skulle föreslå dem båda idag för första gången, eller för att uttrycka sig 

tydligare, ingen skulle idag våga föreslå den romerska kalendern om den vore ny.
84

 

 

Men förtjänsterna hade nu blivit färre med den republikanska kalendern ”[…] för vilken 

upphävandet av decimaltiden lett till att de viktiga fördelarna försvunnit.”
85

 Regnaud tycks ha 

menat att decimaltiden var en bättre idé än kalendern som sådan. Han hoppades på att Europa 

snart skulle skapa en ny kalender byggd på de erfarenheter Frankrike gjort.
86

 

Huvudrapportören Laplace var tydligare. Fördelen med den gregorianska kalendern var 

att den används av nästan alla människor i Europa. Nu ska den återinföras i Frankrike, 

samtidigt som reformerna och decimalräkningen för de nya, fysiska måtten ska ges allt stöd i 

sin fortsatta lansering, slog Laplace fast.
87

 

Nystedt menar att problemen med skottåren var huvudsakligt argumentet då kalendern 

slutligt övergavs
88

. Man kan hävda att Regnauds och Laplaces anföranden är mer tvetydiga. 

Regnaud skulle helst se en förbättrad republikansk kalender kvar och Laplaces ser entydigt 

omvärldens reaktioner som huvudskäl att överge den.
89

 

                                                             
81 “[…], elle ne ferait que jeter de la défaveur sur le nouveau système des mesures et sur la méthode décimale, 
qui est cependant bien utile.” Prieur-rapporten, s. 563. Ur den administrativa bilagan till Prieur-rapporten: Note 
instructive sur les poids et mesures, à joindre au rapport de C.-A. Prieur (de la Côte d’Or), lue à la Convention 
nationale le 11 ventôse, an troisième. Min översättning. 
82 Michel Regnaud de Saint-Jean d’Angély (1760-1819). Advokat och journalist. Invald i Nationalförsamlingen 
(tredje ståndet) 1789. Deltog senare i Napoleons fälttåg, adlades, innehade en rådgivande ministerpost hos 
Napoleon.  
83 Laplace-rapporten, s. 62-63. Anförandet av Regnaud, s. 3.  
84 ”… des idées simples et commodes qui assureraient au calendrier français une préférence incontestable sur 
le calendrier romain, si on les proposait aujourd’hui tous deux pour la première fois; ou, pour mieux dire, 
personne n’oserait aujourd’hui proposer le calendrier romain, s’il était nouveau.” Laplace-rapporten. 
Anförandet av Regnaud, s. 62. Min översättning.  
85 […] dont l’abrogation de la division décimale avait fait disparaître les principaux avantages.” Laplace-
rapporten, anförande av Regnaud, s. 67. Min översättning. 
86 Laplace-rapporten, anförandet av Regnaud, s. 67. 
87 Laplace-rapporten, anförandet av Laplace, s. 71  
88 Nystedt, Om den franska…, s. 60-62. 
89 Laplace-rapporten, s. 62, anförandet av Regnaud, s. 2, och Laplace-rapporten, s. 69, anförandet av Laplace, s. 
2. 
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När decimaltiden övergavs hade den decimala klockreformen hunnit präglas av den 

ideologiska kalenderreformen och förkastades av nya politiska grupper samtidigt som 

decimalreformen i sig prioriterades i de delar som ännu stod att rädda - de nya fysiska måtten.  

”Vanligt folk” och nya tiden 

Nystedt, Zupko och flera andra lyfter frågan om det bristande folkliga behovet av reform som 

avgörande förklaring till decimaltidens misslyckande.
90

 Medan oredan på de fysiska måttens 

område medförde verkliga nackdelar för vanligt folk, fanns inget egentligt behov att ändra 

tidens indelning. Tiden var nära kopplat till arbetets och årstidernas rytm. Vanans makt var 

stark gentemot metern och kilot, men den var minst lika stark mot timmarna – och här såg 

man alltså inte ens några fördelar med att ändra sig. Nystedt framhåller att det blev det långt 

mellan vilodagarna. Det blev också ett stort andligt avstånd mellan kalendern och en, trots 

revolutionen, bestående vardaglig religiositet.
91

 Det hade gått så långt att Robespierre i maj 

1794 begärt att Konventet skulle slå fast att Gud existerar. Zupko bedömer att kalenderns anti-

religiösa karaktär, tillsammans med 10-dagars-veckan, var huvudförklaring till kalenderns och 

decimaltidens kollaps.
92

  

Prieur framhöll 1795 bristen på nytta för vanligt folk. Om decimaltiden slog han fast, 

utan vidare argumentering: ”Eftersom den för nästan ingen i landet erbjuder någon märkbar 

fördel […]”.93 Lalande hade 1794 sagt att det borde göras helg var femte dag, det skulle inte 

bli fler helgdagar än i gamla kalendern. Folk som arbetar på åkrarna orkar inte arbeta tio dagar 

i sträck, menade Lalande.
94

 Romme hade 1793 hävdat att dekaderna gjorde kalendern enkel 

och denna måste vara lika enkel som den natur som ”mannen på åkern” inte avlägsnar sig 

från.
 
