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branvnsbranning, politiska, iarda eiler vittra varf, hviiket alli ar
iofligt och godi, bloit hain försi och Framst lefver i hufvudsaken. fvIen
då tai adjunktcn hetes söka dcnna hufvudsak, uppsur jusi den
genom Frestelsc för kyrkohcrden, ait giömma siit cgen Iliga kai 1 och
egna sig ait vairdcn om sin egen ekonomi och famiU. Adjunkten
dcncmoi, hvilken har För sig den lainga banan af 40—30 minsi 20 air,
±1 han kan blifva pastor. anser det vara god tid atl biida sig på. Finn
eger ej heller stora tiligaingar att skaffa sig bildningsmedcl; umgangel
mcd sockncns haliherrar fönirögar honom ali mer och mer, tills han
i hcla prcstacmbctcl till si ui icke finner nagon a fl nan vcrk 1 ighei och 10

betydelse an den knappa lönen. Sö bidrager det narvarande ad
junkissystemet ait pa samnia gång försiöa den obcfordrade och
bcfordrade delen afprcsterskapet och neddraga deita det idealaste ui
allat embelen i smuiscn af jordiska berakningar och låg, genom
vanan ofia omedveten vinningslystnad.»

En 1 igi den mi 1 nsa n da res pia ne r ska II an 1 a ei a f prestc r, mcii a r ma ii,

blifva aliiför ringa. Mcii sadant bryr ickc honom, som tanker: »Bättrc
ait ha fva 10 ratia prcster, hvilka gcnom sin fond a 1 negativa bildnings—
elemcntcr förmal ali stå den biidade tiden bi och inverka derpå mcd
irons i grundcn lefvande kraft, an Ilo, som saikna dessa egenskapcr och 20

dcrföre missaktas och förbigås mcd Iiknöjdhct.» Finn anscr sailunda för
det hufvudsakliga, icke ali mönga prester och kyrkor flnnas, uian »aH
så manga goda och rika naturcr som möjligi indragas på prcstbanan.»
— Elier kanskc pstar man, ali adjunktcr aro nödvandiga för dc man,
hvilka 1 fran universitetet, gymnasier och skolor öfvergå till pastoratcr—
na såsom till pcnsionci? — Mcn afsådanc pastorcr viii dcnna insandare
icke nils veia. För honom ar en presi »icke någon af dc 1 i Sv.
Akademien, ickc hcllcr någon af Grcklands 7 visa, ickc heller nögon
hvardags ordkrämare och professor i scdclaran, ickc hcllcr någon
granskare af siaiskon torcts rakenskaper, uian en prcsi ar en sadcsman, 30

som gör cli utsadc ickc bIoti För denna tilan afven för en battrc vcrld,
en prcdikarc afGuds saliggörande Hirn, en vägvisarc och hugsvalarc För
sitt folk, visscrhgen en svag ovardig och bracklig mcnnisku, mcn and
mcd G uds k rafi ulrustad. Dcita ar han, och dertil 1 sk’ali hain biidas.»

Vi tiliagga bioti: ensidighcicn i dcnna varma ifvcr fallcr lait i ögoncn,
då den gör presten till den enda, som arbetar för en baurc verld, och
sk ullc frånkanna hvar och en annan, som rcdl igi arbcia r i sitt kail,
della tröstandc mcdvctande. Mcn dcnna cnsidighct upphafvcr ickc den
uppslLillda rattmatiga fordran, ali afvcn prcslcn i försia rumrnct bör
fylla siti kail, och alI han hartiil bör bildas. 40
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1 få sjöfart idkandc landcr torde numera assuransförcn inga r För fartyg
saknas. Det ar oss obckani, huruvida nagon sadan förcning någonsin
varit piankt 1 Finland. Om della ickc varit handeisen, sai kunde det vai
lait anses För eli bevis, ali en taflan mcd dc nikarc och i sior skala 50

agerande utlandska bolagen ickc vore möjhg; ty landci cger vai
skcppsrcda re i nsi gisfu II a n og ali anna t fa II h a fva ha ru i se ii s n och
den inhcmska skcppsfatriens fördci liii godo. Men kanske far man
också förutsatta, aH mngen harvid tankt sig assuranscn pa en ga’ing för
fariyg och lasi, hvaremot den förra för sig kanske lait nog kundc
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tillvägahringas af ett inhemskt bolag.
På gifven anledning anse vi nyttigt att i ämnet närnna nagra ord.

