
Målebægre til udskænkning af rom. 

 

 
 
I den Britiske Navy var der tradition for, at mandskabet hver middag fik 
udskænket en "tot" rom. 
En "tot" var ca. 7 centiliter, og målet var som regel et dekoreret bæger af træ 
eller metal. 
Ved særlige lejligheder kunne der udskænkes en ekstra ration. Det skete efter 
kommandoen "Splice The Mainbrace". 
At splejse tovet i storbrasen var en vanskelig opgave, som kun kunne udføres af 
de dygtigste søfolk. 
Denne tovende kunne i de største sejlskibe have en omkreds på 12 tommer og 
var slået af stiv hamp. 
Hvis storbrasen sprængtes i hårdt vejr eller blev skudt over i kamp, kunne skibet 
ikke gå over stag (vende), men måtte blive på samme halse, og var altså ikke 
manøvredygtigt. 
Det gjaldt derfor om hurtigst muligt at få repareret skaden. Da tovet skulle gå 
igennem blokke, kunne man ikke bruge en kortsplejs, som gør tovet tykkere, 
men måtte lave en mere kompliceret langsplejs. 
Når denne vigtige og vanskelige sømandsmæssige opgave var udført, kunne 
ordren om en ekstra romration komme. 
Udtrykket "Splice The Mainbrace" er så efterhånden blevet til en anerkendelse 
for vel udført arbejde. 
Udskænkning af rom skete kun til den menige besætning over 18 år. Officererne 
fik altså ikke noget. 
Traditionen blev afskaffet i British Navy i 1970. I den amerikanske flåde havde 
man også haft daglig udskænkning af rom, men den blev afskaffet allerede i år 
1862. I mange andre søværn havde man haft samme tradition. I den New 
Zealandske flåde blev den først stoppet i 1990. 



De 2 flotte rommål, vi har i marinestuen, kender vi ikke oprindelsen på, og hører 
gerne, hvis der er et  medlem, som ved,  hvor de kommer fra. De er sandsynligvis 
fremstillet som kopier til salg i maritime butikker. Ved søgning på nettet kan 
man finde billeder af forskellige gamle rommål, men ingen som ligner vores. 
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