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122 OM INHEMSK SKEPPSASSURANS.
Scsh;ia n;o 311. VIII /813

Ti 1 r SeLin aste a rt i k cl i det Ui Li m ne Ii a Fva vi ha Ci nöjet m ottaga några
anmirkningar aF en Ostcrbottnisk skcppsrcdare. och skynda, jemte
betygande aF vr tacksamhct För den vLirde lns—s uppiysande skrifvelse,
att För Fngans upplllvanLie här meddela desamma. Ins. ytirar:

»Loekad aFen i Saima N:o 27 gjord uppmaninu till köpmanskapet
i Finland att aFgifva ytirande om Fördelcn aF cli sjöFörsikringsbolag

0) inom landet, anser jag resultatet lättast kunna ulrönas, om man
antager följande ssom grund För kalkylen. — Jernför man det
dagiigen ögonen fallande vid utländsk assurans. si Inner man. atL

eit firtyg, belastadt mcd dc premier För Försakring, sam varit och äro
gählande och till utländska försäkringsanstalter årligen utga. efier
högst sex rs oaibrutne reseturer kun till sitt större eller mindre
värdc anses nyo köpt genom premiesumman. sä att. om än Fartvget
efter denna tids Förlopp skulle totalt Förolyckas, försäkringsgiFvarnc
dock vore Förlustt’rie. emedan det aF Försäkringstacarcn redan för
samma fartyg utbeta Ita premium under dessa är utgör Fulla vLirdet

20 För detsamma, FlllraF gör jag den slutsats. att ctt sjöförsäkringsbolag
vinner i dcii man. skadeersättningarne För äret undersiiga 1/6 del af
det Försäkrade värdet, och Förlorar i den man. dc äter öfverstiga
nämnda summa. Räknas no För hela Iandets handelsflotta värdct per
läst till 60 Rubel SiIRer, och ärliga assuranspremien för densamma
tages cFtcr anfördt beräkningssätt bolagcts kassa till godo. mcd
afdrag För den tid Fartvgcn oFörsäkrade öR’ervintra i hamn, si Inner
man 111tt, hum star irIig förlust den genom föriroende uppdriFna
inkomsisumman och dess ränta ensam kan bära utan vidare tillskott.
eller huru star vinstcn För bolaget kunde blifva genom bättre kontrol

30 och passande stadgandcn mot sjelfförvällade sjöskador.»
Vi albryta för en anmärkning. Ehuru det varit kändt, att assuruns—

prcmicrna afdraga stora summor Från köpmanncns möjliga handeis
vinst, lärer dock ieke mingcn utom handelsklasscn anat. ati dc Ura sä
oerhördt förlusibringandc. sam Ins. upplyst dem vara. Det Innes. ala
assuransprcmicn för ctt Fartyg. sam oalbrutct är i rörelse. si’ilunda för
hela årct uppgår till 6 2/3 procent af dess vLirdc. Om nu cti bolag för
Försäkrandet aF Finlands handclsflotta skullc grundas pä lika höga
FörsäkringsaFgiFtcr. sä kunde ju ensamt dessa bctäcka lotala Förlusten
af en .vjetwi/e/ aF hcla denna lotta drh’ci,. Afven uni nu För vinceriig—

40 gare aFrU knas uI 1 och mcd hal Fva den antagna prem icsumman Från
bolagcts inkomstcr, sä skulle likväl 1/12 dcl aF summa lotta trligen
kunna gä Förlorad, och denna Förlust utan ftira För bolagcts beständ
kunna bctuckas, dä upplupna räntan å den inbctalda premiesumman
kun antagas rnotsvara under samma tid nödiga kostnadcr För förvalt—
ningen o. s. v. Sä högt kunna naturligtvis Förlusterna För hela landcts
handclsflotta aldrig stiga, om icke gcnom kaperier och emba rgo undcr
ett k rig, och ela på samma grunder som dc utländska inrättadt
sjöförsäkringsbolag skulle derFöre kunna vara Försäkradt uni anscnlig,
ja mer än tillätlig vinst. Hvarje grundkapital För bolaget, såsom Ins. i

50 det Följande Förcsk’ir, synes härvid vara Fullkomligen obehöfligt Han
Fort Fa r:

»Sk uI le ett sädan t bolag kunna bildas mcdclst Fören ing aF alla
klasser inom landet till aktictcckning aF 50 Rubcl SilFvcr sälunda, att
ak tietccknaren genasi vore skyldig crlägga mcd lcn till en samman—
slagen assuransFond, hvariftän dc sedan pä säker hand skulle Förrän—



CM INIIIMSK SKl l’l’S.\SSUR\NS, 25!

