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Innehållsförteckning. Slutord. — Amiralitets- 
rättens i London dom i mål om ersättning för berg- 
ning af Angare — Ansvarighet för skada i följd af 
fartygs sammanstötning. — Färder " öppna båtar 
på hafvet. — Annonser.

Jemte det sista numret af “Nautiska Blad* 
för första året af dess tillvaro härmed ut
sändes, är. det med ledsnad vi måste till- 
kännagifva, att tidningen redan med detta års. 
utgång kommer att upphöra. Då Nautiska 
föreningen i" Göteborg beslöt sig för att ut- 
gifva ett organ, afsedt att främja sjöfartens 
intressen och uppmärksamma vigtigare till
dragelser på detta område, gjorde hon detta 
Under det antagande, att ett särskildt organ, 
utgifvet af en nautisk förening i en stad, 
som, hvad handel och sjöfart beträffar, in
tager ett inom vårt land framstående rum, 
med skäl skulle — för att använda ett gam
malt uttryck — fylla en, om ock mindre, 
lucka i vår sjöfartstidningsliteratur och i någon 
mån tillfredsställa ett erkändt behdf.

Huruvida och i hvad mån vår anspråkslösa 
tidskrift fyllt denna uppgift, tillkommer icke 
oss att afgöra. Har å ena sidan förmågan 
måhända svikit att verka i tidskriftens syfte, 
måste vi å andra sidan beklaga, att det be- 
bof, vi för vår del åsyftat att afhjelpa genom 
det nya företaget, icke blifvit af allmänheten 
så behjertadt, som' skulle hafva varit önsk- 
ligt, och att vi icke lyckats i våra bemödan
den att åstadkomma, sådan samverkan mellan 
de enskilde fackmännen och nautiska kretsarne 
i riket, att vi förmått betrygga den ekonomiska 
tillvaron af en facktidskrift på det nautiska 
området. Utan att närmare ingå på detta 
spörjsmål, måste vi såsom en väsentlig orsak 
till det otillräckliga intresset för vårt företag 
betrakta såväl svårigheten i allmänhet att 
hålla en facktidskrift vid makt som ock sär- 
skildt den bristande lifaktighet och den för

lämning, som i senare tid kännetecknat sjö- 
iartskonjunkturerna, såväl de in- som utländska.

Har sålunda tianngsiöretaget visat sig af 
ett eller Here skäl ölverstiga våra krafter, 
våga vi ock bysa den tron, ali tidringen, 
i betrakt ‘e af dess stora prisbillighet nå
gorlunda m. varat de anspråk, man rimligtvis 
kunnat ställa på ett nytt företag af dylik art. — 
Att Nautiska föreningen på grund af-sina 
ringa tillgångar och de med tidningens ut- 
gifvande förknippade kostnaderna icke ser 
sig i stånd att längre fortsätta dermed, är 
visserligen att beklaga, men jäfvar ingalunda 
vår i prenumerationsanmälan uttalade åsigt 
om en dylik facktidnings önskvärdhet. I 
vårt land intager nemligen sjöfarten såsom 
nationell näringsgren en sådan ställning, att 
det icke torde vara tvifvel underkastadt, att 
jti icke ett särskildt fackorgan för främjandet 
af dess utveckling skulle- vara behöfligt. 
Visserligen ega vi redan i “ Tidskrift i sjö- 
väsendet“- ett framstående nautiskt organ, 
dock anse vi att en samverkan af facktid
ningar på olika orter och ett lifligt menings
utbyte såväl mellan de .olika nautiska korpo
rationerna sinsemellan, som mellan dessa och 
rederierna samt fartygsbefälhafvarne ytterligare 
skulle hafva befordrat den svenska sjöfartens 
intressen. i

Det är derför vi drista påstå, det vårt 
syfte med utgifvandct af en tidning iuöm 
den trånga ramen af ett fyrsidigt lftet månads
blad icke kan anses hafva varit alldeles för- 
feladt, på samma gång vi för den medverkan, 
som kommit oss. till del från våra prenume
ranter och insändare, härmed hembära vår 
tacksamhet. Nautiska föreningen i Göteborg 
skall med glädje se, om det frö, som härmed 
utsåtts, framdeles kunde mana till efterföljd 
och bära rikare frukt. Då har “Nautiska 
Blad“ icke lefvat förgäfves, och i den för

hoppning är det som vi nu med saknad taga 
farväl af våra ärade läsare.

