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Detta af jern hmda Ångfartyg är 183 Preussiska fot (193
Svensila d:o) långt och li1mer lastad t nära Il fot djupt, samt
har 2:ne oscillerande cylindrar med en machinkraft af tillhopa 310 hästkrafter('?). Bygdt i England för postfart mellan S:t PetershLH'g och Stettin , blef det under vintern 1848
till 1849 armeradt med 2:ne st. 48-'it;ge bo::ubkanoner på
sväng-lavetter och 2 a 4 st. kanoner på sidorna om hjulhusen, hvarföre fartyget blifvit försedt med kryss-balkar å
trossbottnen och stöttor för och alileJ'. Det låg då blott
lO fot djupt, troli{;tvis utan att hafva fullt förråd af kol,
vatten och krigs-förnödenheter. Den 29 Maj utgick det sålunda, på det af Oder-strömmen bildade Grosse Frische Hatf,
för alt l101Tigera sin nakterhus-kompass, lJVarvid tillgicli på
följande sätt :

a

I land på l
2 minuters afstånd från fartyget placerades en observator med en god pejl-lwmpass och ombord
pejlades denne från nal;terhus-lwrnpassen, då man annoterade dessa båda lwmpassers bärning från livarandra , vid
det fartyr,et med gå ende maehin lades i alla jemna strek
af horizonten . Då fartyget lfig ungefär den önskad e liursEm ,
t. ex. Nord till Ost, hissacles en signal-Inila ; nu börjad e
pejlingarne, och i det ör,onblicl1, llliJ'sen var fulllwmligt noga
N.t.O., fäldes kulan och pejlingarne annoterades, innan man
förändrade kursen till N.N.O. o. s. v. Efter att 2:ne gånger
ha gått rund kompassen , jemfördes annotationerne . Tvenne
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kursar befunnos då betydligt skilja vid de båda observationerne. sedan place1·ades en observator i land å en annan
strand af samma insjö; pejlingarue upprepades der, först på
de misstänkte lwrsarne, och sedan rund kompassen , då alla
observationerne temligen - men ej fullkomligt - öfverensstämde; medium togs, och en tabell upprättades iill begagnande ombord. Efter hvad jag vill påminna mig, skiljde sydoch Nord-strelwn blott l 0 mellan nal!terhus-kompassen och
den korrekta , hvaremot oml1ring O.S.O. och V.S. V. fanns
27° lokal-missvisning, och flere andra kursar hade 22°, 1so
o. s. v. i temligen jemnt artagande.
Som fartygets skrof ål' af jern, ansåg man , att den i
Sverige brukade methoden att finna lokal-missvisningen med
kompasser på ställningar för och aliter, icke var användbar,
emedan fartygets jern väl något torde lwnna inverl!a på en
50 fot derifrån aflägsen kompass, och så långa ställningar
kan man svårligen anbringa med den stadighet, att de under gång icke sl1alw. Att från kompass i land och ombord
liktidigt observera något aflägset föremål , ansågs äfven felaktigt, emedan t. ex. ett afvikande ur rikt-linien af 2 kabellängder gifver, på 3 sjömils distans, l grads fel i observationerne.
Då det emedlertid icke torde vara tillräckligt att känna
lollal-missvisningen för hvart angifvet kompass-streck, torde
kursen för hvar 5:e grad böra undersöl!as, samt observation
anställas från flere kompasser , placerade å olika ställen af
fartyget.
Denna Iwmpassens lwrrektion ve1·kstäldes under uppsigt
af Herr Dumcke, Navigations-Lårare i Stettin, som förut förrättat dylilm observationer ombord på Korvetten Amazon,
på hvilken han år 1847 gjorde resan till Norra Amerika.
Efter hans uppgifter är orvanstående SDllllllHIIIaltildl.
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På det myclwt stora Ryska Puket-Ångrartyget Wladimi•·,
ar jern, såff jag dylil;a observationer verkställas unde1' svängning med kablar, och att sextant der ärveu begagnades, för
att mäta vinl;eln mellan stårvad kurs och riktningen ar den
i land placerade kompassen.
G. I.
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nog stor att kunna göra reeuliera resor mellan Siam och
Singapore.

ÅNGBÅT,

BYGD AF EN SIAMESISK PRINS.

En af de Tidning,1r, som från Indien sednast ankommit
till Europa, meddelar ett sällsamt exempel på de framsteg,
som äng-navigation gör inom alla verlds-delar. Frågan är
nemligen om en Ångbåt, bygd utan biträde af hvarl1en någon Europeisl1 Ingeniör eller arbetare, men af en Prins, tillhörande Kong!. familjen i Siam.
Ur ett bref från Banglwk, hufvudstad i flonungariket
Siam, adresseradt till Singapore e (ree press, inilemtar man:
"sedan någon tid hade ett rykte spridt sig, att H. K. H.
Prins T. N. Chau-fa Kromakhuu lsaret Rangsan var sysselsatt
att konstruera en liten ångmachin. Genom de mest ihärdiga
bemödanden lyckades det slutligen för Prinsen att komma
till målet, och Siameserne hafva nu den tillfredsställelsen
att kunna se i gång på Ooden Mena m en Ångbåt, h vars alla
delar, taclding, skrof och rnachineri, blifvit tillverkade här,
uteslutande af inhemske arbetare. Detta fartyg har 26 fots
längd, 3! bredd, och dess maehin har 2 hästars kraft.
Detta lilla underverk har redan gjort flere resor på
floden. Vanlip,en är det Prinsen, som vid sådana tillfällen
sjelf står till rors, beskådad af tusentals förvånade menniskor. Man bör ej undra på, om Prinsen är stolt öfver sia
hnt; för nåp,ra dagar sedan lät han den manövrera framför
1\unaliga palatset, då l{onungen i de mest varma ordalag
komplimenterade sin anförvandt, förärade honom en dyrbar
present, och uppdrog åt Prinsen alt byaga en annan Ångbåt,

Prinsen mottog uppdraget, och har redan för detta
ändamål från Sinaapore beställt nödige jern- och kopparplåtar till ångpannorna. Den maehin, ban redan förfärdigat,
är till dess minsta delar ett verliligt mästerstycl<e, och gör
slörsta heder åt denne Kunglige Ingeniör, som i egen person
dirieerat arbetet och ej till biträde användt andra arbetare
än dem han sjelf bildat och valt bland sitt husfolk.
För iclw lång tid sedan kunde man hilrstädes endast
förfärdiga jern-arheten af det simplaste slag; men till följe
af Prinsens uppmuntran, inse nu Siameserne, att de lwnna
lära sig förarb eta metaller lilla väl som Europcerne. Hans
maehin och verl1stiid er förtjena att af desse besl1ådas, och
Prinsen gör sig ett nöje af att sjelf förevisa dem.
Den lwnsliap , han äger i metallurgieu och konstl'llktions-vetenslwpen, har han mest lärt sig i böclwr, och i
dessa ämnen är,er han ett valdt och väl försedt bibliotheli.
lian ftlsl.ar studi er med passion, l1änne1' väl cltemien, lta1·
studerat militär- och sjö-tal; till, artilleri, navigation, siittet
alt nyltja nautisl;a och astronomiska instrumenler &.c. Redan har han börjat göra modelierue till sin nya ungmaeh in ;
hlif således ej förundrad , om ni en vacl1er dag få se en
Siamcsisl1 Ängh:it ankomma på Singapores rede!."
( Annales de la i\larine, Juli 1849).
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Anledningen till stiftandet af en särskild kassa eller inrättning, der gamle och förlamade l1rigsmän erhöllo ett årligt understöd, måste till en stor del sölws uti den mer utbildade l1rigs-lwnsten, och dess olycldiga förmilr:a att svårare
stympa och sarga. Innan ännu eldvapnen blifvit uppfunne,
l1änna vi , att striderue afgjordes med båee och pilar,
spjut, svärd och nordens farligaste vapen, strids-yxan. Med
dessa vapen gåfvos antingen banesår eller sådan e, som åter
lälites , utan att i allmänhet medföra föl'lust af lemmar, endast någon gång, dock mera sällan , lamhet. Först sedan
eldvapnen kommo i brul1, och artiileriets förhärjande verkningar röntes i fältslagen och sjöstriderne , blef förlusten af
lemmar i krig allmännare.

fullt nog att dermed försörja sig och barnen, som uppvexte,
för att, när de förmådde föra vapen, i sin ordning åter begynna fädernes bana. Christendomen bröt den vilda !;raften.
Den förmådde ej att utplåna krigen och de ständiga anledningarne dertill, men med detsamma Bonden ej mer fick
bära vapen, och den nya läran predikade frid och försonligbet, samt eldvapnens tilllwmst satte den personliga tapperheten i bal;grunden , var det ocli slut med det gamla sättet
att föra lirig, slut med enthusiasmen , som endast någon
gång åter upplågade, när det blef fråga om att bryta en
ty1·annisk malit eller att befria fädernejorden från främmande
förtryclc Den gamle forntids-l<ämpen hade rälmat ärren på
sitt bröst, och för sina barn och barnbarn omtalat de strider, i h viiila han förvärfvat de ärofulla såren. Huru mycliet
mindre ära låg ej nu i sådan e bevis på tapperhet, då äfven
den fege kunde erhålla skott-sår, utan att någonsin hafva,
som det hette, sett sin fiende i h vitögat l I gamla dagar
ansågs alltid det sår, som gafs på afstånd genom bågskott,
mindre hederligt, och derföre voro bågsl1yttarne i hären
minst ansedde ibland stridsmännen. "Har du mod, gå din
fiende när !" detta var de gamles åsigt; äfven ansågs det
höra till ärans lag i fordomtima, att en hvar borde få tillfälle att sätta sig till motvärn.

I de äldsta tiderne erfordrades icke nåeot understöd
för de ålderstigne l1rigsmännen. Hvarje besuten man var
skyldig och äfven villig att gå i strid. Kriget var ärans
bana och krigar-yrket den Svenske Bondens yrke. När budkaflen gick, var han ej sen att tillreda sina vapen; med
fröjd gick han i fält, der omvexlande äfventyr afbröto stugans enformiga !if. Heldre stupade han i striden , än dog
strådöd Llllder sotad ås. Trälarne, livaribland voro l;rigsfånear, måste under tiden på hemmanet förrätta jordbruksarbetet. De väpnade st1·idsmännen voro alla Odal-bönder,
sjelflwsutne. Om de föllo, så hade enlwn gård och gods

Småningom upplwmmo de besoldade , llrigshärarne, först
mindre sl<ala under Unions-Regenteme, sedermera i vidsträclitare mån , men nödvändiee, för att skyndsammare
kunna möta och motstå en hastic t inbrytande fiende, innan
allmogen lwnde hinna uppbådas, samlas, utrustas och inöfvas. Sannolil<t hafva benådningar och gåfvor ägt rum till
de så svårt blesserade af den besoldade hären, att de måst
Iemna tjensten ; men huru egentligen härmed tillgått, innan
Pensions-Kassorna inrättades, är ej med säkerhet bekant.
En god del af dem, som gjort lirigare-lwllet till sitt yrke,
under medPI-åldrens råa tid, torde hafva förstått att genom

SKILDRING

AF

AM:TS-KRIGSMANS-RASSANS
OCH

UPPIWMST

ÖDEN

af C. J. H.
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pltllldringnr och byten förse sig, för den händelse,
ålderdomen, i stället för lmlan, anträffade dem i ledet.

att

Detta förhållande har dock ej hindrat, att, särdeles i
vårt land , hvarest disciplinen inom krigshären allt sedan
Gustaf Adolpbs tid var stadgad och sedermera bibehölls, den
förlamade och orl<eslöse l< rigaren 1 som ej kunnat und el' sin
oroliga lefnadsbana förvftrfva någon egen förmöeenhet 1 råkade i stort elände, under det landet tryelites genom pålagor till lirigens utförande , och således hade svårt att bispringa honom , hv arföre ock slutligen befälet i samråd med
gemenskapen började att tänlia på inrättandet af en stiftelse,
som för framtiden kunde lemna ett nödtorftigt underhåll åt
dem 1 hvilka uppoffrat sina krafter i Rilwts tjenst och 1 antingen i följd af blessurer eller orldöshct , ej längre l1unde
gagna det allmä nna, utan att under tjenstetiden hafva haft
annat än sin nödiga hergning 1 som ej lemnade öfverskott,
och hvill<a derföre, efter afgången utur tjenst~n, så vida ej
släct eller vä nner förbarmade sig öfver dem , måste gripa
till tiegar-stafven, ett öde, som ännu mången gå n e drabbar
den , bvil11en under tjenstctiden mindre vårdat sie om sparsamhet, och för h vilken Iiilappa pensioner och eratialer ensamt ej Ieruna tillräcldi gt underhåll.
Sålunda blef den Kassa stiftad , hvars välgörande verl!samhet nu (18!19) fortvarat i 207 qr· 1 och hvars stiftelse
och öden innefattar åtsliilligt af så my clwt intresse, att det
väl synts vnra värdt att, efter nop,grnnn forsl111ing uti de
gamla hnndlingarne, uppteckna och för Am:ts-l(rigsmansJ(assans nuvarande delägare framlägga, samt åt eFterlervande
förvara.
För att sldlja emellan den första 1 mera oordnade tiden
af Am:ts-I<rigsmans-l{assans tillvaro, har denna lilla afltandling blifvit delad i 2:ne perioder , ln·nraf den första inne-

båller tiden från Kassans stiftelse intill 1783 ars Reglemente,
den sednare ifrån nämnde år till närvarande tid.

1 :a Perioden.
Am:ts-Krigsmans-l(assans öden (rdn gt·undläggningen till
1783.
Af de gamla handlingarne är oss om Am:ts-I<rigsmansKassan så mycl<et bekant, att första grunden till denna Kassa
lades i Stockholm 1 under Drottning Christinas regering år
' år
d et 1· urkunden den l Juni. nämnde
•
1642 , a r sasoro
gemene
som
viii
så
"Öfver- och Under-Officerare,
heter 13össesl<yttare, Timmermtin l Snidare , smeder
"Båtsmän,
11
m. 11. , som under Konungslien Majestäts Vår Allernådigste
"Drottnings och Fröliens samt Sveriges Hikes .AmiralitPI och
nsjö-Stat tjene'\ hvill1a 1 "då det oftast händer och sig till"drager, att somlice, igenom hvarjeltanda olyckliee tillfällen
1
"varda förlamade 1 dels rålia uti oboteliP"o SJ.u'·dom
, oc 1 en
"
"part, sedan man länge tjent och sie hafver bruka låtit
"blifva med ålderdoms brist och svaghet behäftad fönJta~
11 ,:1·n d e1ser,
manga och atskriiJge andre vedervärdiaheters
"
"'som en och annan kan tillstöta och andrabba, och så vida
"anfälita, försvaga och kraftlös göra, att man blifver till tjen"sten oduglig och oförmögen", alltså beslöto, att af lll•ar
Daler i lön , proviant-persedlar eller betings-förtjenst skulle
aflwrtas en fyrk *).
,,

.,

(l

•

•

'

Dessa medel , med tillägg af hvad som uti armbössan
hemma och till sjöss kunde inflyta, öfverlemnades åt Arn:tsBokhållaren att redovisa , och blefvo Holm-Amiralen jemte
Super-Intendenten satte till Inspektorer öfver dessa penningar 1 men utdelning deraf ficli endast ske genom Am:ts-CoJ") Ett fjerdcdels öre eller Th af inkomsten.
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leeinm, som meddelade den person, hvilken erhöll en eratifilwtion af denna insamling, ''en sedel" till Inspektorerne
uppå så mycket, "man finner godt och sl1äligt honom till
"underhåll om året att deputera".
Den 31 Oktober I 646 förldarade Drottning Christina sig
vilja upprätta ett Hospital i Stocldwlm, hvarest förlamade,
svage och vanföre Sjömän borde njuta sitt uppehälle, h vartill anslogos alla inOytande annhösse-medel vid hamnarue i
Sverige , Finland, Litland och Ingermanlund , Pommern och
Mecldenburg , "såsom _ett evärdel igen till bemälte Hospital
11 förordnadt deputat och underhåll".
På det att dessa medel
bestämd! belopp,
något
till
utgå
att
lwmma
mälte
lil!väl
1
förordnades 1647 ) , att af allt inkommande och utefiende
eods skulle i armbösse-medel erläeeas två öre Silfvermynt
af h vart 1 OO:e Dalers värde. stoeldJOlms Stad var dock
hiirifrån nndantaeen. Denna Amira litetet förunnade förmån
utsträclit<'s ytterligare 1648 2 ), då 1500 Daler. Silfvermynt
årligen anslogos till Hospitalet af Kronans räntor, samt Öfver-Ståthållare-Embe tet aubdaldes att utse en tjenlie plats
på Ladugårdslandet till Hospitals-tomt. Det vill lil1vål synas,
som hade armbösse-medlen föea ordrntligt blifvit till Kassan
levererade, enär Am:ts-Collegium gjort åtsl~illiee anmälanden
och påminnelser i sådant afseende, och 1660 3 ) förldarade
J{ongl. l\iaj:t, "att hvad Kronan finnes skyldig, slwll rilttigt
blifva erlagdt och lwntanteradt". staten började då redan
att anlita Kassan , ty 1661 lånte Kronan 36,533 Daler Silfvermynt, emot 6 procents ränta, att utgå af post-medlen.
Detta var en på den tiden icke obetydlig summa , och då
rfu1tan ej lwnde åstadkommas, sf1 tillät I<onp,l. Maj:t, genom
Resolution den 9 December 1662 , att Amiralitetet fick
') 1\ongl. Brefvet den 30 Mnrs 161~7.
z) 1\ongl. Resolutionen den tO Februari 16~8.
3 ) t\ongl. Brefvet den 13 December 1660.

immission i så många gods i Nordlanden, som årligen kunde
afkasta 6 procents rii.nta på ofvannämnde kapital, tilldess att
sjelfva hufvudstolen blefve återbetald. Denna immission blef
dock aldrig utaf, emedan Kammar-Collep,ium förlilarad e , att
godsens ränta redJn vore disponerad, hvarföre Kong!. Maj:t
tilll>annaeaf sig vilja för år 1663, "om nå gon möjliehet tillåter", af andra räntor utse bt>Lalnineen; och hvad de 1500
Dalerue årligen till Hospitals-Kassan vidlwm , så förlil arades
nådelip,en, att de slwlle följa, "när Kong!. Maj:t pröfvar (Jess
stat sådant tåla och medeifva'', och vid detta löfte synes
det hafva stannat, ty hvarken finnes Kronan hafva blifvit
debite rad för de utlofvade 1500 Dalerne, ej heller desse
någonsin, enliet Kassans räkensl1aper, vara influtne.
Amiralitetet lwm ocl1 i skuld till [{assan [)å det sätt
'
'
att Kassan hade ett Ombud i Stralsund, som ifrån hamname
i Pommern , l\'leclilenburg och Bremen inltasserade armpenninc-arne; samma Ombud var ock Kronans Agent för ekevirl;s-uppl>öp, h varföre de i Tyskland influtne medlen, "till
besparing af Iage", användes att betala ekevirket, hvaremot
Kassan erhöll eller skulle erhålla rembours af Amiralitetsstats- och Kammar-Kontoret.
I ett bref till Kammar-Collegium den 26 Februari 1680
förehåller Konung Carl XI detsamma, att medlen ej riktigt
ingått' och eifver befallning' att allvarlig en tills äea "så viii
11
lliintem~istaren *') som General- Tull fiirvaltaren samt tlere
"vederbörande i alla pro vincie r, som Armbösse-medlen för
"det året ell er på annat sätt toucherat hafva, att de sie
"hädanefter med dem i ingen måtto befatta skole, utan låta
1
under deras disposition , som Am iralitetet derom be' dem
11ordrandrs varder". Då lili vä l nil gon liqvid af de lånte
medlen ej nf hördes, ingicl• Am:ts-Collegium med nya på*) 1\assörerne

kallades i början för RänLemä stare.
]3
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minnelset' om betalning, och genom Kong!. Brefvet den l
Mars 1680 anbefaldes Kammar-Collegium att utse några
vissa medel, hvarigenom kapitalet med dess intresse måtte
ofördröjligen varda erlagdt, och så frarot medlen till Kronans
tjenst vore använde , ''borde Collegium om behörig refusion
''vara bekymrad, men finnas Inspektorer och Tullnärer till
''Armbössan vara sl•yldige och medlen hos dem innestående,
''så procederas genom lag och execution 11 ; och som aflidne•
General-Tull-Direktö ren, Kammar-Rådet Drakenhjelm befunnits till Armbössan vara skyldig 18,600 Daler Silfvermynt,
eller snarare derföre stannat i balans, så anbefalde Kong!.
Maj:t genast immission i den aOidncs arrvingars gods i Småland uti Norra och Södra Möre Härader, samt dess stenhus
'
i Calmar.
Kong!. Maj:t förklarade ocl(, genom bref den 20
Mars 1680, att då de af Kronan ltiGl låute 36,333 Daler
med 6 procents ränta derå, nu uppgingo till 72,2li3 Daler
29 öre, så skulle Kammar-Collegium söl1a att slialfa betalning, hvaremot Am:ts-Collegium anbefaldes, att när summan
af Kronans och Drakenhjelms skuld blefve ersatt, detsamma
skulle i dåvarande trångmål, taga hela beloppet 90,8li3 Daler 29' öre till låns, emot vederbörligt intresse, då l{assan
skulle få sin återbetalning, när Riksdags-bevillnings-medlen
ulföllo. Intetdera skedde. Kassan fick o el> äfvenledes 1682 1 )
införsel uti, eller rättare arrendet af godset Werder i Estland, i aft•äkning å Kronans skuld. Detta gods innehades
först af en Major Bul lring och sedan af dess arfvingar, deribland ärversten W. A. v. Schlippeubach, som gaf i arrende
eller afgäld 350 fM. Specie och 16 i läster Spanmål, hälften
Råg och hälften Korn , efter 17 .,} fM. Specie per läst Råe
och 14 fM. Specie per läst Korn 2 ). Sedermera öfverlemna1) Kong!. Bre f vet den 1 Mars 1682.
..
.
Sli vid a Riga-lästen var lika med b vad den nu är, __beraknad I
Svenskt mått till 18 tunnor f. m., utgJorde detta pns ror 1 tun~a
Rå" cirl<a 1 Rdr Specie och för 1 tunna 1\orn 36 sk. Spec.te; sal ed~s ko stade då 1 tunna Råg 2 Rdr 32 sk. Banko och 1 tunna
Korn 2 Hdr Banko.