Las mcd afdrag af en viss bestUmd orubblig reservfond för möjliga
utbetalnungar utöfver angi fna inkomster, si egde försi kringstagaren
härigenom större säkerhet för sina erlaggde premier vid nträlTad
verklig siöskada. än hvad ofta är ihilet hos utländska försäkrings
bolag. hvilkas fonder och vidi utgrenade Försäkringar utöfver till
gängarne man icke känner pä annat säti än genom dc inställda
utbetalnungarne; hvilket sednare ej sällan förekommit. Lägges här—
till, aLI bolaget utöfver det hos uiländningen ailmänna sätte irven
ersatte sjöskador fulli eller till största delen, sä skulle mänga totala
förluster vid inträfftid sjöskada derigenom undvikas, och försäk
ringstagarne blifva flera, kanske Lifven bolagskassabehällninQen
större.»

Man flnner aH Ins. räknar säsom bloit skeppsredare, ±1 han
glömmer, att det enda passande stadgande för förekommande af
sjellTörvällade sjöskador är, att icke ens vid toial förlust hvare
godtyckligt äsait värde pä farlyget ersäLtes, utan blott en summa
beroende pi opartiske mäns uppskattnung. Ty hvarje annat stadgande
bIir 1 detLa hänseende overksamt.

Dessutom bör besinnas, att deL försakringsbolag i likhet mcd dc
Norrska, oni hvilket i Saima varit fräga, icke vore beräknadt pä vinst 20
för bolageL utan på ö,nseskllgt s,,,dc’rsröd skcppsredare eInc//cm vid
inträffande olyckor. Visserligen kunde det vara väl, oni kanske bolags
mUn af alla samhällsklasser utom köpmanskapet ville sammanskjuta en
betydlig fond, för att mm lägre premier än dc utländska försäkrings
bolagen lemna vissa skeppsredare tilifälle till sädane totala förluster, pä
hvilka icke ens scdnasie tider lära varit utan excmpel. Mcii härtill torde
öfriga samhällsklasser icke vara nog enfaldiga. Skall försäkringen
öfverhufvud blifva ett spel. vid hvilket den ena parLen genom en
omättlig insats mottager nägon ersättning för den andras bedrägerier.
sä är dci iroligen bäsi, att utländningen sisom förut biir den. som 30

häller banken, och om denna tidtals spränges. sä kun äfven detLa
räknas bland Lilibörliga repressalier. AH moni eget and uppmuntra
den ena eller andra grenen af denna depravcrande industri. vore att
göra detsamma en dälig tjenst.

Jemföres deremot det af Ins. angifna förslag till ctL försäkrungsbolag
mcd det Norrska, uf hvars stadganden vii N:o 27 gifviL en öfversigt, sä

flnnes: ati i detta sisinämnda premierna erläggas för heli är, icke för
skilda reseturer, att dc L. cx. för ctL fartyg, hänfördL till första klassen,
icke komma aLI öfverstiga 3 2/5 proccnt, sami ati eit fartyg sålcdes, on]
det häller ut, kun gä assureradt nära trettio tr, förrän det i försäkrings 41)

premier erlagi hela siIt uppskattade värde. Och dä ännu detta värde
hvarje tredje är kommer ali nedsättas, sä är klart, aLI den tid aldrig
inträffar, då fartyget kunde sägas vara’änyo köpt genom inbetalade
premier. ALL vinsten härvid är stor, mot den nu öfliga utländska
assuransen, för hvarje rättskaffcns skeppsrcdare är således klari. Om
äfven 1/15 del af det i bolaget försäkrade värdet :irligen bordc ersättas,
och sälunda skeppsredaren säsom tillika assuradör komme aLi utbetala
ctt ärligt ti)Iskoti till förlusiens betäckande, sä skulle Iikväl en försäk
ringstagares hela ärliga afgift endasl belöpa sig till 6 1/3 procent af
hvarie fartygs uppskattade värde. Den högsta summa äter. S 000 50

Ru&el Silfver, till hvilken i det Norrska boluizet försäkring gifvcs,
kunde enligt denna beräkning tiLan fara för bolagets bcständ ännu
nägot förhöjas. Af den hvarjc tredje är förnyade värderingcn kun man
vaI vänta. atl fartygen icke skulle uppskattas till siLt högsta värdc. men
derigenom sktillc dc af Ins. nänunda »sjellTörvällade förluswrna»
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kraftigast aMirjas, och det svnes äfven, som om icke ens den nskrink
ui ersatiningen för partieia förlusler kunde Liii dem biifva en iockmat.

