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139 YTTERLIGARE OM EN SKEPPSASSURANS
FORENING.
Saima n:o 38 19. IX 1844

Andan för al ImLinna företag har under sednaste tvt decenn ier bevisat
sin tilivaro i tskiIiiga aiirninnyttiga inrattningar. Man ir van aH
betrakta sådane företag ur synpunkten af biott deras uagn för det
nUrmast aisyftade indarn iet, d. ä. i dc vanligaste fal Ii r den ekonornis—
ka nyttans. Också vore det visseriigen bakvändt att ing en förening,

10 som icke skuile afse bestämda fördciar och förmi verka för deras
vinnande. Men hvaije sådan rnedförer äfven en andlig vinsi, i det den
Iifvar och stärker just den ailmanna anda, ur hvilkcn den sjelf nUrmast
framgä t t.

Det är viii oftast en oöfverlagdt talesatt, dä man siiger: en Iands
styrelse bör endast afliigsna hindren för det ekonomiska viiiständets
utveckiing, cke söka ordna denna genom positiva stadganden. Ty
ingen kun angifva, hvar gränsen finnes meihin dci förra och det
sednare. Kapitaier.arbetsskickiighet. kommunikationer bero af styrel
sens åtgärder. och För dem fordras redan en mängd posiliva siadgan

20 den. Men afordt är del deremot å andra sidan, att stadganden biifva
jemförelsevis overksamma. der ailmiin anda, företagsenhet och drift
saknas. Täflan tvingar fram dessa sednare, och mcd dem föUer ailmän
anda, emedan tien driftige affiirsmunnen iätt lar sig inse behofvet af
alimänna företag för dc enskiidas framgäng. Litasi verkar tvärtom
deltagandet i aiimänna angeliigenheler ULL väcka drift i det enskiida
b1de derigenom. att det inger individen en högre sjeliiänsia. aktning
för sitt stånd och sitt kuN, och genom den fordrun pi drifi och
dugiighet hos individen. hvarje förtroende af det aiimänna innebär.
Med higens riktning föUer äfven vidgad insigt, emedun det enskiida

30 först 1 sitt sammanhang mcd det alimiinna nätt fattas.
Men sysselsättning för det ailmänna meddeiar ocksä sinnet en

Iyftning utöfver det individuela intrcsset. Behofvet afen sidan iyftning
visar sig isynnerhet ofia inom handeiskiassen. Man ser nemhgen, huru
dess mediemmar icke siiiian sitt yrke sakna medvetandct ati arbeta för
det ailmänna och derföre 1 byggnadsföretag eiler jordbruk söka en
svsselsättning, hvilken meni ögonskenhgt försakrar dem om en biif
vande frukt af 51tt arbete. Vanhgen har dock detta till föijd deras
handelsaiTdrers försummande. En sädun saknad af tiiiifredsstiilieise
nom eget yrke har nu sin rot hufvudsakliuen i en inskränkt bildning för

40 detsamma. Det iir det ständiga fortgåendet 1 summa utnötta spär, som
Iemnar sä Ilta utrymme ät individens verksamliet. Kunskap om dc
framsteg. handein gion hos andra nationer, skulie utan tviftei viicka en
kraftiuare spekuiutionsanda. hviiken ständigt sökte nya viigar för sina
företag. Uton det ailmänna gagn. handeisyrket säsom hvarje annat
rediigi drifvet medförer. sktilie härigenom dess idkare verka för
framtiden, ±1 hva ne a f den ensk 1 Ida öppnad ny viig för handeln snart
skulie betriidas af lena och blifva alimiin. Hiir Ilmies säledes fältet
öppet för en ädel iirelysinad hos mediemmurne af handeIssiåndei, och
härigenom k unna dc ym iii det fasta medvetandet at t ha fva gagneiigt

50 arbetat för sitt fiidernesiands fra mt id
Men nya företag erfordra utom skickiighet iifven kapitaler. För

dessas anskaffande bhr det nödigt .att tie bedrifvas genom asso
eiationer. Och det torde icke vara nägon obekant, att det är isynnerhet
genom dyhka handein och industnin öfverhufvud i andra händer under
sednare tider vtlnnit en sä stor utstnäckning. Vid dylika ensiiltes äfven



Y t71 RLIGARI. ()M LN SKI.IJS\SSURANSIÖRFNINU• 313

den bristande insigien hos den ena eller andra deltagaren genom andra
associerades Förfarenhet. 1-Ivarje gernensami Företag gagnar nu att
vilcka hågen För sådane; och den allmLin na anda, cm hvi Iken vi mmi,
leder silledes aFven individen till en mera tiIllredsstilIande verksamhet,
ilö den medförer medvetandem, ali hans arbete för sin enskilda vinning
afven Lir eLI arbete För det allmönnu, och uti Frukterna deraf skola
njumas ftFven i en tid bortom hans kortit Ii lvt ro.