SkuIte dc Ufven vittna om en iän förkiarad oerfarenhet uti detsamma,
kanna de kanske Iikväl föranleda kunnigare och erfarna män. bland
dem saken angär, aff oifentligen yttra sig i ämnet eller, hvad som vore
än bättre, att tänka pa verkställandet af det förslag. här endast kunnat
antydas.

Det synes säga sig sjelf, att assuranser för Iast bide kunna kräfva sä
hög ersättning. att den för ett mindre bolag blefve ruinerande. och att

0 nödiga kontrolcr, för att icke göra företaget helt och hället till ett
hasardspel, äro alh för svåra att iakttaga i ufseende i densamma.
Fartvg kunna deremot försäkras för en längre tid, deras riitta värde
kun lättare bestämmas isynnerhet inom en mindre distrikt, der hvarje
fartyg och hela dess historia af alla skeppare och skeppsredare äro
kända, och ansvarssumman kun icke för hvarje olycka stiga alltför
högt. Likasä kan vanligen en skepsredares vederhäftighet, säsom
dehagare i assurans-föreningen, lättare bedömas, än lastegarens, om
denne är en annan än redaren.

Ungefär pä dessa grunder, anse vi, hafva t. ex. i Norrige skeppsre
20 dare förenat sig till ömsesidig ansvarighet för förluster å fartyg och

inventarier. Af det anförda synes dock följa, att en sädan förening icke
bör vara alltför utstnäckt, emedan dii den äberopade nödiga kontrolen
försvagas mera, än en större utsträckning och i följd deraf större affärer
förmä ersätta.

Stadgarne för en sadan Norrsk förening, som kallar sig den »Vest
söndenrjeldske» och omfattar hela kusten [niin Öster-Riisöer till Man
dal, ligga frumför oss. Ett kort utdrag ur desamma, hoppas vi. skall
icke vara dem bland vära läsare ovälkommet. som intressera sig för
dessa ämnen.

3t) Föreningens medlemmar ansvara ömsesidigt för inträffadc förluster
ii fartyg och inventaricr. antingen kaperi. eldsväda, öfversegling eller
strandning väulat desamma. Ansvarige medintressenter i Föreningen
äro alla dc skeppsredare. som hos den samma assurera sina fartyg. Ett
fartyg inom distriktet kan icke assureras till högre belopp än 6 000.
utom detsamma till 3 000 Speciedaler. hvarförutan fartyg tilihörande
sistnämnda klass förut böra till nägon del vara försäkrade i niigot
annat Norrskt assuransbolag, som bevisligen ickc tilläter försäkring till
ett högre belopp.

Likväl är det ingalunda tillätet att assurera till hvilken rund summa
40 som helst under maximum, utan fartyget mcd inventarier bör vara

noggrannt värderadt och dess duglighet för sjön intygad.
Värderingen sker hvarje tredje år af fem Direktionens ombud, hvilka

hänföra fartyget till en af trenne klasser och af de två underafdelning
arne i hvarje klass. Ett förut värderadt fartyg kan äläggas göra nödiga
reparationer, förutan hvilkas verkställande assuransen upphör.

Dc fartyg. som vid ifrågavarande tid äro pi resa staddc, fortfara att
njuta assurans, till de hemkomma och besigtning kan verkställas.
Likasä kunna fartyg utom distriktet assureras utan värdering, dii styrkt
beskrifning öfver desamma jemte attest från det bolag, i hvilket dc

50 förut äro assurerade. inlemnas, och dii redaren iitnöjes mcd den
assurans summa, Direktionen bestämmer.

