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N:r 8 B. NAUTISKA BLAD November 1885.

Utlåtande angående ljussignaler för 
fartyg på svaj.

På en förfrågan rörande ofvanstående ämne 
från kungliga regeringen i Schleswig har Nau
tiska föreningen i Kiel afgifvit följande utlå
tande: , Olägenheter kunna enligt vårt för
menande icke uppkomma af den anordning, 
att fartyg, hvilka i och för svaj fälla anka
ret, hafva att visa det genom art. 8 i för 
ordningen af den 7 Januari 1880 föreskrifna 
ljuset. Men därvid vore det rådligt att vid
taga den åtgärd, att fartygen i fråga om an
karets fallande vore förpligtigade att borttaga 
sidolanternorna och endast visa det klara ske
net, som användes för fartyg till ankars.“

Med anledning af detta utlåtande frågar 
en insändare till „Hamb. B. Halle“, huru 
Nautiska föreningen i Kiel tänker sig situa
tionen, om t. ex. en ångare en mycket mörk 
natt, kommande uppför Elbe, vid sista flod 
och ostlig vind eller efter högvatten med 
vestlig vind går till ankars vid St. Pauli. 
Angaren skall då, såsom ofta nog förekom
mer, komma att ligga 10 minuter och ännu 
längre på svaj tvärs öfver farvattnet och så
lunda spärra detsamma. Han visar då det 
klara skenet samt enligt § 8 i förordningen 
af den 7 Jan. 1880 ännu ett andra hvitt 
ljus på något af fartygets ställe. Huru skall 
nu ett uppgående eller uppifrån på utgående 
befintligt fartyg kunna se, att det förankrade 
fartyget ännu är på svaj och ligger tvärs öf
ver farvattnet? De båda ljusen, som synas, 
kunna ju lika gärna tillhöra tvänne olika, 
till ankars liggande fartyg, isynnerhet om det 
andra ljuset befann sig tämligen långt ak- 
terut. Det fartyg, som då närmade sig, sväf- 
var i fullständig ovisshet derom, och fara för 
sammanstötning ligger sålunda nära till hands. 
Vore det i ett dylikt fall icke rådligt, att den 
ångare, som ligger på svaj, antingen visade 
ett bloss, som mer eller mindre upplyste hela 
fartyget och klargjorde dess läge, eller också 
genom signaler med ångpipan förebygde fa
ran af en kollision?
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I Bokhandeln säljes:

Bibliotek för Sjöfarande, Skeppsredare m. fl.
utgifvet af

Dessa böcker 
sjörättsmål.

Hamnlexikon

i 
B. 

in.

W. T. Lundgren
Om Haveri. 
Hamnlexikon.
Om befraktning.

Pris 1 kr. 50 öre häftad.
, 10 -, häft. 12 kr. inb.
. 2 «50 öre häftad

LP Hvarje del säljes särskildt. -3
äro oumbärliga för dem, som sysselsätta sig med handel, sjöfart, sjöförsäkringar

—---- -------- är derjemte behöfligt för postkontor, tullkammare, skeppsmäklare, konsuler
m. fl. såsom geografiskt lexikon upptagande namn, hvilka ej förekomma i annat dylikt verk och har pris- 
belönts vid Geografiska kongressen i Venedig 1881 och verldsutställningen i Amsterdam 1883.

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.

Annonser.

Borlind Bersén & Co.
Skeppsmäklare-Befraktningsagenter och 

Angbåtscommissionärer.
Reguliere ångbåtslinier emellan

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

Liban, Memel, Königsberg 
och Danzig.

Göteborgs Mekaniska Verkstads 
Aktie-Bolag

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

eger
Blip 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, hyllade och ohyflade Bräder.
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 Hushyggnads-Smide utföres skyndsamt och billigt.
Bell-Telefon N:O Kil.

Göteborgs Repslageri-Aktie-Bolag
försäljer i parti och minut, ef egen tillverkning i doss 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 
Dref af prima sort. Hamptågvirket garanteras att vara fritt från Jute. —Dessutom finnas ständigt i lager 
och försäljas till fabrikspris, Jerntrådslinor af Bofors utmärkta tillverkning.



