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.  I.  Sjofartsstyrelsens  
meddelanden.  

N1. 	 Helsingfors,  den  31Januari 	 1920.  

Skeppsbyggeriet i  Finland.  

Sjöfartsstye1sens  Statistiska kontor har, såsom fallet ven var  under  se-
naste  år,  införskaffat uppgifter om  de  vid slutet av  år 1919 under  byggnad va-
rande handeisfartygen. Enligt av sjöfartsinspektörerna lämnade uppgifter  be-
funno  sig vid slutet av året följande fartyg  under  byggnad: 

	

antal 	bruttoreg.-toii.  
ångfartyg 	....................... 20 	4,810  
motorfartyg 	..................... 28 	10,010  
segelfartyg 	...................... 15 	3,810  
råmar 	.......................... 20 	2,000 

Siiirnma 	83 	20,630 reg. ton.  

Vid slutet av  år 1918 voro  enligt uppgift  under bggnad 56  fartyg, med  en 
dräktihet  'av InalFos  18,427 reg. ton.  Antalet  under  byggnad varan.de fartyg 

 år 1919  överstiger sålunda antalet fartyg  under  sistnämnda  år  med  27  'och ton-
talet med  2,200  registerton.  

A de  olika sjöfartsdistrikten förcicila sig fartygen sålunda: 

	

antal 	re.g. -ton.  

	

Viborgs söfartsdistrikf ............ 13 	2,720  

	

Nylands ......................... 10 	5,910  
Åbo 	............................ 6 	2,950  
Ålands 	.......................... 17 	5,440 

	

Vasa............................1 	 300 

	

EJleåborgs ........................ 4 	 920 

	

Insjönrna.......................... 32 	2390 

	

La.doga ..........................- 	 -  

	

Summa 83 	20,630  

Vid granskningen av uppgifterna fäster  man  sig främst vid siffrorna för 
Åland. Där befinna sig inalles  17  fartyg  under  byggnad. Av dessa  ha 11, mcd 
en  dräktighet av  3,650  registerton redan gått av stapein.  De  övriga,  under  byggnad 
varande fartygen äro avsedda, att  gå  av stapeln  under år 1920.  Av  de  åländska 
fartygen uftöres  14  av motoriartyg, med  en dräkrtighet  av  4,910  registerton, och  3 

 av segelfartyg, med  en lräktighet  av  51(1  registerton. Nästan samtliga fartyg 
byggas för klassificering. Alänningarna äro vårt  lands  mest. kända atlanterfarare 
och det  är  sålunda lätt begripligt, att  man  velat placera  de  genom  d€  goda frakt.. 
konjunkturerna samlade kapital€n i fartyg.  

Tuore Viiborga  sjöfartsdistrikt äro  under  byggnad  13 fertyg,  representerande 
 en  sammanlagd dräktighet av  2,720  registerton,  bland  dem  10  segelfartyg, md 
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cii  dräktighet av  2,420 registertun.  Av dessa äro  5,  med  en dröjktighet  av  1,400 
regiterton. under  byggnad i Bjärkö.  Pc under  byggnad varande £tngfartvgens 
antal inom Viborgs distrikt uiör  3. mcd en  sammanlagd dräktighet av  300 re-
gisterton. Man  hade kunnat vänta, att i Ustra  Finland avsevärl  flera fartyg 
varit  under  byggnad,  än  vad fallet  är. Ostfinnirna ha  •ju  under  tidigare  år 
försdIt  'ett avsevärt antal fartyg liii Södra- och Västra  Finland,  därifrån far-
tygen  sedan,  dels gellom jobbarhänder, hamnat i utlandet. Orsaken  till  denna 
avmattning i skeppsbyggeriet bör Ställas i samband med det 'fichål1anrdet, att 
Ostra Finlands segelfiotta varit upplagd  under  åren  1918  och  1919,  vilket för-
hållande naturligtvis varit ägnat att föriuijndra företagsamheten. Dels har orsaken 
legat i bristen  på  byggnadsmaterial, särskilt  tackling  och segel. Utan betydelse 
har heller icke  den  omständigheten varit, att nian intagit  en avvaktan:de  hållning 
med avseende  ä Ostersjötrafiken  och först velat inhämta erfarenhet om densamma. 
innan  man pithegnf  byggandet av större fartyg. Yrkesskeppshyggarna klaga 
över, att det ringa antalet  under  byggnad varande fartyg härleder sig av, att  man 

 icke kunnat försädja. fartyg  till  utlandet  på  grund av svårigheterna att anskaffa 
licens. Oni  man uniTer nu  rådande höga kurser fält försälja fartyg  till ntlanr1et, 
bide man mccl de  erhållna iörsäljningssummoriia kunnat bygga två nya. fartyg 
för varje fartyg, som förså.lts. 

Inom Nylands distrikt äro, förutom  1 moturfartvg  i Borgå socken med  en 
 sammanlagd dräktighet av  1.400 registarton, under  byggnad fartyg  å de  stora 

skeppsvarven  I  Helsingfors. Det torde vara första gångeil  man  i  Finland  bygger 
 så  stora järnängfartvg.  suin  'de under hvagnod  varande representera. För vart 

framtida toiinagchehov och vår skeppsbyggnadsindustri komma ile  nu  samlade 
erfarenhet erno  aft  va ra. av stor  1 )etVdClsc.  

inom Åbo distrikt äro inalles  6  fartyg, nied  en  dräktighet av inalles  3,150  i -
gisterton,  under  byggnad. Av dem äro  4 motorfai'fyg.  med  en  dräktighet av 

 1900 regist'er'ton, 1 segetlfartvg nm 850 registertion  och  I nas'agerarångfartvg  av 
järn om e:a  200  registerton. -  

På  insjöarna 'byggas  12 bogseibåtar,  varå det  under de  senaste åren rått 
hrit. särskilt  på  kraftiga bogserhä±ar för 'kusttrafik.  De  övriga  å in'sjäarna under 
lvggna'd  varande fartygen utgöras avpråmar. 

Det hör observeras, att inom  Ladoga  distrikt icke ett enda. fartyg varit,  under 
 byggnad. vilket härieder sig av, att trafiken  på  Ryssland  på  grund av det  rå-

claude krigsti]lståudet  helt och hållet avsfa.nnat. 

Uandelssjöfartei,  under år 1918. 

A Sjöfartss'tyi'elsens  Statistiska kontor uppgjorda beräkningar  visa föl.jan.di 
 siffror beträffande vårt  lands hamdelssjöfart under år 1918. Till  landet. anlände 
 under  sagda dr i handeissjöiart inalles  2,582  fartyg, med  en dräkfighet ax 

856,057.30 regisferton.  Av dessa vero  1,651  fartyg, med  en  dräktighet av 
407.177.ai registerton, finsima. och  931, mcd en  dräktighet av  448,879 rc-gisterton. 

 utländska. 
Av 'ile ankiomna fartygen medförde  1466 last  och utgjorde dessa fart.ygs sa  ui

-manlagda ciräktighet 5.57,752.so i'egisterton.  Av dessa voro  883.  med  en  dräkt ig
-het  av  281,631.07  registerton, finska 'samt  583, rued, en  dräktighet av  275,121.s 

rgisfcrton,  utländska. 
Av  de an.kom'na  fartygen gingo  1,116, mcd en  dräktighet av  298.304.41  re-

gisterton, i bar]iast, Av dessa vero  768,  med  en  dräktighet av  125,546.24 register-
ton,  finska  saint 348,  med  en dräiktighet  av  172,758.17  registerton, utländska.  

