
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. 
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och 
kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att 
OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör 
man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. 
Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books 
are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always 
visually compare it with the images to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20������������������������������������������������
21

22
23

24
25

26
27

28
29

C
M



NAUTISKA BLAD.
Utgifna af Nautiska Föreningens i Göteborg styrelse.

ANSVARIG UTGIFVARE:

Alfred Jensen.

PRENU MERATIONSPRIS :

3 kronor
(för återstoden af innevarande år 
kronor 2: 25), postförvaltarearvodet 
inräknadt.

Prenumeration emottages vid 
hvarje rikets postkontor samt å 
Göteborgs Handelstidnings annons
kontor.

Lösnummer à 30 öre säljas å 
Handelstidningens annonskontor samt 
i Hallbergs cigarrbutik, Skeppsbron 
N:o 1.

NAUTISK REDAKTÖR:

Konsul Rob. Bersén.

15 öre pr petitrad för inländska 
och 25 öre pr petitrad för ut
ländska.

Annonser torde adresseras till 
Redaktionen för ”Nautiska Blad”, 

Göteborg.

GÖTEBORG.
Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags 

tryckeri.

Utkommer med ett nummer den första helgfria dagen i hvarje månad.

ANNONSPRIS:

Innehållsförteckning: Anmälan. — Vigtiga frå
gor rörande konnossement. — Sjöförsäkring med ömse
sidig ansvarighet under statens uppsigt. — Spridda 
notiser. — Annonser.

Anmälan.
En af de vigtigastc orsakerna till såväl det 

menskliga framåtskridandet i det hela som en
skilda nationers välstånd har man tvifvelsutan 
att söka i sjöfarten. Först och främst har 
hon mäktigt befordrat verldshandelns utveck
ling; redan forntidens sjöfartsälskande fenicier 
och greker förstodo att med sina för våra 
Ögon mycket bristfälliga farkoster uppsöka 
okända land på andra sidan Gibraltar sund 
och att där tillbyta sig främmande alster mot 
hemlandets produkter. Men äfven indirekt 
bar sjöfarten verkat välgörande på hela den 
menskliga odlingen: beröringen med andra 
menniskor och kännedomen om nya trakter, 
nya seder måste nnturligtvis vidga menni- 
skans blick. Af historien framgår ock, att 
de land, hvilkas naturliga gränser till större 
delen utgjorts af vatten, och hvilkas invånare 
sålunda af naturen varit hänvisade till skepps
fart och sjöhandel, i dessa hufvudnäringar 
haft en outtömlig källa till ekonomiskt väl
stånd, om de nämligen vetat att rätt bruka 
dem, på samma gång folkets andliga lif, sjelfva 
nationallynnet, genom vistelsen vid och på 

hafvet vunnit mer friskhet och företagsamhets- 
lusta.

Om sjöfartens historiska betydelse i sam
manhang med de stora geografiska upptäck
terna i nyare tiden behöfver ej ordas. Den 
gamla verlden blef för trång; menniskoanden 
längtade efter något bortom de redan kända 
nejderna, och då var det den oförskräckte 
sjömannen, som med ledning endast af himla- 
kropparnes dagliga rörelser gick att uppsöka 
nya verldsdelar, nya öar. Härmed hade sjö
väsendet inträdt i ett nytt, löftesrikt skede. 
Skeppsbyggeriet fullkomnades, lots- och fyr
väsendet grundades, vissa såväl internationella 
som för olika land speciella sjörättsliga be
stämmelser antogos, och då man slutligen i 
detta århundrade började använda ångan som 
drifkraft för fartyg, fick skeppsfarten en oer
hörd uppblomstring.

" Nautiska Blad1, utgifna af Nautiska för
eningen i Göteborg, hafva gjort till sin upp
gift att behandla sådana ämnen, som äro af 
intresse för sjöfarten, och att inom ramen af 
sitt begränsade utrymme redogöra för alla 
märkligare nya företeelser på detta område. 
Särskildt vigtiga måste de nautiska intressena 
vara för ett land sådant som vårt, hvilket 
på grund af sina vidsträckta kuster af natu
ren är hänvisadt till sjöfart, på samma gång 
som dess något isolerade läge från de stora 
“kulturstaterna* gör regelbundna förbindelser 