Ati stolihet flnnes bland handelskiassen i landet, Hirer ingen vilja
neka. Men den benämnes mcd skUl För dryghet, då den inskriinker sig
till stolihet öFver rikedomen, och Lir dil af det odriigliuaste slag, emedan
den ringa skattar bilde bildningen och den uppoFfrande verksamheten
för det alimiinna. Den iir ocksi alltid ett bevis pii ringa bildning och
oförmåga a ii uppsku tia dennas vLirde. 1 ngcn bör väl tadla den stol tim
känsla af oberoende, som inluger en man, hvilken genom skicklighet
och driFt sjelFarbetat sig upp till välstilnd. Dock om denna känsla ickc
är förenad mcd håg ali allmännyttigt begagna detta oberoende s
förfaller äFven den till den dumma penningedrvgheten. Der deremot en
ädel ärelvstnad Finnes att verka För det allmänna, antingen omedelbart
genom allmänna Företug eller genom en sadan verksamhet. som den vi
nyss oFvan haFva aniydt, der är det Friska och frimodiga väsende, 20
hvilket iitFölier ekonomiskt oberoende, en glädjande syn.

För en s5dan arelystnad Finnes nu utrymme äFven i Fnlga cm det
Föreslagna bolaget till Försäkring mot sjöskador. Luin tviFvcl skola
nemligen dc män, som ställa sig i spetsen För detsamma och bringa
förslaget till verkställighet. gagnu landet och FörvärFva sig siit siånds
och sina landsmäns öFverhuFvud aktning och tacksamhet. T nyttan aF
detsamma kan redan anses genom det ringa, dc oFreniliga bladen i
ämnet innehlllit. vara bevisad.

Enligt en Insändares uppgift, anFörd i Saima N:o 31, uppglr
assuransprernien För ett fartyg i dc Engelska Försäkrings bolagen till 16 30
2/3 procent iirligen af fttrtygets v/irde. En annan Ins. har i Borgå
Tidning upplyst, ala premien för ett Fartyg i 17 milnaders tid utgjort 27
1/2 procent, d. ä. 197/17 P. C. för airet. Beräknas deremot premien eFter
dc Norska bolagens taxa, så betalas den äfven för dc höust taxerade
Fartyg endast mcd X 1/2 P. C.. men för fartyg 1 Första klassen blott mcd
4 3/4 procent. cm den utgår För hvarje dag aF ret; och cm fartyget
besöker något af dc Farvatten. i hvilka assuransprenlien Förhöjes, s
stiger denna för en kort tid mcd 1/2 proccnt. Häraf synes, att minst
halFva. men För bättre Fartyg till och mcd nära 3/4 delar aF aFgiFten
kunde besparas genom Försäkring i ett inhemskt assuransbolag. upp- 30

rättadt ungeFär pa summa grunder som dc Norrska. s:imedes dii nu ett
skepp cm 150 läster. vardcradt enligi den sistnämnda Ins:s uppskatt
ning 50 p:r hist till 7 500 Rubcl SilFver, betalar en FörsäkringsaFgift af

1 250 Rubel. skulle häraf iirligen inbesparas 625 till ungeF 900 Rubel
samma mynt — i sanning en icke ringa inkomst För skeppsredaren,
svarande emot netto behållningen aF en Förmånlig Frakttur.