Dc avgångima  fartygens antal steg  till  inalles'  2,922.  med  en riräktighet  av  889,495.67  registerton. Av dessa voro  1.966.  med  en  dräktighet av  431,876.42  re-gisterton, finska och  956.  med  en  dräktighet av  457,619.23  registerton. utländska. 
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Av  de  avgångna fartygen medförde  2,131,  med  en  dräktighet av  637.211.07 
 registerton,  last.  Av 'dessa  voro  1,532,  med  en  dräktighet av  325,242.98  registerton, 

finska, medan åter  599,  med  en  dräktighet av  311,968.09  registerton,  voro  ut-
ländska. 

Av  de  avgångna fartygen  gingo  791,  med  en  dräkt.ighe-t.  av  252,284.00  re
-gisf4&rton,  i barlast. Av dessa  voro  434.  med  en  dräktighet av  106,633.44  registerton, 

finska och  357,  med  en  dräktighet av  145,651.16  registertori.  utländska. 
Totala antalet i  handelss,jöfa rt ank'omna  och  avgånga  fartyg steg sålunda  till 

 inalles: 

	

antal 	 drii.ktighot 

	

finska  .................... 3,617 	839.053.73  reg.  ton.  

	

utditndski.................. 1,887 	906,499.24  

	

Samma  5504 	1,745,552.97  Teg.  ton. 

I  procent  

	

fillska .................... 65.7 	 48.1  •reg.  ton. 

	

utlänriska ................. 34.3 	 51.9 	,,  

Oaktat antalet utländska fartyg utgjorde  ciika  en  tredjedel av antalet finska 
fartyg, steg  dock de  förras  dr1ktigh.et  till 51.9  %  av totala  dräktigheiten.  Detta 
beror därpå, att  de  utländska fartyg, vilka användas i  den  finska fraktmarkna-
den, i allmänhet äro större  än de  finska. 

Antalet. fartyg  under 19  registerton,  orn  icke medräknats i det föregående, 
utgjorde.: 

Ankomna 	 antal 	 driktighet 

	

finska  .................... 582 	6,117.60  reg.  ton.  

	

utländska  ................. 336 	1,738.si 	,,  
Summa 	918 	7,856.41  reg.  ton.  

Avgngna 

	

finsh .................... 726 	6,646.45  reg.  ton.  

	

utländska.................. 312 	. 	1.888.is  

	

Summa 1,038 	8,534.63  reg.  ton. 

A de  olika  tullkammardistrikten  och tullbevakningarna fördelade sig  de an- 

kon 	fa  rtygen  sålunda: 
antal draktighet 

Torneå 	.................... 154 15,206.26  reg.  ton.  
Kemi 	..................... 26 5,111.76  
IJleåborg 	.................. 22 16,494.58  
Brahestad 	................. 12 3,447  
Nykarleby 	................ 4 	 . 7,870.48  
Jakobstad 	................. 4  1,937.io  
Vasa 	..................... 34  17,775.00  
Kaskö 	....................  8 4,147.17  
Kristinestad 	................ 6 3,681.52  
Björneborg 	................ 89 33,447.i4  
Raumo 	................... 92  25,809.00  
Nystad 	................... 11 5,051.00  
Nådendal 	................. 1 29.70  
Åbo 	...................... 259  95,034.ao ,,  
Mariehamn 	................ 682 186,810.52  ., 
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antal  ciräktighet 
Degerby  137 29,578.44 reg. ton. 
Hanigö 	.................... 67 27,370.13  
Ekenäs 	................... 3 1,574.46 
Helsiingfers 	................ 582 231,582.29 
Borgã 	.................... 29 7.189.28  
Lovisa 	................... 28 7,750,47  
Kotka 	.................... 138 64,756.50 
Fredrikhan 	............. 16 4,378.36 
Wiborg 	................... 101 51,083.us 
idensainii 	................. 1 11O.00  
Kuopio 	................... 1 97.76 
Jensau 	.................. 1 96.49  
S:t 	Michel 	................ 1 95,00 
AspO 	..................... 9 1.144.00 
Hogland 	.................. 12 540in 
Tytärsaari 	................ 2 46.o  
Björkö 	................... 1 79.75 
Jukkala 	.................. 1 69.85  
Lavansaari 	................ 1 99.ss 
Sordavala 	................. 93 4,831.00  
Jaakkima 	................. 4 1,730.oc  

De  avgångila  fartygen fördelade sig åter  a  resp. tuilkamimardistrilit och tull-
bevakningar sålunda: 

antal  (iräktighet 
Torneå 	.................... 57 11,382.23 reg.  fon. 
Kemi 	..................... 132 9,301.28 
TJleåborg 	................. 26 17,085.31 
Brahestad 	................. 8 1,932.75 
Nykarleby 	................ 32 12,548.95 
Jakobs'fa.d 	.................. 6 2.256.65  
Va 	........................ 53 18,625,00  
Kaskö 	.................... 7 3,730.rs 
Kristinestad 	............... 19 4,034.32 
Bjorneborg 	................ 150 42,001.85 
Raumo 	................... 94 26.625.78  
Nystad 	................... 13 3,714.69 
NSdeiidaI 	................. 1 29.ro  
Åbo 	...................... 264 22,7OLoo 
Eckerö 	................... 11 1.152.28 
Mariehamn 	................ 652 182,833.22 
T)egenby 	................... 161 30,697.a9 
Ringo 	.................... 68 23,500.13 ., 
Ekciiäs 	................... 2 306.83  
Helsingfors 	............... 670 237,234.11 
BorgS..................... 28 7,501.st;  
Lovisa 	.................... 82 19,928.33 .,  
Kotka 	.................... 173 70.329.so ,. 
Fredrilsbamn 	............. 20 4,611.00 
\\iborg 	................... 102 54,952.45  
Kuopio 	................... 1 97.76  
Joensuu 	.................. 2 214.45 
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antal dräktigbet  
Nyslott 	................... 2 208.00  rag. ton. 
iogland 	.................. 8 233.78 
Tytrsaari 	................ 1 23.00 
Pitköpaasi 	................ 2 64.io  
Björkö 	................... o6 6,228.44 
Jukkola 	.................. 3 166.79 
Sordavala.................. 4 603.00  
Jaakkima 	................. 10 2M38.io  

Statsrådets beslut 
angående bygginistare, tekniker och inontörer vid Sjöfartsstyrelsen tillkom- 

mamk crsittning för tjiiiisteresor. 
Utfärdat i Helsingfors,  den 18  december  1919.  

Statsrådet hur, vid föredragning friii Handels- och Industriministeriet, för-
ordnat, att byggrnUstare, tekniker och miontörer vid Sjöfartsstyrelsen tillkommer 
ersättning för resor i tjänsteäd'eIlden, byggmästare och tekniker enligt fjärde samt 

 mentor  enligt femte klassen i gällande resereglernente av  den 20  december  1917.  