öfver hafvet till en trängande nödvändighet. 
De för vårt land vigtiga nautiska förhållan
dena hafva emellertid i vissa stycken icke nog 
kunnat uppmärksammas af den politiska pressen, 
hvarför vi våga påstå, att ett särskildt fack
organ icke skulle vara öfverflödigt, och vi 
hoppas, att ett sådant företag skäll få åtnjuta 
välvillig uppmuntran af såväl nautiska kor
porationer och fackmän som ock de personer 
i öfrigt, som intressera sig för sjöväsendets 
och särskildt det svenska sjöväsendets främ
jande. Då vi till vårt förfogande hafva ut- 
landets, särskildt Tysklands och Englands bä
sta nautiska literatur och trädt i förbindelse 
med i sjöväsendet förfarne män, hysa vi den 
förhoppning, att månadsskriften skall uppfylla 
de billiga förväntningar, man rimligtvis kan 
ställa på ett nytt företag af sådan art, hvar- 
jemte vi, i den mån tidningen kan vinna sprid
ning och uppmuntran, äro villige att utvidga 
henne.

1 Nautiska Blad1, som utkomma med ett 
nummer den första helgfria dagen i hvarje 
månad, komma att innehålla:

1) Uppsatser i original eller öfversättning, 
afhandlande frågor, som äro af intresse för 
sjöfarten.

2) Sjöfartsunderrättelser från in- och ut
rikes orter.

3) Referat af för sjöfarten vigtiga rätts
fall.



4) Svar å nautiska frågor, som kunna af 
allmänheten till styrelsen hänskjutas.

5) Sjöfarts- och andra annonser.
Priset till innevarande -års slut är 2 kr. 

25 öre, postarvodet inräknadt; för prenume
ranter å Göteborgs Handels- och Sjöfarts
tidning, hvilka vilja prenumerera äfven på 
“Nautiska Blad“, hlir prenumerationspriset på 
de senare till årets slut 75 öre, postförval- 
tarearvodet inräknadt. Prenumeration kan 
göras å samtliga rikets postkontor samt å 
Handelstidningens annonslcontor, där äfven 
annonser för “Nautiska Blad“ emottagas.

0

Vigtiga frågor rörande konnossement.
Hos Lloyd’s hölls den 4 Februari detta år 

ett möte för att uttala sig om den vigtiga 
frågan rörande konnossement, som redan en 
längre tid sysselsatt rederier, sjöfarande och 
sjöförsäkringsbolag. Visserligen har man re
dan sedan några år tillbaka sökt införa nå
got mönstergillt i denna väg för alla sjöhan
delns grenar, men hittills utan egentlig fram
gång, så att ännu i dag den största skiljak
tighet i formulerandet af dessa dokument är 
rådande. Naturligtvis hyser man hvarken af- 
sigt eller önskan att vidtaga några större för
ändringar i konnossementens innehåll och form 
i allmänhet, utan man vill endast åstadkomma 
större enhet däri. För närvarande eger ett 
konnossement, som, formelt taget, egentligen 
icke är något annat än ett intyg af kapte
nen, att han mottagit ombord vissa varor, 
stor laglig kraft dels på grund af gammal 
praxis inom köpmannaverlden, dels genom rätts
lig bestämmelse. Enligt köpmannens och ban
kirens åsigt representerar det i nästan hvarje 
fall fullkomligt samma värde som de däri om
nämnda varorna, så att den förre köper på 
grund af detta papper, alldeles som om det 
handlade om varan sjelf, under det att den 
senare på samma papper lånar ut hvilken 
summa som helst och under vissa omständig
heter till och med anser sitt förskott fullkom
ligt garanteradt, äfven om han icke mottagit 
dokumentet ur den verklige egarens händer. 
Enligt grundsatsen att dessa dokument helt 
och hållet representera varorna, fälla också 
domstolarne det utslag, att hvar och en, som 
mottager varor med konnossement, enligt hvil- 
ket betalningen af frakt- och liggedagspengar 
är ett vilkor för varans utlemnande, är för- 
pligtigad till betalning, och lagstiftningen går 
ännu ett steg längre, i det den bestämmer, 
att den i konnossementet nämnde konsigna- 
tören eller endossenten företräder den person, 
med hvilken kontraktet om varans befordring 
i konnossementet blifvit afslutadt. Dessa väl
kända egenskaper hos ett konnossement vill 
man behålla i samma skick; däremot önska 
redarne af lätt insedda orsaker att undan- 
rödja eller inskränka vissa bestämmelser och 
skyldigheter, som blifvit pålagda rederierna 
till fördel och intresse för aflastaren,isynner
het klausulen, enligt hvilkeu redaren kan gö
ras ansvarig för hvarje förlust, som uppkom
mit genom vårdslöshet.