Styreùen.
-------

Amiraliteisrättens i Loudon dom i mål om 
ersättning för bergning af "aar 
Amiralitetsafdelningen af High Court of 

Justice i London har nyligen i en bergar- 
lönsprocess fällt en ovanlig dom. Angaren 
“Cheerful,“ destinerad från London via Ply
mouth och Falmouth med styckegods till "Li
verpool-, hade i Engelska kanalen, ungefär 
10 sjömil sydvest om Durlston Head, den 
-olyckan att mista propellern. Det var vid 
ebbtid; vinden blåste starkt, och sjön »gick 
hög. Också lär fartyget, soin icke längre 
kunde manövreras, hafva drifvit mot land, 
fastän detta bestreds af besättningen. I alla 
händelser måste manskapets läge hafva an
setts såsom farligt, alldenstund man såsom 
nödsignaler, visade de föreskrifna, tre röda 
lanterorna och blossande sken och blåste i 
ångpipan. På grund häraf kom ångaren 
“City of Hamburg," destinerad med stycke
gods från Rotterdam till Belfast och Dublin, 
till stället, och erbjöd bjälp, som och antogs 
af “Cheerful.“ Kaptenen på det nödställda 
fartyget ville bogseras till Portland, och “City 
of Hamburg“ gick in härpå. Sedan man i 
tre timmar hållit på att medels trossar hålla 
de båda fartygen tillsammans, anträddes fär
den och kurs styrdes närmast på Shambles fyr
skepp. Under tiden hade vind och sjö ytter
ligare tilltagit, så att fartygen endast kunde 
göra 4 knops fart. Efter ungefär 212 tim
mes bogsering sprungo inemot kl. 1/24 på 
morgonen båda trossarne, efter hvad den ena 
parten påstod, på grund af att “Cheerful“ 
styrde dåligt, efter dess -utsago åter därför, 
att “City of Hamburg ändrat kurs för att



passera Shambles fyrskepp på läsidan. Som 
det var mycket mörkt och vädret blifvit ännu 
sämre, beslöt man, att “Cheerful“ skulle lägga 
sig för ankar och afbida dagens inbrott. 
Inemot kl. 8 på morgonen gjordes ånyo ett 
försök att få en tross öfver till “Cheerful,“ 
som låg för ankar på 90 famnars djup. För 
detta ändamål passerade “City of Hamburg“ 
förbi “Cheerful“ för att kunna få trossen 
öfver till “Cheerful,“ men råkade därvid i 
kollision med den senare, efter hvad “City 
of Hamburgs“ besättning uppgaf, till följd af 
ett plötsligt inträdande, häftigt vindkast, som 
gjorde, att ångaren icke kunde manöveras.

“Cheerfuls“ besättning åter påstod, att 
“City of Hamburg“ styrts högst oskickligt. 
Den senare träffade den förre framför bogen 
och sönderflängde därvid plåten från däcket 
till vattenspegeln, så att fartyget led en skada 
af 400 £, under det att förstäfven bröts 
och kröktes på “Cheerful,“ hvarjämte några 
plåtar intrycktes. “City of Hamburg“ befann 
sig numera sjelf i fara och kunde icke längre 
lemna hjälp, utan styrde till Portland, hvare- 
mot “Cheerful“ med stor svårighet och sedan 
ytterligare 5 trossar sprungit, af två bogser- 
ångare fördes till Weymouth.

Såväl dessä båda båtars som “City of 
Hamburgs“ rederier gjorde af “Cheerfuls“ 
égaré anspråk på bergarlön, och saken drogs 
inför amiralitetsrätten. Svaranden bestred, 
att “City of Hamburg“ öfverhufvud lemnat 
“Cheerful“ någon fördelaktig hjälp, allden- 
stund det ställe, dit “City of Hamburg“ fört 
“Cheerful,“ varit väsentligt farligare än det, 
hvarest “Cheerful“ först blifvit tagen i släp- 
tåg. hvadan “Cheerful“ icke vore skyldig att 
betala— bergarlön. Tvärtom vore “City of 
Hamburg“ förpligtigadt att ersätta den skada, 
som tillfogats vid den timade ombordlägg- 
ningen med “Cheerful.“

Deuben fällde också i sjelfva verket ut- 
slag till förmån för svaranden, så till vida 
som den erkände, att “Cheerful“ i början icke 
sväfvat i fara att stranda, utan att denna 
fara först uppstått i närheten af Shambles 
fyrskepp. “City of Hamburg“ hade sålunda 
icke gjort “Cheerful“ någon tjenst, hvaremot 
den vid försöket att bringa trossarne- öfver 
till “Cheerful“ hade kunnat förfara med större 
försigtighet och manöverskicklighet, om man 
också icke kunde lägga den någon vårdslös
het till last. På grund häraf borde intet 
afseende fästas vid någondera partens anspråk.