2)
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des, genom öppet [{ongl. 13t•ef den 6 Februari 1685 1 godset
Werder med tillydande ägor och lägenheter till Am:ts-Krigsmans-Kassan, med tillägg, att inlwmsterne skulle i evärdeliga
tider stå under Amiralitetets disposition.
Utom de Armbösse-medel (2 öre af l 00 Dalers värde) ,
som den 30 Mars 16li7 blifvit påbjudne att af alla fartygs
laster utgå , erlades vanligen någon fri villig afgift i Armbössan, hvillwn inlwmst genom Konel. Brefvet den 20 Mars
1680 äfven tillerl;ändes Kassan, och bestämdes att utgå till
ett öre Silfvermynt af hvarje fartygets lästetal, både vid inoch utgåendet, och i följd deraf fick denna inkomst sedermera benämningen : ''Läst-armpenningar".
Ännu hade Kassan ej fått någon annan benämninB än
Amiralilets-Armbössa n, ooh då 1GS1 med Kassan gjordes
ett tomt-byte å Kong!. Djurgården , beliräftades detta byte
genom Kong!. Brervet den 18 April s. å. sålunda: "att
11
Am:ts-Armbössan för dess till refusion och vederlag erhållne
11 tomt å Djurgården nu och i tilllwmmande tider, utan
hinder
''och turbation, tillförsällras, att densamma skall blifva i Arm11bössans fria händer och disposition 11 •
Det första "Reglemente för Hongl. Amiralilets-Armböcsan"
utfärdades af Am:ts-Colleginm den 29 April 1681. Detta
Reglemente var helt lwrt. Det upptager ej högre grad än
Kaptens, h vilken undfick såsom förlamad ISO Daler om året
och såsom orl\eslös H4 Daler Silfvermynt. Hvad , som i
detta Reglemente bör fästa vår uppmärksamhet, är den rinea
sidinad, relativt till närvarande förhållanden, som ii r;de r um
emellan de högres och lägres pensioner. All gemenskap fi ck
såsom förlamad 36 Daler och såsom orkeslös 2li Daler Silfvermynt. Docli fingo Rote-l.låtsmållnen, för ålder och orl!eslöshet, icke någon pension af Kassan. Rote-Båtsmannen var
Svensiw Bondens tj enstförrättare i krizet; Rote-hemma net
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borde alltså föda honom på ålderdomen. Detta synes hafva
varit principen. Den ännu gällande föreskriften , att enkor
och barn efter i Rikets tjenst on1kommen gemenskap erhålla
nådegåfvor under 5 år, var först stadgad i detta äldsta
Reglemente, men gälde då för alla enlwr och barn, h vilka
ej erhöllo g;atialer längre än under 5 års tid. En annan
föreskrift, som nu ej linnes , var den , att om Officerare
gingo i främmande vänskaplig makts tjenst och derundet•
blefvo blesserade och förlamade, så undflngo de pensioner,
enligt stadgandet i Heglementet: ''lil;asom de uti I-Jans Kor.gl.
"Maj:ts tjenst sådane deras valeurs tecken undfångit och
"tagit hade".
Till Am:ts-Collegium , som äfven för Flottans räl;ning
hade lånt af Kassans medel, och vid 1684 års slut var sl•yldigt 79,965 Daler Silfvermynt, skref Konung Carl XI påföljande året 1 ): "Wl hafve sett hurusom J förlidet år hafven
"angripet Krigsmans-Cassall , och tycl<a WI aldeles intet väl
11
vara, att röra de fattiges medel, ehvad tarf ock å färde är".
Af Kassans äldre Hufvud-böcker in hemtas, att AllliralitetsStaternes bidrag , som benämndes : ''/i)erdedels Öres contributionen", iclw i behörig ordning inlevererades till Kassan.
Ej en gång någon rälwing å beloppet af denna afgift ingick,
utan flnnes i alla Hufvud-böclier intill 1684 2) ett blankt
conto för Fjcrdedels Öres contributione n, hvari det heter:
"Kong!. Amil·alitetet debiteras uti niisllöljande års [lok för
"innevarande års contribution, efter man till dato intet be11slie d de rom lmnnat erh~lla". Ändtligen flnnes i 1684 års
Hufvud-räkning afgiften debiterad, efter en af Kamreraren
Gripenklon afgifven Liqvidations-räkning, ifrån och med 1676,
i hvilket conto samma afgift är för hvarje år, intill 1680,
') Kong!. Drefvet den 12 September 1685.
2 ) 1683 års Hufvud-·bok.
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påförd , då den upphöt·, och 1 procents-afgiften ( Centonalen) med år 1681 vidtager, och debiteras till och med föt•
1683. För året 1675 synes alltså intet Am:ts-Staternes
bidrag hafva lwmmit Kassan till godo , och huru det. förut
tillgått, l.an ej utrönas , emedan någon äldre Hufvud-bok än
för år 1675 ej flnnes. 168~ debiterades alltsft på en gång
8 års bidrag med 13,152 Daler, men med boliföringen följde
dock inga penningar, utan påfördes Kong!. stats-Kontore t
9,341 Daler, och Kong!. Hå det, General- Amiralen Grefve
Hans Wachtmeister 3,811 Daler af nämnde summa , för att
ingå i liqvider med Kronan, som sannolil<t allt dittills begagnat dessa meJ el. Emedlertid måste erl1ännas, att Arm- och
Last-armpenn inge-medlen var en inkomst, tillräcldigt 3tor
att ensam rilila Kassan , ty denna intrad uppgick under de
äldre tiderne till 3 a ~ gfwger met· än alla Kassans utg: fter,
ja ett är än da till 39,000 Daler, eljest vanligen till omlo·ing
30,000 Daler, så länge ännu Finland, Li!land, Estland, Ingermanland, Pomtnern och Mecklenburg tillhörde Svenska Kronan, ty dessa Hinder inbt·agte emellan {- och hälften af hela
inkomsten. Räntefoten var ock obegränsad, hvarföre utlåning slu:dtle emot 12, 10 och 8 procent, hvill!et sistnämnde
var den vanliga räntan på större summor. sedan Vexelbanken inrättades, insattes der betydligare belopp, emot 6
procents ränta. I Följd af det upplwmna penninge-ock ret1
utlwm lil<viil 1687 ett Kong!. Intresse-Pial<at, livarigenom
räntel'oten bestämdf's till 6 procent För alla lån.
Enligt förut nämnde äldsta Hllfvud-bok af år 1675, var
Kassans l<apital då stiget till en summa af 193,810 Daler
Silfvermynt, ltvilket efter 1664 års myntfot utgjorde 119,268
$&. Silfver Specie eller i nanko, efter 1830 års lag något
öfver 318,000 $&. nanlw "').
") Silfver-Riksdal ern efter 166!~ års myntfot inneböll 534 ~ ass finsilfver, lika med Riksdalern enligt 1776 års myntlag 1 men efter
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Föga aktning synas vederbörantle på dessa sjelfrådighets-tider bafva hyst, äfven för den stränge Konung Cat'l
XI:s påbud och befallningar, ty uti ett Kong!. nrel den 6
Maj 1691 nästan beldagar sig Majestätet deröfver, att dess
bud och befallningar om Armbösse-medleD' iel!e blefvo efterIwmne af Tull-tjenstemännen 1 men något allvarligt mått och
steg deremot 1 eller till bestraffning af de felande 1 synes ej
hafva blifvit vidtaget, utan det påböds endast, att när någon
ej i rätt tid levererade penningarne, så sl;ulle "hvarje half-år
''derå berälmas ränta a 6 procent, och till Capitalet läggas,
''och sedermera genom vederbörande Executorer exequeras
"och uttagas".
Kassans ärenden och redovisningen hade i begynnelsen
blifvit bestridde af Amiralitetets ordinarie Tjenstemän *) ,
men under det Am:ts-Kassören Petter Fougman emot arfvode af 300 Daler Silfvermynt sliötte den så !wllade Am:tsArmbössan , funno vederbörande nödvänd;g!!eten påkalla en
särskild Tjensteman för denna Kassa. År 1679 hade Foul1o
man emottagit tjensten , och enligt fullmakten eller förord-nandet Iofvat ''att sysslan förrätta, som han det för Gud,
"Collegio och hvar ärliger man tryggeligen kunde och ville
''ansvara". Enligt instruktionen synes ej ännu når;on ordentlig kontroll på den snart sagdt ende Tjenstemannen
vid Kassan hafva funnits. Honom var väl förbjudet, att utan
Am:ts-Coller;ii tillstånd något af Kassans tillgånr;ar utlåna
och disponera , men sådant skedde icke desto mindre, utan
1830 års 530/080 ass. En Riksdaler Specie hade 52 öre och 1
Daler Silfvermynt 32, efter 1664 års myntfot; således var 1 Daler
= / 3 Rdr Specie eller 1 Rdr 31 sk. Banko. Denna höga valör
föll likväl snart, och efter 30 år var Dalerns vtirde endast ~ Rdr
Specie eller 1 Rdr 16 sk. Banko.

att Coller;ium på flere år synes hafva fästat uppmärllsamheten deruppå. Pröfningen af säl!erheten för de ntlånte
medlen berodde ock helt och hållet på Kassören , ty hans
instruktion innehöll , att när Am:ts-Collegium samtyckt, att
han fick något utlåna , då skulle han '' försällra sig om nöj''aktig underpant, enkannerligen uti guld, silfver eller andre
"dyrbare varor, samt faste stenhus , men ej uti gårdar af
''tr-äbyggnader i Stockholm , som af vådeld lätteligen kunna
"uppbrännas''.
Öfver-Kommissarien Gabriel Billethan hade 1685 gjort
fl era anmärlmingar emot Fougmans räl1enskaper, men dessa
anmärlminr;ar synas haft afseende på eftersatte redovisningar,
bärledde från den dubbla befaltninr;ens alltför hopade göromåi, ty man kan eljest ej förklara, att när, nämnde år ·::-),
Krigsmans-Kassan blef sldljd ifrån Am:ts-Kassan , Fougman
likväl blef Kassans förste Räntemästare med 800 Dalers lön.
Han fick då en Kong!. Instruktion , som något inskränkte
godtycldir;heten i denne Tjenstemans åligganden; men snart
förspordes åter, att Four;rnan, utan Kong!. Collegii tillstånd,
utlånt l!apitaler till private personer emot osäkra panter,
hvarföre ocl1 ban och bans lwutionister ejordes ansvarige
för desse låns inlwssering, och blef han derpå år 1688 från
tjensten skiljd. Collegium ficli särsliildt betala den person,
som uppgjorde flere års eftersatte hufvud-redogörelser, 11Varförutan en kassa-brist af 16,073 Daler hos honom förefanns.
Genom Kong!. Resolution och Förklaring den 24 Febr.
1688 stadr;ades, att alla de stridigheter, hvaruti Am:ts-Krigsmans-Kassan, i följd af penninge-lån eller eljest kunde råka,
antingen med låntagare eller kautionister, skulle irnmediate
upptagas och afeöras i Svea Hof-Rätt, hvad sak det vara
månde, på samma sätt "som med Banco-tvistieheterne ägde

*) Amiralitetets Stat upptog intill 1686: "en Casse ur, som tillika har

Armbösse-medlen om händer".

") J{ongl. Brefvet den H September 1685.
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''rum, så att de nedrigare Rätterue sig dermed «>j befatta
"måtte'·'. Denna rättighet torde hafva tilllwrnmit derföre, att
Kronan , flere af Rongl. nåderue och andre höge Erubettimfin
voro Kassans störste gäldenärer.
Am:ts-Collegium hade af förhållandet med Fougman insett nödvändigheten att lemna den speciela lwntrollen öfver
denna Kassa åt någon siirsldlcl person, på hvillien Collegium
lmnde förlita sig, och föll med sitt val på Öfver-Kommissarien, sedermera Landshöfdingen Salomon von Otter, som
1690 anmodades att öfvertuga inseendet öfver KrigsmansKassan.
Emedlertid hade Ombud för indrifning af fordringarue
blifvit antaget, isynnerhet för de fordrioear, som Häntemästaren Petter Foueman, utan sälierhet, utlån t. Ti ll detta
Ombud utsåes Häradshöfdineen Sven Adlerstjerna, som för
sitt besvär år 1692 erhöll en föräring af 5,000 Daler Silfvermynt.
På det lån , som Kong!. Maj:t och [(ronan tagit af Kassan , beräknades ej , såsom på andre lån , ränta på ränta,
utan endast års-räntan , som utgjorde 2,0_1 5 Daler ; men
som denna ränta aldrig liqvid erades, utan ölwde slw lden,
hade denna 1692 stigit till 78,217 Daler och Kong!. Amiralitetets slmld till 81,190 Daler. Då skref Konungen elen 12
September nämnde år till Am:ts-Collegium ett bref med uttrycldigt förbud, att ej för Kronans riilming använda något
al' Am:ts-Kriesmans-Kassans medel, med de orden: ''v iljann des WI för ingen del veta af något lån utaf Krigsmans"Kassa-medlen, emedan Wf, med Vår stora skada, nu efteråt
"hafva funnit, hvad alligenhet de förra- \ gjorda lånen oss
"hafva förorsalwt, genom det alt man gjort dems~mma, och
"sedan aldrig dragit bel;ymrner om deras förnöjande, utan
"komma de oss nu efterftt till största las t, börandes be-
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,nä.lte medel bibehållas oförryckte till de usus , hvarlill de
"äro anslagne, och ingalunda förryckas, ehvad nöd ock kan
"pålwmma, eftersom Wl ock hftrmed förlilare, att den sl1all
"blifva oss derföre res pansabel, som utom vårt expresse
"tillstånd, understår sig nå got deraf att förryclia, oaliladt
"hvad nödvändig före vän dning ban dervid lwn hafva att
"förebära".
Utom den Häntemästare, som för Kassan var antagen i
StocldJOim, had e år 1691 redan en särsl<ild Kassör måst anställas i Carlskrona.
Ifrån Am:ts- Collegiurn öfverflyttades år 1692 Am:tsKrigsmans-Kassans administration på det då inriittade Arn:tsStals- och Hammar-Hontoret, som egentligen utgjorde en
utbrytning af Am:ts-Col!egium. Öfver-Kommissarien bibehöll
doc!; special-inspel•tionen. På dennes förslag inrättades år
1695 i Carlsla·ona ett PantElne-Kontor, för att frulitbargöra
Ands- Krigsmans- Kassans kapitaler, emedan svårighet för
J(assan började uppstn, att få sina penningar ntlånte, utöfvet·
h vad Rilisbanlien emottagit eller l 00,000 Daler, helst ytterlicare 50,000 Dal er, som blifvit i Vexelbanlien insatte , ej
gå fvo någon ränta. På jordagods fick Kassan ej något ut15na "för hvarj r handa tillstötande gravationer och osålierh ets
"slwll". I detta Pantlåne-Kontor utlemnades medel, emot
pant af guld, silfver, lwppar och tenn. l förslaget till denna
inriittning nämnes, att Carlslirona då (1693), endast 15 åt·
efter första början till dess anläggning, vore näst Stoclil10lm,
en af de foll1ril;aste städer i Svel'ige *). Ett sliäl för inrätt*) Af de gam la Hufvud-böckerne på 1600- och början af 1700-!Hlet

visar sig, alt näst Stockholm och Götl1eborg inflöt det största belopp af Arm- och Last-armpenningar från Carlskrooa af alla Svenska hamnar, ja till t belopp emot Götheborg, h vi lket antyder en
viua litligare sjöfart dn, än uu för tiden.
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ningen af denna anstalt uppgifves ock vara, att Borgrarne
skoningslöst behandlade Kronans Handtverkare och Daglönare,
som voro tvungne att borga sine förnödenheter hos dem,
tilldess de lmnde med sin månads-lön erlägga betalningen,
men · om de ville försliaffa sig penningar, skedde det med
stor gravation och visst intresse för 11Var vecka, att detta
ocker på ringa tid, ja inom året öfvergicl; kapitalet.
Till Filial-Kassan i Carlslirona , som snart t:er ::ufvudKassa, ingingo alla inkomster ifrån städerne söder om Westervil>, äfvensom ifrån Pommern och Mecldenburg.
sedan Am:ts-Collegium förut, år 1690, anmodat ärverKommissarien Sal. von Otter att hafva öfverinseende öfver
Kassan, blef han 169ti genom en ''Kong!. vocation" förordnad
till Inspelilor öfve1· Arn:ts-Krigsmans-Kassan , med skyldighet
att hafva inseende öfver Kassans förvaltning och de lletjente 1
som dervid voro anstälde, h vadöre honom tillades en aiJöning på Kassans Stat af 400 Daler Silfvermynt eller 200 Ef?&.
Silfver Specie.
Nämnde år, 1696, erhöll Kassan sin första egentliga
Aflönings-Stat. Den upptog!
.400 Daler.
Öfver-l{ommissarien, som Inspektor
l

Hånlemästare i Stockholm

. . ..

l Sl;rifvare för Gratialisternes aiJöning dito

l Skrifvare för bol;slut och lwrrespondens

I Kassör i Carlsl1rona .
l Kontrollör derstädes
l Kassör
l Kassör

Riga ..
Pommern

800
300
250
450
250
200
100

Tillsammans 2, 650 D:r Smt *').
*)

Denna Slat uppgick således till nara lik~ med den nuvarande, ty
efter 1! Rdr B:ko per Daler Silfvermynt utgick då 3,533 Rdr 16
sk. B:ko, och nu utgå 3,950 Rdr B:ko, utom Vaktm~starens lön.