Förhandlingarna vid ofvannämnda möte, som 
bevistades af talrika representanter för en

gelska försäkringsbolag, leddes af Mr. W:m 
Young, som först och främst i några få ord 
antydde syftet med detta möte, nämligen det 
att rådslå om ett at redare i norra England 
framlagdt, s. k. Lloyd’s konnossement, som 
skiljer sig från andra liknande dukumenthuf- 
vudsakligen däri, att klausulen rörande vårds
löshet är utesluten. I följd af inbjudnings- 
skrifvelse hade redan flere sällskap i Liver
pool, Glasgow och London skriftligen yttrat 
sig i denna fråga. Försäkringssällskapet i 
Glasgow var af den åsigt, att det i köpmanna
ståndets intresse icke vore önskvärdt, om re
daren i sitt förhållande till lastens égaré kunde 
undandraga sig allt ansvar för de skador, som 
vållats genom skeppsbefälets eller besättnin
gens vårdslöshet. Liverpool-sällskapet samt 
rederierna i norra England hade däremot ut
talat sig för varubörsens i Newyork konnos
sement, under det att handels- och sjöfarts- 
kammaren i Hull yttrat sig till förmån för 
det år 1882 antagna konnossementet. Äfven 
sjöförsäkringsbolagen i Newyork hade tele
graferat, att de voro afgjorda motståndare till 
den ifrågasatta ändringen, och att de under 
vanlig police icke skulle åtaga sig risken för 
rederiernas och besättningens vårdslöshet.

För att tillfredsställa alla partier föreslog 
ordföranden vid detta möte, Mr. Young, att 
man skulle ena sig om följande resolutioner:

l:o) Enligt mötets åsigt skulle redarnes 
projekterade befrielse från allt ansvar för de
ras underlydandes handlingar endast bidraga 
att öka förlusten af lif och egendom till sjös, 
något som ju måste förhindras, och är denna 
ansvarsbefrielse i köpmannaståndets intresse 
icke önskvärd;

2:o) Om redarnes ansvarighet i dess nu
varande, genom lagstiftningen inskränkta mått 
vore tryckande för affärsställningen, skulle en 
reform i fråga om gränserna för denna an- 
svarspligt vara det enda lämpliga botemedlet;

3:0) Mötet är visserligen benäget att taga 
i öfvervägande hvarje förståndigt förslag rö
rande vidden af denna ansvarighet, men är 
dock af den åsigt, att hvarje öfverenskom- 
melse rörande de vanliga bestämmelserna för 
sjötransporten bör ske på lagstiftningens väg 
och icke genom privata kontrakt mellan en
skilde köpmän och redare;

4:o) Risken ökas betydligt för de köpmän, 
hvilka öfvertaga certepartier eller konnosse
ment, hvarigenom redaren befrias från ansva
righet för sina underlydandes handlingar; öf- 
vertagandet af en sådan ökad risk är en vä
sentlig omständighet, som bör meddelas assu- 
radörerne, om de uppmanas att försäkra dy
lika riskabla företag;

5:o) Resolutionerna böra publiceras.
Om dessa resolutioner utspann sig en myc

ket liflig debatt. En af de närvarande, Da 
Costa ansåg, att från rederiets ståndpunkt det 
tillståndet, som nu råder, säkerligen vore myc
ket otillfredsställande, så att hvar och en 
vore berättigad att söka efter ett medel att 
fria sig från de honom lagligt pålagda för- 
pligtelserna. Enligt talarens åsigt skulle för
lusterna på grund af vårdslöshet starkt till
taga, i händelse konnossementen underginge 
de ifrågasatta förändringarna.

En annan talare, parlamentsledamoten Mr. 
Norwood, trodde icke, att antalet af sådana 
förluster skulle ökas mycket, om redarne be

friades från ansvar för skador, som vållats 
genom vårdslöshet. Redarens juridiska och 
moraliska pligt är att göra sitt fartyg sjödug- 
ligt, ordentligt bemanna det och leda före
taget efter bästa krafter, för så vidt det stod 
under hans kontroll. Skulle någon fela häri, 
borde han ej befrias från ansvaret därför.

Mr. White, ombud för Marine Insurance 
Company, påpekade, att man borde taga i 
betraktande lika mycket köpmannens som assu- 
radörens ställning till frågan. I alla händel
ser vore assuradörerne beredda att göra skä
liga eftergifter, ehuru rätta ögonblicket icke 
vore inne för frågans afgörande; man borde 
vänta därmed, tills den kungliga kommissio
nen afgifvit sitt utlåtande.

Sedan Mr. Dale, ombud för Liverpooler- 
assuradörerne, föreslagit, att en komité, be
stående af redare, assuradörer och köpmän, 
borde nedsättas för att närmare utreda frå
gan, nagot som dock af mötet förkastades, 
antogos med stor pluralitet vid omröstningen 
alla resolutionerna med undantag af den första.