Denna dom har inom engelska sjöfarts
kretsar väckt stor öfverraskning. Visserligen 
påstå auktoriteter, att domstolen icke kan till- 
döma någon bergarlön, om det bergande far
tyget icke lemnar ett i nöd befintligt någon 
hjälp, som verkligen är tillräckligt gagnande, 
utan att bergarlönen fastmer skall erläggas 
för faktiskt lemnad hjälp och icke för mer 
eller mindre påvisliga bemödanden blott. 
Emellertid har domstolen någon gång afvikit 
från denna grundsats och vid mer än ett 
tillfälle tilldömt käranden ersättning, äfven då 
det bergande fartyget icke verksamt bidragit 
till det nödstälda fartygets bergning. Så t. 
ex. anmodade för någon tid sedan ett i nöd 
varande fartyg, som under storm förlorat båda 
ankarena och kettingarna, en ångare att upp
söka närmast hamn och därifrån afhämta 
samt ombordföra ett nytt ankare med ketting. 
Angaren hyrde för detta ändamål två mindre 
farkoster, som dock anlände till fartyget först 
sedan detta uppnått en säker tillflyktsort. 

Detta oaktadt dömdes det att utgifva er
sättning.

I andra fall hafva ångare genom rättslig 
dom ansetts berättigade att få ersättning, 
hvilka under storm ombedts att stanna i 
deras närhet, men som icke lemnat någon 
hjälp, då det icke visat sig behöfligt. På 
samma sätt förhåller det sig i sådana fall, 
då fartyg fastnat i isen och tagit ångares 
bistånd för att fria sig därifrån i anspråk, 
utan att dock sedan begagna sig af hjälpen, 
alldenstund. de kommit loss sjelfva. Den 
enda skilnaden är, att i alla sistnämnda fall 
de bergandes bemödanden varat så länge, 
tills de nödställda fartygen kommit i säker
het, hvaremot “City of Hamburg“ genom den 
skada, den sjelf fått, redan förut var tvun
gen att upphöra med sina bemödanden för 
räddning.

-----

Ansvarighet för skada i följd af fartygs- 
sammanstötning.

Under denna rubrik skrifver “Londoner 
Shipping Gazette weekly summary“ följande:

Märkliga lagkonflikter förefinnas angående 
den ersättning, som bör utgå för skada i 
följd af fartygssammanstötning i öppen sjö. 
Den senast i Antverpen afhållna kongressen 
har sökt undanrödja nämnda konflikter och 
förordat, att de olika regeringarna måtte an
taga de bestämmelser, hvilka af kongressen 
föreslagits. Här anföres emellertid ett ex- 
exempel för att visa de svårigheter i fråga 
om reglering i dylika fall, hvartill lagkon
flikter i förenämnda afseende kunna gifva 
anledning.

Tvenne fartyg, ett tyskt och ett franskt, 
sammanstöta i Atlantiska oceanen med den 
följd, att det senare sjunker ochidet förra 
skadas. Om nu det tyska fartyget i följd 
häraf belägges med kvarstad i engelsk hamn, 
och båda parterna anhängiggöra rättegång 
vid amiralitetsrätten, så ställer sig saken så, 
att därest det tyska fartyget anses ensamt 
hafva vållat sammanstötningen, det franska 
fartygets rederi erhåller i ersättning 8 $ 
sterl. pr ton, beräknadt efter det tyska far
tygets drägtighet, men i händelse det frän- 
ska fartyget ensamt vållat sammanstötningen, 
erhåller det tyska fartygets rederi likaledes 
godtgörelse beräknad efter motsvarande grunder.

Skulle däremot frågan afgöras vid domstol 
i Frankrike eller Tyskland, inträder ett an
nat förhållande. Det franska rederiet är 
nämligen berättigadt att erhålla motpartens 
fartyg sekVesteradt och försåldt, samt till
godogöra sig köpeskillingen, då däremot man 
icke äger att så förfara i Tyskland. Natur
ligtvis är detta en följd af landens olika lag
bestämmelser i fråga om rederiets ansvar och 
ersättningsskyldighet samt sättet, hvarpå lag
bestämmelserna af domstolarne tillämpas.