Men Rommes förslag att använda ”demi-décades”, d.v.s. fem-dagarsenheter, slog inte 

igenom.
95 

 I Laplace-rapporten 1805 konstaterades att kalenderns ”dekader” inte fungerade. 

Laplace hävdade att decimaltiden i praktiken fallit i glömska och sju-dagarsveckan 

återinförts.
96

 Varför dekaderna inte fungerade framgår inte. Lalandes konstaterande pekar på 

det faktum att befolkningen till stor del var jordbrukare och behövde sina vilodagar. 

Dekaderna var grunden för kalenderns decimalisering. Veckan verkar ha haft stark hävd i det 

praktiska livet. Men bilden var inte entydig. Bianchi menar att reformen faktiskt hade 

                                                             
90 Nystedt, 1998, s. 75 och Nystedt, Om den franska…, s. 61. Om den folkliga reaktionen se också Alder, s. 168, 
Zupko, s. 154-155, 161-162, Heilborn, s. 214-215, Bertaud, s. 95-120.  
91 Enligt Nystedt, Om den franska …, s. 62, var återinförandet av gregorianska kalendern och återöppnandet av 
kyrkorna ett led i Napoleons försök att få acceptans för territoriella annekteringar. Bl.a. pågick förhandlingar 
med påven rörande Avignon som haft särskild legal status.  
92 Zupko, s. 154-155. Om konsekvenserna av tidsreformens anti-religiösa aspekter talar även Palmer, Robert, 
The world of the French Revolution, New York, 1971, s. 120-121. 
93 “Comme elle n’offre à la presque totalité de la nation aucun avantage marqué, [...]” Prieur-rapporten. Ur den 
administrativa bilagan till Prieur-rapporten, s. 563. Min översättning. 
94 Lalande, J.J., Lettre du citoyen Lalande, astronome, au citoyen Cubières, Paris, 1798, s. 3. Se även Alder, s. 168 
och s. 439 not 26 till kapitel 5. 
95 Romme-rapporten, s. 448.  
96 Se Laplace-rapporten, s. 62, anförandet av Laplace, s. 4. Enligt Nystedt, Om den franska..., s. 62, återinfördes 
söndagen som vilodag år X (1801-1802).  
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framgång på landsbygden, där en pragmatisk samexistens mellan nya och gamla vanor 

fungerade.
97

  

Decimalsystemet gav tiden en rationell indelning och underlättade beräkningar, 

framhöll Prieur, men noterade att vanligt folk oftast inte räknar tid på det sättet.  Tid är för 

dem snarare en approximation för att bestämma var på dagen man befinner sig. Om det bara 

gällt vetenskapsmännen skulle allt vara klart, men nu är det så att det handlar om att få vanligt 

folk att förstå och då blir det svårare, hävdade Prieur och tillade att det också fanns risker för 

missförstånd när ordet ”timme” inte blivit entydligt definierat.
98

 

 

 

Dubbla urtavlor – decimal och vanlig tideräkning. Golvur på Stadsmuseet i Strasbourg. Stadens son 

Arbogast skötte franska tävlingen 1794 för de nya urtavlorna. Foto författaren.  

 

Nystedt påpekar att bristen på namngivning av dygnets enheter var förvånande. Även 

om dygnet delades in i tio delar istället för 24 så kallades delarna fortfarande för timmar
 
 och 

delades i minuter och sekunder fast av annan längd än de traditionellt hade haft.
99

  

I dekretet från 1793 står endast att ”Dygnet delas upp […] i tio delar.”
100

 När Rommes 

förslag återremitterades till utskottet borde diskussionen rimligen ha gällt inte bara 

                                                             
97 Bianchi, Serge, La ”bataille du calendrier” ou le décadi contre le dimanche. Nouvelles approches pour la 
réception du calendrier républicain en milieu rural, Paris, 1998, s. 245-262. Bl.a. firade man « gudstjänst » till 
Förnuftet och täckte då helt enkelt över Maria- och Jesusbilderna med skynken. 
98 Prieur-rapporten, s. 552.   
99 Nystedt, 1988, s. 74 och Nystedt, Om den franska…, s. 56-57. 
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månadernas och dagarnas namn utan även namnen på själva enheterna. Men att timmar, 

minuter och sekunder då skulle få andra benämningar framskymtar ingenstans i den litteratur 

eller i de protokoll jag studerat. För längd och vikt var ambitionen att ett nytt, standardiserat 

mått måste få ett eget, unikt namn. Förbättringar i det avseendet genomfördes successivt, bl.a. 

1795. Man kan konstatera att namngivningen var en av de aspekter där tidsreformen var dåligt 

förberedd. Timmarna blev för den franska befolkningen både de gamla sexagesimala 

timmarna och de nya. Oredan bidrog till tidsreformens misslyckande.   