På ett möte, som handelskammarens i Li
verpool lagkomité höll den 2 Mars, beslöt 
komitén enhälligt att antaga Liverpooler-assu- 
radörernes resolution, daterad den 17 Fe
bruari 1885, rörande den ifrågasatta klausu
len i konnossement om vårdslöshet. Resolu
tionen hade följande lydelse: Liverpools för- 
säkringssällskap gillar riktigheten af att skepps
redare fritagas från ansvar, hvad beträffar 
förlust, som vållats af omständigheter, liggande 
utom deras kontroll, såsom t. ex. i uttrycket 
“när förlusten orsakats af vårdslöshet, felak
tighet eller misstag af lots, befälhafvare, sjö
män eller andra redarens underlydande, men 
som icke är en följd af bristande uppmärk
samhet eller omsorg från rederiets eller deras 
sida, som handla i dess ställe“. — Sällska
pet yrkar på samma gång strängt därpå, att 
redare göras ansvarige för förlust, som upp
stått på grund af sjöoduglighet, dålig stuf- 
ning eller oaktsamhet i att vårda och hand- 
hafva lasten. Sällskapet är beredt att i för
ening med andra för saken intresserade söka 
formulera och bringa till allmän användning 
ett konnossement, baseradt på ofvanstående 
principer.

Rörande konnossementsfrågan antog repre
sentanternas hus i nordamerikanska kongres
sen den 3 Februari en af utskottet för han- 
delsangelägenheter inlemnad bill, hvarigenom 
formuläret för dylika papper närmare bestäm
mes. Enligt denna bill bryter hufvudredaren 
af ett fartyg eller kaptenen mot lagen, om 
han utfärdar ett qvitto om mottaget gods, 
hvari den tillärnade resan och alla hamnar, 
som skola anlöpas, icke noga specificeras, eller 
om han i ett sadant dokument infogar någon 
klausul, hvarigenom redarens förpligtelser att 
utrusta, bemanna eller proviantera sitt fartyg 
pa något sätt inskränkes, minskas eller helt 
och hållet upphäfves, eller hvarigenom han 
fritages från ansvar för ordentlig stufning af 
lasten m. m. Utsigterna för att billen skall 
antagas af senaten äro gynsamma. Den ifråga
satta lagen träder i kraft den 1 September 
1885.

—-9-—



Sjöförsäkring med ömsesidig ansvarighet 
under statens uppsigt.

Sedan flere år tillbaka — skrifver 8 Nordd. 
Allg. Zeit." — upprepas de tyska rederiernas 
klagomål öfver skeppsfartens aftynande och 
i sammanhang därmed spåras ett mer eller 
mindre tryckt läge hos de tyska skeppsbyg- 
gerierna. Båda dessa faktorer stå också i 
så lifligt samband med hvarandra, att ogyn- 
samma konjunkturer för den ena äfven må
ste vara mycket kännbara för den andra. 
Såsom hufvudorsaker till ränteförlusten af det 
på ångbåtar nedlagda kapitalvärdet uppgifva 
samtliga handelskamrarna i Tysklands sjöstä
der enhälligt: öfverproduktion af ångare, skarp 
konkurrens med främmande nationer samt, 
hvad segelfartyg beträffar, svårigheten för dem 
att täfla med ångbåtarne i fråga om snabb
het och rymlighet. De större skeppsredarne, 
som använda sina båtar företrädesvis i egen 
tjenst för såväl in- som utförsel, torde lida 
mindre under trycket af dessa omständighe
ter, men värre ställer sig saken för de re
derier, som uteslutande sysselsätta sig med 
fraktfart. Dessa företag, hvari flere millio
ner äro nedlagda, hafva under de sista åren 
lidit ej obetydliga ränteförluster. Under det 
att de för blott 3 år sedan hade att uppvisa 
utdelningar af ända till 25 % af anläggnings
kapitalet förutom de inom en dylik affär nöd
vändiga höga afskrifningarna, kunde många 
af dem delvis blott betäcka arbetskostnaderna; 
ja, fall hafva förekommit, då delegarne nöd
gats göra rätt ansenliga tillskott till de lö
pande kostnaderna. Endast de äldre rede
rierna, som intaga en framstående ställning 
på grund af mångåriga förbindelser med trans
atlantiska hamnar, duglig ledning och tjenste- 
personal samt goda fartyg, kunde ernå något 
gynsamt resultat, ehuru äfven hos dem en 
minskning i nettovinsten måste konstateras. 
Denna tillbakagång har naturligtvis äfven in
verkat menligt på skeppsbyggeriet.