Det gamla af Am:ts-Collegium utfärdade R~glementet
för Amiralitets-Armbössan efterföljdes den 28 April 1696 af
det första Hongl. Reglementet {ör Am:ts-l(rigsmans-l{assan.
Alla Kassans medel tog Kong!. Maj:t under sin egen disposition. Inga gratialel', ej en gång till gemenskap, fingo utdelas utan Konungens tillstånd. Äfven detta Reglemente
upptager ej högre grad än Kaptens. Pensions-beloppen voro
lil1a som uti 1681 års Reglemente. Den , som mistat någon
lem eller eljest fått någon svår blessur, som dock ej hindrade personen att tjena, kunde få pension , ehuru han
fortfor att vara i tjenst; men pensionen öliades icke, om
en sådan i tjenst varande pensionär tjente sig upp till högre
charge. I sammanhang med detta Reglemente utfärdades
den l l Maj samrna år en Kong!. Förordning om alla Krigsmans-Kassans inlwmster, hvilka då bestodo i följande:
Arm- och Läst-penningar, den betydligaste inlwmsten, som
uppgick till oml1ring . . . . • . . . . . • . 25,000 Daler.
Annbösse- och hötes-medel på Örlogsfartygen
dito . • • . • . . . . . . . . . • • . . • . •
100
Armbössor vid Kassorna, i hvilka Leveranter,
som fingo betalning för leverans-räkninp,ar,
borde uppmanas att eifva någon frivillig
gåfva. (På många år inflöt intet , men
slutligen inlwm något från Pommern) ..
Centanal , l procent, af alla , utom lägsta
gradens Under-Officerare . . . . • . . . . .
Avancements-penningar, 2 procent . . . • • •
Af- och Tillträdes-afgift, vid l!öp af Rusthållshemman i Blekinge och Södra Möre. Tillträdes-afgiften 2 Daler, arträdes-afgift l
Daler 16 öre. (Denna Titel inbragte i
50 början intet, men sedan 1702 cirka) . . •
lnsl1rifnings-penningar, af Båtsman l Daler
och af fördubbling 16 öre . .. .

l(jO

208
40 Daler.
Sakören och bötet' vid Am:ts-!{rig-s-Rätten. .
Böter af Rusthå llare, som uteblefvo vid Ge36
neral-mönstringar, 2 Daler. . . . • . . • .
Intraderne af godset Werder i Es tland, i al't'älming å intr·esset på de af staten låntagne medel . . . . . . . . . . . . . . . . l ,2 94
Intraderne af Drakcn hjelmsl;a r;odseu i Calmar
150
Län, jemte ett stenhus 1 ) i Calmar stad
Arrende af Djurgåt·ds-platsen, som till Rats150
mans-Hospital blifvit upplåten . . . . . . .
Intresse pa de utlånte medlen . . • . . • . • 9,0 00
h vilket utgjorde en ungefärlie årlig iolwmst af ~7 ,280 D:r Smt.
Påföljande året (1697) sammanslor;os de båda siirsl!ilta
Kassorna i Carlskrona: Kassan för Gratialisternes 2 ) aflöning
och Pantlåne-Kassan, hvill!a ifrån den tiden stäides und er
en Kassör.
För att låta åt Kassan förfärdiga ett eget sigill , behöfdes Kong!. 1\'Iaj:ts tillstånd , gifvet i Kong!. Resolution af
år 16!)6.
På 1 700-talet började Kassans inlwm.ster att till en
del ännu mer oregelbund et inr;ft. Ann- och Last-armpenningame förminsl.ades först genom Carl XJI:s krig och der·efter genom Östersjö-provinsernes förlust. Centonal en redovistes ofta ej på flere år, och redovisningen vid Kassan lärer äfven varit oordentlir;, t y Ilufvud-böckerne äro daterade

1)

SLen!Ju ge t i Ca lmar begagnades i början till Amiralitets-bus, och
pMördes då hyra med 56 Daler årligen; men sederm era gaf det
in ge n ink oms t, emedan, silsom det uppg uf, , "ingen fanns, som dot
"h~de nöd igt att byra".

2

"GraLialisler" benämnd es i de äldre liderue alla, så väl pensionstagare sum enkor och barn .

)
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6 a 7 år efter redogörelse-året. staten' som hade låntagit
betydlir;a summor , betalde aldrig någon ränta. Koogl. Maj:t
och Kronan var, genom 6 procents ränta, lagd till kapital et,
år 1712 skyldie . • . • • . • . . . . . . . . 118,333 D: r Smt.
AmiralitetP.t., som endast å en po st af 2,269
Dal e r påfördes ri.inta, gäldade . . . . . . 83,914 och Kong!. Am:ts-Stu.ts- och Kammar-Kontoret, som påfördes ränta å somlip, e poster, utan att den uår;onsin liqvid erad es,
var sl1yldi gt . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ~, 178
stats-Kontoret, som uppburit de 1684 debiterade Am:ts-Staternes bidrag för fl ere
äldre år, hade h varken betalt Ila pital et
9,341 eller derå blifvit påförd ränta . . . . . .
Sammanlagd Stateus skuld 445,766 D:r Smt.
Am:ts-Stats- och Kammar- Kontor·ets slm ld hade först
betydligare ökats 1699, då det lantog 77,500 Daler af de
föt' Kassans räkning i Banken insatte penningar. Det var
ock lätt för detta verk att åtlwmma Kassans medel, då densamma stod under dess omede lbara styrelse. Sl;uldsättningen fortsattes sedan på ett för denua Kassa ruinerande sätt.
1710 upptor;s 4,000 Daler, 1712 låntor;s 7,000, 1713 åter
3,500, 1714 1,000 Daler, 1716 4,500 Daler, ocb dessutom
intlytande Last-armpenninear i Pommern.
Tillståndet i landet måste bafva varit högst nedslående,
då man tor, sin tillflykt till sådane medel , som nu följde.
Sedan man för året 171 O afdragit i kontribution till staten
5:e pennin ge n eller 20 pi'Ocent af alla löuer och r;ratialer,
och Kassa ns betyd ligaste lwpitaler blifvit anlitade af statsverket, utan att gifva någon afkastning, måste man 1713
r;ripa till den utväg, att en tredjedel af alla Gratia listers
pen sionPr, utan undantar;, innehöJlos, emedan Kussan ej
kund e tåla vid att utbetala belo ppen till fullo 1 dock f;fwlle

211

210
de utgå, näi' bättre tider inträffade, och Gratialisterne haue
dem emedlertid till godo '"'). Vidare föreskrefs genom Kong!.
Brefvet, dateradt Stralsund den 6 Juni 1715, att, i alilseende
till Gratialisternes, eenom kr.ieet så ökade antal, att ultjifterne gineo till omkring 3,000 Daler öfver inlwmsterne, borde
ifrån pension uteslutas : l :o de, som i f(ronans tjenst ej
mistat arm eller ben, eller blifvit förlamade ; 2:o de, som
ej voro så orlieslöse, att de ju med arbete sig lmnde försörja ; 3:o u e , som hade egen förmögenhet, och 4:o de
enlwr och barn, hvillws män och fäder ej omlwmmit i Kronans tjenst. Dessa åtgärder måste synas besynnerliea, om
man kastar en blick på Kassans lwpital-lwnto i dessa års
Hufvud-böcl1er, ty då finner man nämnde år 1715, att Kassans kapital var 1,018,867 Daler Silfvermynt, och att alla
utbetalningarne uppgingo till endast 20,137 Daler, men inkomsten deremot till U, 179 ffi&. Förhå llandet är docli lftlt
utred t, när man betänl;er, att intressen bolifördes på både
en del stats-sl1ulder och en mlingd private personers, som
aldrig ingingo , utan endast syntes på papperet, ölwde de
osäkra fordringarne och i samma mån Kassans osälna kapitaler.
År 1716 hade CaroliDens värde blifvit ~aslstäldt till !
högre än förut, eller ifrån 40 till 50 öre Silfvermynt, hvarfö1·e Am:ts - s tats- och Kammar- Kontorets skuld-summa i
denna proportion ökades , för den del af fordringen , som
blifvit utlånd i nämnde myntsort, livarigenom skulden vid
detta års slut blef 316,840 Dalei' Silfvermynt. År 1718
hade en särskild Kong!. Upphandlings-Deputation tilllwmmit,
som emot Ril1sens ständers obligationer licl1 af de i Vexelban11en för Kassansrälming insatte medel låntaga 21,750 Daler
i Spe cie-m~nt a 2! Daler på Specie-Ril1sdalern, och vidare
förvexlades 7,690 Daler i redbart mynt, emot mynt-teclwn,
") Denna våldsamma åtgärd fortfor ända till den 1 Juli 1719.

a

12 proc.
för hvilken vexling i böckerna skyllrar en ttvans
Hvarje Riksdaler Specie betaldes med 18 Daler i myntteclien (elle1· 18 koppar-rundstycl1en).
Genom Drottning Ulrica Eleonoras bre f den 29 . Nov.
1719 till ade~ 5 års gratinler åt hustrur och harn till UnderOfficerare viC: flo ttan , som blifvit tillfångata!jne i Danmarl;,
''men af Dans!wrne sedan till Venetianerne bortsålde 11 •
Den allt mer öfverhandtagande financiela oredan ledde
till en mängd nödfalls-utvägar, hval'ibland den, att utan·endera tullarne i sjöstäderne, icke var ibland de sämre, emedan staten, utan tvifvel, blef af Tull-tjenstemännen bedragen
på inlwmsten. Med år 1715 hade ensldlte städer börjat
arrend era tull-intrad erne, och l{rip,smans-l{assan erhöll ifrån
dem, i ers ättning för Last-armpenningarne, ett visst belopp.
slutligen tillväp,abragtes ett ordentligt bolag, under namn af
General-Tull-Arrende-Societeten, som öfvertog inl1assei·ingen
af tull-intraderne, och derföre betalde Kronan en viss summa,
samt, i stället att redovisa Last-armpenningarne till Krigsmans-Kassan, godtgjorde henne 10,000 Daler årligen i ett
för allt, liVarmed Kassan måste vara belåten , emedan denna
inlwmst nedsjunldt vida under nämnde belopp. Detta börjades med år 1727. Pommern och Mecklenburg redoviste
likväl på samma sätt som tillförne.
ÅI' 1724 stad ga des i allmänhet, att den, som hade lön
å stat, ficl; ej behålla någon pension utur [{assan, då ställningen sådant ej vidare medgaf '"'). Samma år förordnades
Nu indrogs för Vice-Amiralen Nils Ehrenschöld en pension af 375 Daler, emedan han var i
tjen st vid flottan; för Kapleo Ilillinggreo 1 som hade t 80 Daler,
min skades pen sionen till 60 Daler, derföre att han aldrig tjent till
sjös; för l\3pten Gyllenshuf indrogs pensionen helt och hållet, af
det skä l, att hao hade egendom nog, alt utan pension kunna subsistera, och för Öfver-Skeppareo Trolies hu stru indrogs ett gratial
af 8!1 Daler , derföre att man fåll underrättelse, det mannen lefde
och var i Holländsk tjenst, o. s. v.

*) l{ongl. Ilrefvet den 16 Januari 172!1.
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af Kongl. Maj:t, "att någon i processen erfaren man skulle
"antagas, att infordt'a och till slut bringa de stora och an''senliga balancer, som Am:ts-Krigsmans-Kassan, så hos Kro"nan, som private ägde att fordra", med löfte alt erhftlla
10 procent af hvad som kunde indrifvas, ett arfvode, som
nogsamt bevisar, hum föga man trodde på någon liqvid för
dessa gamla fordringar I).
Archlimiistarne hade, ii nda till 1722, varit frie från afgifter till Kassan , men blefvo då , vid en löne-förhöjning,
genom Kong!. Brefvet den 6 Februari n. å., ålagde att
betala centoual. Gratialerne till enkor efter i Kronans tjrnst
omkomne Båtsmän nedsattes från 36 Daler till12 Daler årligen.
En ny Stat för Kassan blef faststiild den 5 Maj samma
år, då många inskränkningar sliedde 2 ). Den lyder:
650 D:r Smt.
400

l Inspel1tor i Carlsl;rona. • . . .
l Kassör derstödes. . . . . .
l Räntemästare i Stocld10lm . . . .

. .. 400

med Slirifvare-hjelp . .

·~ 500

• .

50

l Kassör i Pommern

Från denna tid verl1stäldes bokslutet
blef Kassans bufvud-station.

Carlslirona, som alltså

Som de Dralienhj elmslla godsen inbragte så ob<:>tydlig
ränta, beslöts att sälja dem på offentlig auktion. Detta
l) Något iukasser~des vä l , men arfrodena till Ombudsmännen uppf1ätLe de smulor, som händ elsevis b~rgades . Så erhöll Revi sionsRekreteraren I-Ijelmstjernas enka en gratifikntion af 6,000 Daler
1\opparmynt, för det maoneo i lifstiden indrifvit några 1\assan till-

börande fordringar.
2) Emedlertid måste extra bidrag snart beviljas, och 1735 erhöll

Inspektoren och 1\assören hvardera en Skrifvare till bilrtlde med
150 Dalers lön, och Inspektoren undfick dessutom för den förflutna
tiden eo gr~tifikation af 600 Daler.

verl1stäldes 1728. Egendomen bestod af 4! mantal Friilse
samt 2:ne utjordar. Amiralen Carl Ruth inropte godset för
2,400 Daler Silfverm ynt, ett pris , som iifven för den tiden
synes bafva varit särdeles fördelaktigt.
Nu börjades de rnalitägande Hillsens St5ndcrs r..egerneute. Kassans i Lånebanken insatte medel "togo och använde" (enligt ordalydelsen i Kongl. llrefvet den 4 Februari
1745) stäoderue år 1731, utan förfrågan derom, såsom lån
för Ständernes riilining, ''till lisa i Rilwts beliYmmersamma
"ställning" 1 ). Summan utgjorde 357,000 Dale; Silfvermyllt,
hvar·å lofvades 4 4 procents ränta, och med g·aranti af stora
Sjötullcn. Räntan betaldes väl , men i stället att liqvideras
i god t mynt, erhölls koppar-plåtar med 16 procents Iage,
bvarpå Kassan betydligt förlorade och hvaröfver Am:tsCollegium hos Kong!. Maj:t förde klagan, men tick till svar,
att låta sig dermed nöja.
Sel1reta-UtslwttPt fattade samma år det beslut 'l) 1 att
Am:ts-Krigsrnans-Kassan skulle till Wadstena l{rigsmanshusKassa, irrån och med år 1732, intill påföljande Riksdag, årligen såsom lån aOåta 5,000 Daler Silfvermynts räntor motsvarande belopp, emedan, efter krigets slut, så många
Gra tialister vid At·meen tilllwmmit, att Staten måst upplåta
betydliga hemmantals-räntor till Gratialisternes aflöning, hvil[1a
räntor nu på det sätt siwile indragas, alt båda Kassorne
gemensamt erlade 10,000 Dalet· i hemmantals-räntor motsvarande summa, af deras ofrul1lbara kapitaler, till Gratialisternes aflönande, livarigenom de disponerade hemmantalsräntorne till Statsverl;et åter indrogos. I 2:ne år fick Kassan sålunda utbetala 6,661i -i Dn ler Silfvermynt om året,
utan att Kassan derpå undfick någon ränta; endast då fram1)
2)

Äfven \Vadstena 1\rigsmanshus fick släppa till sina medel.
l\oogl. Brefvet till Am:ts-Collegium den 6 Juli 1731.
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deles åren 1738 och 1739 ekar fätdes P'1 krigsmanshushemmanen för Amiralitetets rälming, fick Wadstena Krigsmansluts q vitta och afsl;rifva 1 1215 Daler, som Amiralitetet
stället öfvertog I).
Allt detta sl;edde, under det Kassans egne Gratialister
ej utbekommo den tredjedel af deras gratialer, som innehölls emellan åren 1713 och 1719, till ett belopp af 21,502
Daler, och hvillws utbetalning först anbefaldes år 1737 2) ;
men för alla dem, som under tiden aOidit, tillåts beloppets
afsl;rifvande, eller med andra ord, insattPs Kassan till arrvinge, och på detta sätt afskrefs genast 15179-i Daler, eller
mer än

i-

af hela fordrings-beloppet.

När Kassan sålunda alltjemt var en r,rufva at statsverket, kan man ej så mycket undra öfver, att de ensliilte tycl1te sig ocl1 lmnna drar,a strån från samrna bo. Ett
Kammar-Råd Gruudelstjerna hade på 1720-talet å DjurgårdsHospitals-platsen inl;rälitat en del 1 och derpå byggt glasbruli
m. m. , utan att till Kassan betala den ringaste afgift, llVarföre Inspektoren slutligen år 1733 härpå gjorde anmärkning 3). Samma år klagades deröfver, att i af- och tillträdes-afgift för köp af Rusthålls-hemman i llleliinge och Södermöre nästan intet inOöt. Denna inkomst finnes ej i
Kassans räl1enskaper redovist före år 1702, då Befallningsmännen Måns Lyckå i Blel•inge (för Hi96 till 1703) inbetalde jemnt 100 Daler, och Bengt Törneroot i Södermöre
erlade 7 Daler. Mycket undersler måste i äld1·e och sednare
tider hafva ägt rum med denna afgift, ty af Arn:ts-Collegii
1)

Kong!. Brefvet den 11 Februari 1746.

2)

1737 års Hufvud-bok.

3)

Djurgårds-tomten var dels upplåten till kyrkogård, h varest för de
lik, som deri begrafdes, betaldes en viss afgift till 1\assan, dels
var en del deraf till varf upplåten, emot 150 Dalers arrende.

Resolution den 17 Juli 17 45 visar sig, att afgiften alls icke
blifvit erlagd för mindre bernmans-delar än hela hemman.
I . nämnde Resolution förordnas, att restantiern e för 1736
och förra åren fin go lemoas oin lm1fde , och tillades Befallningsmännen för indrifningen och levereringen framgent ett
arfvode af 2 procent.
Am:ts-General-Kommissariatet hade år 1733 befallt, att
enkorna borde ansl;affa prest-attes ter till lwntroll vid utbetalningen af J eras gratialer, men på förfrågan de rom hos
Am:ts-Coller:ium af Kassans Räntemiistare Petter Psilanderhjelm,
fann Collegiurn för god t att bestiimma, "det sådan föres krift
endast "afsåg de gemenes och Under-Officerarnes enkor,
men icke ''var att lämpa till personer af distinction".
uti bref den 20 Augusti 1735 anbefaldes , att ett nytt
Reglemente för Kassan siwlie utarbetas, och under samma
dag utfärdades Kong!. Instrulltion för Inspektoren , då en
ganska allvarlig lwntroll infördes. 3:ne lås och nyeidar borde
förvara alla de medel, som öfverstego dagliga behofvet. En
nyclwl hade Öfver-Kommissarien, en Inspektoren (s-ede-rmera
Kamreraren) samt Kassören den tredje. Anledningen till den
större varsamheten vid penninge-kontrollerne igenfinnes uti
Kammar-Revisionens bre f den 13 Olltober 1735, h varuti föres den klagan, "att Kronans tillständige inlwmster blifvit af
"otrogne uppbördsmiin tillgripne och försliingrade , och det
"ofta så oförskämdt och öfverdådigt, att hvad månr:a tusende
"af Hans Maj:ts trogne undersalar e, med svett och trälsamt
"arbete försilatfat sir, till Krono-utskyldernes riktiga erläg"gande, det har en trolös och äreförgäten uppbördsman till"gripit och försidngra t".
Icl(e förr än år 1737 ,y.) erhöll Am:ts-Collegium tillstånd
att utlåna penningar på ograverade fastigheter på landet, i
hvilka fulllwmlig tillgång fanns för det gjorda lånet; äfven
*)

Kong!. Brervet den 16 .Juni 1737.
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anmanades Collegium , att med all flit sölm göra ~edlen
.fruktbare, genom att uppköpa Låne-Bankosedl~r, eller emot
säkerhet och paulsättning af guld , silfver, lwppar och tenn,
och slutligen genom att tillhandla sig lottsedlar i GeneralTull-arrendet.
Då Ril1sens ständer vid 1739 års Ril1sdag blefvo underrättade om Kronans skuld till Krigsmans-I{assan , hlef en
Liqvidations-Kommission anbefald, hvartill skulle utses särskille Rommissarier å Kronans och särsl1ilte å KrigsmansKassuns vägnar. Kronans slnlld, sedan 1692, uppgafs då till
175.303 Daler, utom Stats- och Kammar-Kontorets, Amiralitete~s, Riksens Ständers egen, Stats-I{ontorets och Ril;sens
ständers Kontors, sammanlagdt uppgående till 1,~66,267
Daler, och för hvillw, utom de af Stiinderne låntagne, ingen
garanti förefanns. Dessutom anmäldes, alt enskille personers
slwlcler, för hvill;a till största delen inp,en förhoppning om
betalning gafs, bestego sig till 797,901 Daler, hvarföre Kong!.
Maj:t anbefalde Liqvidations-Kommissionen, att äfven undet·söka förhållandet dcrmed. Denna Liqvidations-Kommission
synes ej hafva kornmit till verk med annat, än en liqvid
emellan Kassan och Ands- stats- och Kammar- Kontoret,
araf voro ränteh vars slwld utgjorde 1 ,005,~9a Daler , hv_
den 15
verl\stäldes
Liqviclationen
Daler.
908,316
bärande
år
lånet
Juli 17 U på det beqvärulip,a säl t , att dft primitiva
1699 utgfttt ml'd 50,000 Daler i Caroliner, och deras vid
li qv idations-tid t>n varande värd e, a 1 Daler 18 örr, utp,jorde
78 125 Daler, Kassan ej lwnde tillätas att få uppdrifva siu
fordran högre än till allerum tantum, !JVarföre Kong!. MaJ:t
. lät afslu·ifva 752,216 Daler, och som Krigsmans -Kassan
emedlertid hade samlat de contribntioner af 5:e, l O:e och
20:e penuineen , som Grati alister ne borde å sina gratialer
erlägga, alltifrån 171 O till 1733 *), h vilka medel icke blifvit
'

o

") 1710 var Slals-contributionen af löntagare 20 procent, 1711 10
procent, 1723 5 procer.t., t7lf3 8 procent, 17lf8 9 procent.