Det fanns även andra intressen än den politiska elitens, vetenskapsmännens och 

allmänhetens. Jeppson et al
101

 lyfter fram urmakarna som var ett mäktigt skrå i den tidens 

Frankrike. De hade nära kontakter med tidens astronomer i uppgiften att mäta tiden korrekt. 

Ett urverk var handgjort och dyrt. Plötsligt riskerade alla färdiga ur att bli omöjliga att sälja. 

Naturligtvis kunde de tillverkas med dubbla urtavlor, men efterfrågan var inte stor varken på 

övergångsur eller nya decimalur. Medborgarna ogillade att behöva byta klockor. I den tävling 

som utlystes 1794 inkom inget förslag som kunde tilldelas pris. Urmakarskrået verkar ha 

utgjort en bromsande kraft, menar Jeppsson et al.  

När decimaltiden övergavs var kopplingen till kalendern, bristen på folklig nytta, oredan 

med begreppet ”timme” och urmakarnas motstånd det som främst bidragit till reformens 

misslyckande.   

Omvärlden och franska ambitionerna 

Tanken var ursprungligen att såväl de fysiska måttreformerna som tidsreformen skulle införas 

även i andra länder. I samband med Napoleonkrigen spreds förslagen, men det blev inga 

bestående framgångar, framhåller Nystedt.
102

 Tvärtom kan 1700-talets gemensamma 

ansträngningar att nå rationella mått ha försvårats av den politiska utvecklingen i Frankrike. 

Widmalm menar att revolutionen var en förutsättning för metersystemet men ”den var också 

orsak till att projektet nästan gick i kvav”.
103

   

Omvärldens skepsis och Frankrikes ökade isolering speglas i Prieur- och Laplace-

rapporterna. Prieur framhöll samarbetet som tidigare funnits med England, Spanien och USA. 

Regnaud och Laplace konstaterade att Frankrike stod isolerat politiskt och handelsmässigt. 

Ingen tror längre, menade Laplace, att andra länder kommer att anpassa sig till en kalender 

som tar sin tideräkning från en av många avskydd historisk händelse som revolutionen.
104

 

Decimaltidens koppling till den ideologiskt färgade republikanska kalendern är något 

som flera forskare, bl.a. Nystedt, Zupko och Alder, lyfter fram som ett problem för reformen 

såväl i Frankrike som hos omvärlden.
105

 Ideologin hade fångats väl av 1800-talshistorikern 

                                                                                                                                                                                              
100 Se not 37. 
101 Jeppsson, Ulla och Ronnerstam, J., Den franske hovurmakaren. Om dalkarlen André Hessens karriär i det 
händelserika 1700-talets Paris, Stockholm, 2008. Jeppsson diskuterar också praktiska förslag som kunde ha 
underlättat acceptansen, t.ex. digitalisering i form av roterande ringar och uppdelning av dygnet i 2 x 10 
timmar. Se även Froeschlé, 1996, s. 310. Enligt Nystedt, 1998, s. 74 och Nystedt Om den franska…, s. 57, 
tillhörde ett av de få uren med enbart decimaltid den förste ordföranden för nationalkonventet, Robespierre, 
och hittades i hans ficka sedan han giljotinerats i juli 1794. Urmakarnas protester nämns även av Zupko, s. 149 
och Heilborn, s. 214. 
102 Nystedt, 1998, s. 126.  
103 Widmalm, s. 123-126. Reformerna försenades av oredan. 
104 Laplace-rapporten, s. 77-78. Anförandet av Laplace.  
105 Nystedt (1998) s. 74-76, Zupko s. 162-163, Alder s. 15, 303-304. 
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Jules Michelets beskrivning.
106

 Nu var kejsardömets och restaurationens reaktion att fördöma 

det mesta som revolutionen fört med sig. Det gällde främst kalendern, litteraturen ger inte 

uttryckligt svar på om den decimala tiden skulle haft större möjligheter till framgång utan sin 

ideologiska koppling. Heilborn är dock tveksam och menar att ”… decimaliseringen av allt 

som gick att väga och mäta tillhörde franska revolutionens överdrifter.” 107 

 

                                                    
Mynt i nya decimalenheten, år II. Behovet av handel med andra länder påverkade franska besluten. 

Stadsmuseet i Strasbourg. Foto författaren. 

 

Zupko konstaterar att det i omvärlden fanns personer som tog mer positiva intryck av de 

franska försöken och agerade för en liknande decimalreform och standardisering av fysiska 

måtten. Thomas Jefferson överlämnade till amerikanska kongressen två alternativa förslag till 

måttreformer: revidering av gällande mått eller övergång till det franska systemet, skriver 

Zupko.
108

 

Förutsättningarna för att sprida reformerna i andra länder blev mycket olika. Som 