Om någon verklig kris inom detta område 
kan det dock icke blifva tal, därtill är rederi
väsendet alltför solidt grundadt. De äldre 
bolagen hafva under de goda åren sparat en 
tillräcklig reservfond och kunnat göra erfor
derliga afskrifningar, som erbjuda en garanti 
för att den nuvarande ställningen utan större 
svårighet skall kunna öfvervinnas. Skepps- 
aktierna, som på grund af sin egendomliga 
handelsrättsliga natur väsentligt skilja sig från 
s. k. börsspekulationspapper, hafva ännu icke 
sjunkit så lågt i värde, som fallet skulle 
hafva varit, om de varit tillgängliga för börs
marknaden. Till och med de nyare rede
rierna, som grundades för att i främsta rum
met tillgodose de tyska sjöstädernas behof, 
bära samtliga prägeln af soliditet. Gent emot 
de senare årens ränteförlust står möjligheten 
af en förändring till något bättre. Härvid 
måste man i främsta rummet taga i betrak
tande de stora utgifter, som uppstå för de 
mindre rederierna genom försäkringar af deras 
fartyg mot sjöfara. Den höjd, som utgifts
posten “assurans“ intager i dessa bolags års
berättelser, förklarar hvarför många skepp 
icke lemna någon vinst. Assuranspremien 
uppgår ofta ända till 6 %, och detta är 
mer än hvad många fartyg kunna bära. 
Större rederier stå till en viss del sjelfva 

risken för sina fartyg, men ett rederi, som 
konkurrerar med ett eller två värdefulla far
tyg, kan icke begagna sig häraf, utan att 
ådraga sig anmärkningar. Det vore därför 
på tiden, att man enade sig om bildandet 
af ett enda stort sjöförsäkringsbolag med in
bördes ansvarighet under statens kontroll.

Med anledning af denna artikel anmärker 
“Hamb. Börsen-H.8, att det redan förefinnes 
en mängd större och mindre sjöförsäkrings
bolag, grundade på ömsesidighet, med syfte 
att göra sjöförsäkringen så billig som möjligt. 
Särskildt i Hamburg har ett sådant bolag 
bildats, som redan biträdts af 150 ångbåtar 
och 50 segelfartyg, och som här arbetar med 
goda utsigter. Huruvida en redare gör klo
kare i att försäkra sin båt hos ett vanligt 
försäkringsbolag eller efter systemet af ömse
sidig ansvarighet, är en fråga, som måste be
svaras allt efter omständigheterna. Premiens 
storlek rättar sig naturligtvis efter faran, och 
båda försäkringssystemen måste taga detta 
med i beräkningen. Hvad statskontrollen 
skall tjena till, är oförklarligt. Hvarje skepp, 
som anmäles till försäkring, måste behandlas 
för sig sjelf. Skulle denna kontroll åter in
skränka sig till uppsigt öfver användandet a- 
influtna medel och boksluten, vore den all
deles öfverflödig, ty delegarne i ett försäkf 
ringsbolag hafva ju sjelfva det största intresse 
af att kontrollera den ekonomiska sidan af 
saken.

Skulle åter — slutar “H. B. H8 — den 
tanken ligga under denna plan, att alla ty
ska fartyg skulle inrymmas i ett enda stort 
försäkringssällskap under rikets ledning, så 
att de på de goda riskerna förtjenta öfver- 
skotten kunde användas för att minska pre
mierna för skepp af ringare kvalitet, så vore 
detta verkligen ett originelt medel att höja 
skeppsfarten och göra de nuvarande dåliga 
konjunkturerna mindre tryckande.

-=-4q----

Spridda nyheter.
Hela jordens handelsflottor anslås till 44,734 

segelfartyg med tillsammanlagdt 13,010,879 tons och 
8,433 ångare med 10,209,468 tons. Denna beräk
ning innefattar endast oceangående seglare utöfver 
50 tons och ångare utöfver 100 tons drägtighet, hvar- 
emot äfven fartyg från Asien och Afrika, där sjöfart 
finnes, äro inberäknade. Om man antar, att en tons 
af ångbåtsflottan motsvarar tre tons af segelflottan på 
grund af den större hastighet och det relativa obe
roende af väder och vind, som den förra eger i för
hållande till den senare, skulle tontalet, hos ångbå
tarne blifva lika med cirka 30,600,000 tons hos segel
fartyg eller inalles 431/2 mill. tons. Häraf eger Stor- 
britanien ungefär 241/, mill., d. v. s. något mer än 
43/4 mill, segeltons och inemot 6,600,000 ångbåts
tons. Närmast i ordningen kommer Frankrike med 
937,205 ångbåtstons och därnäst Tyskland med 550,528 
tons. Förenta Staterna är den fjerde i ordningen 
med 539,342 ångbåtstons, hvarvid dock den anmärk
ningen bör göras, att denna siffra icke lemnar en 
fullt riktig föreställning om nordamerikanska handels
flottans storlek, alldenstund den endast omfattar så
dana fartyg, som användas för handeln med utlandet.