Utträde ur föreningen fär ske blott en gång om äret, dii den
uttradande likväl är ansvarig intressent till ärets sIuL

Säljes det assurerade fartyg är förhällandet det samma. om icke
särskild öfverenskommelse kan träffas. Under irets lopp inträdande



OM siÖ ASSURANS-FÖRENINGAR. 229

medlemmar deltaga icke i ersättningen för de förluster, som skett före
deras intrLide.

Premierna äro olika för de olika klasser, till hvilka fartyg vid
besigtningen hänföras, sä att för

klassen A 1) betalas 1 3/4 P. C.
2) 1 1/8

B 1) 2
2) 21/8

Cl) 21/4
2) 21/2 10

af assuransvärdet, alIt för tiden från d. 16 Mars till d. 30 September.
Men om fartyget fortfar att segla under de öfriga mänaderna af äret,
lägges härtiil en ringa procent för hvarje halfmänad, hvilken t. cx. för
klassen A 1) fnin 1 till 15 October utgör 4/20 P. C., sedan hvarje half
mänad stiger med 1/20 ända till den 1 December, och från d. 31 i
samma mänad faller i lika proportion ända till d. 15 Mars. Dock
erlägges denna tillskottspremie alltid, i fall redaren försummar anmäla
och styrka, att fartyget ligger i hamn.

Föreningen ersätter för total färlust, sä snart visas kan, att icke mera
än Ijerdedelen af fartygets äsatta värde är räddad, för partiel skada, dä 20

reparationen uppgår till mera än 2 Speciedaler för hvarje Iäst af
fartygets drägtighet. 1 sednare händelser afdrages likväl vid »Havarie
grosse» den sedvanliga tredjedelen för skilnaden mellan nytt och
gammait, vid »particulair Skade» ersättes hälften utan annat afdrag,
och vid skada, som icke kan hänföras till dessa kategorier, betalas
tredjedelen.

Är den genom premierna bildade kassa otillräcklig att ersätta
förlusterna för äret, sä uttaxeras det felande hos föreningens mediem
mar i proportion af den summa, för hvilken de assurerat sina fartyg,
likväl sä, att ingen för äret kommer att betala öfver 10 P. C. afdenna 30

summa. Skulle det icke blifva tillräckligt, sä nedsättes ersättningssum
man; ty ersättningsskyldigheten öfvergår icke ifrän det ena äret sili det
andra, utan föreningens förbindelser omfatta endast ett år i sender. Om
behällning finnes, delas denna likasä vid ärets siut mellan intressenter
na.

Annu erlägges en extrapremie för sjöfarten pä vissa kuster och
platser, de der anses serdeles farliga. Pä andra orter meddelas ailsingen
assurans mellan 15 Oktober och 31 Mars. Till dem hörer Finska och
Bottniska viken. Likasä gifves ingen assurans för fartyg under 20 läster
och öfverhufvud icke för dem, som aro bygda pä klink. 40

Det blefve alltför vidlyftigt att här uppräkna sättet för valet af
direktorer, för värderingarne, för afgörandet öfver haveriets art och
belopp o. s. v. Den i dessa ämnen förfarne inser ocksä lätt, att här en
mängd andra nödiga bestämningar angäende premier och ersättning
blifvit förbigängna. Hvad som förtjenar nämnas sisom något serdeles,
är löftet om vissa premier för de skeppsredare, hvilka förmä sina
besättningar att afsäga sig bruket af spirituosa.

1 korthet aro de nämnda de hufvudbestämningar, pä hvilka den
»Vestsöndenrjeldska» skeppsassurans-föreningen blifvit ingängen.
Bland dem synes det isynnerhet förtjena uppmärksamhet, att de 50
Norrska Assuransbolagen omfatta endast en bestämd kuststräcka. Och
i sanning bör detta anses vara vaI för de kontroler, om hvilka vi i det
föregäende talat. Afven i öfrigt synes alIt vara beräknadt för den
sjöskadades verkiiga hjelpande, icke, säsom eljest ofta fallet är, att
Iemna den mindre nogräknade tillfälle till vinst, der han blott borde ega
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hjelp i olyckan. S stadgas t. cx. att den, som p anna t hiilI assurerat
ntgon del af siti fartyg till högie belopp, än den vid viirdcringen biifvit
ansiagen, så snart förliäl la ndct yppas, bör till Föreningen betala en Ii ka
stor summa, som nämnda assurans utgör. Ocksä synes den Hnga
tillökningen i preinier för vinterinänaderna vittna iZir öreningens
onsorg att iiänija niedleniiiiarnes bästa.