Finlands utrikesrepresentation. 

Enligt meddelande av Utrikesministeriet av  den 2  februari  1920 ha  följande 
personer utnimnts  till  Ei rdanrls  konsul er i nedannämnda städer:  

Fazer,  K. U.  Konsul ZUrich. 
Kjöllerfeldt, 	Marcus. Vioelconsul  Lausanne. 
Fondevilie,  F. .T. M. Konsu  Rouen. 
Serret,  C. A. J. Vioekonsul  Calais. 
Pagniez,  P. F. B. J. ,.  Le Havre.  
Sini onnen,  Carsten. Generalkonsul Kristiania.  
[luun,  1).  Konsul  Bergen. 

Sjfartsstyrelsens tjiinsteiniin.  

Sjöfartsstyrelsen har d'en  13  januari  1920  'beviljat sekretera ren, vicehärads-
hövdingen  Harald Svensson tjänstiedighet till den 1  februari  1920  med vicehärads-
hövdingen  Kauko Pobjolan-Pirhonen  såsom vikarie. 

RknebitrUdet  vid Sjöfartsstyrelsens Statistiska kontor, fröken Rehlä Wirtamo 
avled  den 10  januari  1920. 

Lotsfördelniugarna.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 23  januari  1920  beviljat assistenten vid  Viborqs lotsfördelnjnq  Karl  Veli  Erik Wendell tiänstledighet på  grund av sjukdom  till 
 utgången av februari månad  1920. 
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Sjöfartsväsendets fartyg. 

Sjöfartnstyrelsen  har  den 7  januari  1920  förordnat  be1Jhavaren  å  inspek-
tionsfartyget  Saimaa,  sjökaptenen  Yrjö Peltonen  till it. 1.  andra styrman  å  isbrytar-
fartyget Wäinämöinen. 

Fyrf  arty  gen. 

Helsingfors  lots  fördelning. 
Maskinmästaren  å  fyrfartyget  Wer!koneatala  Vilhelm  Engelbert Wahiberg 

 avled  den 13  januari  1920. 

Fartygsbesiktiiingsiuiniien.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 23  januari  1920  befriat  maskinbesiktningsmannen 
 inom  Uiedborgs distrikt,  ingeniördn  Kaarlo  Tivari Junelius fran  sitt uppdrag. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 27  januari  1920  utsett skepparen  Pekka Huttunen 
 till  nautisk besiktningsman av passagerarfartyg inom  idensalmi distrikt ävensom 

 på  begäran återkallat förordnandet för  Kaarlo Palomäki  att vara  inaskinbesikt-
ningsman inom  Heinola  distrikt. 

Sitimäthingsexpeditionerna.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 13  •januari  1920  beviljat  avfattaren  vid första sjö- 
mätningsexpeditionen  Karl  Fredrik Lindman  tjänstiedighet  från  den 15  januari 

 till den 15  februari  1920. 

Mistirénskötarna.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 20  januari  1920  antagit  Tuomas  Mannonen  till t. f. 
mistsirénskötare  a  Lavansaari.  

Ledfyrarna. 

Viborys  lots  fördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 20  januari  1920  antagit  Aleksander  Pirhon.en  till 

It. f. lecifyrskötare  i  Trångsund. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 30  januari  1920  beviljat  ledfyrskötaren  i Lovisa  

Karl Ferdinand Walldén  tjänstledighet  till  utgången av  år 1920  samt samtidigt 
förordnat Mauritz Evald  'Walidén  att  under  denna tid handhava sagda syssla.  

A  bo lotsfördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 30  januari  1920  förordnat äldre  fyrvaktaren Melius 

 Valfrid  Fin neman till It. f.  äldre fyrvaktare vid Utö ledfyrar. 
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Lotsarna. 

Vihorgs  lots  fördelning. 
Lotsen  Henrik  Korpos vid  Kaunisaari loisplats  omkom  den 24  december  191g.  

Helsingfors lotsfördelniag. 
Lotsen Axe4  Sven Grabber  vid  Tviirminne lotspiats  avled  den 19  januari  1920. 

 Sjöfartsstyrelsen har  den 30  januari  1920  beviljat lotsåldermannen vid  Hangö-
udds inre  lots plats  Artur Fritiof'  Blomqvist  ansökt avsked. 

Åbo  lots  fördelning. 
Lotslärlingen  Karl  Petter Nordström  å  Jurnw  lots plats  avled  den 25  decem-

ber  1919. 

Vasa  lotsfördeining. 
SjöfartsstyreLsen  har  den 13  januari  1920  antagit förra lotslärlingen  Josef 

Henrik  Ingves  till lots å  Ilo  gklubhs  lots plats.  

Ulcåborgs  lotsfördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 9  januari  1920  antagit  Ecu Mar.jamaa  till  lotsFär-

ung vid  Uledborgs  lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen  liar den 13  januari  1920  antagit  Vihtori Moilanen  till lots  

vid  Kajana  lots plats  ävensom förra  lot  sen  Karl  Elis  Harald till lots å  Tankar  lots-
plats.  

Påinönstring  av bef  ill  oeh unilerbeläl.  

Sjöfartsstyrelsen har i cirkulär av  den 7  januari  1920  anmodat ombudsmän-
nen vid landets sjöniaiashus att tillsvidare noggrant iakt.taga uti förordningen av 

 den 29  augusti  1919  angående särslilda lindringar i föreskrifterna i förordningen 
av  den 18 mars 1919  angående befäl och underbefäl  å  finska handelsfartyg in-
gående bestämningar samt särskilt vid pårnönstring av befäl och underbefäl följa 
stadgandena i förordningen av  den 20  september  1918  angående  bland  annat ord-
ningen och villkoren för erhMlande av rättighet att föra befäl och underbefäl  å 

 finska handelsfartyg samt sålunda jeke påmönstra för närvarande personer, som 
innehava. från navigationsinstitut, högre navigationsskola eller navigationsskola 
utgivna intyg. med iakttagande likväl av  de  avvikelser härutinnan, som äro givna 
uti förordningen av  den 18 mars 1919  angñende  befäl och underliefäl  å  finska 
handelsfartyg. 