Suez-kanalen. Den stora internationella kom
missionen för förbättrande af Suez-kanalen bar en
hälligt uttalat sig för förslaget att utvidga kanalen, 
emedan den efter noggrannt öfvervägande anser, att 
detta förslag är att föredraga framför hvarje annat. 
Kommissionen föreslår, att programmet för denna 
förbättring äfven skall innefatta den bestämmelsen, 
att kanalens djuplek, som för närvarande är 8 me
ter, skall ökas med 1/2 meter till 81/,, hvartill ytter

ligare en half meter skall läggas, så snart alla öf- 
riga förbättringar blifvit vidtagna, så att kanalens 
hela djup kommer att utgöra 9 meter. Hvad bred
den beträffar, föreslår kommissionen, att kanalen ner
till mellan Port Said och de s. k. “Bitter Lakes“ 
skall göras 80 meter bred i de kurvor, som hafva 
en radie af mindre än 2,500 m., men 75 m. i kur
vor med mer än 2,500 meters radie, och 65 m. bred 
pa alla raka sträckor af kanalen mellan Suez och 
Bitter Lakes, der det är ström. Vidare föreslår kom
missionen, att kanalens botten skall göras 80 m. bred 
i alla kurvor och 75 m. på alla sträckor i rät linie. 
Med afseende på hamnarnes belysning, kanalens ut- 
prickning med märken och åtgärder i och för farty
gens förtöjning har kommissionen inga andra för
bättringar att föreslå än dem, som Suez-bolaget re
dan uttryckt med orden, att “fartygens fortkomst ge
nom kanalen bör underlättas så mycket, som man 
med skäl kan begära“. Kostnaderna för dessa för
bättringar anslås af den internationella kommissio
nen till inalles 210,000,000 francs.

Signallantärnor för fartyg och deras beskaf
fenhet. Härom har Kongl. Marinförvaltningen ut- 
färdadt kungörelse, som, bland annat, meddelar, att 
fran England införskrifvits sådana lanternor, som god
känts i Storbritanien af Board of Trade suroeyors, 
för att i Sverige tjena såsom modell. Dessa modell
lanternor hafva öfverlemnats till Nautisk-metereolo- 
giska byrån i Stockholm för att förvaras och jemväl 
vara for redare och befälhafvare vid handelsflottan 
tillgängliga. I öfrigt hänvisas till Kongl. Marinför
valtningens kungörelse, angående Signallanternor, gif- 
ven i Stockholm den 24 Januari 1885. Se Svensk 
författningssamling n:o 3. '

Anstalt för nationella räddningsbåtar i 
England. Denna anstalt har nyligen offentliggjort 
sin årsberättelse, som lemnar ett nytt bevis på detta 
instituts välsignelserika verksamhet. Oaktadt före
ningen uteslutande är hänvisad till frivilliga bidrag 
från den stora allmänheten, underhåller den icke 
dess mindre en flotta af 284 räddningsbåtar, som 
äro förlagda vid de farligaste ställena af det före
nade konungarikets kuster. Dessa hurtiga män, som 
utgöra besättningen på dessa båtar mestadels frivil
ligt och utan betalning, och som hufvudsakligen 
rekryteras från den fattiga fiskarbefolkningen, räd
dade föregående år ej mindre än 780 menniskolif 
fran säker undergång och bragte dessutom i säker
het 17 fartyg, som voro nära att kantra. Sedan 
denna räddningsanstalt grundats, hafva 31,343 per
soner räddats tack vare dessa båtar.

Tyska sällskapet för skeppsbrutnes räddning 
har med sina båtar och räddningsanstalter under 
föregående år räddat 88 personer (ensamt under 
tiden 18 Okt. till 8 Dec. 57 personer). Från och 
med sällskapets bildande hafva inalles 1,482 per
soner räddats.

S:t Petersburgs kanal. Denna kanal, som på 
enskilda punkter befors redan förliden vår, öfverläts 
först inemot slutet af föregående år åt allmän trafik. 
Befallningen att bygga kanalen undertecknades af 
kejsar Alexander II redan den 1 Juni 1874, men 
det egentliga arbetet påbörjades först i September 
1878. Det första vattnet insläpptes i kanalen den 12 
November 1883 i Alexander HI:s närvaro. Inalles 
har kanalen kostat ungefär 33 mill. mark.