Kongressens beslut ifråga om undanrödjandet 
af ifrågavarande konflikter är i sanning märk
ligt, och man anser, att densamma väl borde 
hafva undersökt, hvilkendera af de olika 
lagbestämmelserna i fråga om ansvarighet, 
är baserad på rättmätigaste grunder eller 
som har företrädet framför den andra, och 
först därefter förordat dess antagande till 
gemensam lag. I hvilket fall som hälst borde 
alla sådana fakta som fartygets nationalitet, 
stället för sammanstötningen och för under
sökningen icke hafva något inflytande på 
parternas rätt, utan borde alla utan afseende 
på förenämnda, i hufvudsak föga betydande 

omständigheter vara berättigade till samma 
ersättning såväl i det ena landet som i det 
andra.

I stället för att tillvägagå på nyssnämnda 
sätt, äro skiljaktiga lagbestämmelser förordade, 
och den i ärendet förda diskussionen i fråga 
om de föreskrifter, som böra vara de rådande i 
de olika, frågorna om ansvar och ersättnings
skyldighet, synes blott ha utgjort en mindre 
gagnande (futile) öfverläggning.

Kongressen stannade vid följande beslut: 
a) Kollisionsfall med fartyg i territoriella 

farvatten skola afgöras efter lagen å den 
ort, å hvars område sammanstötningen sker, 

b) Ett kollisionsfall i öppen sjö med 2 far
tyg af samma nationalitet skall afgöras 
efter den lag, hvarunder båda fartygen lyda, 

c) Äro fartygen af olika nationalitet, så är 
hvart och ett af dem bundet vid sitt hem
lands lagar, och kan icke gå utöfver des
sas befogenhet. .
Skulle nämnda beslut utgöra den bästa 

lösningen, som ifrare för ändrade sjölagsbe- 
stämmelser hafva att föreslå, då hade de 
gjort bättre, att icke befatta sig med ämnet, 
utan i stället öfverlemna åt sjölagkunnige att 
taga hand om saken.

Antag att kongressens ifrågavarande för
slag blefve lag, och att en sammanstötning 
inträffar å öppen sjö med en fransk och en 
engelsk ångare med den följd, att. den senare 
sjunker och det fransyska fartyget beslaglägges 
t. ex. i London, samt rättegång på vanligt 
sätt där anhängiggöres, så skulle, därest skul
den till sammanstötningen vållats från det 
franska fartygets sida, rederiet i enlighet med 
franska lagbestämmelser hafva att utgifva den 
ytterst höga 1 skadeersättningen af 30 £ pr 
ton af fartygets drägtighet, då däremot det • 
engelska rederiet icke skulle kunna erhålla 
högre ersättning för det sjunkna fartyget än 
hvad engelska lagen medgifver, näml. 8 $ pr 
ton. Här är alltså, den ofördelaktigt ställda 
parten ansvarig att betala ett tre gånger 
större penningebelopp i skadeersättning, än 
hvad som tillåtes den fördelaktigt ställda att 
utfå. Se där frågan bedömd från logisk 
synpunkt!

Antag nu, att det engelska fartyget bär 
skulden till sammanstötningen, så är dettas 
rederi, oaktadt dess fartyg sjunkit, i enlighet • 
med engelsk lag skyldigt att i skadeersätt- " 
ning utgifva 8 L pr ton af fartygets dräg
tighet, men af detta belopp kan det franska 
rederiet ieke utfå ett öre därför att rederiet 
enligt franska lagen icke är berättigadt att 
fordra mera än värdet af det fartyg, som bär 
skulden till sammanstötningen, hvilket, då det 
sjunkit eller gått totalt förloradt, naturligtvis 
icke bar något värde.

Det är uppenbart att dylika bestämmelser 
icke skulle aflägsna de påpekade lagkonflik
terna, utan att förhållandena i stället skulle 
blifva än mera invecklade.

Frågans kardinalpunkt består i att få utrönt, 
till'hvilken gräns skeppsrederiernas ansvarighet 
i fråga om ersättning bör utsträckas och om 
ersättningen skall utgå efter ett visst värde 
pr ton af fartygets drägtighet, eller om rede
rierna böra vara ansvariga för all skada, 
som vållas af deras fartyg.