Angående  de till sjöfartsvä.sendet  hörande fartygens  drift  och ekonomi samt 
maskinmiistarenas  å  desamma tjiinstestiillning. 

jöfartsstyreLsen  har  den 23  januari  1920  tillsänt befälhavarna  å  sjöfarts-
väseudets fartyg följande cirkulär: 

Beträffande  de till  sjöfartsväsenclet  hörande fartygens  drift  ock ekonomi samt 
makinmäs'tarenas mi  desamma tjänsteställning  bar  Sjöfartsstyrelsen beslutat, att 
tilLsvidare 'och intill dess bestämmelser härutinnan kunna intagas uti instruitionen 
för sjöfartsväsendet odb i ett blivande tjänstgöringsreglemente för fartygsperso-
nalen, skall iakttagas följande: 
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1) att maskinrn:  stare  liksom  den  övriga mi farlygen anställda personalen, sout 
icke har sitt  hem å  utrustnings- eller uppläggningserten, skola för  den  tid  de 
wider  fartygens utrustnings- och uppläggningsticl eller  reparation  icke kunna 

 vistas  ombord erhålla. hyresmedel  till  skäligt belopp, som 	i'1jld framställ- 
ning hestämmes av Sjöfartsstyrelsen och utgiir ur anslaget för resp. fartygs under-
håll:  

2) att fartygsbefalh.ayare äger  till  Sjö  La rtsstvrel  sen insända räkningar över 
sådan läkar- och sjukvård, som uppstått  till  följd av besättningens  under  tjänst-
göringen ådragna sjukdom eller vid olycksfall,  saint  bör frarndeles låta för-
säkra densamurnas ombord befintliga, för tjänstgöringen erforderliga personliga 
egendom;  

3) att fart.vgsbe.fälhavare äger bereda lörsta moskininitstaren (övermaskin- 
mästaren) tillfälle att före nsti1lande av ]naskinmauskap avgiva yttrande och 
förslag i saken ävensoni att. vid fastställaiidot av sådana avlöningar för nämnda 
manskap, som utgår ur kollektivanslag, inhämta första maskinmästarens utlå-
tande.:  

4) att, i händelse ,jöfartsstyrelsen före beätta.n.dct av underordnad maskin 
mästarbefattning infoedrar befällmavarens uflåtamle i frågan. denne bör, innan 
sådant avgives. inhämta yttrande av första  ma rkinmästaren (överimiaskininästaren) 

 samt om innehållet därav hos Sjöfartsstyrelsen anmäla;  
.5)  att första markinimiästaren (övermnarkinmästaren'  är  ansvarig icke blott 

för maskinens  drift  och skötsel, utan även för utförandet av allt övrigt mekaniskt 
arbete ombord,  dock  sålunda  aft  dennes hefogemilieter i detta avseende icke  få  inne-
bära. någon inskränkning av hefillhavarens rätt;  

6) att första maskinmästaren (övermaskinmästareni bör  mi  samtliga räkuin-
gal'  över levererade varor för maskindriften anteckna sitt erkännande över mot-
tagandet, innan dylika ra••liingii suiom verifikaf hilägga.s hefölhavarens redovis-
ning  saint  att första, markinmästaren (överumaskinnimistaren) skall över samtliga 
för maskinens  drift  och undei'hmill m.ottagna varor föra särskild bok,  så  inrättad, 
att utgifterna härför med lätthet fra mgmi, även som att denna liok hör av befäl-
havaren  hi  fogas redovisningen för fartygets nuderhdulskostnader:  

7) att sådana. reparationer  mi  fartygen. vilka kunna utföras utan anhitande 
av verkstad, böra verkst.ällas av maskinpersoaaleii  under  första niaskinrnästarens 
(overmaskinmä.sta rens) ledning  saint  att. där anlitande av verkstad för utförande 
av reparationer blir nödigt. Sjöfartsstvrelsens tekniska avdelnings tillstånd här-
till bör genom hefählta varen sitverkas ävensom att, i händelse reparataonsarbeten 
förestå.  under kamnpanjtid,  vilka taga längre tid i anspråk, första niaskimimäst.aren 
(övermaskinmästaren) bör härom i  god  tid anmäla hos befälhavaren . såvida icke 
reparationen  är  ovillkorligen omedelbart förestående;  

8) att. första maskinniöstaren (övermaskinniijstaren bör i  god ti:d  av befäl-
havaren erhålla  del  av fartygets gång och dispoitioner. för såvitt  (le  äro bekanta; 
samt  

9) att befälhavaren äger tillse det maskinbefälet erhåller efter  ui  rymnmet ccli 
 förhållandena i övrigt blm  pad hvttpinis  och  het jäning. 

Letliganslåendet  av  t'arygsbesiktitingsiiiajiiia.befatthjijga'. 

Sjöfa.i'tsstvrelsen  liar  i cirkulär av  den 23  januari  1920  uppmanat sjöfarts-
inspektörerna att. såsnart någon av Sjö fartistyrelsen förorclnad fartygsbesikt-
ningsman avlidit eller ock avsagt sig uppdraget i fråga, omedelbart och utan att 
avvakta vidare förfoga aden från Sjö  Ca rtsstvre.lsens  sida ledigansld dylika hefatt-
ni miga  r 
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1)e  svenska  observations-  och karantätiplatserna.  

Svenska  kommerskollegium meddelar  den 12  december  1919,  att  den  i  Fejan  
anordnade  observations-  och karantänpiatsen för kolera numera  är  stängd. 

Däremot äro tillsvidare bestämda : såsom  observations-  'och karantänsplats för 
 pest  och kolera Kf insö  utanför Göteborg; såsom observatiousplatser för  pest ooh  

kolera  Il/ilsingborg,  Malmö, Gävle och  San,dsvali.  
Fartyg, som anländer  till Sverige  från rysk (Estland. Leffland't, vid Öster-

sjön belägen hamn, vilken förklarats smittad av kolera, skall tillsvidare, utan  an-
löpande av karantänsanstalt eller observationeplats, i  Stockholm  eller annan hamn 
inom  Sverige  undergå besiktning av ortens besiktningsman. 

1)rivrninor  i danska farvattneit. 

Befälhav.ren  a  Finska Augfartygs Aktiebolaget tillhöriga ångaren  Virgo 
 meddelade dcii  30 deceinlor 1919.  'att fa.+yget vid passerandet av llanstholmen, 

 Danmark, dcii 21  december  1919,  distans  ca. 14  sjömil, påträffade  6 driv'mincr. 
 Föregående resa,  då  'samma 'sträcka passerades, observeras även  på  samma ställe 

 4 minor. 
Befälhavar-  och inaskininästarbrev. 

Sjöfartsstyrelsen  liar  tilldelat' neclannämncla personer befilihavar- och maskin- 
mästarbrev, nämligen: 

Ö.s'tersjöskeppa'rbiev:  den 13  januari  1920: Karl Alexander Lindholm.  
Rätt att såsom  ö,ctersjös1eppare  Föra befäl il lastfartyg om högst  300  brutto-

re.gistertons dräktighet: d'en  20  januari  1920: Heikki  Kröger.  Matti Sauta'pukki; 
den 30  januari  1920: Leopold  Kuusela. 

Kos[skepparbrev:  olen  2  januari  1920: Karl Felix  Karlsson, Kalle Vää'tänc.n. 
Rätt att föra, befäl  ii maslindriv'na lasifartyg  för  kurtfiafik:  den 2  januari 

 1920): Karl Felix  Karlsson,  .1  aho  Edvard  Rissanen;  den 7  januari  1920: Oslmr 
Vaifrid Löppöaen. Matti T-Iyppöneu, Evert  Lankinen, Pietari Juhana  Kosonen; 

 den 9  januari  1920: •J aakko 'Viinamäki; den 13  januari  1920: Frans  Vilhelm  Jo-
n'a'sson; dcii 16  januari  1920: Karl August  Lindström;  den 20  januari  1920:  Eino 
Kftvtikki.  Hjalmar Törni.  Anton Pönkö. Evert  Juhana  Hint sanen, Karl Otto Ro-
senberg, Erik Silvennoineii; den 30  januari  1.920:  Antti Rapeli, Eero Taskinen, 
'Vihtori Malmi, Iisakki iPakarinen, '\VilIn Nissinen,  G eorgi Gurko.  