till statsverket levererade, utan synes hafva varit pårälmade
· till dt slags pant eller reserv-fond , afqvittades nu detta
belopp på skulden med 31,112 Daler, hvarigenom återstoden,
med tillagd t'änta för året, uppgick till 220,!~32 Daler, hvarpå
sedan ej fick nåeon ränta beräknas. Kummar-Collegium och
Kammar-Revisionen hemstäide, att Kronans hela skuld måtte
afsl1rifvas , men Am:ts-Collegium stred manneliea deremot,
och saken blef tills vidare njournerad.
Genom Kong!. Brefvet den l O Februari 1738 hade en
jemlming eller minskning i gratialerne blifvit anbefald, så
att de förlamade Båtsmännen ned sattes från 36 Daler till
18 a 2~ ; Volontärer och Kofferdi-Båtsmä n, förlamade, från
36 till 2~, samt gamle från 24 till 18 Daler. Deremot hade
på Riksens Stilnders fram stii llnine, r;enom Resolution på allmoeens besvär den 17 December 173~ 1 ) , blifvit beslutadt,
att earnie och orkeslöse Båtsmän jemväl simlie undfå gratiul
af Kassan med 12 Daler Silfvermynt om året, en förmån,
hvaraf desse ditintills varit i saknad. tikväl minskades beloppet sede rmera för alla, så att somlip,e erhöllo endast 8
och andre hlott 6 Da ler årlieen; docl! fingo de, som någon
11
consi derabel lem 11 mistat hade, bibeh ålla det gamla gratialet. Ril1scns Stiinder beslöto, att till Kassans förlwfran siwile
inskrifnines-penningar (s om dittills endast betalts af Båtsmän) erläggas af all gemensl;np, samt att alla läffsla r:radens
Under-Of(icerare, som dittills varit befriade från centonal, nu
skulle sådan erliigp,a 2 ). Man kan ej rätt förstå, hvad Stiinderne hade härmed att slwffa, helst de beslutade afp,ifterne
voro sådane, öfver hvillw Stlinderne icke kunde äga någon
dis positions- rätt.

l) Kongl. Förordningen den 2!f Januari 1735 och · Kongl. Brefvet den
21 Oktober 1736.
2)

Endast Arcblimä slarne hade sodan 1i22 betalt.
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Bland de restrictioner, som trpptänktes för att minska
Kassans utgifter, voro ocl< följande föreskrifter, som i Kong! .
Kungö1'else den l Juli 1739 allmängjordes , nemligen att
inga andra enlwr oeh barn und!ln[io gratialer af Kassan , än
de, som kunde visa: I:o att de hvarlien i städer eller på
landet besutta någon så god fast eller lös egendom , att de
deraf kunde hafva nödtorftigt uppehälle; 2:o att de ej hade
några närines-greuar eller annan utväg till uppehälle, och
3:o att de ej förde gudlöst, yppiet eller slösal;tigt lefverne;
och att om någre, som redan fått gratial , beträddes med
sådan lefnad, skulle d~ mista detsamma.
I anledning af Liqvidations-Kommissionens gjorda anmälan om Krigsmans-Kassans fordringar hos Kronan , yttrade
sig Rikets Ständers Sekreta-Utskott, 11 att det, af allmännelig
"ömhet för ett sådant verk, e-erna sett sig lmnna förhjelpa
''det till sin förnöjelse, men att omständigheterne voro så''dane, att man för denna gången måste uppslijuta föran11staltningen derom , men att berörde Kassa lärer emedlertid
11 ändå fullkomligen kunna vara försiilirad derom, att, lilunätigt
"Hiksens ständers gifne löfte' hafva _:;in betalning att för11vänta, så snart det sig göra lf1ter 11 *).

Då Sekreta-utslwttet 17 43 beslutat understödja flyktingarn e från Finland, men dertill ej hade medel, anbefaldes
Krigsmans- och Wadstena Krigsmanhus-Kassorne att hvardera
för detta ändamål utbetala 5,000 Daler, intilldess Hikets
ständer lmnde utse fond till återbetalning' hvill;et dock
skedde följande år.
Nämnde år erhöll Am:ts-Krigsmans-Kassan en stor förmån, då genom Kong!. Drefvet den 15 Juli 17 43 förldarades,
"att alla Am:ts-1\rigsmanshus-inlwmster, af hvad namn de
*) l{ongl. Br·efveL den 21 Oktober 1HI.

,måg e va1'a, böra ej mindre än Pupill-, Kyrlw- och Slwle"medel vara privilegierade".
I följd af uriget hade de förlamades antal så betydligen
tilltagit, att år 1"1 45 måste de gratialer, som blifvit beviljade före år 1738, nedsättas till det belopp, som nämnde
års Kong!. Bref innebåller, så att desse r;amle eratialister
mistade, somlir;e hälllen och andre i af sina gratialer. För
vår tid , uti hvill;en en bättre ordning är rådande, måste
desse ofta återlwmmande vålds-handlingar emot de värnlöse
Gratialisterne väcl;a bittra känslor. I\assans l;apitaler anlitades af suveräne Hege nter eller ständer, och de, som uppoffrat sig i Hil;ets tjenst, fingo på gamla dagar nästan svälta !
Ett nytt Heglemente om gratialer för enlwr och barn
utfärdades den 14 Mars 1750. Gratialerne blefvo deri för
somliga fall bes!Limde till en viss procent af männens löner.
Då mannen eller fadren i Kronans tjenst omlwmmit, erhölls
gralial i 10 år, nem ligen i 5 år efter 1696 års Heglemente
och i 5 år efter detta Beglementes 2:a lilass. 2:a klassen
erhöll 40, 33 t och 25 procent af lönen , men endast i 5
år. 3:e lilassen hade 25, 20, 16 och 12 procent af lönerne
för lifstiden.
Ombudsman vid Kassan hade egeniiigen ej funnits annorlunda, iin att särsliilte lagkunnige miin anlitades tillfiilligtvis och erhöllo för sin möda obestämda arfvoden *) , men

'

*)

Advokat-Fiskalen Löfgren blef genom 1\ongl. Brefvet den 6 Nov.
1735 antagen att indrifva de äldre osäkra fordringarue, emot 10
procents arfvode för dem, som tillkommit efter 1719, och 20 proc.
eller derutöfver, efter omsWndigheterne, för de ännu äldre. Intet.
synes hafva influtit, som var värdt att nämna, hvaremot KammarRfldet Löfvensköld, som år 1751 fick 500 Dnler och 1753 605
Daler, hade verksamt bidragit dertill, aU liassan af Rikets Stäoder
fick dels någon rä nta, dels liqvid för den återstående delen af
Am:ts-Stats- och l(ammar-l\ontorets skuld, och kraftigt bandlagt
åtskillige andre 1\assans äreoder. Till slut -ersättning erhöll ban
1766 ett belopp af 22,289 Daler.
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är 17 47 fick Advol!al-Fisl<alen Emanuel Adelcrantz 300 Daler
i arfvode för dess möda och omsorg vid Am:ts-Krigsmansoch lnqvarteriogs-Kassomes utlåningar. Detta arfvode utgick
först såsom gratifikation, men år 1753 blef det permanent*).
Krigsmans-Kassan har docl1 deraf endast betalt 200 Daler
och In q varterings-Kassan 100 Daler.
Öfver·-l{omrnissariens inspel1lions-arfvode hade blifvit indraget 1722, men genom [{ongl. J3r·efvet den 10 Juni 1755
hlef det åter anslaget till 400 Dal er, som dåvarande ÖfverKommissarien Bergenhjelm ficl1 uppbära, äfven för den förflutna tiden. Ilan fick då på en p,ång 1,678 Daler 28 öre.
tandshöfdingen och P.iddaren v. Ilauswolff sölile år 1758 att
för den tid , ban hade varit Öfver-Kommissarie , äfvcn få
njuta arfvodet till godo, men ficli derpå afslag " till dess
framdeles Kassan kunde utgiften tåla''. Samma år blef dock
genom Kong!. Brervet den 14 November så väl Landshöfding
v. Hauswollf som Am:ts-Kammar-H5det Baron Raab för den
tid, de varit Öfver-Komrnissarier·, tillerkände rätticheten att
för de förflutna 5ren uppb;ira arfvodct. Deras anspråk gingo
till öfver 6,000 Daler, dock skulle medlen successift utgå.
Baron Haab hade redan 1753 fått en ersättning af 2,000
Daler, enligt samma års Hufvnd-boli.
År 1753 hade en ny Liqvida!ions-Kommission blifvit
föt·ordnud, liVartill Öfver-Krir,s-Kom mis sarien Jr,r,slröm med
2:oe "sld clilige m~in" från Kammar-C oll egiu:n å Kronans väg·nar utsågos, hvarjemte Am:ts- Co ll ez ium Uck välja 2:ne sådane
sideldige män. Efter långvar-iga öfverliiggningar och tvister
inom denna Kommission, och u3 den tinnu 1760, således
eft el' 7 år, ej lwmmit till slut med sitt arbete, hemstålde
Am:ts-Collegium att nye Liqvidations-Kommissarier måtte
utses, hvill1et Kongl. Maj:t do ck afsloe, oeh i stiill et befalde,
*) 1\ ong l. Urcf ve t deu 22 ~bj 1753.

alt untlersölmingen om Kassans äldre fordringar hos Kunr,l.
i\1aj:t och Kronan, hvarom Kommissarierue ej lmnde åsämjas,
simlie öfverl emnas till Kongl. Kammar-Revisionen att afdömas eftet' lag och sakens beslwffenhet. Genom nämnde
Embets-myndighets Utslag den 19 Maj 1 7(i2 fråndömdes
Krigsmans-Kassan af dess fordran hos Kongl. Maj:t och Kronan 166,036 Daler, hvilket förelwmmer så mycket anmärkningsvärdare, som på denna Kronans slmld icke, såsom eljest brulwdes, rälillades ränta på ränta, utan allenast h varje
års ränte-belopp 2,015 Daler hade blifvit lagd till skulden
33,596 Daler, som derigenom , och medelst några smärre
tillliomne poster, ökats till 218,079 Daler, hvaraf endast
52,043 Daler fingo stanna qvar på papperet, utan att derpå
någon ränta vidare fick beräknas. Förut hade år 1747, i
följd af Selireta-Otskotlets beslut 1 ) , de 13,333-} Dalerue
afsl•rifvits och gått förlorade , som Krigsmans-Kassan blifvit
bel'ald alt år 1731 , såsom lån, lemna till \Vadstena Krigsmanshus , med obetalda räntor nu uppgående till 20,516
Daler, och h varå Kassan, i af betalning, endast bekommit ett
belopp af l ,215 Daler af Amiralitetet för fä Ide ekar å Krigsmansil us-hemrnanen.
Koslnaderne vid Liqvidations-Kommissionerne blefvo äfven påförde Kassan.
Emedlerlid fi cl1 Kassan löfte, att på de 220,432 Daler,
som Kongl. Am:ts-Stats- oeh Kammar-Kontoret ännu var sl•yldigt, efter l H l års knapphändiea liqvid, erhålla 4 procents
riinla, h viii; en ränta ock riktigt Iiqviderades de första åren, .
men redan efter 2:ne åt· anlwm ett Kongl. Brer 1752 2 ), som
förldarad e, att Ka ssa n fick nöja sig med 2i procent, hvarföre
1 af de redan betalde intresse-medlen afdrogs på lwpitalet, med
') 1\ongl. Brefvet den 29 J u Ii 1'71-7.
1\ougl. Uref ve t den 26 Maj 1752 .

2 )
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28,137 Daler; då lillväl hela fordrings-beloppet redan till en
del år 1751 blifvit liqvideradt, och resten betaldes 1752, så

var ränte-nedsättningen ej synnerligt att fästa sig vid , då
kapitalet räddades.
1754 måste Krigsmans-Kassan åter bispringa Kong!. statsKontoret med ett större lån på 100,000 Daler Silfvermynt,
emot dess försl;rifninz och G procents ränta, hvarjemte cenom Kungl. 13refvet den 25 Ol1tober s. å. försiil;rades, att stutsKontorets afgifna försl;rifning skulle äga all verl;an till Kriesmans-Kassans fullkomliga säl;erhet, samt en sådan undsättning
hvarl;en då eller framd eles lända bemälde Kassa till förffing
i dess privilegier och rättigheter. Denna skuld blef ril!tigt

liqviderad 1769.
Ända till år 1756 hade Krigsmans-I{assan fått åtnjuta
portofrihet för sine bref, men Ril;sens SHinders Sekreta-Utslwtt
bade lwmmit underfund dermed, att "Krip,smans-Kassan slwll
11 vara till sina inl;omster gansl;a förmögen",
hvarföre både
Krigsmans-Kassan och Arn:ts-Inqvarterings - Kassan, som ock
hade ecen fond, mistade fribrers-rätten *·).
Af Kong!. Muj:t anslogs, genom Nådigt 13ref den S Januad 1760, till den då inrättade Am:ts-Barnhus-Siwlan, 1000

Daler Si lfv ermynt år·ligen af Am:ts-KriBsmans-Kassan, nä1' dess
behållne inkomster sådant tålde. De frivillige ~åfvor, som i
Armbössorna på Flottan, vid Domstolarne och Elwnomi-Kontoret samlades, och förut tillfallit Am:ts-Krigsmans-Kassan, öfverläts då äfven till Am:ts-Barnhus-Skolan.
Am:ts-Mililär-Staten hade genom sine fullmäktige vid 1761
års Hil;sdag, Schoutbynachten och Ridda1·en Mauritz Ad. von
Krusenstjerna samt Kommendör-Kaptenen och Riddaren Christ.
') 1\ongl. Brefvct den 5

No1emb~r

1756.

Falkengren 1 ) gjort !itskillige hemställanden i afseende på Krigsmans-Kassan, synnerligast att genom Am:ts-Staternes Deputerade få utöfva en slags inspel;tion och revision öfver Kassan.
Am:ts-Collegium, häröfver hörd t, satte sig på det !;raftigaste
emot detta intrång i dess rättigheter och åligganden, under
ådagaläggande, att Am:ts-Staternes bidrag till Kassan vore ett
intet, emot hvad staten verldigen lemnat Kassan genom tilldelade förmåner, utan hvilka Kassan aldrig lwnnat äp,t bestånd , förmenandes att J(assan således egenlliqen vore att
anse såsom en af J(ongl. Maj:t och Ri!wt inrättad [(assa,
hvilken borde förvaltas så, som Kong l. 1\laj:t i Nåder föreslire f, och ic!re någon Am:ts-Statens ensfrilla liassa. Iclw
desto mindre förordnade3 1762 2 ) , 11 att Ands-statens valde
11
fullmäl;lige måtte höras, innan ~ågre utgifter från Anl:ts''Krigsmans-Kassan i underdånighet tillstyrHes eller af Kongl.
"Maj:t i Nåder beviljades, som icl;e grundade sig på redan
"utkomne Kungl. Bre f och Förordningar", hvadun vid h varje
års början Ands-staten simlie till Deputerade välja 2:ne Militäre och en Civil person. Utom desse Deputerade tilldelad
yttrande-rätt i alla sädune full, då redan gifne föresliril"tet•
ej borde tillämpas, erhöllo de äfven uppdrag, alt en eller
flere gånge•· om året sammanträda med den af Collegii Leda-

1)

En egenhet, som tillhörde de äldre lidernes sedvanor, må här
ntlmnas, nemligen att man allmänt, benamode pe rsoner vid deras
förnamn, och om tillnamnen uttalades, glömdes dock aldrig förnamnen. Derifrån härleder sig ock troligen deL bruk, att alla registet· före 1750-talet äro stä id e på förnamn, så att man alltid
borde känna desse för alL kunna uppsöka en persons conto. Så- •
lunda måste man t. ex. söka 1\ongl. flådet Grefve Wachtmeisters
conto på Lit H, emedan förnamnet var Hans, Fru Gripenstjernas
på E, ty hennes förnamn var Elisabeth. Detta afskaffades först
genom 1\ongl. Maj:ts !\ammar-Ordning för dess Amiralitet i Carlskrona den 25 Oktober 1752, hvari förordnas (5:e §) 1 att derefLer
al la register skulle föras på tillnamn.

2 )

1\ongl. Bref1 et den H J u ni l 762.
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möter, som hade Krigsmans-Kassan under inseende, jemte
Inspektoren (Kamreraren) för att göra sig underrättade om
Kassans lwpitaler och tillstånd. Detta var alltså_ första grunden till den Direktion , som numera är förordnad att styra
Am:ts-Krigsmans-Kassan.
Då Armeens Flotta, några år derefter, eller 1764, försölile att vinna delalitighet i Am:ts-Krigsmans-Kassan, ådagalade Am:ts-Collegium i förening med Am:ts-Staternes Depu11
terade, i ett vidlyftigt utlåtande 1 att denna Kassa vore att
11
som Am:ts-Stalernes ensl1ilda · Kassa alt an s2 11 • Detta var
således 3 år efter det Am:ts-Collegiurn hade haft ett alldeles
motsatt yttrande. I svaret den 13 Maj 1766 om denna
angelägenhet, yttrat' Kon~!. Maj:t, ''att som ett välbestäldt
11
Rike bör draga försorg för sådane Krigsmän och Tjenare,
»som uti Kronans tjenst troligen och väl deras tid au vändt,
,.,och således förekomma den nesa , att de med hustru och
,.,barn icke måga tigga sitt bröd af det allmänna , för hvars
"välfärd de !if och hälsa uppoffrat, så fordrar ock angeliigen" h eten att noga vård hållt~ om de på sådant sätt, utom det
''allmännas last, samlade Krigsmanshus-Kassa-medel, h varföre
"Kong!. Maj:t i Nåder vill, i allt hvad denna Statens Krigs11mans-Kassa angår, sl1ydda sin Amiralitets-stat_ från allt in11trång och sammanblandning derutionan med främmande
11
"och från Hufvud-Fiottan afskilde Verl1 och Stater •
Vid 1765 &rs Ril;sdag biföllo Stiioderne, att de återstående Krono-slmlderne, nemligen Kong!. Maj:t och Kronans
51,848 Daler och Kong! . Amiralitetets 86,ll07 Daler, fingo af
Riksens Ständers Kontor med 50 procent infrias, och den
andra hälften blef åter i räkenskaperne afslirifven, med tillägg
af Iage, 68 1923 Daler.
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till kapitalet, balfårsvis, alltjemt tillväxt, hvaribland, såsom
särdeles i ögonen fallande, må nämnas , att Kong!. Rådet
Axel Julius De la Gardie (densamme, som genom reductionen blef ruinerad) den 22 Decemb er 168ll 1 ) hade lånt
13,346 Da!er 21 öre S pgr Silfvermynt, h viiila ej blifvit
återbetalde, ej hell er· ränta derför någonsin erlaad , hvadan
simiden, enligt 1768 års Bufvnd-bok, efter 83 års förlopp,
med ränta på ränta hvarje halfår a G procent, uppgick till
1,700,297 Daler 20 öre, och ungefär på samma sätt förhöll
det sig med de öfrir:e fordringanw, hvillla efter Kong!. Brefvet den 2J Fe bru ari 17'10 siwlie uteslutas utur räl,ensl;aperne, och afsl!refvos i 1768 års Bufvud-bok, deribland de
9,341 Daler, som Stats-[(ontoret 1684 emottagit, och utgjorde en del af Am:ts-Staternes bidrag till Kassan för de
äldre åren , äfvensom Dral!enhjelmska skulden. Il ela afskrifnings-beloppet uppgick till ej miudre än 3,942,237 Daler
3 öre 11 pgr Silfvermynt. De som sällre ansedde fordriogame utgjorde l,IH,969 Daler 9 öre 2 ). Uti en allvarlig
skrifvelse från Konung Gustaf III till Am:ts-Collegium den U
November 1771 förehålles Collegium att hafva försummat
Kassans säkerhet, genom utlåningar, på . dels blot te cautionister, dels egendomar, som förut voro graverade, och anbefalles, att vid er, et ans vu, inom 2:ne års förlopp, harva
ställt Kass an i fulllwmlig siil!erhet, h vad de nyssnämnde, såsom säl•re ansedde, fordringar betriiffade. Dessutom förordnades, att inga utlåningar eftPr den tiden fingo beviljas,
förrän Am:ls-Staternes Deputerade öfver lfmen blifvit hörde,
med skyldighet alt gemensamt med Am:ts-Collegium vara
ansvarir,e för lwpitalernes säkerhet. Ifrån 1765 hade man •
försummat afslutandet aT Kassans Hufvud-böcker, bvarföre Kong!. Maj:t i namnde Kong!. Brer anbefalde Kong!.
J) 1684 års [-Jufvud· bok, p ag. 109.

Vid utredningen af Kassans gamla osäkra fordringar,
bdauns , huru dessa, geno m ränt;~s berälmint; och lär,r:ande

hade varit bögs t bokförd år 1675, dil behållningen
var upptagen till 5,188,825 Daler.