Genom detta för sjöväsendet vigtiga företag kunna 
nu mera äfven djupgående skepp gå direkt upp till 
Petersburgs hamn utan att, såsom förut varit fallet, 
behöfva underkasta sig omlastning af varor i Kron- 
stadt. Kanalen sträcker sig från lilla redden i 
Kronstadt till ön Gutujef i stora Neva längs med 
den kända, 20—23 fot djupa segelrännan, som i en 
svag krökning utefter södra kusten af hafsviken vid 
Kronstadt sammanbinder dessa båda punkter. En 
sidoarm af kanalen leder till Katharinenhof. Ka
nalen är 173/, engelska mil lång (=28,6 kilometer, 
och sidokanalen ytterligare 21/, mil eller 4 kilo
meter bredare. Dessutom är Neva-floden uppmuddrad 
pa en sträcka af 1,6 kilometer. Alla dessa sträckor 
hafva en djuplek af 7,4 meter med undantag af 
sidokanalen hvars djup aftager från 7,i meter till 
5,s meter. Öfverallt der kanalen är infattad af kaj
anläggningar på sidorna, uppgår dess bredd nertill 
på de fyra första kilometerna från floden till 65 
meter; på de närmast följande 3 kilometerna är ka
nalen nertill 84 meter bred och på den öfriga väg- 
längden nertill 108 meter bred samt utan kajanlägg
ningar. Hela uppmuddringsarbetet har verkställts 
med 9 muddermaskiner.
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Frågor och svar.
(Under denna afdelning mottager Red. 

från allmänheten frågor i sjöfartsangelä- 
genheter, som af styrelsen besvaras.)

Fråga: “Jag är égaré till 32/g4-delar i ett far- 
tyg. Egaren af andra hälften fordrar, att jag skall 
sälja min andel till honom eller köpa hans. Jag ön
skar icke att sälja min andel och är ej i tillfälle 
att kunna köpa hans. Vid fartygets hemkomst äm
nar han motsätta sig dess utgående på ny resa. 
Enär jag är hufvudredare till fartyget, önskar jag 
gerna veta, om egaren till andra hälften är berätti
gad att förhindra fartyget utgå på ny resa, och om 
han kan tvinga mig att sälja min andel deri, eller 
köpa hans.“ “Hufvudredare."

Svar: Hufvudredaren har rättighet att låta far
tyget utgå på resa, men han bör ansvara derför, att 
detsamma vid hemkomsten befinner sig i samma goda 
skick som vid afseglingen, och det är hans skyldig
het att såsom säkerhet för fullgörandet af detta an
svar, till medredaren lemna fullgod borgen för så 
stort belopp, som motsvarar fartygets halfva värde. 
I detta fall skall medredaren ej vara berättigad till 
erhållandet af någon andel i fartygets insegling, men 
han skall ej heller vidkännas några kostnader.

(Ur “Sh. and Mere. Gaz.“)

Annonser.
Göteborg— 

Köpenhamn—Stettin.
Från och med den 16 Mars tillsvidare kommer 

regulier förbindelse att underhållas mellan ofvan- 
nämnda hamnar af:

Ångf. »Aarhus», Ångf. »Uffo»,
kapt. V. C. Larsen. kapt. A. P. Thomsen. 

Från Göteborg till Köpenhamn Måndagar och 
Torsdagar kl. 6 e. m.

, Köpenhamn till Stettin Tisdagar och Fre
dagar kl. 2,5 e m.

„ Stettin till Köpenhamn Fredagar ocli 
Måndagar kl. 12 midd.

, Köpenhamn till Göteborg Lördagar och 
Tisdagar kl. 6 e. m., 

medtagande passagerare och gods.
Tur- och Returbiljetter, gällande för (6) sex 

månader, erhållas mot 25 % rabatt för l:sta och 
2:dra klass. Tur- och Returbiljetter emellan Göte
borg—Berlin, gällande för 30 dagar, kunna erhållas.

Gods till Amerikanska, Medelhafs- och Öster- 
sjöhamnar émottages och vidare befordras på bil
liga genomgångsfrakter.

Vidare meddelar E. P. Liedquist, 
Göteborg,

Skeppsbron N:o 1.
Obs.! Alla slags Speditioner utföras.

Ångfartygs-Aktiebolaget 
HERCULES

åtager sig Dykeri- och Bergnings-arbeten 
samt Boxeringar.

Ordres emottages af undertecknad, Bolagets verk
ställande direktör

J. E. Wænerlund,
Göteborg,

Skeppsbron N:o 1.