Om denna beräkning beFinnes vara riktig — och vi se inlet sk-;il aLI
betvifla dess riktighet — , bör det vii FöreFalla hvar och en ovänladt ali
inom handelssocieteten i landet ickc större iFver spöies För det
Föreslagna bolaget. Den sistnämnda Insä nda en ha r Fäsia t uppmärk— 50

samhet derpä, att Frakterna För närvarande äro s3 nedtryckta, aLI Föga
niigon profit på sådane kan göras. och yttral, ali möjligheten för
assurans till anförda nedsatta pris k-anske afven är den enda För en
lönande Frakthandel. Men äFven detia ytterligare skäl synes haFva
bliFvit overksamt. Vi Iemna derhän dci till ordspriik bliFna iiberopandet
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nE den Finska trögheten och flegman stsom orsa k härtiil. Kanske
kunde denna sökas i det slösande lefnadssättet i landet öI’verhufvud,
livilket gör, att ingen traiikant Ltnöjes mcd en ringale vinst vid sina
företag, otan hellre lefver overksam, vantande pi tillfliUe till en rikare
skörd; då det dereniot karak teriserar den dci flica aflärsmannen att st
vidt möjligt icke sliippa ur handerna ngot tiIlfille att uppgöra en afiZtr
mcm hans kiets, vore denna äfven mmdcc lönande. Kanske liar man
anselt förevarande Fråga tilihöra dennu sednure klass af a flirer, men
skall, ti man liunn ii bi Eva öfvertygad oni den stora iördei densamma

ii) bringar, för tien visa eti större deltagande.
Man har löreslagit bildandet nE tvenne bolag, tiet cmi för stiiderna

vid Finska viken, det andra För dem vid tien Bottniska, Detta förslag
kun hafva sin goda grund isynnertiet mcd afseende p kontrolen ccli
den nödiga kännedomen cm både fartyg ccli skeppare. Likväl synes det
oss just i detta hänseende Ljen ligast, aLI ätmi nstone städerna Raunio
och Nystad komme att tilihöra det Sydfinsku bolagel.

Om detta godkännes. sä synes väl lämpligt, aLI ett antal skeppsrcdare
t. cx. i Uleäborg skulle förena sig cm inbjudninu till en sammankomsi
i ntuon tiE mellersta Oslerbotiens städer. hvarvid det ju skulle stä dem

20 fritt att utsträcka denna inbjtidning till skeppsegare i flera eller färre
städer. dä det äfven blefve öfverlemnadt ät bolagets cgeL afgörande, för
huru mänga deltagare detsamma ville iemna mm. Ty om den princip nE
detsamma Följdes att tulkita assurans för fartvg äfven utom bolageis
distrikt, sä vore fördelen ar dess verksamhet lika gagnelig äfven för
dem. hvilka icke ursprungligen skulle tillhöra deliagarenas antal; och
sålunda vore farhägan för mmdcc solida rederiers deltagande aflägs—
nud. hvilken kanske nu aibäller nägon eljest För saken intresserad man
Erän att uppträda säsom bolagets stifiare.

Förän vi till det anförda bifoga ett förslag. uti infl lu i ett blifvande
30 boiags stadgar, nE summa 1 nsända re, hvars uppgi her och bedömanden

i ämnet flnnas anförda mi N:o 31. äro vi skyldiga lns:s yttrade
förundran öfver att se siti bref publiceradt, det förklarande: att i
summa bref rättighet blifvit oss lemnad »att utdraga det möjligen goda,
om sädant vore att linna.» samt aH vi tilIfölje liäraf ajorde nämnda
»utdrag» ur brefvet, hvilket vi ansägo i hög grad läsvärdt. Ins.
behagade siledes linna. att han gifvit oss bestämdt uppdrag härtill,
äfven som han torde anse ursäktligt. tiLL vi icke kunna ingä i enskild
korrespondens öfver tie ämnen, hvilka i detta blad afluindias.

Ins:s nu meddelade höest gagneliga förslag lyder derliän: att till
30 boiagets säkerhet mot sjelfiörvällatie sjöskudor assuranspremien borde

bestämmas lägre för fartyg, hvars skeppare ett visst antal är iört ett hos
bolaget Fbrsäkradt fartyg man förlust för detsunima, liögre deremot för
eit sädani. hvars skeppure äbragt bolaget förluster — alIt detta nemligen
i dc falI. dä bolaget sädant nödigt pröfvar.

140 i VÅRT KJRA FÄDERNESLAND
Saima n:o 39 26. tV 1834
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1 vårt karu fädernesland har tiet täcka könet mcd möda kommit sä
Iän gt pä cm a nci pat ionens ba m. a t t det i h u Es tad en del tagi 1 u t i mti n—
könets privilegier pä gymnastikens utöfvande — men blci 1 sjukgymnas—
tikens. 1 naholandet, Sverige, har Iiberalismen red;in längesedan Iiunnit
tien punkt. ati till slags uymnastik är t1vinnan tilläten. Sednast har