Det råder icke något tvifvel om, att limi
terade ersättningar i allmänhet äro en frukt 
af nyare tider, ty hvarken i Romerska lagen, 
eller i någon af medeltidens sjölagar, finnes 
spår efter ett sådant system. Icke dess 
mindre har under loppet af de senaste 2 år-



hundradena vid förekommande tvistefall om 
ersättningsskyldighet värdet af fartyg och frakt, 
enligt flere olika nationers borgerliga lag 
utgjort den mätare, hvarefter ersättningen 
blifvit bedömd eller utgått. I engelska lagen 
fanns icke någon dylik begränsning förr än 
år 1734, då genom parlamentets bestämmelse 
det kontinentala bruket infördes, dock endast 
för att betäcka förlust af last i följd af stöld. 
Först år 1813 lagstiftade man i England 
om limiten för ersättning i följd af samman
stötning, och lagstadgandet om 8 i ersätt
ning pr ton för förloradt fartyg tillkom först 
år 1862.

Ur principiel synpunkt kan den ena limiten 
vara lika god som den andra, då hvarje så
dan bör grunda sig på hvad som är natur
ligt och rättvist, det är, att den felande skall 
ansvara för hvad han felat. Icke dess min
dre har det naturliga och berättigade nödgats 
gifva vika för hvad som varit nödvändigt 
och tillbörligt.

Sjöförsäkringspolicer påkallade i sjöfar
tens intresse till sina vilkor en begräns
ning, om hvilken man ock förenade sig; 
men därest kongressen samtidigt begagnat 
tillfället att diskutera om hvilken begräns
ning varit den bästa, skulle måhända ett godt 
betänkande ha blifvit en följd.

--9------

Färder i öppna båtar pa hafvet.
De berättelser, som tidningarna dä och då meddela 

om båtfärder, synas intressera allmänheten mycket. 
För icke länge sedan omtalade några i England och 
Frankrike utkommande tidningar, att åtta personer 
från Oxford företagit en båtrodd från Dover till Ca- 
lais; något senare omtalades, att några andra perso
ner följt de förres exempel, äfvensom att två personer, 
fader och dotter, tillämnade en färd öfver Engelska 
kanalen i en liten odäckad ångslup.

Dylika färder hafva dock föga att betyda gent 
emot dem, som företagits af sjömän, hvilka nödgats 
öfvergifva sitt fartyg på hafvet och taga sin tillflykt 
till öppna båtar. Om det öfvergifna fartyg medfört 
passagerare, har man i allmänhet med större intresse 
följt berättelsen om de skeppsbrutnas färd, än om 
det skulle hafva gällt besättningen på ett vanligt 
lastfartyg.

Nedannämnda berättelser äro icke ämnade att fram
hålla det ovanliga för sjömän att i båt företaga 
ytterst farliga färder, utan fast hällre att anställa cn 
jämförelse emellan det ena och det andra slaget af 
dessa, hvarför vi här redogöra för tre engelska skepps
brutna besättningars båtfärder sistlidne Juni månad 
i Arabiska hafvet.

Barkskeppet “Copeland Isle“ om 861 tons drägtighet, 
lastadt mod ris på resa från Rangoon till Bombay, 
lemnade lastningsplatsen den 1 April 1885 Förutom 
skeppets befälhafvare James Ferguson utgjordes man
skapet af 2 styrmän och 26 laskarer (Ostindiske 
sjömän)- Under stormig väderlek började fartyget 
den G Juni att läcka; oaktadt pumparne under fyra 
dagar nästan beständigt varit i gång, hade vattnet i 
rummet så ökats, att man beslöt öfvergifva fartyget. 
Af de medförda 3 båtarne hade cn i följd af den 
öfver skeppsdäcket våldsamt brytande sjön, blifvit 
skadad och obrukbar, den andra hade krossats mot 
skeppets sida vid utsättandet, och endast den tredje 
båten som höll 29 fot i längd och 51/ fot i bredd 
lyckades man få oskadad i vattnet. Provianten be
stod endast af två skålpund mjöl, enär man, för att 
lätta båten, nödgats kasta det öfriga, som medförts, 
öfver bord. Icke ens något dricksvatten hade man 
kunnat medtaga, alldenstund vattencisternerna på grund 
af att skeppsdäcket öfverspolades, voro oåtkomliga. 
På det att båten under den höga sjögången icke 
skulle fyllas med vatten, spikades segelduk rundt om 
relingarna. Kapten Ferguson berättar, att han län
sande undan vind och sjö, styrde mot den 98 engel
ska sjömil från det öfvergifna fartyget belägna Ma- 
labarkusten, ocb att de skeppsbrutne, efter att hafva 
varit utsatta för försakelser och lidanden, den 13 
Juni anlände till Kumta.