Göteborgs och Bohus Läns 

Sjö-Assurans-
Förening

meddelar Casko-försäkring å i Sverige hemmahö
rande segelfartyg om minst 50 tons register i öfver- 
ensstämmelse med dess reglemente, som tillhanda- 
hålles å Föreningens kontor: Göteborg,

Lilla Torget N o 3.

Borlind Bersén & Co.
Skeppsmäklare-Befraktningsagenter och 

Angbåtscommissionärer.

Reguliera ångbåtslinier emellan

Göteborg—Bergen—Stettin
d:o —Bremen
d:o — Medelhafvet 
d:o —SL Petersburg, Reval, Riga, 

Liban, Memel, Königsberg 
och Danzig.

Motala Mekaniska Verkstads Aktiebolag, 
grundlagd! år 1822,

postadress: Verkstadskontoret, Motala, 
telegrafadress: Verkstaden, Motala,

eger jern och stålverk vid Bångbro uti Nya Kopparberg samt Siemens Martinsugnar med valsverk, ång
hammare, stora maskin- och lokomotivverkstäder uti Motala samt tidsenliga skeppsbyggnads- och ångpanne- 
verkstäder å Lindholmen vid Göteborg, uti Oscarshamn och i Norrköping, tillverkar all slags fartygs- och 
ångpannemateriel, nagel, bultar, muttrar samt alla slag ångslupar, ångfartyg, segelfartyg af jern eller stål, 
petroleumtank-ångare, såväl sjö- som landångmaskiner, lokomotiver, mudderverk, ångpumpar, ångwinchar, 
kanonmekanismer, kanonband, lavetter etc. Verkställer hastigt och till moderata priser reparationer af 
ång- och segelfartyg med allt hvad dertill hörer.

A Lindholmen vid Göteborg eges en 105 meter lång torrdocka och 2 slipar. Postadress: Lind- 
holmens Verkstad, Göteborg. Telegrafadress: Lindholmen: Göteborg.

Uti Oscarshamn eges torrdocka, 100 meter lång. Postadress: Oscarshamns Verkstad, Oscars- 
hamn. Telegrafadress: Verkstaden, Oscarshamn.

Uti Norrköping eges torrdocka, 75 meter lång. Postadress: Motala Varf, Norrköping. Tele
grafadress: Motalavarf, Norrköping.

Vid alla fartygsverkstäderna finnas stora saxkranar för lyftning af ångpannor och större maskin
delar etc.

Göteborgs Mekaniska Verkstads 
Aktie-Bolag

tillverkar
Ångfartyg, Ångmaskiner, Ångpannor, Ångwinchar, Ångpumpar, Ankarspel m. m.;

eger
Slip med 2:ne banor, för upphalning medelst hydraulisk kraft af Ang- och Segel-fartyg: 

samt
en mindre slip för ångslupar och segelbåtar. Verkställer reparationer af Ång- och Segelbåtar med 

allt hvad dertill hörer.
Adress: Göteborg, 

Sverige.
Telegrafadress : KEILLER, 

Göteborg.

Gamla Varfvet,
Göteborg, 

rekommenderar ett sorteradt lager af :
Spiror, Bjelkar, Plankor, hyflade och ohyflade Brüder.
Fartygs, Pråmars och Båtars reparationer utföras till de billigaste priser.
Sågning af timmer och plankor samt hyfling af plankor och bräder utföras till moderata priser.
Allt slags Skepps-, Vagns- och Husbyggnads-Smide utföres skyndsamt och billigt.
Bell-Telefon N:o 161.

Göteborgs Repslageri-Aktie-Bolag
försäljer i parti och minut, ef egen tillverkning i dess lokal, Göteborg, Skeppsbron N:o 1 till billiga men 
bestämda priser alla sorters finare och gröfre tågvirke af Hampa, Manilla, Sisal och Coir samt nytt 
Bref af prima sort. Hampvirket garanteras att vara fritt från Jute. —Dessutom finnas ständigt i lager 
och försäljas till fabrikspris, Jerntrådslinor af Bofors utmärkta tillverkning.

Henning Edgren,
Skeppsbron N:o 1, 

Göteborg, 
försäljer från fartyg och upplag :

l:a fördelaktiga Waleskol
l:a „ Ostkustkol
l:a garanterad ren Olive-Olja samt
l:a fördelaktiga andra Maskin- och Cylinder- 

Oljor.

General-Agent i Sverige och Danmark för F. Mou- 
reys i Marseille “Peinture Sous-Marine“ för fartygs- 
bottnar.

Agentur-, Kommissions- och Speditions-Af- 
färer.