2) [{a ssans fond
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Am:ts-Collegium att sådan försummelse för de förflutne åren
godtp,öra, och hädanefter låta, vid strängaste ansvat·, Kassans
Betjente afsluta böckerne i god tid. Kontoret skyllde på den
ringa och otillräcldiga personalen, hvarföre ocl< extra biträden flere gånger beviljades.
Såsom bevis på lösligheten i handharvandet af Kassans
penningc-affäre r, må äfven anföras, att i Hufvud-böckerne
på 1760-talet finnes ett conto, som heter: "En viss Person",
som låntog flere små poster, hvilka under ofvannämnde titel
in- och utbalanserades, och räntor derpå betaldes ordentlO
lip,t. Sällan öfvergicl< simid-beloppet 1,800 Daler i 8
lånmystiske
siirsliilte poster. 1773 slut-liqviderades denne
tagares slwld, men 1778 återfinnes han i Hufvud-böckerne

a

och fortfor i flere år.
I följd af 1\ongl. Brefvet den 8 rehruari 1776 tillkom
bestämmandet af "60 års ålder och 30 tjenste-år'\ såsom
villwr för arsliedstagande med pension ; dock fordrades derjemte Liiliare-bevis öfver orlieslöshet.

Med 1776 inträffade ftter ett nytt stadium för Am:tsKrigsmans-Kassan, då så viii Am:ts-Collegium som LotsDirelitören samt Am:ts-f\rigsmans- och Inqvrirterings-KassaKontoren jemte Förråds-Kassan förflyttades till StocldJOim -.l<),
men en Kassör med allöning af Krigsmans-Kassan qvarblef i
Carlslirona för Gratialisternes aflönande.
Året derefter cjorde en Revisor vid Postverket anmårllning der·på, att Am:ts-Krigsmans-Kassan (iifvensom Inqvart erings-Kassan) begagnat fribrers-rätt, sedan dess rättighet
dertill upphört, h vadan Kricsmans-Kassan dömdes att betala,
från och med 1757, beloppet af bref-porto med 3,576 Daler
16 öre Silfvermynt.
•) 1\ongl. Brefvet den 7 Augusti 1776.

För en skuld af 49,050 Daler, som Assessorn Arvid
Virgin låntagit af Kassan , måste den pantsatte egendomen,
Säteriet Ulricrestad , utmätas , och Kassan blef tvungen att
inropa den för 33,333 t Daler. De första åren bortarrenderades denna egendom emot 2,000 Dalers arrende, men
sedan blef den ~ter såld för 24 ,000 Daler, hvaraf 6,000
kontant och resten inteclmad emot 4 procents ränta och
viss procent lwpital-afbetalning. Äfven pf1 en liandiande
Lundströms hus i Carlslirona ('?), som Kassan rn5ste inropa,
förlorades betydligt.
Genom Kong!. Förordning den 27 November 1766 påbjöds mynt- realisationen. Ett vacldande mynt- förhållande
hade en lång tid funnits, hvilltet lifven i Krigsmans-Kassans
räkensl1aper bekräftas, hvarest öfv et•allt förelwmmer bcräliningar af vinst eller förlust på olil<a mynt-sorter. Myntenheten hade likväl hittills varit Daler Silfvennynt a 3 Daler
på l Ril<sdaler Specie. Nu blef Hilisdalern mynt-enhet och
bestiimdes till 6 Daler Silfvermynt eller 18 Daler Koppar ... ).
Att hela Krigsmans-Kassans fond derigenom simlie nedsältas
till halfparten, var en naturlig följd, och att låntagare ock
derigenom tillsl1yndades en orimlig fördel, är liiHt säkert, ty
den , som låntagit 1,000 Specier och derföre var debiterad
till en sintid af 3,000 Daler, blef med år 1777 påförd endast 500 ffi&. Specie slmld. Endast Ril;sens Ständers stora
tvångs-lån, som blifvit fr5n Banken uttaget i bestämda myntsorlet· af Dukater, Specier, Careliner och Conrant, blef påförd t och förvandladt efter de egentliga mynt-slagen, så
att någon förlust derpå ej inträffade. Kassans bollslut för"
1776 hade visat l ,366,595 Daler och det för 1777 utgjorde
292 1773 ffi&. Specie.
*) DeL var egentligen Dalern, hvilken såsom mynt hade blifvit för-

sämrad p~ 102 år, sil att den, ifrån att år 166!~ bafva vari L H:dc·lar
af t Hdr Specie, ou endast utgjorde H:delar af samma Riksdaler.
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I och med denna realisation följde en ny stat för Kassans Betjeniog "'), som upptog-:

I Stockho!m
l Tnspelltor . . . .

300

l Kassör . . . • .

233l
100

l Kammarskrifvare

116: Specie.

I Carlsirrona
266 -~-

Iospektions-arfvode .

133t -

Summa l ,033 t [/{&. Specie.

Härförutan utgingo arfvoden till Advokat-Fiskalen såsom Ombudsman, till en Kassör i Pommern , Skrifvare-bjelp
efter äldre medgifvanden , och för öfverin seeodet , till ett
Kammar-Råd i Stocld10lm 200 [/{&. Specie, så att hela allönings-b eloppet gick till l ,600 [/{&. Specie.
Det var ej något ovanligt förhållande under de äldre
tiderne, att personer, som man ville gynna , tilldelades särskilde ersättni ngar, löner eller arfvoden af Kassans medel.
Sålunda hade en Landshörding Lindenstedt i många år en
lön af 900 Daler, som Kassan betalde. Rilis-Rådet, Excellensen Grefve Johan Snoilsky hade en årlig gratifiliation af
333 [/{&. 16 .!J. Specie. Vice-Amiralen och Landshiifdingen
Baron Joh. von Rajalin likaledes 666 [/{&. 32 J1 Specie.
Kammar-Rådet Stjernstam en lön af 150 [/{&. Specie. Justitie-S taten vid Amiralit<'l et i Carlslil·ona åtnjöt i många
år en ersättning med 500 Daler Silfvermynt för mistning af
bouppteclmings-procent af Am:ts-Statens sterbhu s, o. s. v.
Genom ett Kong!. Bref den Il Mars 1782 tillades Am:tsCollegii-Sekreteraren Sundin en extra lön af 225 ffi&. Specie
1\ongl. Brefvet doa 3 Mars t778.

>
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1 Kassör .••
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fR&. af Kngsmans-f(ass an, oalitadt vitsordad st·' 1·c 1··1·
' lti lC 1., 1JV:ll'..
- '·· t· 1Ondoclc ej synes hafva haft ntt slwlfa ' S~J'Uoln
med Kassan
,
,
.•
e d
lost ldlstnnd uppstod ofta und er dessa
1
" tider , me · an 1et
med bihetjensten
utur
afgå
v~r ett reglernenlerndt brul; ::!lt
hallande af full lön, dn Krizsmnns-Knssnn ' i stället u.. 1,• 1~ mna
pension åt en såluuda afsl;rda d, betalde dess pension sbelopp, fördela1lt, till fl ere af el'terlr5 darne, hv;u·i"l'llom
hände, alt de, som VOJ'o i de Id e-re gradern e , ofta Jillode
få tj enu länge noz- för en l'inr;a penning , tilldess ntt den
meu full lön arefinene företrädar en en z-ånt; dog*').
Af- och tillträdcs-afci rterne \id liöp af Rustli 51Js-l1emmau

Bleldnce och Söderm öre blt'fvo genom Konzl. Brefvct den
s6 December 17§2 besliimde att utr;å till Am:ts-Krigsman
KunoJ.
Kon
af
§§
3:e
och
Kassan, pli samma säl.t som l:a
görels en den 4 Maj I 77§ för Wadstena Kri zsrnanst~us bestämme r. Första författningen om denna afp,ift vn 1• af deu
och sedan
31 December 1689 och förändrades först 1731
Specie
m&.
~
erliiggas
1778 sålunda , att för tillträde sliulle
liöpeaf
för· helt Rusthåll och arträdes-afgift l procent
summa n, h vilket ännu fortfar, och utgör en uf Hassa ns förmånligaste inlwmster. Förut l:ade afträd es - afgirteu varit bestämd till antingen 1 pro cen t af liöpe-summan ell er ock 1 ~
Daler Silfverm ynt, men Kassa n ficl; naturlict.vis aldrig mer
än I~- Daler Silfvermynt; h vad Kronofogdurne tagit af den
betalande allmogen, lärer ej vara så noga l1iindt.
_ Då Kassan för Riksens stander s lån hvarl;eu fått ersättning eller full riinta, klagade Am:ts-Colleg-ium !Jos RiksgäldsDirektionen deröfver, att till år 1766 hade Kassan fått filnöja
•) Detta var en oundgänglig följd deraf, att. Kassan ej utbelaldi htlsre p~nsioner än ({aptens.
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sig med 4 ! procents ränta, men derellei' , enligt Kong!.
Brefvet den 25 Juni I7 Gti, fått äfven denna låga ränta ytterligare minsliad till 3 pl'o cent, h vadan Am:ts- Coll egium begärde, att åtmin stone få tillgodonjuta de primitivt utlol'vade
4 ~ procent ifrån 1777, samt derjemte alt återf5 lwpitalet,
för att lwnna utlåna detsam ma, emot högre ränte-b elopp.
Riksgäld s-Dii'ektionen ingi ck härom till Kong!. Maj: t, som
under den 4 April 1782 anbefaiJe Am:ts-Collegium att inkomma med en fullständig utredni,ng af Kassans till stf>nd till
säkra och osälira kapitalrr, räntor och anJra inliOmst er samt
utgifter. Denna undcrd5niga berättelse ingicl1 1111 [(on gl.
Mnj:t, och hade till följd, att Kassan från och med 1784 fick
4 4- procents ränta, dock med uttrycldict förbehåll, "att lå"net borde anses såsom ett hos Kongl. Illaj:t och Kronan
"beständigt stående kapital' h vilkets återbi.iring-, innan nil;ets
''tillstånd sådant medgaf, under hvad förevändning som helst,
''icke yrkas eller tagas måtte" 1 ).
Med år 1782 upphörde den afgift, som egentligen kan
sägas hafva grundlagt Am:ts-Krigsmans-Kassans fond, eller
Arm- och Läst-armpenningarne, hvill;en afgift från och med
1783 sammanslogs med tullen, hvare!noL Kassan fick i Stat
en ersättning af 5,500 9/&. Specie 2 ).
för Am:ts-I{rigsmans-Kassan
Ett nytt Kong!. Reclcmente
,
faststäides den 16 Juli 1783.
') Kong!. BrefveL den 2 Januari 178 ,~.
2
) Kongt. Brefvet den 7 April 1783.

SKILDRING

AF

Atvi:'I'S-KRIGSMANS-[C~S S A N S UPPKOMST
OCH

ÖDEN.

2 .· a Perioden.
Am:ts-Hrigsmans-l(assans öden från 1783 till närvarande tid.
Det Kong!. Reglementet för Arn:ts-Krigsmans-Kassan af el.
16 Juli 1783 har så bestiimda för eslirifter, att godtycldigheten, som i så många fall ditintills cjort sig gällande, ifrån
J1•n tiden må ste vil•a för ett bättre sliicl;. Undantag hafva
visserligen inträffat, äl'ven sedermera, men dessa voro likväl
fiirTe, och af mindre sliarllig- natur. Sålunda liUode anmärkas, att oalltadt lleg-lementet stuuear, det rättigheten för enlwr och barn att undfå eratial er utur Kassan, berodde derpå, att miinuen eller fädren anidit i Flottans tjenst, eller såsom Flottans Pensionärer, tillerl;ändes liliviil, 1785 1 Landshöfdinearne Baroneme Sal . v. Kölder och Fredril1 Strömfelt rättigh et att, ehuru de från Fl ottans tj enst afgått, för enkor
och bam, som dem lwnde öfverl efva, få bibehålla gra tiaisrätt utur Am:t s-f(rir, sm ans-Ka ssan. Genom nyssnämnde Kong!.
Hegl ementc bestämd es, att den, som tjcnt i 30 år, rälmade
från 20 års åld er, undO cli hela lönen i pension, docl1 utbet ald es ej höere pension än 6G6 -~ 9/&. Sp. Något om ålder'
linn es ej sfll·sldlt bestiimdt, sål edes var, enligt föreskriften om
tj enste-åren, liv ur och en 1 id 50 års ålder pensions-messig.
Anl edninr:en till detta 15p,a alel ers-mått antydes till någon
del i Regl ementet, der det nämn es, att Kong!. Maj:t ville så
bereda, att de tj cnstg örand e mått e und gå att allt för långe
vara i sali!lad af sine löner på Ordinarie staten. Med detta
15
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Reglemente upphörde riittigheten att få pension för blessurer i utrikes krigstjenst. Kassans medlemmar började med
är 178~, enligt af dem fattadt beslut, att, utom Centonalen,
erlägga 1 procent af sine innelwfvande löner såsom pensionsafgift till Am:ts-[{rigsmans-Kassan. Enkors och barns gralialer blefvo bestämde genom en särskild lilassiflcerad GratialsStat, som upptog högst 300 och lägst 5 fR&. Specie i årligt
underhåll. Mannen borde hafva tjent i minst femton år.
Vid jemförelse emellan gratialerne och lönerne, under 666 i
Rd~, befinnes, att enlwrne fing-o af männens löner i gratial
högst olil;a belopp, hvilka tyclias vara uppförde utan ullgot
slags grundsats, så att enliorne efter Militärer erhöllo ifrån
-&:del ända till §:delar af mänuens lön er, hvarvid måhända
tagits i betraktande, att de högre Militär-grademes aOöning
mera var beroende af Kompagni-Chefs inlwmster, än den
verkliga lönen, som var ringa nor:"'). De Civiles enlwrs r:ra-1;-:del af männens
tials-belopp utgingo med omkring t;del

a

löner.
Reuan någon tid innan detta Reglemente tilllwm, hade
1000 Daler Silfvermynt varit anslagne att användas till unuerstöd åt särdeles behöfvande af Am:ts-Staten~ enlwr, hvilka medel nu med 166 i fR&. Sp. anslogos t~ll högst ålderstir:ne, sängliggande elle1· eljest besynnerligen medlidande
viirde af gemenskape ns enkor. lleglementet fa stställde äfven
den grundsats, att hvar och en, som, innan han tjent vid
Flottan i fullt 30 år, befordrades till annan Slats-tjenst, förlorade pensions-rällen i Krigsmans-Kassan, hvaremot om någon sålunda befordrades, efter 30 tjenste-år vid Amiralitetet,
så ägde han sin pensions-rätt till godo vid afslieds-tagandet.
Om Pensionär sedan ficli en Sl'Ssla med lön, försvann hans
*) Efter 1778 års anönings-reglering hade en Amiral 1200 Rdr Sp.,

en Vice-Amira l 700, en Kontre-Amir31 600, eo Öfverste 350, en
Öfv.-Löjtoant 250, en Major 200, eu 1\apten 150, en Löjnant 100
och en F!indrik 80 Rdr Sp.

pension, men bibehölls liliväl under åtnjutande af tillfällige
arfvoden, som efter viss tid kunde upphöra. Till pensionering fick emellertid endast 2000 fR&. Sp. årligen ntgifvas,
hvaremot till gemensiwpens pension er ovillwrligen tillräclilig
fond siwlie vara att tillgå, så att hvar och en af dem fick sitt
underhåll.
År 178~ verlislälldes åter en afslirifning af äldre balanserad e så väl fordringar som slillld cr; Cordringarne till ett
belopp af 1,89~ fR&. Sp. och Kassans sl,ul<ler till 751 fR&. Sp.,
livaribland äfven befanns den sedan 171;~ inn ehållne -1:de l af
Gratialisternes pensions-fordrinr,ur, hvars återstod nu utgjorde 368 Rdr Sp. Sålunda utcicli af dessa tvångs-innehållningat' aldric till Cratialisterne mer än 3 ,5 0~ Daler, och Kassans
vinst, på denna för,a hedrande affär·, var icke mindre än
17,998 Daler Silfvermynt. Äfven påföljande år 178.5 verliställdes en afslirifning uf 2,tt72 fR&. Sp., hvaribland Amiralitetets slwld 2,3ti0 fR&., för inlwsserade, iclie redoviste pensionsoch årlige afgifter, detta på hör,st löslige sliäl, hufvudsakli[Jen oreda i räliensliaperne. Båda de sistnämnde afskrifningal'lle verkställdes, i följd af Am:ts-Colleeii Resolutioner.
Förmedelst Kong!. Bref af den 12 Sept. 1786"') blef en
reglerine af eem enskapens gratialei' anordnad) då ålders-måttet af 60 år) och minsta tjensteliden, 15 år, samt 5 klasse1·
med särskilda bestämmanden, fastställdes, hvillw 5 Idasser
allt sedermera fortfarit; men utom den förbtittrine, som, genom desse 5 ldassers införanue, tillföll de framdeles blifvande Pensiontirerne af eemensl1ilpen, llnr,o de redan befintlige
10 procents förhöjning på de eratia ler, som icke steg-o till
det genom n:imnde Kong!. Bref tillökte underhålls-belopp.
De, som efter 1 :sta Idassen vore berättigade till underhåll,
såsom i Lliliets tjenst alldeles förd erfvade, borde hos Kong!.
") 1\ongt, Am:ts-Collegii Kungörels e deo 30 Nov. 1786.
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Maj:t särsl1ilt till pension anmiilas; de af 2:dra klassen, som
mistat ett ben eller en arm, eller blifvit så skadade, att de
derföre genast måst afsl1edas, Hngo ifrån 12 till 7 iJI&. Sp. ,
uti 3:dje klassen intogos de, som i tj ensten blifvit mindre
sliadade, dock så att dc för skadan genast eller lwrt tid derefter måst afskedas med l O a 6 iJI&. Sp.; 4:de Idass en Hcl1,
för 30 års tjenst, 12 a 3 f!/(J;.; 5:te !dassen, för 15 års
tjenst, 7

a2

nödige hästar, men intet traktamente . Advoliat-Fisl<alen blef
Kassornes Ombudsman. sekreterare n ansvarade för expeditionerne, och Notarien förde Protokollet vid Direktionens sessioner.
utfärdades en ny Aflönings-Stat
upptagande:
datum,
samma
för Kassan, under
I sammanhang härmed

ffi&. Sp.

Åt• 1790 tillsatt.es en särskild Stats-SeltretPrare för allt
hvad som tillhörde Pensions-verliet, så väl vid Armcen som
Flottan, vid sidan af Sta ts-Sel1reteraren för Armeens och
Flottans ärenden, och till detta nya Embete utsågs StafsSel!reteraren och Kommendören Gustaf von Carlsson.

l Stoclilwlm:
l Kamrerare
l Kassör med slirifvar-hjelp
l Hevisor

350:283: 16.
150:-

I CarlsArona:
l Kassör, arfvode och sl!rifva r-l1jelp

Då Kong!. 1\laj:t indrog Am:ts-Colleeium 5r 1791, och
genom Kungl. Förordningen den 5 Maj niimnde år, GeneralSjö-Miliiim-Kontoret inrättades, Hel< detta verk allmänt inseende öfver Am:ts-1\rigsmans-Kassan, men den speciela förvaltningen öfver både denna Kassa och Am:ts-InqvarteringsKassan erhöll en särsldld af Kong!. Maj:t förordnad Direlition,
bestående af Stats-Sel1reteraren för Sjii-~\rendena, 3 Am:tsOfllcerare, deraf 2 i tjenst varande, och l afsltedad eller Pensionär, samt GPnerai-Sjö-IYii lil im-f{ontorets 2:ne Öfver-l{ommissarier, såsom föredragande Ledamöter, hvaraf en för de
mål, som anzingo Am:ts-Krigsmans-Kassan, den andre för
Jnqvarterings-Kassa n, men de 3:ne Militär-LedamötPrne skulle ombytas hvart 3:dje ftr, och då väljas af Am:ts-Officerskorpsen i Cal'lsl;rona, jemte dervarande Pensionärer af samma korps, hvarvid de lleste rö sterne alltid afgjorde valet.
Första gången, eller för de tre första åren utuämnde Kong!.
Maj:t sjelf de 3:ne Mi litär-Ledam öterne. Äfven bestämdes,
att Am:ts-Staterne, för hvart 3:dje år, siwlie ibland sine medlemmar utse 4 Revisorer, som borde granska föregående 3:ne
års räl;enskaper. Åt desse Revisorer bestods skjutslega för

d/fo. Specie.

För speeiela inseendet till en Öfver-Kommissarie

200:
100:

Arfvoden, som till hälften utgingo af Am:tsKrigsmans- och till andra hälften af JnqvarteringsKassorne:
150 11/&. , hälften 75:Ombudsmannen
75:dito
150 ,
Notarien
50:dito
,
100
Kanslisten
30:
dito
60
l Val;tmästare
"
Specie 111& 1,313: 16.
Behållningen i den särsl;ilta Kassa, som under namn af
Båtsmans-Rekruterings-Kassan hade varit inrättad, och 1791
upplöstes, uppgicl• då till 367 $(};. 6 JJ. S rst. Sp., hvilka,
niimnde år blefvo anslagne till Am:ts-Krigsmans-Kassan, till
1
något understöd vid gra tialers utgörande ). Militär-Led amö2 ) arfvoden af 166 dlfo.
terue i Direl;tionen undfingo 1794
') 1\oogl. Brefvet den 2!~ Aug. 1791.