ii ufvudsa ken ir Linnu, aLI boiaget komme atl bestå endast aC
skeppsredare. Ty detui sk Lii le göra hva r och en deitagare varsam ali
öfva och uppmunlra bcdragerier. Försäkringen skuile upphöra att vara
eli spei, men uppfiia sin bestammeise aLt försäkra mot verkiig oiycka
och niin, hviiken scdnare äfven pä »sjcifförväIiade föriuster» byggda
konkurser, säsom erIirenhcren kiri. icke iyckats aLL aiböja.

123 KÄRLEK OCH BROTT.
Snin,c, n:o 3?. 32. 33 mi; 13 1., 8. c)c/I 15. 1’!!! 1843, 27.!!! 1835

[ den ijusa svaia sommarnatten suto pä en Oppen pian. som suku
siuttade mm sjöstranden. CLI ungt par 1 förLroiigt samtal. lian höli den
ena handen k ring den unga sju ttonåriga Ui rnans veka m idja, och den
andra hviiade lätt pi hennes venstra arm. Han taiade derunder tvst
men ifrigt och ietade stundom 1 hennes tankfuiia öga eli återsvar. Hon

20 liöil detta fästadt pä en ny biank guldring, mcd hviiken hennes flngrar
medvetsiöst iekte; men vid hans blick vände hon iätt det bara ijuslocki
ga hufvudet åt sidan, och högre brann den friska rodnaden pä hennes
friska kind, och ett giadt drag mdc sig kring dc väiformade htct trotsiga
iäpparne. dä deras biickar möltes

Dagen hade varit en söndag. och dess stiiiihet syntes ännu iägrad
öfver naturen. ingen vindiläkt rörde sig, och den giatta sjön åtcrspeg
mdc ur siit djup himlens Ijusa biä och den genom natten dröjande skära
aftonrodnaden. Ur den nära skogen hördes en taiitrasts meiankohska
siag. och meihin dcssa bioti det lätta knastrandet af den rörhga

30 insektveriden i det omgifvande gräsel. Pä sjelfva herrgrden, som Iåg
ett styckc borta uppät backen, hude redan hvarje Ijud tystnat. sedan för
en stund tiiibaka brunnsiiingens iångsträckta knarrande gifvit det sista
tecken till lif och rörcisc, och dess sirärva toner bortdött i skogens kiuru
iiterijud, som denna afion hördes fardiga ala förtalja äfven hvarje tysi
framhviskad hemi ighet.

På den nämnda hcrrgrden hade den omaa Maja blifvit uppfostrad i
en tjenarinnas ringa kuu, men 1 en gynnad tjenarinnas, stson händei
sen vanhgen är mcd dem, hviika från en tidigare Uder uppiefvat 1
summa hus. Oaktadt denna ringa piais hade iikvai henncs sälisynta

10 skönhet i förening mcd en öfver den öfriga aimogens höjd bildning,
som hennes daguiga omgifning meddelat henne, ort den unga Maja
till bygdens försia tärna, ätminstone 1 dess ungsvenners ögon. Men
hennes stiiiia jemnglada väsende, hennes vänuighet och tjenstaktighet
mm aila jem te det obcfläckade ryk te hon bevarat hade äfven förvärfvat
henne bide äldres och yngres goda tiligifvenhet, och gummorna kunde
icke nog prisa hennes färdighet och flinkhet i alia qviniiga handsiöjder,
iängt öfver en vanhg bondflickas. Sä var det intet under, aLI hon fastän
sti ung hade icke blott hvarjehunda varma tiilbedjare 1 pjexor och
vadmaisjackor, otan äfven aiiva ri igt sin nade friare.

50 Man hade redan pratat hit och dit mii hennes framtid, men nu visste
aila, att hon bestämdt gilvit företräde ät den länga, srnärta, nittonäriga
Fi into, han som nu salt vid hen nes sida, som eljest var sä a ilvarsam och

tai ig, men no syn tes h a [va en ii ka ta la nde 1 unga som bi ick a r. Ii an va r
enda sonen i en väibehälien bondgård, den som syntes derborta pä
insjöns strand under dc iummiga björkarne, och man visste ölverailt,