Förnyade Ångfartygs-Aktiebolaget

Svenska Lloyd
underhåller med sina förstklassiga stål- och jern- 
ångare :
Mälaren om
Sverige »
Skandinavien » 
Adolph Meyer , 
Bordeaux „ 
Julius Caesar n 
Norge » 
Hispania » 
Malaga „ 
Victoria » 

425 tons d. w. 
450 , »
600 , »
850 „ ,
900 . ,

1100 , ,
1100 „ ,
1100 , ,
1150 , ,
2000 , ,

regulier förbindelse mellan:
Göteborg och Hamburg 

med afgång hvarje Fredags morgon från hvardera 
platsen.

Göteborg och Bordeaux 
med afgång en gång i månaden från hvardera platsen.

Från Livorno, Messina, Marseille, Cetto, Bar- 
eelona, Tarragona, Valencia, Malaga, Cadix 
och Oporto till Göteborg expedieras en ångare hvar 
fjerde vecka eller oftare om behöfligt.

Till Oporto och Spanska hamnar afgår en ån- 
gare hvarje månad från Stockholm anlöpande Gö
teborg för lastning, så snart minst 100 tons pr resa 
anmäles.

För öfrigt hävisas till specialannonserna om olika 
afgångsdagar. Adolph Meyer.

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.

Sveriges Allmänna 
Sjöförsäkrings-Aktiebolag 

afslutar 
försäkringar mot 

Sjöskada 
å Casco, Varor, Fraktpenningar, Bodmerier m. m. 

Hufvudkontor: 
Göteborg, Vestra Hamngatan N:o 5. 

Grundfond.............................................. Kr. 1,000,000
Reservfond.............................................. . 250,000

Bolagets Styrelse:
S. E, Hinman, sjökapten (verkställande direktör). 
J. E. Gadelius, kaptenlöjtnant.
Aug. Eroding, grosshandlare och konsul.

C. M. Hammar,
Göteborg,
rekommenderar : .

Skeppslanternor, salongslampor samt i öfrigt alla 
sorters messings- och förnicklingsarbeten som behöf- 
vas ombord å ång- och segelfartyg, allt af egen till
verkning.

Carlsbergs Bomullsspinneri
fabriks

i Mölndal, som äges af C. F. Schmidt 
och S. J. Forsell, tillverkning försäljes af

Tli. Heyman & C:o
Göteborg.

C. Barchmann & Co.,
Skeppsbron mir I, 

försälja:
Prima Tågvirke af Hampa, Manilla, Sisal och 

Coir. Obs.! Allt tågvirke garanteras fritt från 
jute.

Wire Rope (Jerntrådslinor).
Patent Flexible Steel-Wire (böjliga ståltråds

linor).
Segelduk från Edinburg Roperie & Sailcloth 

Company’s välkända tillverkningar

Sjökort
öfver Svenska och Utländska farvatten. 

Nautical- Almanackor,
Beskrifningar öfver fyrar och segling. 
Räkenskapsböcker,

Paralell-Linialer, passare, skrifmateriel m. m 
Stort lager hos

Wettergren & Kerber,
Sjökort-Depöt för Vestra Sverige, 

Göteborg, 
21. Södra Hamngatan.

. / Bell 182.
• c on 1 Allmänna 367.

C. UGGLA & Co.,
Göteborg 

Stenkolsaffär.
Frans Almén & Carl Minton. 

Advokater.
Göteborg.

Till
Köpenhamn och Stettin

afgå ,
Ångf. "Aarhus" och Ångf. "Uffo"
tillsvidare hvarje Måndag och Torsdag. 

Vidare medel ar E. P. Liedquist.

Henning Edgren,
Skeppsbron N:o 1, 

Göteborg,
försäljer från fartyg och upplag : 

l:a fördelaktiga Waleskol
1 :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- 
torer.

Uti C. A. Lundgrens
Lånbibliotek

Göteborg Lilla Toryet N:r 2 
utlånas böcker till Herrar Sjökaptener på längre 
och kortare resor (50 à 100 vol.).

Transatlantische Feuerversiche- 
rungs Actien Gesellschaft 

in Hamburg 
afslutar försäkringar mot brandskada genom under
tecknad.

Robert Bersén
General-agent for Sverige

Göteborg, Magasinsgatan n:r 6.

Göteborgs och Holms 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.

GÖTEBORG.
GÖTEBORGS HANDELSTIDNINGS AKTIEBOLAGS TRYCKERI 

1885.