2) Kong!. BrefvcL den 27 Jauuari 1794.
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32 ./.J. Specie hvi!rdera, lilwså den Pensionär af Militär-staten,
som var Direktions-Ledamot. Förut afslogs en sådan begäran, men då ingen Pensionär kunde förmås att emottaga befattningen i Direktionen, och till Stocld10lm afresa, hlefvo arfvodena anslagne, som lilnäl med årets utgång upphörde, helst.
den nya styrelsen ej blef långvarig, ty redan samma år
(1794) inrättades Stor-Amirals-Embetet, hvars 4:de Departement, enliGt Instrulitioncn den 16 Au3usti, blef uppdraget
11 vidmalithålland et af Am:ts-[{rigsmans-Kassan", och anbefalldes Kassans återförOyttande till Carlsl;rona J), då Kong!. Maj:t
jemväl förordnade, att en Kommissionär borde i Stocliholm
förblifva, försedd med Stor-Amirals-Embetets Konstitutorial,
och med lil;a aflöning, som Kassan dittills fått vidkännas för
Kommissionär eller Kassör i Carlsl1rona. Kassans hypothel;er
och handlingar blefvo under Militär-eskort transporterade till
sistnämnde stad, och Tjenstemännen undllngo särskild flyttnings-hjelp.
På grund deraf, att de Civile Tjenstemiinnen hade !;ommit till större pensions-andel af dertill ansfasen fond, iin
Militären, och de hade lättare att, vid uppnådde tjenste-år,
finna tillfälle att bortackordera sine sysslor 2 ), men månge
orkeslöse Militärer funnos, som voro i behof a_f peusion, så
föresiH·efs 179:3, att det pensions-belopp, som då inn ehades
af Civile, simlie få fortfara att till dem utgå, hvaremot all
tillölming i fonden borue lwmma Militären till sodo, intilldess en proportion af i :delar föt' Militären, och A-:del för
Civii-Staterne iulrädt, då det dervid för framliden borde förblifva, hvilket förhållande sedan fortfor under 30 år.
En afsl;rifning af earula balanserade fordringar verl;slälldes, enligt Kong!. Beslut, till ett belopp af 10,488 9?&. Sp.,
1
) l{ongl. Brefvet den 27 Okt. 179'~.
:>) Kong!. BrefveL den 27 April 1795.

!Haribland de ännu balanseralle förlusterne å Ulricoostads
Siiteri och Lundströmska gfmlen. Detta var den sista så
besl;a!fade afskrifning , som intill vår tid ägt rum af Kassans
tillgångar.
Samma år förordnades*), att, ifrån den tiden, Kassans
medel endast finge utlånas emot sällerhet ar inteclming i
landtegendomar och sådane stenhus i städerne , som i Allmänna Brandförsäkrings-Kassan voro försäkrade, men om
tillgång till sådan sälwrhet skulle salmas, då i nödfall sparsam utl fming ske på trä- och lwrsverks-hust Revisionrn
hade föreslagit, att Am:ts-Staterne slilllle få välja en särsillid
Direl;tion, som borde styra Ands-Krigsmans-Kas san, men
detta afslogs, emedan denna omsorg hade blifvit Stor-Amirals-Embetet uppdragen, på samma sätt, som fordom under
Am:ts-Coll eg ium; doc!< tillät Kong!. 1\'laj:t, att en Pensionär
fi cli af Am:ts-Staterne utväljas att biträda stor-Amirals-Embetet vid förvaltninsen af Kassan, liliväl utan arfvode. Denne
afslwdade Ledamot borde, utan allt afseende på dess värdighet, alltid intaga sitt säte nedanföre de i tjenst varande
Ledamöterne, och efter dem sin röst afgifva. Revisionssammantriidena bestämd es till den l Januari. slutligen yttrar
sig Kong!. Maj:t uti samma sl;rifvelse: 11 att Revisorerne s träelit
11sin befattning ntöfver de gräosor, som dem äro föreslirifne,
l\Jå de föreslagit ändringar uti sjelfva styrelse-sättet' och
11sålcdes befattat sir, med ämnen, hvillia dem icke tilllwmmit,
llc.]els oCli icke otydligt tycJitS r,runJa deras derom gjorde
llföreställning på misstroende till de Embetsmän , Vi denna
11 0 msorg anförtrott, och då Vi detta förhållande icke utan
llmissnöje Iwnne anse; så vele Vi nu anbt-falla Eder (Stor- •
llAmirals-Ernbetet) att Revisorerne sådant allvarligen före11hålla.'1
stor-Amirals-Embetet upphörde viii till namnet den 7
November 1796, då HertiG Carl nedlade sin befattning såsom
* ) 1\ongl.

BrefvcL den 19 Augusti 1795.
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Ordförande i niimnde Elubete (den han aldrie hade utöfvat 1),
men organisationen af ui\ mncle Ernb ets-ver!1 fortfor likväl
under namn af Kommitte, iifvensom (någon lwrt tid) dess'
befattnine med Am:ts-Krizsmans-Kassans styrelse.
Då Inqvarterings-Kassan, som under de sednare åren
hade blifvit styrd i sammanhang med Am:ts-Krigsmans-Kassan , af Kong!. Maj:t upplöstes 2 ) , och dess behållning af
59,624 Pli&. öfverflyttades på stats-verket, med skyldiehet att,
enligt den förändrade Lots-regleringen, aflöna Lots-Officerare
och Lotsar, hvillla af denna Kassa förut uppburit sin aflöning,
anbefalldes tillil<a, att Ombudsmannen, Notarien, Kanslisten
och Vall! mästaren, som förut haft sine löner till hälften från
hvardera af de båda Kassorne, ensamt siwlie lönas af Am:tsKrigsmaos-Kassan, men då innehafvarne afginco, borde Kommitfeen aomiila, om ej tjensterne fö1· lämplige arfvoden
skulle lwuna bestridas.
Med år 1797 fick Am:ts-Kricsmans-Kassan åter sin egen
Direktion 3 ) , bestående af Ordföranden i l(ommitteen och
den Civile Ledamoten derstädes, samt. 2:ne Militärer och 1
Civil, hvilka af Am:ts-Staterne dertill sk ulle väljas. således
erhöll KJssan nu, utan något taget initiatif, den styrelse, för
hvars föreslående Revisorerne, l i år förut, under Hertigeos
förmyndare-regering, hade erhållit en allvarlit;· skrapa.
l början af år 1798 hade Koncl. Maj:ts statsberedning
inkommit med ett underdåuict betänkande om Am:ts-Krigs1
)

2

3

)

)

Ibland egenheter må anföras, hurusom de till Stor-Amirals-Embetet ställda 1\ungligo brefven (und er förmyndare-regeringen) börjades med "en synnerlig kärlig betsning till den högborne Furste
Vil r älskelige käre Farbroder, 1-l. K. H. Hertig Carl", af bvilke~
sjelfva brefven, under !\on ungens minderårighet, voro undertecknade.
1\ongl Brefvet den 9 Juni 1797.
.
1\oogl. Instruktionen den 16 .J anuari 1797, h vareft er don till förvaltaode af Örlogs-Flottans äreuu en förarduade 1\o ngl. 1\ommitte
hade att sig i uuJerdånigllet rätLu .
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mans-r<assan , hvari yttras, alt l(a ssan iif: E·r sin uppkom st,
varelse och bestånd, iclw af Am:ts- s t~ternes samm~nsl10lt e r,
som ej lemnat mer iin l pro cent af lön crne fr lin 1784
(hvilliet ej var alldeles öfveren ss!ä mmande med rätta förhållandet), utan af blotta publilw afgift er och fordne Berrenters förläningar . Vidare förmäles, att Kassans pensions- och
gratials-utgifter, som per medium af 7 år, från 1783, utgjort 13,000 !R&. årligen, då stigit till mer än 30,000 Pli& ,
h vilket, med tillagde expencer för Kassan , utgjorde nära
Kassans hela inlwmst. I följd af detta betänkande och deruti uppcifoe förhållanden, föresl;ref Kong!. Maj:t utarbetandet
af ett nytt Beclemente för Am:ts-Krigsmans-Kassan, hvarjemte Konungen förärade Kassan den fordna InqvarterinesKassans utestående l;apital, uteörande 40,800 Pl/&. B:lio med
ränta från 1798 års början, och tillades Kassan dessutom
åtskillige andre Inqvarteriogs-Kassan förut anslagne inliomster, såsom Bergringe-medel, Passat;erare-afgift och förverkade Båtsmans-löner, samt Sal;öre-medel vid Am:ts-UnderRiitten i Carlslirona. Pensions-åldren blef ocli nu bestiimd
till 60 år, hvarjemte föreslu·efs, att så väl Pensions-staten
~om Gratials-Staten för enlwr slilllle i vissa Idasser inriittas,
och i hvarje Iiiass ett visst antal pensioner och gratialPr beslammas, att i män af ledigheter tilltriidas; docl; borde fonden alllid förlwfras med 1,500 Pl/&. årligen 1 ).
Samma år cj orde Kong!. Kammar-Colleci urn hemställan
om Am:ts- Krig 'i mans- Kassa- räl;enslw pernes granslwing uti
Kammar-B evisionen, men emedan föresliriften om revision af
dessa räkenskaper af Am:ts-Staternes hvart tredje år valclJ!
Revisorer, de der borde i underdånighet aft:ifva berättelse
om Kassans ställning till Kong!. Maj:t, ansågs innebära all
nödig säkerhet, alltså afslogs 1\ammar-Collegii hemställan 2 ) .
1)

Kong!. Brefvet dPn 29 Mnrs 1798.

2

1\ongl. Brefve t den. 5 November 17!:18.

)
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Den ersättning 5,500 5?&. årligen för Ar·m- och Lästarmpenningames förlust, som blifvit Am:ts-Krigsmans-Kassan
tilldeld, upphörde med år 1797. Vål hade Kassan debiterat
stats-verket för denna in trad, som på flere år ej blifvit erlagd, men genom Kong!. Brefvet den 16 April 1798 lwm ersättningen alt upphöra, och obetalde 19,000 5?&. af desse ersättnings-medel afskrefvos. Det tyclies, som simlie IuqvarteringsKassa-behållningen varit en godtgörelse för· denna förlust.
För Volontärer (Marin-soldater) blef genom Kong!. Brefvet den 20 Januari 1800 stadgadt, att så vida de tjent Kronan föresl;rifven tid , borde de vid afskedstagandet undfå
gratial (pension), antingen tjenstetiden var tillryggalagd ensamt i Flottans tjenst, eller både vid Armeen och Flottan.
Genom af Ilillsens Slånder åtagen förmögenhets-afgift,
enligt Kong!. Kungörelse den 15 Juni 1800, stilllie af all
förmögenhet erläggas en årlig skatt af 2 ~ procent. Kassan
ålades att af det kapital, som icke erfordrades till bestridande af gamle orkeslöse krigsmäns samt enlwrs och barns
gratialer, betala afgiften - således af den lwpital-fond, hvaraf
alla andre Pensionärer, fin de nyssnämnde, erhöll o sitt underhåll. Afgifteu uppeick för Kassan till omkring 2,500 §?fg.
årligen , under alla de år, då förmögenhets-afeiften erlades.
Denna afeirt blef af Ritisens Ständer beviljad för att åstadkomma en åsyftad mynt-realisation.
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Krigsmans-Kassan hade vii! undrått inf,om slen af den så
kallade bereringe-afgiften, som siwile e rl ~\ccas af alla sliepp
och farlw ster, som anlände till hnmn och beeag nade bergrinearn e, men då någon l;ontroll på denna afcirt ej fanns,
och Kassan {icli belwsta ständige reparationer och underhåll
ar d esse bergringar' så föresl;refs 180 l *) , att bercrinceafgift borde erläggas ar alla sl;epp och farlwster, som anliinde till hamn, jemte dem, som varit vinterliegare, hvillw sednare skulle, då de afgingo, betala afr;iften å de ställen, der
ber·gringar funnos, allt efter specificerade förteclininear. Denna inlwmst uppgick dock aldrie till mer än oml;ring l 00 5/liJ.
Banko årligen.
Den 17 Juni 180 l utkom en ny Kong!. Förordning om
passaeerare-afeifts erl3ggande af dem , som taga utrikes pass,
hvilken ännu ligger till grund för beräknine af denna Kassans inlwmst.
Ett Kong!. Bref ar den 23 Mars 1803 hade anlwmrnit,
h varigenom anbefalldes, att Am:ts-Krigsmans-Kassan simile
dterflyllas till Stoclrlwlm och ställas under Kong!. Förvaltnin-

Oreda i penninge-väsendet hade ocl> genom en mängd
kredit-sedlar från Ril;sgälds-Kontoret och Banken ånyo börjat inträda. Agio på o!Hia myntsorter var vanligt, och varierade betydligt; låntagare till och med förbeböllo sig i sine
Reverser, att få betala räntan i det ena eller andra sedelslaget. I Kassans räkenskaper finner man påförd vinst på olika myotsorter, som kunde. uppgå för året ända till öfver
6000 &?&. *).

gen af Sjö-:hendena. Att så väl Kassans Direl1tion som
Am:ts-Staterne högeligen allarmerades, i följd af en sådan
befallning, borde ej väclia förundran, när man ildlulwm, huru Kassans fordna förlneeande till hufvudstaden ingalunda
fördelalitiet inverkat på dess penninge-stiillning. Direktionen
ingick genast med underdånige föreställningar om de ol:ieenheter, som slilllle blifva en följd af Ol'!tninu en, livaribland
hufvudsaliligast den, att Krigsmans-Kassans ullåninear i betydlig mån bidrogo till penninge-rörelsen i Carlslirona och•
orten deromkring, eenom hvars upphörand e, efter Kassans
flyttning till Stocliholm, näringarne der simlie aftaea. Delta
sl!äl, som i sig sjelf endast lillnde vara e!t svepsl;äl, befanns
likväl i nåder vara "en omständighet af mycken vir:t", hvar-

*) 1802 till 6,229 Rdr, enligt samma års Hufvudbok.

•) 1\ongl. llrcfvet dec 19 Januari 1801.
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före Konel. Bt·efvet den Il Maj summa år, 11 till förelwmmau de af dylika följder'\ upphäfde föresl1riften om !lyUnineen,
och Kassan fi cl< förblifva under sin Direl1tion med Befälhufvande Amiralen till Ordförande, och skulle en Ombudsman
fortfarande i eeenskap af Kassör eller Syssloman förblifva i
Stotldtolm,
Sedan Kassans utbetalttioear hlifvit ölwde, måste år 180<i
den utväg vidtagas, att alla enliors och barns gratialer minsiwdes med !:del. Samma år delades em ellan 1\rigsmansoch Wadstena Rriesmans-Kassorne de pris-medel, som efter
sista llriget blifvit outtacne, då .pr::escriplions-tiden nu var förliden. Krigsmans-Kassan llcli 5,521 tJl&. och Wadstena Krigsmans-Kassa 5,080 ffi&. Ilanlw.
Rilisens StändPrs skuld 113,133 !R&., hvarå endast 4 ~
procents riinta utgått, betaldes ändlligen år 1805.
J följd af föresliriften i 1\ongl. Ilrefvet d. 29 Mars 1798,
hade 2:ne olika förslager till nytt Reglemente för Kassan
blifl'it afgifne, och uti ett vidlyftigt Kongl. Brer, dat eradt
Greifswald den 27 Juni 1806, lemnus en mängd besLimmanden, rörande Kassans organisation och styrelse, men Reglementf't blef icl1e faststftldt, utan simlie f1 n.yo omarbetas.
Am:ls-Slaten hade beg är t att öfver Kassan få lil<a förvaltninesrätt, som Arrneen öfver Armeens Pensions-Kassa, men
sådant afslogs, på grundade slatl. Direlitionen bestiimdes till
en Ordförande och 4 Ledamöter, af hvilka Ordföranden och
2:ne Ledamöter skulle af Kong!. l\'laj:t utses, Anl:ts-Staterne
finco viilja en, och Pensionärerne en, båda med Supplean ter.
Af de valde Ledam öterne afr,icl< en hvarje år. Kassans räkenskap er anbefalldes skulle undergå granslming i KammarRätt c·n, men Kougl. Mnj:t ville årligen utse 2:ne Revisorer,
hvarjemle Am:ts-Staterne borde välja 2:ne, som årligen gransliatle Kassans hypotheke1·, skärskådade protokaller och den
ftl'iiga redogörelsen, hvat·efler deras anmäl'lmingar skulle åt-

följa räkenskaperne till Kammar-Riitlcn. Den, som ett år
varit Revisor, tlcl< ej det följanJ e året återväljas. Nya DockPbyggnads-, Timmermans- och Ilandtverl\s-Stater ne llnr,o nu
deläp,ande rätt i Kassan. Det för pensions erhållande förut
stadt;ade flidcrs-måttet af 60 är med 35 1jenste-5r blef så till
vida förändrad!, alt Kaptener, Löjtnanter och Und!! r-Löjtnanter samt Under-OIIicerare fingo pension vid 50 års ålder,
eller 30 tj enste-år, men för alla högre grader och för Civile
bibehölls den lät:J!:varir;are tjenstetiden och det hör;re 11dersmåttet. Till pensioner för afsliedade Embets- och Tjenste12,000 !R&.
män anslocos •
Till gratial er för cemenslwpen, samt deras enkor ueh barn
Till allmosOI' .

tiOO!l:

166: 32.

Åtet·stoden skulle, sedan 1500 me,. blifvit årlir,en afsatte till
fondens föröliande, användas till eratialer för aOidne Embetsoch Tjenstcmäns cnlwr oeh barn. Derjemte föreslirds, att niil'
de till gemensilapen afsatte 6000 !R&. ej åtgiugo, skulle besparingen lwmma att afsflltas för dPt sålunda bestämda ändamålet.
De förut till höest ålderstigne, sänglir,gande eller eljest medlidande viirde af gemene mans enlwr och bant anslar:ne
1 fiG% !R&. slilllle ö lias med l 00 tJl&.. , nä•· fonden l>unde sådant tåla. Bq~äran om ersättning för förlorade Ann- och
Läst-annpenningar afslocs.

1

1
1
l
l
1

För Ka ssan fas Istii iides jemviil en ny Stat, som upptog:
a33 !Ra,.
Kamrerare med lön
250
Kassör i C:Jrl sl>rona
100
Stocldwlm
Dito
150
Hevisor
100
Kammarsllr ifvare och Kanslist
Tunoch
Håg
Valitmästare (utom 2 Tunnor
60na Korn, t;arnisons -mål)
150
Sckr elt•rare
200Om hudsman
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Då, efter Advolmt-Fislialen flumbles död, fråga blef, huruvida Ombudsmans-befattningen vid Am:ts-Krigsmans-Kassan, hvillien llumble jemväl innehaft, borde sliiljas från Advoliat-Fi slials-Embetet vid Flottan, förldarade Kong!. Maj:t
i sl•rifvelse den 28 l\lars 1808, att desse sysslor framdeles
skulle förblifva oåtskillde, för att bereda Advokat-Fiskalen en
baltre aOöning, hvill1et ock ialittogs vid utfärdandet af Advokat-Fislialerne Wahlströms och Nauckhotfs fullmakter, hvarnti
var bestämd!, att de tillika voro Krigsmans-Kassans Ombuds-

på Åland, till fullo utbetalas af Kassan ; men då gratialerne
för gemenskapen år 1811 ökades med ! :del, och alla enlwr
ocb barn återfingo den år 1804 mistade !:del af sine gratinler, bl efvo de i Finland vistande uteslutue från denna
förmån I). I sammanhang härmed ökades jemväl Kl'ir;smans2
Kassans Aflönines-Stat med 33 i- procent ), så att alla löner och arfvoden blefvo med -!:Je! förhöjde, sedan Direktionen anmält, att alla dessa tillökningar kunde med Kassans
dåvarande tillgånga1' bestridas, och Kong!. Maj: t fästade sig

män.

vid titlernes dl'fhet.