Nystedt framhåller utformades metern och kilot på ett ”neutralt” sätt. Namn och prefix 

hämtades från grekiska och latin. Kalenderns utformning blev mer ”fransk” och namnen 

anknöt till inhemska politiska händelser. Att ansluta sig till en sådan kalender var förstås 

uteslutet för de flesta andra länder, kommenterar Nystedt.
109

  Tidsreformen fick därmed 

ytterligare en nackdel gentemot omvärlden 

                                                             
106 Den franske historikern Jules Michelet (1798-1874) hyllade reformerna och särskilt tidsreformen som han 
såg som en kamp mellan den ”gamla traditionen” och det ”eviga värdet i räkning och natur”. Michelet, 1979, s. 
624-625. Se även om Michelet hos Froeschlé (1990), s. 453-454. 
107 …[…]… the decimalization of everything measured or metered figured among the excesses of the French 
Revolution.”. Heilborn, s. 213. Min översättning. 
108 Zupko, s. 138-142. Berörs av Nystedt, 1998, s. 155-156. Nämns även i Prieur-rapporten, s. 553. Jefferson 
hade varit ambassadör i Paris. 
109 Nystedt, 1998, s. 76, Nystedt, Om den franska…, s. 62-63. Nystedt, 1998, s. 8, kommenterar också prefixen. 
På grekiska används ordet ”metron” för ”mått”. Själva begreppet ”metersystem” är en slags felöversättning 
eftersom det franska allmänna begreppet ”le système metrique décimale” närmast betyder ”det decimala 
måttsystemet”, säager Nystedt. I Haüy, 1793, s. 10 konstateras att namnet ”meter” betyder just ”mått”. Även 
Nordisk Familjebok, Malmö, 1953, band 14.  
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Att decimaltiden i sig kanske var något som intresserade fler skymdes av den kontext i 

vilken den presenterades, men även dess utformning bidrog i ett internationellt perspektiv till 

att reformen misslyckades. 

Reformens spridning – exemplet Sverige 
Hur mottogs i andra länder idén om nya mått för tid och rum? Sverige kan vara ett exempel. 

Ledamöter i Svenska Vetenskapsakademin hade goda kontakter med ledamöter i Franska 

Vetenskapsakademin.
110

 Före Delambres och Méchains mätningar skedde fransk-svenska 

mätningar i Tornedalen och i Sydamerika för att avgöra polernas och ekvatorns egenskaper.
111

 

Meridianmätningarna byggde på astronomiska och matematiska kunskaper. Svenska 

beräkningar gjordes även av pendelns längd. I Akademins handlingar och protokoll
112

 syns 

återspeglingar av kontakter kring strävandena att mäta jordens mått en fokusering på 

standardiserade mått och decimal beräkning113. Det finns också brev mellan svenska och 

franska astronomer och matematiker.
 114

  

Kung Gustav III tog 1788 initiativ till en kommission mot bakgrund av bristen på 

standardiserade mått. En av ledamöterna, Zacharias Plantin, berörde i presidietal inför 

Akademin den 7 november 1787 den nyss tillsatta kommissionens arbete. Mångfalden av mått 

är besvärande och ett hinder för handeln, det behövs en enkel inrättning av måtten, sade 

                                                             
110 Flera invaldes som ”utländska” ledamöter av svenska Akademin: Condorcet 1785, Delambre 1788, Laplace 
och Lagrange 1806, J.A. Fabre 1815. En översikt av Akademins utländska kontakter och inre arbete dessa år 
ingår i Lindroth, Sten, Kungl. Svenska Vetenskapsakademins historia 1739-1818, Stockholm, 1967. Fransmän var 
största gruppen ”utländska” ledamöter. Under 1790-talet låg kontakterna nere. Vad gäller kontakten mellan 
akademierna se även Widmalm (1990), sid 75-89 och 167-263. Även Dahlgren, E.W. (red), K. Svenska 
Vetenskaps-Akademien Personförteckning 1739-1915, Stockholm, 1915 samt Personregister till K. 
Vetenskapsakademiens dagböcker för åren 1791-1830, Kungl. Vetenskapsakademin, otryckt källa. 
111 1736-1737 skedde expeditionen under Maupertuis ledning och med bl.a. Hellant och Celsius som svenska 
deltagare. Detta var fortsättningen på fransk trianguleringsmätning utförd av Picard (1670-tal) och Cassini 
(1710-tal). Familjen Cassini ansvarade fram till 1793 för Paris-Observatoriet. Tornedalsmätningen var del i 
bedömning av Newtons tidigare utsagor om jordklotets form och ett led i diskussion med England i denna 
fråga. Widmalm, s. 21-28, 37. Se även not 18. 
112 Genomgång rörande de kvartalsvisa handlingarna i Register öfver Kongl. Vetenskaps-Academiens Handlingar 
1739-1854 www.center.kva.se, av handlingar från de allmänna sammankomsterna i Sakregister till protokollen 
vid Kungliga Vetenskapsakademiens allmänna sammankomster 1791-1830, Kungl. Vetenskapsakademin, 
otryckt källa, samt av protokoll från förvaltningsutskottet i Sakregister A 1791-1820. Samregister till protokollen 
vid Inspectura Aerarii, Kungliga Vetenskapsakademin, otryckt källa. Samtliga hos Centrum för 
vetenskapshistoria. Ärendena under 1700-talets senare del är jämförelsevis få och mycket praktiskt inriktade. 
113 Exempel är Faggot, Jacob: Måttstockens fördelning i decimaler, 1740, s. 49-57. Faggot var överdirektör för 
Lantmäteriverket. Andra exempel är Celsius, Anders: Jämförelse emellan den Svenska foten och åtskillige 
utländske mått, 1740, s. 216-218, Mallet, Fredrik: Ovissheten om de gamlas måtts storlek, och förslag till en 
allmän oföränderlig måttstock, tagen av secund-pendelns längd under eqvatorn, 1767, s. 193-209.  Avlästa via 
www.center.kva.se, Kungl. Vetenskapsakademins Handlingar, Centrum för Vetenskapshistoria, gällande åren 
1740 och 1767 (avlästa 2015-01-06 kl. 16.00). 
114 Bland breven kan nämnas: brev 17 mars 1772 från Anders J Lexell till J.L. Lagrange (matematiker och 
astronom), brev 18 juni 1777 till Pehr W. Wargentin från J.F. Seguier (astronom), brev 14 juli 1777 och 14 
januari 1780 till Pehr W. Wargentin från Fabre.J.A. Mallet, brev 5 mars 1771 från Fredrik Mallet till Pehr W. 
Wargentin för vidare befordran till Jean d’Alembert, samtliga kring astronomiska observationer och 
beräkningar. Breven finns noterade i Kungl. Vetenskapsakademins Register Öfver Kongl Vetenskap-Academiens 
Handlingar 1739-1854 / Andra av Kongl Vetenskapsacademiens ifrån trycket utgifna Skrifter 
(www.center.kva.se), men breven läses i fulltext i Centrum för Vetenskapshistorias arkiv, i detta fall i MS Jöns 
Jacob Berzelius Arkiv, otryckt källa, och i MS Pehr Wargentins Arkiv, otryckt källa.      