Urständsatte aLI ens ungefärligen beräkna. huru stor summa ärllgen
utgär ifrin Finland för sjöassuranser, kunne vi dock lait sluta. att den
mäsle vani ganska beivdlig. Päminnelsen om fördelen deraf, ati dessa

10 penningar kunde stanna nom Lindet, vore l?ivitsk. i liändeise ickc visas
kun, ali fördelen för skepsredare verkiigen vore större vid den inhems
ka assuransen än vid den iii ländska. Detta synes oss äter kunna siutas
redan deraf. att tie praktiska och beräknande Norrmiinnerne föredraga
inhemska assuransföreningar framför dc Engeiska. En temhgen säker
berakning i dctta hanseende vore icke serdeles svår att göra för dem,
som kanna dc Engelska assuradörernas premier t. cx. undcr dc sist
förfluina tio ärcn, om dc mcd medelialet af dessa jemföra dc här
uppgifna i den Norrska föreningen sami för summa tid beräkna
lästeialets a f förolvckadc Ii rtyg förhäflande till hela lästetalet i samma

20 disiriki. Ty om sedan fartygeis värde per hist antages 1. e. till 200 R—l
fl—co Assign. och dc bädu olika premierna för eU är utföras för helu
distriktets läsieial, sä finncs, huruvida suniman af dc efier här uppgif
ven proccnt bcräknadc premier beiäeker den ärliga förlusten eller icke.
Skulle för detta ändamäl ännu det ofvannämnda 10 P. C. tiliskoitet
biifva erforderligt, och detia jemte premiesumman skulle öfverstiga dc
ärliga assu ransprcmierna på England, sä kunna vi icke inse annat, än
att planen till en inhensk assuransförening vore förkastlig. Pvlen
förhällandet omvändt, sä bjuder egen fördcl landcts skeppsredare att
vara betänkta pä en assuransförcning dem sjelfvu emellan, till fördel

30 afven för landet. Att dennas försäkningar bordc inskrLinkas blott till
fartyg och inventarier, är redan i det föregcndc antydt. Den vore
också härigenom högst lämplig isynnerhet för Osterbotten, emedan der
frakthandel är sä vanlig, och säledes endast fartyget gär för redarens
risk.

Vi siuta i den förhoppning, att nägon bland H—rr ilandlande mätte
hedra vårt blad mcd en pä störic sakkännedom stödd uppsats i ämnet.
och förbinda oss att pä rec1visition ombesörja en afskrift af här citcrade
stadgar för den Norrska Assuransföreningen.

40

113 BLAND FÖRETEELSER JNRJKES
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Bland företeelser Inrikes är den för Saima märkligaste Borgä Tidnings
högtidligen förkunnade uppsät att »under sommaren ej förmä Saima
till strid.» [Ivadan detta kommer, kun naturligtvis ingen utgrunda;
likasålitet som någon ännu torde kunnat inse, hvarom nägon landets
Tidning hittiis haft att strida mcd den i Borgä. — Ty ingen har vai

5) förmodat. att nägonsin sä niycken ädel metall skulle flnnas i dcss
spalter, som enligt dess egen försäkran der numera innehälies. Mcd alI
millionärensädla sjelflänsla förkunnar nemligen det ryktbara hiadet.
»Man flnner här den oftintliga öRervigten af rnyntadt guld under Ii.
M Kejsar ,Viku/uis och myutadt silfver under Kejsar ,Ih.vc,iidcrs
regering.» Oerhördt! Der. jiist der linnes nu detta guld och siUver