Rätt att föra befäl  ii  n,askindricna lastfartijq  för inre  faruatinen:  (len  20  ja-
nuari  1920: Julio Heikki  Hirvonen,  Edvin  Eliel  Hellström;  den 23  januari  1920: 
Set  Aleksander Luoma. ,Tuho Kustaa Hietanen,  Janne Neminen,  Oskar Arvid 
Lhto,  Kaarle  Gabriel  Sulin.  Eetu Aloahani  Kolla.  Mann  Liminka.  Kaarle  Rafael 

 Hellsten.  Toivo ,Iohannes  Salin,  Emanuel Kulm'ala, Arvid  Koskinen,  Ludvig 
 Johannes  Paasio;  den 30  januari  1920: Julio Heikki  Kataja,  Herman  Kukkonen, 

Hiob I(nrki.  Frans  Ludvig Wikström. 
Rätt att föra befäl  å  mindre passagerarfartyg: (len  20  januari  1920: Erik 

Silvennioinen.  •Tuho  Henrik  Hirvonen,  Edvin  Eliel  Hellström. Kalle  Ojanen;  den 
23  januari  1920:  Juho  K ilponen,  Erland }ljalmar  Nummi, Eetu  Abraham Kolho; 
dcii. 30  januari  1920:  Iisakki Pakarinen, \\Tilie  Nissinen.  

Rätt att föra befäl  ii  passagerarfartyg för inre  farvaitnen:  den 7  januari  1920: 
Pclda Mykloithen. Evert Lanki'nen. Pictari  Juhana  Kosonen;  den 13  januari  1920: 
Frans  Vilhelm ,Tonasson;  den 23  januari  1920: Mann  Liminka,  Kaarle  Rafael 

 Hellsten,  Toivo  Johannes  Salin.  Emanuel  Kulmala, Arvid.K'oskinen,  Ludvig  Jo-
'hamies  Paasio;  den 31)  januari  1920: Herman  Kukkonen,  Rich  Kurki,  Frans Tud

-vig \Vikström. 
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iSt'yrmcinsbrev:  den 20  •januath  1920: Donald Louis  Fock-Brack'en;  den 30 
 januari  1920:  Klas  Roos.  

Interirnistiskt understyrinansbrev:  'den 30  ,januari  1920: Anton  Päkki,  Adolf 
 Puh. 

Overdnqma,skinmästarbrev:  den 7  januari  1920:  Uno Mexa.ii.dor Seger,sven, 
Elis  Lennart  Westerholm, Antti  Fredrik  Korhonen,  Kalle  Aleksander Könönen; 

 den 9  januari  1920: Evert  Vilhelm Nygren,  John August  Söderholm; d'en  13  ja-
nuari  1920: Magnus Reinhold  Johansson;  den 16  januari  1920:  Ott0  Mauritz 
Wikström,  Karl Arvid  Ahiblad;  den 20  januari  1920:  Antti Purhouen, Juho 

 Fredrik  Kauppinen,  Edvard  Emil  Bäckman,  Gustaf  Gottfrid  Lindström:  den 23 
 januari  1920:  Niilo  Edvard Jacklin,  Kaarle  Aksel  Säilä.  Johan  Emerik  Söder- 

blm; d'en  30  januari  1920: Thor Richard  Laine, Akseli  Albert  Säilä,  Emil Leo-
nard  Gin'man. 

Ånqmaskinmasci,'brev:  den 7  januari  1920: Frans Reinhold  Sundqvist,  Jo-
hannes  Anselm  Jäppinen, Selim  Adolf  Möykkynen, Biskias Kioniola,  Karl Ro-
bert  Pekuri,  Gustaf  Hjalmar  Nikander, Yrjö  Ville  Piironen.  William  Ruomäki, 

 Aron  Aleksius Heickell.  August  Korppi, Aunst Korhonen,  Otto  Jalmari Thti 
iien, Eri'k Kekäläinen;  den 9  januari  1920:  Pekka Pvhtilä, Jaakko Aleksander 

 Rosenberg;  d'en  13  januari  1920: Arvid Bernhard  Sundqvist;  den 16  januari  1920: 
Johannes  Piipponen,  Karl Rudolf  Hakala,  Hugo  Edvard  Rekola,  Albin  Mnu'kko-
nen,  Gustaf Alfred  Jernströni;  den 20  januari  1920:  Ilmari Hakiluoto.  Johan 

 Fredrik Palenius,  Juho  Alfred  Vuokkovaara;  den 23  januari  1920:  Yrjö Korho-
nen,  Oskar Herman  Josefsson,  Abraham  Emerik Rariinen,  Juhani Pekka Tuovi-
nen,  Georg Alexander  Wikström;  den 30  januari  1920: Frans Rudolf  Dahlström, 
Viktor Ot-telin,  Toivo  Emanuel  Tuderman,  Taavetti Nyrkkiinen,  Karl  Valter 
Salin. 

Underdnqrnaskinmästa.rbi'ev:  den 7  januari  1920: Johan  Viktor l'alenius. 
 Johan  Frit,i'of  Kronman.  Johan Gustaf  Andersson, Koist0 Huononen.  Antti Pu-

ronen, Pekka Piiron'en,  Oskar  Stelander,  Juho Jaakko Moila  non.  Jaakko Kustaa 
 Kova. Samppa  Utriainen, Jaakko  Immanuel Kurt-tila,  Kalle  Kauppi. Jaakko 

Heusal'a, Antti Aleksander Kallinen,  Matti  Pyvkköneii.  Johannes  Manuerrnaa, 
 Paavo Lunikonen,  Emil  Brynolf Pekuri,  August  Kott'onen,  Jaakko Mäklin, 

Jaakko Pulli, Wasili Kiriloff,  August  Halonen,  Hugo  Vernei'  Penttilä,  Leo  Savo-
lainen, Kustaa Hyvärinen, Aadi M'onnoneii, Juho  Heikki  Toivonen. Antti Häärä. 