http://www.center.kva.se/
http://www.center.kva.se/
http://www.center.kva.se/
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Plantin.
115

 Kommissionen noterade den franska debatten. Den framhöll fördelarna med 

standardisering och decimalsystem, men förändringar tillbakavisades 1789 av ”praktiska 

skäl”.
116

 

Diskussionerna rörde endast de fysiska måtten. Ingenstans speglas förslag att reformera 

tidens indelning som del i måttreformerna. Jag har sett frågan om decimaltid beröras endast i 

två texter:  

Vid möte 5 mars 1794 i Akademins förvaltningsutskott (Inspectura Aerarii) gavs en 

otydlig kommentar till den franska tideräkningen: 

 

8. Rörande frågan om franska tideräkningen beslöts, at den framgent skulle uti Contors Almanachorna 

införas, sedan nödvändig Anmälan därom skett hos Kongl. Maj:t och hvarmed andras tilbud i den vägen 

troddes av sig sjelf förfalla; som hemställes Academien.
117

 

 

I Akademins diskussioner 1823 inför remissyttrande till Kungl. Maj:t rörande 

förbättringar av mått, mål och vikt
118

  nämns försöket med decimaltid i Frankrike. Jacob 

Berzelius, då Akademins ständige sekreterare, försvarade de reformer som skett och som 

byggde på decimalräkning. Kritiken idag grundas på ett fanatiskt hat mot revolutionen och 

vill utrota de goda resultaten med de onda, menade han: 

 

… Såsom skäl för denna mening anföres at frankrike, där detta system är, ända til full detaillering, i alla 

beräkningar infördt, icke häruti gifver et tilfredsställande föredöme, hvilken bevisas deraf at man återgått 

till den vanliga tideräkningen äfvensom deraf at Prof. Fröberg anser troligt at man förr eller senare återgår 

från den antagna delning af cirkeln i 400 grader, til den av 360ᵒ som i andra länder brukas. Emot detta 

anförande til bevis af decimaldelningens olämplighet i allmänna transactioner, vågar jag åberopa just 

samma land, som Prof. Fröberg citerat, nämligen frankrike, der jag, för icke länge sedan, under et års 

vistande haft tilfälle at erfara den stora lättheten i all slags liquid och räkenskap som härflyter av 

decimaldelningen, ej allenast i mått, mål och vigt utan också i mynt … […]. Man bör alltdeles icke, med 

betraktandet af decimaldelningens fördelar i allmänhet, låta förvilla sig af den omständighet, som i 

frankrike inträffat,  […], emedan detta härrört af det, om jag får så säga, fanatiska hat från en del av 

nationen hyst til alt hvad revolutionen födt, så at man, för at quäfva alla minnen deraf, försökt utrota de 

goda resultaten med de onda,  […].
119

 