Det andra fartyget, som öfvergafs, var ångaren 
"Seraglio" om 1,165 tons, hvilken den 10 Maj 1885. 

under, befäl af kapten Wilson med en besättning af 
24 man afgått från Cardiff, lastad med stenkol, de
stinerad till Bombay. Den 9 Juni öfverfölls fartyget 
af en orkan och började läcka. Under därpå föl
jande natt hade vattnet i rummet, oaktadt ständig 
pumpning, tagit så mycket öfverhand, att det in
trängde i ångpanneeldstäderna. Då alla bemödanden 
från befälets och besättningens sida att hålla fartyget 
flott visade sig fruktlösa, öfvergafs det den 13 Juni 
af de ombordvarande, hvilka bcgåfvo sig i den af 
skeppsbåtarne, som under orkanen förblifvit oskadad, 
och styrde kurs på Bombay, beläget 350 engelska 
sjömil från olycksstället. Båten, som höll i längd 
27 fot, i bredd 8 fot och i djuplek 4 fot, var ut
rustad med mast, segel och åror, men enär masten, 
som var väl hög och svår, menligt inverkade på bå
tens manöverduglighet, beslöt man att kasta den 
öfver bord och att i stället för mast använda en åra. 
Sex lifbälten af kork, som fastades vid båten (3 på 
hvar sida) och öfverspikades med segelduk, skulle 
motverka farkostens nedtryckning i vattnet, och för 
att än mer lätta den, kastade manskapet, som endast 
var iklädt skjortor och benkläder, sina öfriga saker 
öfver bord. Efter att hafva tillbragt 31/, dygn i 
båten och förtärt den medförda, skadade provianten 
uppnådde de skeppsbrutne Bombay den 17 Juni kl. 
1 f. m.

Det tredje fartyget, som öfvergafs var "Slieve 
More," ett järnskepp om 1,667 tons drägtighet, hvil- 
ket afseglade den 30 Mars från Tyne destineradt till 
Bombay med last af stenkol. Fartygets befälhafvare 
var II. B. Conby, och besättningen utgjorde inalles 
32 man. Efter nära tre månaders segling utbröt i 
Indiska oceanen på 3° 38' sydl. latitud, samt 63 0 
40' ostl. longitud, eld i fartyget och då alla försök 
att släcka den voro fruktlösa ansåg befälhafvaren 
rådligast att öfvergifva fartyget. Tvenne lifbåtar och 
eu mindre kutter samt giggen, hvilka alla blifvit 
ordentligt utrustade, sattes i sjön, och på morgonen 
den 16:de Juni togo befäl och manskap sin tillflykt 
till båtarne, men kvarstannade i närheten af det brin
nande skeppet till påföljande morgon, då masterna 
fallit öfverbord och elden häftigt rasade å skrofvet. 
Mau lemnade nu fartyget och satte kurs på de 500 
engelska sjömil från olyckstället belägna Seychelle- 
öarne. Då sjögången befanns vara väl hög för att 
man skulle kunna segla med giggen, öfvergafs den. 
Den 18 Juni på morgonen tilltog vinden i styrka 
och sjögången blef våldsam ; man nödgades därför 
öfvergifva äfven kuttern; alle man voro nu i lifbå- 
tarne. Under natten visades en lanterna på hvarje 
båt för att såmcdels kunna hålla i närheten af hvar
andra. Fredagen den 19 Juni uppstod en häftig 
storm; dock lyckades båtarne, med tillhjälp af ett 
drifankare, förfärdigadt af åror och segel, hålla sig 
uppe, och genom att utslå olja i vattnet minskades 
sjögångens våldsamhet. Påföljande natt aflägsnade 
båtarne sig från hyaradra. Den 21 Juni upptäcktes 
kapten Conly’s båt af en brigg, som 5 dagar senare 
landsatte de skeppsbrutne vid Seychelle-öarne. Den 
25 Juni uppnådde jemväl den under styrmannens be
fäl varande båten Seychelle Öarne, och dess besätt
ning tycktes ej ha lidit synnerligt af att i nio dagar 
hafva kämpat i den lilla farkosten mot farorna på 
hafvet.