Genom tillökning i Gratialisternes antal, efter 1788, 89
och 90 &rens lirig, hade man måst vidtaga den ledsamma
utväg att mi nska alla utgående eratialer med i:del. Staterne hade erbjudit sig 5r 1807 att tillskjuta medel för att
åter höja gratiaierne, och Kong!. Maj:t förldarade, att anbudet
borde i Projckt-n eglement et iutlyta, på det, när behofvet
lwnde sådant pål;alla, !\ongl. Maj:t måtte kunna förordna om
gratials-fyllnadens utp,ående. Detta föreskrefs genom Kongl.
Brervet den 9 Februari 1809~ hvarutinnan Kassan äfven ålägges, att efter alla Pensionärer utbetala besrafnings-hjelp.
Kammar- Rådet Lolfman erhöll sistnämnde år, såsom föredragande Ledamot, ej allenast 166 j i1/fg. sp: årligen , utan
hugnades ock med en dyliii retroactif ersättning , uppsående
till l ,750 i1/fg. Banlw, för dess tjenstgöring från och med år
1795. Al'fvodet intoss i Kassans nya AOönings-Stat I), hufvudsakligen lilla med l 806 års stut.
Oal1tadt Finland , genom freds-slutet i Fredrichshamn
den 17 September l 809 , blifvit till Ryssland af! räd t, fin go
likväl, enlir;t Ko ngt. Beslut 2 ), alla pensioner och gratialer till
gemenslwp samt enlwr och barn, som bodde i Finland och

Genom Kong!. Brer den 30 November 1810 hade Kong!.
l\'Iaj:t, angående h vad som borde ialiltagas, i afseende på
förskotter af Stats-verliets medel i landsorte rne, iclie Iemnat
tillstånd för Riinterier och Kronofogdar att hädanefter, · såsom
förut genom Kong!. Bref den 6 December 1782 var medgirvet, förslijnta de i land sorten boende Gratialister af gemenskapen deras förtjente sralialer. Härigenom uppstod tvel!an, huruvida gemensiwpen ännu ägde denna rättighet, hvi lken
tvelian dock hiiftles, medelst Kong l. Föridaringen den I 9 Nov.
1811 , som fortfarande tillerkänner Pensionärer af serneoskapen denna rättighet, och har detta stadsande sedermer a
inOutit i 1\assans sednare Reglementen.
År 1812 hade Il.il•sens ständer anslasit åt de 3:ne lägsta Under-Oificers-graderne löntillölming; men denna tillölining fick ej beräknas, nål' fråga blef om pensionering , utan
utgingo pensionerne efter den lön , som de förut innehaft,
innan förhöjningen vidtog 3 ). Delta förhållande upphörde
först t 816.
Ända till 1814 hade de anslagne allmose-medlen, 166 -i
9?&. B:lw årligen, utdelats af Direktionen, uppå Am:ts-Pr ester1)

1
2

)

1\ongl. Stot rör Arn :ts-1\rigsmans-l{assan den 9

)

1\ongl. Brefvet den 18 December 1810.

Februari 1809.

2)
3

)

Kong!. Drefvet den 17 September 1811.
[{ongl. Maj:ts Stat den 12 November 1811.
1\ongl. Drefvet den il~ Januari 1812.

246
siwpets försin r, ; men r,enorn J(onr,l. llrefvet den l 9 April
å1· anbefallde Konr,l. Maj:t, att desse medel skulle
öl•as till 1000 f/?e,. ll:ko, och tilldelas Fatticvården i Carlskrona, helst Am:ts-Krigsmans-f{assan ägde enahalida föremål
med det if'rår,avarande, samt att tillökninr,en af 833 -} fl?&. så
mycket hellre borde utgå af de 1500 f/?e,., h varmed fonden
ål'lir,en simlie förökas, som Kassan nu lwmrnit till den styt"ka,
hvill•en dess välr,örande ändamål 1\räfde.
n~imnde

Ett prejudil;at af särsl;ilcl beslwffenhet må här omnämnas. Srdau Vice-Amiralen m. m. Friherre Rud. Ced erström
undfått afsl;ed med · pE>nsion utur Am:ts-Krir,smans-Kassan
den. 25 Juli 1815, och sedermera samma år blifvit till StatsHåd befordrad, förklarade Kong l. Maj:t, genom shifvelse den
31 derpiHöljcle Anr,usti, honom fortfarande berättigad till
pensionens åtnjutande. D~tta var lil;väl ral1t stridande emot
Heglementets tydlip,a föreslirift. Ända in på året 1819 åtnjöt Slats-Hfidet Friherre Cederström denna pension, men
då hnn i November 1818 hade blifvit utnämnd till Amiral,
och sälunda åter in~icl; i Flottans tjenst, frånträddes pensionen, sedan nådårs-grundläggningen försiggått 1 ).

Flottans Konstruktions-lwrps, som föl'lft endast ägt partie! del i [{nssan 2 ) , erhöll nu, i följd af Koncl. Brefvet den
23 Januari 181€, genen'l deluldir,het i denna i{assa.
l) Ehuru Baron Cederström, jemle åtnjutande af Stats-Råds-l ön,
innehade pension utur Am:ts-1\rigsman s- 1\nssan, i följd af särskild
1\ongl. nåd, fi ck rlelta prejudibt dock ingen vidsträcktare tillämpning, ty nl:! r Landshöfdingen öfver Wester-Norr lands Llln, !{on treAmiralen C. F. Aschling äfven begtirde alt få pension utur 1\rigsmans-!\assan , afslog den då tillförordnade 1\ongl. Begeringen i Brof
den B September 1818 denna bL'gäran, på jen grund, som orden
lyda: "att pensions-förmån icke må någon af 1\assans delägare
tillgodokomma, så länge han lön å Kronans Stat åtnjute1 ". Såsom
medlem af den tillförordnade Regeringen finnes Baron H. Cederström jemväl hafva underteckna t detta Nådiga Bref.
2 ) Enligt Kongl
llrefvet den 27 Juni 1806.
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Landt-1\äntmästaJ·en i Stralsuncl, Gottlieb Möller, hade
bevist den redbarhet i sitt tjensteman na-förhålla ude, att han,
vid Fransmönnens invasion 1807-181 2, med eget älven tyr,
undanhållit flenderne de inllutne Last- och Arm-penni ngarne,
för hvill;a han sedermera ordentligt redoviste. För dPtta
redlign förhållande tillade Kongl. Maj:t honom den större medaljen i guld, om 25 dulwter, livars kostnad Am:ts-Krigsmans-Kassan ficl1 bestå*').
Gratialerne för all gemensl;ap hlefvo af Kongl. Maj:t
förhöjde år HH6, hvillwn förhöjninp, lillgodolwm alla då lefvande Gralialister, och bestämdes beloppen sådane, som de
ännu, hufvudsaldi(len, utgå. Till denna förhöjning erfordrades en summa af 3,182 ifle,. Kong l. i\Iaj:t anbefallde i sammanhang härmed upprättande af förslag till nytt Reglemente
för Kassans eratialister af gemenslwpen. En ny AflöningsSiat för Tjenstemännen fastställeles åter, i lil1het med de löner, som vederliliar vid Flottan erhållit, så vida Kassans tillgångar då och framgent kunde sådant medgifva.
Aflöninr,s-Staten var så lydande:
T:r Spanmål, inbeBanlw ifl&. räknade under lönen a 6 fl?&. T:n.
Föredraganden , arfvode
300:
l Kamrerare, lön.
66ti:
50:
l Sel;reternre
3(1:
400:
350:
1 Ombudsman
30:
500:
1 Kassör
40:
l He visor
400:
30:
l [(ammarslo·ifv:•re och Ranslist 200:
10:
l Valilmästare
100:
6:
Extra Stat :

Kassör i Sloellholm, så läuge
Kassan är i behof af ett såtbnt biträde
'') 1\ongl. llrefvet den 3 Septomber 1816.

16
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Direlttionen ingicl1 till Kong!. Maj:t med del begärde förslaget till nytt Reglemente för Gratiulisterne af gemPnskapcn, och under den 23 September 1817 blef detta Reglemente till efterlefnad af Kong!. Maj:t utfärdad!, med föreskrift, att ingen minslining i framtiden ficl1 iiga rum i de bestämda gratials-belopprn, och i händelse Kassans tillgångar ej
siwlie blifva tillräcldige för deras utbetalande, då ägde Direktionen att vid hvarje års slut eöra deroro anmälan, på det
bristen måtte lwnna afhjelpas, hvar·ernot l{ongl. Maj:! å nyo
befallde, alt Tjenstemännens vid verliel tillöl>te löner ej fineo
utbetalas, innan utrörHit blifvit, att Kassans tilleiingar, sedan
gratials-tillölmiogen uteått, sådant medgåfve. Detta försigtighets-mått var behöfligt, ehuru hårdt för Tjenstemanna-personalen, ty vid 1817 års slut visade sig endast ett öfverskott
af 132 iJ'I&., och åren 1818 och 1819 voro iukomsterne otillräcldir,e för utr,irterne, så alt · fonden under dessa 2:ne år
minskades med 2,869 iJ'I&.
Emellertid hade Krigsmans-Kassans Direl>lion flerfaldiga
gånger yrkat ersättning för den genom Pomerns frånträdandc bortmistade sista rPsten af Arm- och Läst-penningarne,
och då clet nu visade sig, att Kassans inlwmster voro otillräcklige, så erhöll Kassan slutligen af l\iksens ständer beviljad en årlig ersältning af 3,000 iJ'I&. Banko, som på Riks-staten
sedermera blifvit uppförd, och lwmmit Kassan till godo*).
För tillölming i Lotsarnes pensions-h elopp erhöll Kassan, enligt Lots-Förordnineen af år 1820 och Flottans stater, en årlig el'Si:ittning ar J ,000 ~.
Efter denna tid började Kassan åter att småningom tillvexa. 1821 delades emellan Wadstena- och Krigsmans-Kassorne de sedan sista krigs-åren innestående outtagne prismedlen. I-Ivardera Kassa erhöll ett belopp ar 6,455 ffi&. B:ko.
") Kong!.

Brefvet den 30 .Juni 1818.

1823 den 14 Januari utlwm ett Kong!. Bref, af innehåll, att då Finland vore utländsk ort, så sliUile för pass till
nämnde Furstendöme i passae erare-areirt till Arn:ts-K 1·igsmans-Kussan erliieeas 3 ffi&. B:lw för ståndspersoner och l
ffi&. för Gesä ll, 13etjent, Piga eller personer ar atlmoeen. rtel
familj, som å ett pass upptogs, borde erlf1gga hälften. r
flere år uttoes denna afgift af alla resande, då slutligen den
föridaring erhölls, att meningen iclie vore om andre iin utliindsl>e resande, som i Sverige toco pass till Finland, men
icl>e om in hemslie, h vadan en del af de redan uppburne
medlen flcli återställas.

Uppå gjord hemställan, att Fyrm ås tarne måtte erhålla
någon pensions-rätt, samt att Lots-Officerarne, som tillkommit IS20, jemväl måtte vinna delalitighet i Kassan, bifölls
år 1823, att Fyrmästarne flngo pcn sions-r·ätt lika med Mäs! Pr-Lotsar, samt att Lots-Officerarne fingo ingå som delägare i l{e~ssan, med pensions-ratt, Lots-Kaptener och ÖfverÅidl·rmiin lilw med Löjtnaoter vid Amiralitetet, samt LotsLöjtnanter och Lots-Uppsyningsmän lik a med Under-Löjtnanter.
Nf1r Sl>iirgårds-Styrmans-Kompagniet upplöstes I 824 , så
öfverliits den Pensions-Kassa, som nämnde korps ägde, till
Am:ts-Krigsmans-Kassan , med viikor att dels utbetala några
obetydlit;a eratia ler, dels ocl; till de ännu qvarvarande Il
Sliiirgårds-St ynntinnen , af räntan på linpitalet, godtgöra en
dem då tilld<·ld löne-förhöjning. Kapitalet utgjorde 4,021 iJ'I&.
23 ,/.J. 4 rst. l.l:lw, och både Iöne-förhöjningarne och gratialsbelopp en uppginp,o ej till så mycliet som räntan på detta
l1apital 1 ). Samma f1r förordnades ock, att Kassan skulle
erhålla {:del af Ecclesiastiqne-Statcns 3 procents löne-bevillning, hvaraf de ~:tlt>larne tillföllo Waristena Krip,smanshusKassa. l.leloppet var obetydligt, oclr utgick endast i några
år, di1 denna bevillning uppirörde 2 ).
•) 1\ oflgl. Brervet den 30 Mars 1824.
t\ ongl. Brervet deu 23 November 1821~.

2)

,....__
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erlades deremot 4 procent af den blifvande pensionen till
Pensions-Kassan och l procent till Enl;e-Kassan. AflöninusStaten för Verlu,ts Tjenstemän blcf åter på samma gång omändrad, och faststalldes sålunda:
T:r Spanmål
Banlw g/f,. under lönen .
300:
l Fö1·edragande Ledamot
80.
900:
Kamrerare.
l
50.
500:
1 sekr eterare
50.
600:
l Ka ssö r .
30.
500:
1 Revisor
15.
220:
[{a mmarsl;rifvare och Kanslist
12.
100:
l Vaktm~istare

L>et många gånger omändrade Reglements-förslaget, som
sedoast af särsldlte Deputerade åter blifvit omarbetadt och
till J{onel. Maj:t inlemrwdt, blef slutligen faststald t och utkom den 20 December IS25, under titel: [(ongf. Maj:ts

förnyade Nådiga Reqlemente angående Styrelsen och Förvaltningen af Am:ts-Hrigsmans-f(assan. l följd af detta Reglemente blef fonden delad i 2:ne. Gratials- eller Enl1e-fonden
fick 250,000 $1],., och återstoden , utgörande 301,524 fR&.,
anslogs till Pensions-fonden , hvaraf så väl Embets- och
Tjenstemän som Gemenslwp borde pensioneras. Direl;tionen
bestämdes nu till en Ordtörande (13efälhafvande Amiralen),
en föredragande Civil-Ledamot, som af Kongl. Maj:t utnämndes , och 3:ne af Am:ts-Staterne valde medlemmar, 2:ne
Militärer af Regements-Officers- grad och en pensionerad
Militär eller Civil, eller, i brist deraf, en med Kong!. fullmalit på tjensten försedd Ci vii person. Den högsta pensionen
utsattes för Milit<irer till 1,000 :1?&. och för Civile till 800 fR&.;
åldren blef bestämd till 55 år, och 30 tjenste-år fordrades,
ifrån 20:e året, men vid 50 år liunde man få afgå med
i:dels pension, tilldess ålders-måttet var uppnådt, då fulla
pensionen tillträddes. För~elningen af pensions-tillgång emellan Militär och Civil upphörde. Till utril;es ort flyttad Pensionär fick behålla sin pension, så vida han ej trädde j främmande malds tjenst. En Pensions-stat i 17 Idasser bestamde pensionerne för hvar och en; lilwså en GratialsStat för en kor och barn, i 14 Idass er; högsta gratial r t blef
250 :1?&. , det liigsta J2 :1?&., hvill; et var oändtligt mindre än
efter 1783 års Reglemente, som hade högst 300 :J?&. Specie,
eller, efter Banlw-myntets värde 1825, emellan 8 a 900
g?&. B:ko. Barn erhöllo hvardPra !:del af moders gratial,
dock, om de voro flere iin 4, ej mer än fullt, hvad modren
innehaft; för gossar upphörde gratials-rätt vid 18 års ålder.
Hitintills hade Kassans delägare endast betalt 1 procent
af sine löner såsom bidrag till Kassan. Ifrån och med 1826

1 Ombudsman, arfvode

200:

Begärd fribrers-rätt afslogs , IJVaremot !{l'ip,smans-Kassan
tillerliändes r<itlighetrn, att å framtida depositioner af prisJDPdel ensam erltiilla riintarl.
. "

Genom 1825 års Reglemente och ytterligare genom
Kong l. Brefvet den 4 Maj 1827 lin go Kong!. Förvaltningens
af Sjö-Ärendena Embets- och Tjensteruän delali!ighet i denna
I<assa, först de, som ännu ej fyllt 25 å1·, sedermera alla,
emot retroactive afgifters erlägeande.
Då Kammar-Rädrt C. J. Amcen afgått såsom Civil-Ledamot eller Föredragande, ingick Direktionen till Kong!. Maj:t
med förslag, att Advol;at-Fislial Naucliho!f måtte, jemte sin
inneharvande Ombudsmans- befattning, tillilla få utses till
Föredragande i Direktionen. Detta mindre väl betänkta förslag blef dock af Kongl. Maj:t afslag et, h varefter, sedan . Advokat-Fiskalen förlilarat sig vilja fråntriida Ombudsmans-befattningen, han den l Augusti 1827 utnämndes till Föredragand.e
Ledamot i Direktionen, men då Ombudsmans-arfvodet blifvit
nedsatt till 200 fR&., fick Naucld10!f behålla sliillnaden emellan
detta belopp och hvad han förut innehaft. Ombudsmansbefattningen, som nu, de facto, bli[vit skiljd ifrån Advokat-
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.. Sökaude, och tillsattes
Fiskals-tjensteo
. · ' anslo gs t'lå 1et11. 3' for
.
.
1827 , d"a A m.ts-Au(haf.. Kong!.
N dDJrelltiooen den 6 Novembf'r
t oren or vall dertill u t namndes.
·
Föreslu·iften i Kong!. 13refvet den 28 Mars 1808 synes likval icke vara föl' alltid
upphafd.
En år 18"9
' en Kontrollör vid Flottan J. F. lllonl- a Wd
' ett b ·l
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(_opp
'
··r
Dir·eltionen
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.
af Cal'lsl!rona stations Embets- Pli r 1'.Jeus 't emuns
af Flott;111
- e
. .
helst SJUfdrge l O(!ifte döttrar ' ell er oc l1 en Jwr. Donationen'
emottogs ar Direl!tionen' och har allt sedermera förvaltats
på sätt Testator föreskrifvit.
Emot samma för _bindelse, som Slatsverl•et åleoaf "f
, o veru
.
å
' p grund af Rikets Ständers beslnt till 1\ri sm
B ans
'
" .
Kassan den lön .
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under namn ar Begrafnings-lrjelp för 6 månader innehålle s -](.)'.
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.
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.
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.
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e.~ bi-belattnwg med 300 me,. årligt arfvode. Kassören fick
..
förökt
Jonen
.till 700 m&. oc 11 Valdmastaren sin till 140 ffi&.
.. .
.

VHl are f~l ordnades, att 3 b, l'n lin p, o behålla lilw gratial, som
moder mnehaft' eller hvarldera barn t·del N t· d
u s a ga des
•
'3 •
·
tt
k
oc ~- ~ uh alla va~ samt öfverlaggningar· och omröstninaar
'
D
borde .
betralfdnde Am:ts-Krresmans-Kassan
VISSa eputerade
'
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.
deltaea
'an Under-Officers-lwrpserne
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Flere gånger hade Kong!. Direktionen samt Am:ts-Staternes Deputerade i underdånighl:'t föresfacit, att den l per
mille afgift, som vid l!öp af roterade 13åtsmans-hemman i
Ril;et samt husl1öp i Carlslirona Stad tillföllo Wadstena Krigsmanshus-Kassa, måtte öfverllyttas på Am: Is-Krigsmans-Kassan; men då svårigheter vid utbrytning, uppbörd och le verering af d esse afgifter, i länen slilllle uppstå , enär de gemensamt med samma afgifter för roterade soldat-hemman
erlades, beslöt nu Kong!. Maj:t, att Wadstena Krigsmanshu sKassa allt framgent siwlie uppbära afgiften, men drraf årligen
leverera till Am:ts-Kriesmans-Rassan i:del 1 ) .
Vid de sammantr·äden, som i Carlslir·ona varit hållne
med Arn:ts-Stat er nP, uti frå go r·, beträlfande Am:ts-KricsmansKnssan , efter Flottornes sammanslar,ning 1824, hade endast
de vid Carlslirona Station vi stande deliigar·e fått tillfalle att
hl if l a hörde, hvaröfver delägarn e vid stockholrus station hos
2
[{onel. Maj:t förd e sl;älig ldagan, i följd hvaraf förordnades ),
att öfver alla af Revis01·erne ejorde försl ag skulle delägare
vid StocldJOims och Götheborgs stationer alllid höras jemte
Carlslirona Stations, innan sådane förslager till [{ont,;!. Maj:ts
pröfniog öfverlemnades.
Sedan nu Revision förevarit till grnnslmine af 1828,
1829 och 1830 f11·ens rfil! ensliap er, hade denna Revision dels
yttrat sie öfver 5tsldllige förut hos Kou gl. Maj :t väclite fråeor, dels gjort åtskillige förslag er' och i fö rra afseendet afstyrlit, att Am:ts-Staterncs röst-ri\ttighct, i Am:ts-KrigsmansKassans ärenden , simlie utöfvas genom Deputerade af Flottans samtlige Stater, lil1som för Under-Officers-korpserne
förut var föresluifvet, h vadan frågan förföll , ehuru Kong!.
Maj:ts önskan synrs hafva varit, att Flottans stater ingått
p!l detta försine 3 ). Lots-Åldermän och Fyrmästare, so1D
1) 1\ongl. Brefvet den 23 Juli 1831.
1\oogl. Brefvet den 6 Maj 1830.

2)

~) 1\ongl. Brcfvet deu 30 Mars 1830.