                                                             
115 Om Möjeligheten af Svenska Målens och Vigternas Reduction, hållet för Kongl. Vetenskaps Academien Vid 
praisidii nedläggande, den 7 november 1787 af Zacharias Z. Plantin, inspector öfver Mått, Mål och Vigt”. I 
Presidietal hållna i Vetenskapsacademien, Volym XII. 1783-1788. Tryckt hos Johan Georg Lange, Stockholm, 
1788, s. 5. Plantin hänvisar bl.a. till att herrar Runeberg och Wennberg behandlat måttfrågan 1757 respektive 
1782. Platin säger, s. 8, att Gustav III nu tillsatt en kommission. Men kommissionen tillsattes 1788 enligt 
Underdånigt Betänkande om Sveriges Mått, Mål och Vigt på Kongl. Maj:ts Allerdånigste Befallning utgifvet af 
Kongl. Vetenskaps-Academien, Stockholm, 1823, s. 17 samt enligt Nystedt, 1998, s. 161 och enligt Tid, längd 
och vikt. Observatoriemuseet 30 okt 199-27 feb 2000, Stockholm, 1999, s. 9-10.    
116 Underdånigt Betänkande …, 1823, s. 19. Nystedt, 1998, s. 155-161 skriver mer rakt på sak att förändringarna 
avstyrktes för att de vid denna tid ansågs för politiskt känsliga. 
117 Dagbok uti Inspectura Aerarii 1786-1800, Kungl. Vetenskapsakademin, otryckt källa, paragraf 8, s. 161-162. 
Uttalande måste ha varit föranlett av den republikanska kalendern, beslutad i Paris på dagen 5 månader 
tidigare. Vetenskapsakademin hade kalendermonopol och planerade för kommande år.  Vad utskottets beslut 
egentligen innebar, huruvida beslutet trädde i kraft och när det i så fall upphörde har jag inte lyckats klarlägga.    
118 Att stärka näringslivet och handeln var del i kung Karl XIV Johans reformprogram; mått och beräkningssätt 
var viktiga för detta.  
119 MS Jöns Jacob Berzelius Arkiv, volym 30, manuskript 32 b, s. 3-4, Centrum för Vetenskapshistoria, Kungl. 
Vetenskapsakademin. Koncept till Anförande til Oec. och Besv. Utskottets 3dje Afdelnings protocoll, rörande 
mått, mål och vigt, jemte de i anledning deraf från Riksstånden inkomne anmerkningar. Berzelius riktade sig till 
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I det tryckta betänkandet nämns inget om decimaltiden. Akademin föreslog att olika 

mått inte ska få bära identiska namn och att gällande mått bör decimaliseras. I grunden ansågs 

den franska måttreformen bra: 

 

… Men säkert, om England hade tagit det vigtiga steget att adoptera Frankrikes Mått, Mål och Vigt, så 

hade inom kort de fleste Europeiska länder funnit nyttigt att följa dess exempel, och den oberäknerliga 

fördelen af ett allmänt gällande system hade kunnat vinnas då vi nu deremot sakna allt hopp dertill.
120

 

 

Införandet av decimalsystem för längdmått dröjde i Sverige till 1855 och metern 

infördes 1878. Någon decimaltid infördes inte.
 121

 

Diskussion och slutsatser 
Utifrån det material jag studerat kan gruppernas bedömning av reformerna sammanfattas. 

Reaktionerna var mycket olika. Vanligt folk såg decimaltiden som onödig och t.o.m. 

förvirrande, medan eliten såg den som ett upplysningsprojekt i rationell anda. Reformen 

saknade den relevans som mått- och viktreformen trots allt upplevdes ha. För omvärlden var 

både decimaltiden och kalenderreformen ideologiskt ”smittade”. Vanligt folk saknade både 

helgdagarna och kopplingen till religionen. För eliten var kalendern en politisk markering och 

sågs som en modern vetenskaplig framgång – även om det på den senare punkten skedde 

hårda diskussioner om utformningen. Hos reformen av fysiska mått och vikter var fördelarna 

fler:  

 

 Kalendern Decimaltiden Mått&vikter 

Politikerna En ny politisk era Rationellt och 

upplyst 

Rättvisa, 

standardisering, 

förenkling 

Astronomerna En ”sannare” 

koppling till naturen; 

modernt 

Rationellt och 

upplyst 

”Sannare” mått; 

vetenskapligt 

framsteg 

Vanligt folk Saknade helg-

dagarna; ville bevara 

kyrklig koppling 

Inget behov; namnen 

förvirrande 

Gjorde nytta i 

dagliga livet 

Omvärlden Ideologiskt smittad! Ideologiskt smittad! Positivt intresse 

 

                                                                                                                                                                                              
ekonomiska och besvärsutskottet. Den person som apostroferades av Berzelius var prof. Fröberg, medlem av 
riksdagsfullmäktiges präste-stånd. I texten skrivs Frankrike med liten bokstav. 
120 Underdånigt Betänkande …, 1823,  s.15. 
121 Decimalsystemet som alternativt beräkningssätt hade införts redan i förordningar 1733-39 för att 
komplettera det duodecimala systemet (räknade med siffran 12 och hade aln som grundmått). Med ny reform 
1855 blev grundmåttet fot och decimalräkningen obligatorisk. Metern infördes med en övergångstid och blev 
obligatorisk 1 januari 1889.  
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Man kan hävda att decimaltiden hade ett flyktigare, eller otydligare, politiskt stöd än 

övriga delar av reformerna. Inte så att entusiasmen saknades. Reformen stod för ideologi och 

modernitet. Men när den allmänna måttreformen var i behov av stöd prioriterades 

tidsprojektet ned. Aven själva genomförandeprocessen kan hävdas ha varit ”slarvigare”. 

