
Sjöprotest Sarah Batsford

..år 1859 den 20 maj klo 12 på den innevarande...

Jag har undertecknad notarius Publi-
cus skepparen John Granger samt an-
mält och han som med det af honnom
såsom befälhavare förliste Barck
skeppet Sarah Batsford havererat
den 20. innevarande Maj. afrest från Hart-
hpool med däristides intagen last af
stenkool destinerat till till denne stad.
Under förlisningen kl. 9 föremid-
dagen vid klart och jämnt väder
ostlig kurs stödt på ett I sjö-
kort icke upptaget undervattens-
grund i fjorton fot vatten, beläget
elfa engelska mil öster om Rönn-
skärs fyrbåk samt en och en half
mil från yttre Gråskär, sedan al-
la försök och få fartyget flot varit
fruktlösa begav sej skepparen xxx till sist
tan stunden för att om förhållanden rapor-
tera:
Och som skepparen Granger
ansåg sig icke hafa kunnat förhin-
dra förvållade olyckan, halat lots
flagganden två timmar fören
olyckan inträffade och upptag-
gen utan att någon lots anländt
fören olyckan redan inträffat
fann sig skepparen Granger
föranlåten och infå mig pre-
sentera samt referera jag och
fartygets besättning från
allt ansvar i den under för-
behåll av öppen talan i för-
han samt ersättning af ved-
erbördigande fria all den
skadan ans frihiet som
vii amförmälda förhållande upp-
stått. xxxxxxt xxx den kraft edl
                                   Kev.



Meriprotesti Sarah Batsford

vuonna 1859   20pv klo12  toukokuuta...

Minä yleinen notariaatti olen allekirjoittanut sekä ilmoittanut John Granger 
päälikkönä menetettyä parkkilaivaa Sarah Bathsford haaksirikkoutuneeksi
20pv meneillään olevaa Toukokuuta. Lähtenyt Haartpoolista ja sieltä lastattu
kivihiili lastina määränpäänä tämä kaupunki.
Haaksirikon aikana klo 9 aamupäivällä selkeän ja tasaisen kelin vallitessa, itäinen 
kurssi osui vedenalaiseen kariin joka ei ole mainittu merikortissa neljäntoista sylin 
syvyydessä sijainti yksitoista englannin meripeninkulmaa Rönnskärin påkista itään 
sekä puolitoista meripeninkulmaa Yttre Gråskärista. Kun kaikki yritykset saada alusta 
irti karilta osoittautuivat mahdottomiksi lähti kapteeni viime hetkessä raportoimaan
olosuhteista.

Kippari Grangerin mielestä onnettomuutta ei voitu estää, liputtanut luotsia kaksi 
tuntia ennen onnettomuutta ja varattuna ilman että luotsia saapui paikalle ennen kuin 
onnettomuus oli jo tapahtunut katsoi kippari Granger oikeutetuksi saada minut 
esittämään ja kertomaan laivan miehistön irti kaikesta vastuudesta ja pidätän 
oikeuden puhua avoimesti sekä saada korvausta asianosaisilta, ja vapauttaa kaikesta
vahingon vastuudesta joka edellämainittuissa olosuhteissa on syntynyt
-----------------------------voimassa--------
                                                                 Kev.

( Tekstissä saatta olla, ja löytyy varmasti pieniä virheellisiä yksittäisiä sanoja. Suomennettu teksti on 
yritetty kääntää siten että se vastaisi mahdollisimman tarkasti alkuperäisen tekstin kulkua, kaikessa 
mahdottomuudessaan.)

Kim Nyström 7pv joulukuuta 2010