 Evert  Pekari,  Väinö  Emil  Pekari,  Mikko Ha.iko, Kaarlo  Henrik Glad.  Juho Rau-
tio, Erkki  Ulrik  Elf, Heikki Einar  Blomster,  Kustaa Aleksius Hihlberg,  Anton 

 Fredrik Sankala,  Karl Emil  Raunio,  Edvard Nikkinen, Emerik Risntvnen,  Elias 
 Eriksson;  den 9  januari  1920: Hans  Sjöberg, Kall Teodor Sann, Viktor  Saasta-

moinen,  Edvard  Kurki, Väinö  Evert  Jäppinen,  Karl Konrad  Hellström,  Eino 
 Henrik  Viinaimäki:  'ilon  13  januari  1920: Bernhard  Tamminen.  Heikki  Laakkonen, 

 Evert  Lampinen, Kustaa Oksanen,  Hjalmar  Riisiä, Aleksanteri Kukkonen.  Karl 
 Volter  Lindell: 'den 16  januari  1920: Johan  Kustaa  Gustafsson,  Johan August 
 Immonen, Aleksander Rokkanen.  Karl Robert  Salonius.  Pekka Partanen;  den 

20  januari  1920: John  Artur Isaksson,  August  Kaflström, Josua  Heinonen,  Au-
gust  AItio. ,Joian  Kustaa Hietanen.  Esaias  Nieminen. Sulo  Manuel  Rasinen.  Ville 

 Ruhonen.  Uno  Heikki  Viippunen.  Adam  Buure:  den 23  januari  1920: Frans Oskar 
 Täi:kkö,  Väinö  Heikki  Halhila,  Karl  Valdemar Astala,  Johannes  Taskinen, Toivo 

 Repo, Albin  Puhhiainen,  Karl  Volrnar  Wilen;  den 30  januari  1920: Johan Einar 
 Kaipiainen,  Heikki  Tiira,  Salomon  Pääl  könen,  Juho Pyäkäri, Aicksanteni ilaitia, 

 Albin  Kokko,  Elias Turku.  Kaarlo Vilho Pörhö,  Konstantin Mannoneii,  Oskar 
 Pulkkinen. 'Aarne  Emil  Puumalainen,  Paavo  Lempinen. Arvo  Einar Johannes  Ek. 

Undermotorrnaskjnrnjjs[qirbrev:  den 13  januari  1920: Karl  Hjalmar  Elo:  den 
20  januari  1920: Anton  Tikka;  'den 30  januari  1920:  Juho  Edvard Ahola. 
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Sjöfartsstyrelsens cirkulär av allmännare betydelse 
 under år 1919.  

Foreståiidarnas  och lärarnas vid sjfartsstyre1sen  pensioner. 

Den 22  april  1919. 
På  därom av direktiollen för änke- och pupillkassan för personer, anställda 

vid speciella verk, gjord hemställan för.ordnade Statsrådet  den lO  april  1919, e,j 
 mindre att föreståndare och lärare vid sjöfartsläroverk, som tidigare varit delägare 

i civilstatens änke- och pupilikassa.,  men  genom förordningen av  den 15  december 
 1917  angående s,jöfartsväsendets förvaltning blivit delaktiga i förenämnda kassa, 

ägde rätt att i avseende  å pension  för sina eventuella sterhhus  få  tillgodoräkna sig 
jämväl  den  tid  de  tidigare såsom innehavare av ifrågavarande befattningar till-
hört civilutatens anke- och pupilikassa,  än  att förstnämnda kassa ägde övertaga 
förpiiktelsen att utgiva  pensions-  och begravningshjälp  åt sterbhusen  efter för- 
berörda tjänstemän med villkor, att civilstatens  hake-  och pupilikassa  åt ä.nke-  och 
pupillkassan för personer, anställda vid speciella verk, utbetalade allt vad dessa 
tjänstemän i pensionsavgifter och begravningshjälp tidigare  till sistsagda  kassa 
intjitnat jämte  4 %  ränta från  den  dag medlen influtit och intill dess  de  utbetalats, 
allt likväl med förbehåll att föreståndare och lärare vid sjöfartsläroverk, som enligt 
för civilstatens linko- och pupilikassa gällande reglomente fortfarande voro be-
rättigade att i sagda pensionskassa kvarstå, icke  mot sin  vilja blevo överförda  till 

 änka- och .pnpilikassaji för personer, anställda, vid speciella verk. 

Angående bestämmande av röstetal och vitsord vid sjöartsläroverken.  
Den 9  maj  191.9.  

S,jfartsstyrelsen  meddelade föreståndarne för sjöfa'rtsläroverken  till  känne-
dom och efterrättelse, att rektor eller föreståndare ägde i' samråd med skolans  lä. 
rare  bestämma elevernas röstetal och vitsord, varvid elevernas kunskaper i varje 
ämne borde betecknas med högst  10 rLster  sålunda, att  10  och  9  motsvarade be-
römligt,  8  och  7  nöjaktigt samt  6  och  5  försvarligt, vilket vore det lögsta vitsordet 
för godkända kunskaper.  Då  summan av  de  erhållna rösterna utgjorde 9/lo eller 
mera av det högsta rlistantalet, skulle allmänna vitsordet betecknas med berEmligt, 
om röstantalet vore mindre,  men  icke understeg  7/10  av högsta rösttaiet, med nöj-
aktigt och om röstontalet vore niindra  än 7/10. men  icke understeg  5/10.  med 
försvarligt. 

Angående anställatide av ha.mnfiskaler.  

Den  il februari  1919.  
Sjöfartsstyrelsen anmodade sjöfa rtsinspektörerna ej mindre att tillse, att 

stadskommtiinerna fullgjorde  å  dem enligt förordningen av  den 27 mars 1890  an-
gående passagerarångfartyg anicommandt skyldighet att tillsätta hamnfiskaler för 
övervakande av sjöfarten och, där kommun icke ställt sig föreskri ften  "till  efter-
rätelse, påkalla vederbörande landshövdi ngs mellankonist,  än  ock att i  god  tid 
före aeglationens början  till  Sjöfartsstyrelsen inkomma med uppgift om.  på  vilka 
orter  å  landsbygden särskilda tillsyningsman borde anställas för sjöfartens över-
vakande, ävensom om deras antal, för vilken tid  de it respe.ktiva  orter skulle  an-
ställas och  den  avlöning  de  borde  få  åtnjuta. 
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Sjö artsinspektörerna oeh fartygsregisterrnynthgheterna.  

Den 15 j'cbrua-ri 11)19.  
Sjöfartsstyrelsen fäste sjöfa rtsinspektörernas uppmärksamhet vid, att in-

spektionen av sjömanshusens förva ltniiig författningsenligt ankomme  å  sjäfarts
-i-nspektöreriia och att åtgärder i detta syfte jämväl borde -av (lem tidtals vidtagas, 

 men  att däremot överva-kandet av fartvgsregister-mvndigheternas verksamhet icke 
anko-mnie  å  sjäfartsinspektörerna  vilka  ilock.  när  försuni inelsr i fråga om .inreg- 

1erm,s k\ldlghct  ill  tlo_ 	il  iinii 	dinih1ii  ii  1ii 	'j 1 iii 	Li a 	tdc 	in 
 mäTa. 

BeTi1et  och uilerbeiiilet  ä  handelsartygen. 

J)en l(i scptciu  ber  1911).  
Sjöfartsstyrelsen  an-modad -e  sj&fartsin'spektörerna  a  tt tillse, att kompetent be-

fäl och underbefäl såväl för däcks- som maskintjäns-t  fann.s  5.  samtliga handels-
fartyg anstöllt samt att, därest rederierna icke ställ -de  sig härutinnan gillan -de 

 författningar  till  efterrättelse, hos vederböra nile åklagare anmäla dem  till  laga 
åtal och om sa:kförhållanclet  till  Sjöfartsstyrelsen omedelbart inrapportera; och 
framhöll Sjöfartsstyrelsen tillika, att stadgandena uti §  13-18  i förordninga 
om passagerarfingfartyg av  den 27 mars 1890  och §  2  i förordningen angåend 
ångpannor av  den 11  april  1888  upphävts genom förordiiingen angaende befäl ccii 
underbofiti  5.  finska handelsfartyg av  den 18 -mars 1919.  samt att överträdelse av 
föreskrifterna  till  förekoniniandi  av  Ii  ri viaml ardlö2ening stra l'Jades  jämlikt 

 9  §  44  kap. i Strafflagen. 