Förslaget till beslut om decimaltid utarbetades under tidspress; meterreformen byggdes upp 

genom långvarigt och noggrant arbete. Matematiska och astronomiska kunskaper kring 

skottårsproblematiken togs inte till vara. Kontakten mellan vetenskapsmän och politiker var 

problematisk. Detta missgynnade reformen. Decimalindelningen av dygnet lanserades inte 

som en egen, rationell reform utan kopplades starkt till den politiskt färgade republikanska 

kalendern. Hos befolkningen var reformen inte efterfrågad. De lediga dagarna blev färre. De 

nya uren sågs som en onödig kostnad. Bristen på adekvat namngivning måste, slutligen, ses 

som den mest förvånande och uppenbara delförklaringen till decimaltidens misslyckande.   

De argument som talade emot decimaltiden var delvis samma som gällde övriga delar 

av måttreformen, men de var kanske fler:  

 

Argument FÖR Argument MOT 

Utformningen Utformningen 

1. Demokrati och frihet 1. Ideologisk färgning 

 2. Vetenskapligt dålig utformning 

Genomförandet Genomförandet 

------ 1. ”Otydligt” politiskt stöd 

 2. Oenighet politiker-vetenskapsmän 

 3. ”Slarvigt” genomförande 

 4. Brist på namngivning 

 5. Riskerade ”förstöra” övriga reformer 

Nyttan Nyttan 

1. Rationell tal-bas 1. Ingen folklig efterfrågan 

2. Alla mått ha samma bas 2. Vanans makt 

3. Bättre koppling till naturen 3. Omvärlden kritisk 

 4. Urmakarnas motstånd 

 

Varför misslyckades decimaltiden? Det som brukar anges är befolkningens ointresse 

och den revolutionära kopplingen. Utifrån det material som studerats kan dock hävdas att 

minst lika betydelsefullt var hur genomförandet skedde och vilka beslut politikerna tog. Dessa 

gjorde en klar prioritering i syfte att ”rädda” måttreformen och den mer allmänna 

decimalreformen.
122

 De argumenteringar som omgav avvecklingsbesluten 1795 och 1805 

visar att den decimala indelningen av dygnet hade starkare stöd hos såväl politiker, 

vetenskapsmän och omvärld än vad resten av kalendern hade. Prieur gav tydligt uttryck för 

detta. Men tidsreformen i sin utformning blev en belastning för övriga decimal- och 

måttreformers framgång.  

Vid båda avvecklingstillfällena visade politikerna tvehågsenhet. Man kan hävda att de 

fortfarande trodde på reformen, men vek sig för yttre omständigheter. 

Besluten 1795 och 1805 visade den betydelse politikerna gav omvärldens reaktion. 

Frankrike återanpassade sig. Men att systemen var olika var i och för sig inget argument emot 

                                                             
122 Se också Heilborn, s. 208-213, om decimalsystemets betydelse i beslutsfattarnas prioriteringar. 
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decimaltiden. Argumentet går att vända på. Hade den franska tidsreformen vunnit genomslag 

i Europa skulle tiden idag säkert mätas decimalt.
123

 Argumentet har inte heller alltid använts 

internationellt på andra områden,
 
även om en decimal måttreform genomfördes så sent som 

1972 i Storbritannien. Det förekom förslag 1795 att införa decimaltid för vissa avgränsade 

ändamål, men att ha två parallella system ansågs falla på sin egen orimlighet. Ändå är det just 

vad vi på andra måttområden idag delvis har.
124

 

En obesvarad fråga är om något i tidens karaktär försvårar en ändring jämfört med 

fysiska mått. Att ändra tidens enheter verkar ha varit svårare än att ändra längd och vikt. Idag 

mäts tiden med rumslig anknytning
125

 men den har samtidigt en icke-fysisk karaktär.
126

  

Idén om decimaltid finns kvar inom bl.a. rymdforskning och science fiction
127

. 

Gemensamma och enkla mått är lika viktiga nu som under upplysningen. För en kort period 

återuppstod också kalendern och decimaltiden i spåren av det fransk-preussiska kriget och 

belägringen av Paris. En folklig revolt hade uppstått och en självstyrande kommun införts. För 

att markera samband bakåt till revolutionen 1789 skapades ett välfärdsutskott och infördes 

den republikanska kalendern. Den 5 maj 1871 blev 15 floréal år 79. Men den republikanska 

tidsdateringen användes mest i officiella dokument och på tidningen Le Journal Officiel. Sista 

gången den nya dateringen användes var just av denna tidning den 24 maj 1871.
128

  

En aspekt av tidsreformen kan sägas ha överlevt, nämligen kalenderns icke-religiösa 

dimension. All offentlig verksamhet i Frankrike är idag icke-konfessionell
129

. 