Egendomligt är, att förenämnda 3 fartyg voro alla 
destinerade till Bombay, och att alla öfvergåfvos af 
besättningen mellan den 10 och 17 Juni.

(Ur “Nautical Magazine.“)

Annonser.

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

Th. Heyman & ( :o
Göteborg.

Borlind Bersén & Co.
Skeppsmäklare-Befraktningsagenter och 

A n gbåtscommi ssionärer.
Reguliera ångbåtslinier emellan

Göteborg—Bergen—Stettin
d:o —Bremen
(ho — Medelhafvet
d:o —St. Petersburg, Reval, Riga, 

Liban, Memel, Königsberg 
och Danzig.

Förnyade Ångfartygs-Aktiebolaget

Svenska Lloyd
underhåller med sina förstklassiga stål- och jern- 
ångare :
Mälaren om 425 tons d. w.
Sverige , 450 , ,
Skandinavien » 600 , ,
Adolph Meyer , 850 „ ,
Bordeaux , 900 „ ,
Julius Caesar , 1100 „ ,
Norge „1100, ,
Hispania „ 1100 , »
Malaga , 1150 , „ 
Victoria , 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, Marseiile, Cetto, Bar
celona, Tarragona. Valencia, Malaga, Cadix 
och Oporto till Göteborg expedieras en ångare hvar 
fjerde vecka eller oftare om behöfligt.

Till Oporto och Spanska hamnar afgår eu 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-arheten 
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. Rinman, sjökapten (verkställande direktör). 
J. E. Gadelius, kaptenlöjtnant.
Aug. Fröding, grosshandlare och konsul.

C. UGGLA & Co.’
Göteborg

Stenkolsaffär,



C. Barchmann & Co., 
Skeppsbron n:r 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 & Korber,
Sjökort-Depöt för Vestra Sverige, 

Göteborg, 
21. Södra Hamngatan.

... / Bell 182.
e e on { Allmänna 367.

I Bokhandeln säljes: 

Bibliotek för Sjöfarande, Skeppsredare m. fl.
utgifvet af

W. T. Lundgren.
1 Om Haveri. Pris 1 kr. 50 öre häftad.

II. Hamnlexikon. „10, häft. 12 kr. inb.
III. Om befraktning. , 2 „50 öre häftad

K Hvarje del säljes särskildt. -4ml
Dessa böcker äro oumbärliga för dem, som sysselsätta sig med handel, sjöfart, sjöförsäkringar 

och sjörättsmål.
Hamnlexikon 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. "

Till
Köpenhamn och Stettin 

afgå ,
Ångf. ”Aarhus” och Ångf. "UTo"
tillsvidare hvarje Måndag och Torsdag.

Vidare medelår E. P. Liedquist.

Motala Mekaniska Verkstads Aktiebolag,
grundlagdt 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, augfartyg, 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.

Å 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.

Henning Edgren,
Skeppsbron N:o 1,

Göteborg,
försäljer från fartyg och upplag :

La fördelaktiga Waleskol
isie , 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.

Göteborgs Mekaniska Verkstads 
Aktie-Bolag 
o tillverkar 6

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 Aug- och Segelbåtar med 
allt hvad dertill hörer.

Adress: Göteborg, 
Sverige.

Telegrafadress : KEILL E R, 
Göteborg.

Transatlantische Feuerversiche
rungs Actien Gesellschaft 

in Hamburg
afslutar försäkringar mot brandskada genom under
tecknad.

Robert Bersén
General-agent för Sverige

Göteborg, Magasinsgatan n:r 6.

Gamla Varfvet,
Göteborg,

rekommenderar ett sorteradt lager af:
Spiror, Bjelkar, Plankor, hyflade 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 Husbyggnads-Smide utföres skyndsamt och billigt.
Bell-Telefon N:o Kil.

Göteborgs och Bolus 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.

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. Hamptågvirket garanteras att vara fritt från Jute. —Dessutom finnas ständigt, i lager 
och försäljas till tabrikspris, Jerntrådslinor af Bofors utmärkta tillverkning.

Uti C. A. Lundgrens
Lånbibliotek

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

Frans Almén & Carl Minton.
Advokater.

Göteborg.