Stoppaitdet  a  litstYart  g,  vai'a kninpeteiit 1utiil  icke  Sr  aie.itiitlt.  

Den 7  oktober  1919.  
Emedan för-ordningen av  -den 15  april  1874  ange cHile cl öl 	ii  finska stads- 

och lautmannafartyg. vari  bland  annat utsatts straff för  den, s-oni  för befäl eller 
un'derbefä.I  å  vidsträcktare färd,  än  vartill hon  är  berättigad. -samt för redare, 
som anställer icke kompetent befäl eller underbefäl. blivit upphävd genom för-
ordiungen av  den 18 mars 1919  angående befäl  ac-li nuderbefäl  S.  finska handels-
fartyg,  men  sistnämnda, förordning icke innehöll straffbestämmelser för övertrti-
delser av ornförrnä.lt  slag, till  följd varav för närvarande och intill dess dyliki 
bestämmelser bleve utfärdade, sådana saknas i gällande lagsfiftiaing i -ämnet be-
träffande lastfartyg, anmoda -de  -  Sjöfartsstyrelsen sjöfartsuispektörerna att, da 
övertr-äd-elser  av föreskrifterna i  1919  års förordning inträffa-de.  påkalla hand-
räckning för fartygets stoppande hos vederbörande  p-olismyndighet,  som  sin  plikt 
1ikmätit att förekomma lagövertrtidelser ieh eventuellt förebygga. olycksimandel 

 s-er i dylika-  fall  vore skyldig -meddela erforderligt lastånd för instöliaiid -e  av fe  H- 

t\getl mnvand ind  intill dess  kin ii 1 1 ii ii I  il lii i  n-  ulf  

Apparater föt undtq'vatten.sig-na  ten u. 

Den- 19  september  if) if). 
-Sedan  apparater för undervattenssignalering  lit a -c a ii ii it 	ii  \ öiulliiiiLLt  

5.  handelsfartyg,  ha-de man  i utlandet begynt införa niudervattensigna-lering  ti  il 
iglldning  lm 	iu1  ii  mdc  oli  di lit 1 m 	1 1  Nitmn  intim -- 	 I  nirl belia 
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därav hos oss gjorde sig gällande, enahada 'signalsyntein jämväl infördes här i 
landet, i det fyrar fyrskepp och viktigare farleder för ändamålet försågos med 
nnclervattensignala-pparater, aiirnodade Sjöfartsstyrelsen, enär vidtagancie av åt-
gärd härutinnan vore beroende av  den  'utsträckning, vari med undervatteiisignal-
apparater försedda handelsfartyg komme att besöka landets hamnar, hamnmyn-
digheterna. i ku ststäderiia att  till  Sjöfartsstyrelsens tekniska avdelning inrappor

-tern  varje  fall, då,  sådant fartyg anlöpte landets hamna  r. 

Passagerarfartygetis Iivrätldningsredskap.  

Den 19  seplember  1919.  
Sjöfartsstyrelsen anniodade s,jöfartsinspekthrerna att tillse, att  till  deras di-

strikt hörande passagerarfartyg vore försedda med författningsenliga livritdd-
ningsredska.p samt att redskapen. i synnerhet Iivräddningsbåtarna. hefunn.o sig i 
fullgott skick, i viLket avseende inspektörerna ägde övervaka, 'att l.åfarna  under 
seglat.ionstid'en  åtminstone två gånger i niånaden sjösattes. varvid besättningen 
borde inövas i desamma's utsättancie och inanövrering. (1)verträrlelser i antytt av-
seende borde av sjö'fnrtsinspektörerim {mcn.1oliJa'rt bevras. 

'EJtbetalningar  av a.vlöIIiHg  åt lots-  och  fyriwrsonal.  som inkallats i  krigstjitnst.  

Den 17  'janueri  1919. 
I  anledning av att förfrågan gjorts, •huruledes förfaras skulle beträffande ut-

betalning av avlöning  at lots-  och fyrpersonal, som icke befriats från avijänande 
av  sin  värnplikt, utan inkallats i krigstjänst. meddelade Sjöfartsstyrelsen i av-
seende  a  kännedom och iakttagande  åt  t''r ilolningsclicferiia.  att i såda ut avseende 
skulle tillsvidare och intill dess närmare hestämmelser härom tilläven'tyrs bleve 
utfärdade i sammanhang med nv värnpliktslag. iakttagas, att hela avlöningen 
skulle utbetalas  till  sysslans innehavare, i händelse icke särskild vikarie erfortira-
des  och övriga funktionärer  ii respektiva  tjänstgöringsorter åtogo sig att ombesörja 
jämväl  den värnpliktigesijaristegoromål, men aft  i annat  fall den  sistnämnda vore 
skyldig att.  åt  vikarien avstå viss  del  av av'löningen enligt överenskommelse alTer, 
om sådan icke kunde träffas,  en  tredjedel av avlöningen samt övriga, inkomster 
oavkortade; hörande i händelse vikarie ovillkorligen 'erfordrades och sådan icke 
kunde  mot iitnjutamle  av nämnda förmåner erhållas, fra niställning i saken hos 
Sjöfartsstyrelsen göras. 

Lediganslåendet  av  lots-  och 1yrbetjintssyssIor.  

Den 17  janiwri  1919.  
'SjöI'a.rtsstyrelsau  erinrade fördelniiigsejteferna, att, innan framställning 

om hesattande av lediga  lots-  och fvrbetjäiitssvssior av desamma hos S,jöfarts-
styrelsen gjoi'cles i enlighet. med föreskril'ten  i35 §  i förordningen angående sjö-
fartsväsendets förvaltning av dcii  15 deember 1917  genom anslag  å förilelnings-
kontoret, 'annons i uri  -1  dn ingar eller  på  annat lämpligt sätt l'edign.nsiå. he'fattnin-
garn.a inom viss tid.  suin  icke finge utsättas kortare  än  fjorton dagar, ävensom att 
vid insEtadandet  till  Sjöfartsstyrelsen av ansökningsiran'dlingarna. vilka i varje  fall 

 borde åtföljas av pra..stbevis. tillika meddela, huruledes respektiva befattningar 
blivit  till  'ansökning hechganslagna. 
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Insändande av handlingar vid framställningar om besättande av  lots-  eller fyr- 
betjäntssysslor.  

Den 28 mars 1919.  
Sjöfartsstyrelsen a.nmodnde f&rdelning'eheferna  aft, då lots-  eller fyrbetjäids-

syssla varit lediganslagen, i sammanhang med framställningen om befattningen 
besattnde  till S1ofartsf relsen inandi lnhil 	el id 	nit mi emil 

 sökningar jämte desamma bilagda handliuge  

Lots-  och fyrpersonalens ansökningar om aLesI  ellei'  pelisioti.  