Avslutning     
Den decimala talbasen har fått genomslag för flertalet mått i västvärlden idag. Man kan tycka 

att även tiden bör mätas decimalt.  

Det mest genomgripande försöket att införa decimal tideräkning gjordes i Frankrike i 

slutet av 1700-talet. Med utgångspunkt i upplysningsidéer och experimentell forskning 

skapades visioner om en ny, rationell tid. Under en kort period 1793-94 togs beslut att 

decimalisera inte bara längd och vikt utan även mynt, cirkeln, temperatur och tid.   

                                                             
123 Jämför med J.J. Berzelius bedömning 1823 om allmänna måttreformen och decimaliseringen. Se not 120. 
124 Det finns även idag uppenbara skillnader i sättet att mäta bl.a. längd och hastighet. En del av förklaringen till 
månfarkosten Orbiters misslyckade resa 1997 kan ha varit att teknikerna från USA och Europa delvis använde 
olika längdmått, skriver Alder, sid 14. Se också Richard Carrigan Jr: Tid (Stockholm, 1980). Den brittiska 
reformen var del i landets EU-anpassning inför inträdet 1973. 
125

 Vi mäter tidens utsträckning genom att studera materiens omvandling. Atom-ur utgår från strålning som 
avges då molekyler och atomer förändras (t.ex. Cesium 133). 
126 Denna fråga besvaras inte här; kanske kan vidare forskning ge ytterligare insikt. 
127 I idrottssammanhang används viss decimaltid, d.v.s. hundradelar av sekunder, som ett mått. En internet-tid 
(BMT) lanserades 1998 av Swatch i Schweiz: ett dygn var 1000 ”beats” och kl. 12.00 i staden Biel uttrycktes som 
@500. Se Ernstell, s. 148. Inom science fiction finns t.ex. Asimov, Isaac, Den nakna solen, Stockholm, 1981 [The 
Naked Sun, London, 1956] i översättning av Karin Malmsjö, vidare Vinge, Vernor, A Fire upon the Deep, New 
York, 1999, och Vinge, A Deepness in the Sky, London, 2000. Fritz Langs film Metropolis (1927) inkluderar 
tanken på decimaltid. I TV-serierna The Simpsons och StarTrek finns också tanken representerad.  
128 Folke Isaksson, 72 dagar i Paris. Pariskommunen 1871, Stockholm, 1984, s. 89 och 108.  
129 ”La laïcité”, konfessionslösheten, är en grundläggande princip för det franska samhällsbygget och lagstadgad 
sedan 1905. Den gäller all offentlig verksamhet, d.v.s. statlig, departemental, regional och kommunal 
förvaltning. 
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Frågan som ställs i uppsatsen är varför förslaget om tid misslyckades, medan i stort sett 

alla övriga strävanden att rationalisera måtten blev bestående?    

Tidsreformen bestod av en ny kalender och nya, decimala tidsenheter. Kring 

introduktionen av de fysiska måtten finns en stor mängd litteratur, men det finns bara ett fåtal 

studier om decimaltiden. Uppsatsen baseras på dessa samt på originaldokument från de 

strategiska tidpunkter då decimaltiden introducerades och avvecklades.  

Den vanligaste tolkningen är att reformen innebar för få vilodagar, att den inte svarade 

mot något folkligt behov, att kopplingen till den politiska kalendern gav nackdelar och att 

vanans makt med den sexagesimala tideräkningen var för stark att bryta. Decimaltiden var 

kanske rationell, men knappast relevant annat än för några få. 

I uppsatsen lyfter jag fram ytterligare faktorer som påverkade decimaltidens öde. Trots 

att decimalberäkningen var en huvudfråga beslutade politikerna att prioritera andra delar av 

måttreformen. Den ideologiskt färgade tidsreformen riskerade dess framgång i övrigt och 

decimaltiden offrades. Reformen hade även annan negativ utformning; de nya timmarna fick 

aldrig egna, unika namn vilket bidrog till förvirring och tveksamhet. Astronomen Froeschlés 

tolkningar beaktas och innebära att ett nära, men bristande, samspel mellan vetenskapsmän 

och politiker torde ha påverkat processen. Slutligen konstaterar jag att omvärldens reaktioner 

var det argument som fick väga tyngst vid avskaffandet.  

Tidsreformen speglade vetenskapliga och politiska ambitioner och en önskan till 

rationellt tänkande. Rationalitet innebar att måtten blev moderna – resterna av en feodal oreda 

rensades ut. Tid och rum skulle definieras på nytt. Reformerna handlade om att standardisera 

mått, att välja enheter och matematisk bas. Tiden kunde ha decimaliserats utan att kalendern 

helt gjordes om. Om reformen hållit sig till frågan om val av tal-bas hade det rationella 

förslaget om decimaltid kanske haft större framgång.  
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