3)

1\uugl. Brcfvet den 11 November 1834.
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1827 fått värdip,het såsom UndL•r-Orticerare, tillerliiindes
pensions-rätt li!.a med Flottans [Jnder'-Officerare af liigsta
grad. En ny Pensions-stat fastställdes åter, livarefter högsta
pensionen blef 2,000 ffi&. B:lw i 1:a lilassen; ytterlirpre hade
denna Pensions-sta t 6 påföljande Idasser, h vari pensionsbeloppen vor o fastställde till 1,333 i, l 06H f, 800 , 7 00
1
och Ht6 ~ me,. B:lw, och i 7:e Idassen {.}:delar af lön och
tjensteörings -penningar för alla med HOO il/fo. lön och dPrundrr, intill 100 ffi&., åt h vi lk a, med så rin~::a lön, Jemnad es
fullt belopp i pension. l'\u tillkom ock det stadgande, att
den Amira ls-person, som på Allmänna Indragnings-s taten erhöll pension, ficl! af Am:ts-Kricsmans-J(assan uppb[1ra sl;i llnaden eme llan denna och förut innehafel lön och tjenstgörinp,spenningar, men detta stadgande l1unde då ännu fö ga sl1ada,
emedan pensionerne i hvarje klass hegränsades till ett visst
antal, sålunda, att 1 :a klassen (Amiraler) ficli endast hafva
l Pensionär, 2:a och 3:e ldasserne r., 4:e 3, 5:e 3 och 6:e
l -.~<). Gratialerne för enlwr hestämdes till t:dcl af pensionen efter nya staten, men för Clrreciets fastställdes vissa
belopp, en1edan männen Pj huf\'a pPn sions- r[ltt. 5-ärsGratialister-ues nådPgåfvor höjdes fl"iln 8 till 12 ill& Ilalll
gratial bestämdes för eolwr efter dem, som i minst 10, mPn
ej i 15 år varit i tjenst. Dessutom anbefa lld es åter utarbetaudd af förslag till nytt Reel emeute.
Centonalen , som uteicl; med l procent af löner och
arfvoden m. m., blef, i följd af Hil1ets ständers beslut vid
183~ års Riksdag, indragPil till Statsverl;et, och sl1ulle er liiggas i sammanhang med Allmiinua Bevillningen ; livarföre
Ständerne i stället anslog-o ersii!tning åt Pensions-f(as sorne,
sålunda, att Wadstena f{riesmanshus-Rassa fi cl1 34,000 flifg.

*) En äldre pensionerad Amiral fanns då, som endast hade 600 Bdr
pension, och så länge hau lefde, fick ingen Amirals-pensiou ytter-

oeh Am:ts-Krigsmans-Kussan 5,000, 51& årligen-.~<). Detta belopp öl;ades först till 5,~00 flifg. och setlan till 6,000 flifg. B:lw.

..

Ibland förslager, som påföljande Revision frams!iillt, var
äl"ven det, att ff !! I!Olll pensions- eller fönfyllnads-bidrag af'
Successorern e till pensions-t<~gare i de 6 första pensionsklasserne bereda större afp,ång utur tjenstf'n , och sålunda
tillfälle till avancement för de lägre grad erne. Delta projekt fiiranlPdtle en tvist emellan Direlilionen och StoclilJOims
station, på det sätt, att Direlilionen, som ansåu llndPr-O!ficerarne öfvPr derwa fråga ej luJnn<~ höras, emedan försla[ld
iclie afsi:lg Untler-Office rs-graderne, fann riiltasle sättet alt
höra Am:ts-Statern e böra vara lwrps-vis. Så sl1edde iifven
i Carlsl;rona, men Stocliholms station väcrade att yttra sig,
emedan ett sådant sätt att afgifva yttrande ej var i Beelernentet föresl1rifvet. Direlitioneu meddeldie sina ytterligare
sliäl för saken, men Stockholms station viip,rade ä nyo. Då
förklarade Direlilionen, att så vida Stocld10lms Stations Illrande ej på föresl;rifvet sätt inlwm, crnade Direldionen icke
desto mindre företaga ärendet till afp,örande; stationen lillnde
Sf'dan äga rätt att hos Kong!. Maj:t antiira klagomål. Då
Slationen nu för 3:e gån?,en fortsatte sin V:ip,ran att yttra
sig, häusliöt StatiorJs-Befiilhafvaren i Stoellholm fri:lzan till
l{ongl. Maj:ts afgörande, hvilliet sl1edde på det siitt, att, dfr ·
alla slags aclwrder voro afslwffade' men det ifrågavarande
förslaget åsyftade ett nytt satt för aclwrders införande, alltså
ogillades hela förslaget, och d ym edclst var den eordisl1a
knuten afhugsen.
1 följd af Kong!. Brefvet d<'n 18 Ol;Johe1· 1836 uppflvttades ~liister-Lotsar till pensions-r•Ht lilia med livad Loh;Å;dermän tillförene haft, eller emellan 50 och 15 flifg. B:ko;
för Matroser och f\anonierer beslämdes liha åldt·rs-mått, som
genom Kong!. Brefvet den 31 Oldoher 1831 varit Sjö-Artill e-

ligare utgå.

*) 1\oogl. BrefveL den ::lt Januari 1835.
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rister medgifvet, eller 50 år. Bland en mängd förslager,
som af ((ongl. Maj:t ogillades, var äfven det, att iclie Befälharvande Amiralen skulle vara Ordförande, utan att Ordföraode-platsen skulle genom val af Am:ts-Staterne tillsättas.
I Pensions-ldassifikationen sl; edde, i följd af 1837 års
löne-förhöjningar, vissa, doc!; ej väs en dtliga, förändringar 1 ).
[(ongl. blaj:ls förnyade Nådiga Förordning och Reglemente angående styrelsen och Förvaltningen af Am:ts-/(rigsmans-[(assan utlwm den 26 Oktober 1838. De hufvudsakligaste olildteter, som detta Regl emente företer, emot de
föregående , bestå deruti , att pensions-klasserne försvunno,
och att den nya Pensions-staten innehöll, det innehalvare af
till och med 300 !fl&. löne-fördelar få behålla hela beloppet i
pension; deriTrån ända till 2,000 !!l&. lön sl;er en prop,ressif
pt·ocentisk minslwing, så alt ä sistnämnde löne-helopp afgår
25 procent, , för att erhålla pensions-summan. Alla AmiralspPnsioner brstiimdes, såsom förut, till 2,000 !fl&. B:ko; h varemot dd dittills stadcade antalet pensioner i hvarje klass
försvann, likväl med bib ehållande af för E·sl;riften, att Amiralspersoner, som å Allmänna Indragnings-staten erhi'tlla pension,
få i [(rigsmans-Kassan sl•illnaden emellan stats-pensionen och
r&rut innehafJ aOöning. stats-pensionen, som af Rikets ständer varit anslagen till en Amit·als-person med 3,000 ffi&, delades nu i mindre pensioner, på Oere händer, och Kassan
fick betala till hvar och en af dem sldllnaden, dock ej högre
än 2,000 !fl&. 2 ). Enlwrnes gratialer förhöjdes åter till en
femtedel af pensions-beloppen, och Am:ts-Staterne åtogo sig
att, till Gratinis-fondens förstiirl;ande, i lO år lwntribuera

1)
2)

1\ongl. Brefvet de o 29 Mars 1837.
DtJtta bar emellertid haft deo ofördelaktiga verkan för 1\assans
Pensions-fond, att numera (1850) 5 Amiraler pensioneras med
10,000 Hdr.

med l procent utöfver den, som redan, enligt Reelementet,
ingi ck till denna fond.
Genom en särskild föreskrift i 117 § förordnades, att
alla förslager till ändringar i Ileelem entet först efter hvarje
tredje Revision simlie hos Kougl. Maj:t i underdånighet anmälas. stadgandet tillkom egentligen, på det ej alltför ofta
Reglements-förändringar måtte ifrågnlwmma. Denna § har
sedermera varit föremål för åtsl;illige förfrågningar och tolllningar, och har slutligen blifvit så tydd , att Reglementsförändringar väl lmnna förekomma vid hvarje Bevision, endast de hvilat eller passerat 2:ne förutgående Revisioner*).
Ny Lönings-stat blef jemväl utfärdad.
T:r Spanmål, und er
Banko !fl&. lönen be ni lm ad
6 &1&. Tunnan.
Föredragande Civil-Ledamot
300:
Kamrerare
1200:
so.
Sel;reterare •
300:
200:
Ombudsman.
Kassö1·
900:
50.
750:
Revisor
30.
Ka m marslo·i fva re
300:
15.
150:
12.
Vaktmästare.

a

l
l

l
l

l
l

En r:ifst i afseende på inlwmsten af de, vid l;öp af Husthålls-hemman i 131eld~g och Södermöre llärad af Calmare
Län, Kassan anslagne Af- och Tillträd es -afeifter hade börjat
uppstå, föranledd deraf, att Kronofogelen Waldow, då Jör
honom företeddes äldre handlingar om köp af Rnsthällshemman, utan att qvitto å afgiftPn var handlingame följal\tig, kr editerade Kassan för dl'nna afgift, men i debet afskref samma belopp uti sin års-rälming 1 endast, som det
") Kong!. llrefvet den 25 Maj 18'•1.
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synes, för att göra Kassan härpå uppmärksam . Detta var
för redan afgångne fogdars tid inom Lånet, och när nu de
till Ka ssa n för fler e år tillballa inlwmne äldre Redoeör rlser
jemförde s med dessa krediteri near och a.fsl\rifninenr, så befanns att afgifterne ej intlntit. ~Jan blef nu iHv ertygad
derom , att 1\rigsmans-Kassans rätt blifvit på ett eller annat
sätt fömärma d; upplysningar inhemtad es frftn Hiirad ssl;rifvareKontoren , och anmiirlminr,ar utfiirdades. Desse afgiftcr, som
förut uppgått till omlirina 2,000 i!l&. årligen , docli oftast
derunde r, linda till år 1837, stego, ifrån och med 1838, på
följande sätt:
1838

3,854 ~·
4,134

18/U

1839
18~0

3,909

1846

1841

5,666

1842
18~3

"
"
"
"

7,544
19,362 "l)

1845

8,289 ffl&.
7,058
"
8, 13!;

18~7

l 0,848

18~8

l 0,967

1849

11,325

"

"
"

"

Tillökningen härrörde väl ock från en bättre lwntrol,
som, i följd af Direktionens förslau, af Kon~l. Maj:! fastställdes geno::n kungörelse den 14 November 1842, och pi\ grund
hvaråf desse afgifter numera redovisas i sammanhang med
l{rono-sl•atterne, och red og örelsern e re1ideras af Kong!. Kammar-Ilät ten 2 ) .
Redan å1· 1836 öfverläl Kammarherren ~J. af Chri stiernin
och dess F1·u, genom test.amentarisl; dispos itiou, en egendom ,
Norra och Södra Bodele 1 30 tunne- och 17 ~ lwppeland af
Uddevalla Stac.ls donerade jord, till en blifvanc.le Invalid- inrättning för Konel. Maj:ts Flottas Sjömiin af alla stund och grader, att genom Kriesmans-!{a ssa ns Direktion förvaltas, intill1)

2)

l denna ovanligt stora summa in gii r en stor del iub etalde aomiirkniugs-mellel. Beloppen tlro de summor, som netto influtit. Skilliogar och rundsty_cken äro uteslutne.
J~mför

1\ongl. Brefvel dun 21 Mars

18V~ .

dess en så stor fond hunnit samlas, att personer af Flottans
blessera de, utfattige eller ålderstigne befäl , underbefäl och
manslwp lmnde der åtnjuta fri bostad 1 vård och und erhåll.
Sedan Konel. 1\laj:t gjort sig förvissad derom att ifråt;a va1
randc jord-ege ndom lwn af Testator erne fritt di s pon er a~,
blef donationen , [; <' nom Konel. Maj:ts l'\lldiea 13ref d<"ll 1 o
Ol;tober 18~0, emottag en, med förklarande af uädict vfilbehag iifver dPn na donation , som får namn af Harafd a( Christiernins lnvalid-inrällning. Ron t: l. l\l aj:t förldarade j emvM,
att inp, en by ee nad å den don erade jorden flcl; fördagas förr,
än de samlade Iiiigångarn e med eft fvo uppförand e af en sådan, och jem viil underhåll et af n5e ra Invalid er, till en början G a S man af Bohus Uns B5tsmans-Komp:q,;ni. Rammarh erren Chri stiernin öfverhit uåt: ra år deref't er 4()0 ~.
B:ko att såsom fond för denna itirättning förräntas, och r:llltan lär,gas till liapital et; och år ISU flcli fonden genom
1
testamPn te från en i Stocliholrn a!liden Mamsell M. S. Hallgren, 500 ~· B:lw, hvarigenom lwpitalet vid 18~9 års slut
uppgicl1 till 1,278 ~· 31 .JJ. B:liO.
Den besparing af 4 månader s lön (förut vid Flottan
endast 3), som i val;ans efter af[!ångne Embets- och TjPnstemän tillförene tillfallit Statsverl;et 1 blef med Hillsens stänuers bifall, i liii het med h vad som ägde rum vid Armeen, i
afseende på Arm eens Pensions -Kassa, för Flottan tillagd
Am :ts-Krigsman s-Kassan s Enke-fond :l!-).
Carlskrona Sl:lrls Fattigvård hade allt sedan ISU uppburit de 1,000 ~· B:liO år ligen , som genom Kong!. Bre fvet
den 19 April nämnde år Fattigvården af Am:ts-KrigsmansKassans medel tillerl;ht des; men sedan Rikets Stiind ef till
fattig-försörjningens understö d vid Garnizons-församlingarne
i tUI;et anslagit ett belopp, hvaraf Carlskrolla erhöll 3 000
1
g>.e;., så indrog Konel. Maj:t förutnäm nde 1 ,000 ~·, för att
~)

1\oogl. Href1·et den 15 Februari och 25 Maj 1841.
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i stället användas till gratifill~tionPr, af högst 66 ffi&. 32 ./.f. .
ll:lw hvardera, åt sådane Anl:ls-Krigsmans-[(assans deliigares
i fattigdom efterlervande enliOr och barn, hvillia förut antingen icke inneharva gratial, eller ocl< ett sådant endast till
mindre belopp , enligt 1783 eller l 825 års Heglementen I).

när lägenhet dertill lmnde yppas. I följd deraf inköptes på
konkurs-auktion den stenhus-byggnad, som I\assan nu innehar, för 3,000 ffi&. ll:lw. Denna byffgnad innehåller jemut
så stor lolwl, som för Kassan erfordras, sedan huset blifvit i
vissa behöfliga delar förändrad t och iståndsatt.

En nytilllwmmen grad emellan gemensl<ap och UnderOfficerare, nemligen Under-Oflicers-Korporaler, förklarades af
[(ongl. Maj:t höra tillhöra Tjenstemanna-ldassen i afseende
på pensions-rätt, och deras enlwr och barn vara berättigade
till gratialer. Pensionen blef bestämd till 60 ffi&. 40 ./.f.
ll:ko 2 ). Den benämning af Under-Officers-Korpo raler, som
fiirut funnits vid Kongl. Sjö-Artilleri- (Marin-) Regementet,
förändrades då till "Korporaler".

I följd af llevisorernes derom gjorde förslag, biföll l{oncl.
Maj:t *) att en l• ors och barns gratialet·, Hrån och med I 848
års början, lingo utgå med {:del ar m:1nnens eller fädrens
pensions-belopp, i stället för ·~:del, som år 1838 blifl'it faststäldt, hvilliet lj'Ciili[!a förh511aude ytterligare torde kunna
förbåltras, om Am :ts-Staterne, eftPr hvad som blifvit föreslaget, vilja i ytterlicare 10 år åtaga sig en extra gratialsafgift af I procent, för att derefter få gratials-beloppen ölwde

Genom Kungl. llrefvPt de u 3 Juni 1845 beviljades Sjulivaktare pensions-rätt i Kassan, i likhet med sjö-Artillerister,
och 1847 erhöllo Fyrval1tare enahanda rättighet.
Som Kassan till en del UIHifiil' inlwmster af statsverket,
anbefallde l\ongl. Maj:t, genom Nåtligt Bref den 31 Juli 1815,
i anledning af Hil<ets Stiinders gjorde framställning derom,
att Direktionen är,de till Hikets ständers Hevisorer, för de
år, Hel'isionen omfattar, insända en på [{assaus Hufvudhol<
grundad och dermed öfverensstiimmande uppgift å beloppen
af de Kassan för året tillfallne stats-medel, med · verifikationer dertill, samt dPrjemte en specifik upp~::Ht på årets Pensions- och Gratials-Stat.
Ända till år 1843 hade Am:ts-f(rigsmans-Knssan icke ägt
någon egen fastighet, utan måst hyra lol•al, livarigenom ,• i
följd af hastig uppsä::else, Direktionen höll på att komma i
förlägenhet, och således hemställde till Koncl. Maj:t att få
anskaffa ett eget hus för Kassan, hvilket ock i Nåder bifölls,
1)
2

)

1\ongl. Brefvet den H December 1841.
1\ougl. Brervet den 22 December 1841.

till t:del ar pensionerne.
Sedan Carlslirona stations Civile Embets- och Tjensternän erhållit inqvarterings-penning ar, blef jernväl KrigsmansKassans Tjenstemanna-persona l tilldeld samma förmån, genom
Kong!. Brefvet den U Augusti l 849.
Denna sllildring må nu slutas med en uppgift å fondernes inkomster och utgifter, efter l 848 års Hufvudbok-slut,
och en örversiet, huru dessa .fonder efter Hufvudbok-sluten
utfallit sedan äldre. tider.

r

p e n s i o n s- o n d e n.
lnlwmster :
Intresse-medel .
Anslag af Lotsverl1et
Förverkade 13åtsmans-löner •
13öter af Hust- och Rotehållare
Af- och Tillträdes-afgifter
Jnsl;ri rnings-penni ng ar
*) 1\oogl. BrefveL den 4 Februari 1848.

30,506: 31.
I,OUO:
1,066:
15:
10,967:
219:

J.

-

45.
45.
20.

6.
l.

2(i2
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Åf'lie afr,ift af r,emenslwp
Cent onal- meue l.
Pensions-a fe if! er
Avancements-pennint;ar
l'\5uårs-besparinea r
Lön-besparinr,ar (tillfälligt) •

21. 6.
46. 6.
39.
45.
33. 4.
37.
64,02 5: 4. l I.

1,375 :
6,036 :
11,26 6:
610:
948:
9:

Inlwmst-Summa
Utgif ter:
Tjenstemän
och
ctsErnb
till
Pensioner
nsliap
eeme
till
D:o
Löner till [(assans Emb ets- och Tjenstemän
d:o
Arrvorlen
Gratilllwtioner till fattir,a enlwr . •
Bevillnings-afdrag af ränto1· .
Ulgirt~-S'Ilmma

44.
40.
17.
16.
491: 14.

38,20 6:
12,07 2:
3,623 :
933:
1,000 :

-

Ilufvudbok-sluten för nedannämnde år
kapital-behållninr,ar:
It;75

1690
1695

"').

5.

56,32 7: 35. 5.

E n k e- f o n d e n.
Inko mste r:
.
Intre sse-m edel
Ersattning för Last- och Armpenninear •
Passagerare-afgift .
Extra inkomster .
sakö re-m edel och viten •
Tom t-öre n af Djur gårds -tom ter

Gratials-afgift
Vakans- och ligr,etids-bespariugar.
Inlwmst-Summa
Utgifter :
bam
och
Gratinler till enkor
Nådegårvor .

Extra utgifter
Bevillnings-afdrag å ränto r
Utr,ifts-Summa

'i <
21,75 8:
3,000 :
2,153 :
30:
439:
40:
6,599 :
1,513 :

12. lO.

3.
15.
31.

6.
7.

16.
12.
42.

8.
8.

35,53 il: 38.

3.

22,07 9: 30. 849: ] 6.
I ,307: 3. 1.
403: 39. 6.
24 ,1j<J!): 40. 7.

46,000 Rd r .
*) Pensi onern e uppgå nu (1850 ) lill öfver

.

1680
(168 5) 1686

l

1700
1705
1710
1715
1720
1725
1730
1735
1740
1745
1750
1755
1760
1765
1770
1775

hafva följand e
Daler S:ml.
1'93;81 o.
220,9 96.
349,1 22.
443,3 82.
599,6 93.
703,1 17 .
801,8 22.
907,1 46 .
1,018 ,867.
1,21H,491.1.
1,458 ,837 .
1,781 ,767.
2,187 ,985.
2,724 ,030.
2,364 ,524.
2,896,61.18.
3,448 ,925.
4,246 ,565.
5,188 ,825.
1,188 ,212.
1,329 ,636.

m&.
1780
1785
1790
1795
1800
1805
1810
1815
1820
1825

Specie.
313,5 54.
349,3 37 .
387,9 92.
408,6 70.
435,6 46.
452,0 51 .
489,4 28.
520,6 83.
521 ,303.
551,5 2-t .

264
Pensia ns-(o nden.
1830 .
1835.
18~0 •
1845.
1848.

~ B:ko.
338,347 .
420,475 .
52:!,993 :
600,980 .
623,221 .

Gt•atials-(onden
~· B:lw.
275,370 .
298,409 .

' 334,700 .
395,438 .
438,030 .