Den 18 mare 191$).  
Sjöfartsstyrelsen läste fördelningseliefernas  a pmiiärkamnhet  vid, att  lots- 

och fyrpersonals ansökningar om avsked ur sysslan jämte  pension  eller enbart om 
 pension,  som av fördelningseheferna insändes  till  Sjöfartsstyrelsen för att i avseen-

de  å  slutlig prövning överlämnas  till Stmtsrmm1ct,  herde ställas  till Sjöfartsstyrel- 
sen och förses med kartamärken  till st¼'uln:  I 1111111. 	 II WI 1 1 1 	I 	 H  

gen samt  1 mark 50  penni  å  varje bilaga. 

Framstillningar  om tjänstledig'lut  at lob-  oth i'jicrsoiiaL  

Dee 13  oktober  1919.  
Emedan  (let  inträffat, att vederbörande lofsfördelniugselrefer hemstji 	a  

beviljande av tjänstiedighet  åt  dem underlydande  lots-  och fyrpersonal utan  ei 
 därjämte inkomma med förslag, huruledessökandeus syssla skulle bestridas  under 

iedigh'eten, aunmodade $jöfartsst.vrelsen förmlelningse.heferna  att städse i samoan- 
hang  med dylika framställningar avgiva yttrande jii.mväl härom,  saint  därvid 
särskilt uppgiva, huruvida övrig  lots-  eller fyrpersonal åt<jge sig att fullgöra  den 

 tjänstledigas tjänstegöromål och om sysslans hanrihavande  på d'etta  sätt kunde 
utan  hinder  för lotsning eller fyroiiim:r äga  rum.  eller och huruvida särskild vikarie 
för d'en t.jänstlediga  horde  förordnas. i vilket senare  fall  vikarien tillika borde 
nämnas samt dennes hegivanli  at  mitega  sig  vikai'iiitat lulitgga  eller oek ev 
fördelningsehefen bekräftas. 

Upphöraiide  av  teinporärt anställd  lots-  och fyrbetjänijigs iörorduaiiden.  

Den 18 mars 1919.  
Sjöfartsstyrelsen läste lotsförd elningseliefernas  up pmnlirksamliet  vid, att  del. 

 bemyndigande att temporärt anställa  lots-  och fyrbetjäning, som meddelats dem 
genom Sjöfartsstyrelsen eirkulär av  den 13  maj  1918,  avsett endast  den  närmaste 
tiden därefter och således icke vidare kunde av fördelningseimoferna illänipn -I, 

 utan ägde  'de  i varje  fall, då vikarics anstii.11e  ni' vore erl'rihi'rlit hos Sjöfarl  --4v-
relsen  göra framställning i saken. 

Lotslärliiig's avaneetnang  i tjänsten.  

Den 18  majs  1919.  
Sjöfartsstyrelsen erinrade. fördelniugsclte!'eriaa, att lots'lärling, som undfmmtt 

stvrningedel  itke  ut  in \ md mie fmnm uppt mg 	imii hmtr al mine lots aid al 1  
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funktionär  tj•1}kommthide  avlöning, utan borde han, för  erhållaiide  av dylik  föi
-mån,  på  framställning av vederbörande fördelningschef  till  sysslan  nt.nftmnas  av 

Sjöfartsstyrelsen, såvitt ledig syssla fanns  å  stat upptagen. 

Arvode  åt  lotslärlingar, vilka erhäll  it  styrni  se  dcl. 

Den 18 mars 191  
Sjöfartsstyrelsen erinrade  fördelniiigsehef 	 1  li  

gjord  franställning, bemyndiga.t  Sjöfartsstyrelsen att i  de fall, då lo  ysla  till 
 följd av brist  på  kompetenta sökande icke kunde  ordinariter  besättas, efter pröv-

ning använda  den  med sådan syssla förenade  avioningen  för utgivande av arvode 
 it extra  lotslärlingar vid samma  lotspiats.  om vilkas  förcrdnan•de  framställning 
 dock  borde hos  Sjöfartss'relsen g&ras,  ävensom att  utj sjöfartsväseiidets  för  år 

1919  fastställda stat upptagits nödigt anslag för tilldelande av arvodestillägg  till 
 ett belopp av  Fink. 1,000:  -  om året  åt  sådan lotslärling, som erhållit  st.yrninc

-sedel,  men till  följd av bristande vakans icke kunde  hefordras  till lot  eller  liii  rö- 
cia  iule  lots.  

Av lotsåldermännen  oeh  ordningslotsarna ert ag41a postaigi rtec.  

Den 14  februari  1919. 
På  därom av Sjöfartsstyrelsen gjord  framställijii  h: Ii  l'LyH  en din .1- 

februari  1919  anmodat vederbörande postfunktionärer att uti  lotsiilclermäns  och 
ordningslotsars  postiölcker  på  aahiili:in levrk: heleppet  av erlagda postavgifter 

 id  skufti 	 J 	
I 	 1  

ningsehefe  

Angående tiden tör besittande ai  he  att  o  i?eio 	na; jöa 	i  h:nuth't.  

Den 25  februari  .1!)  i! 
Emedan vid  yppaci  ledighet vid tjänst eller  5VS5I1, aiti itfölji-is  av lön  pa 

 ordinarie stat, hela lönen  under en  tid av åtminstone fyra månader ingår såsom 
 vakansbesparing  till  änke-  och  pupilikassan  för personer,  anstitilcia  vid speciella 

verk, och det förty, i händelse befattningen omedelbart besattes eller vikarie för 
densamma förordna  des,  bleve nödigt att hos regeringen anhålla om särskilt anslag 
för ersättande av innehavaren för sålunda frångångna löneförmåner  till  dess va

-kanshesparingen  upphörde, uppmanade Sjöfartsstyrelsen  lotsfördelningseheferna 
 att, därest sådant icke vore av förhållandena oundgängligen påkallat, göra fram-

ställning om utseende av ordinarie innehavare eller förordnande av vikarie först 
 sedan  sh ln liii förlinfit eflri'  lit  11nl1en pnslatt Ifi lltllöflhlI]flgI11  eller  

förordnali 	tciiiL 	Ii{ 1 H 	i! 	i-i 	iiYn  

agile  rui. 

1sbrytarlintygen  och vinter%iigarna.  

Den 14  januari  1919.  
Sjöfartsstyrelsen meddelade befälhavarenia  å  isbrytarfartygea,  att sj 	i  -  

väsendet underlydande fartyg vintertid vid passerande av  plats,  där  fartygsran- 
nan  skar vinterväg, ägde färdas med sakta  fart så  att isen, såvitt möjligt, icke  

1  : 	H 	 ni  h ii 	i 	i 	»  r 	 1 	iii 1 	1)j_. 	ni:IlhS nile. 
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Angående befiilhavarenas  å  sjöfartsväsendets fartyg Yördelaiide pö avlönitigs- 
klasser.  

Dee 70  :ianuari  7979.  
Beträffande Jeflhava.renas  ii  sjöfartsväsendet ishitar-. i  ii  cktioas-  ich 

sjömätningsfartyg fördelande  på avlöningskiasser  förordnade Sjöfa rtsstvrelseu, 
att nämnda funktionärer skulle från och med  år 1919  hänföras  till  följande klas. 
ser, näniligen  a  ,,Tarmo'', .;Sarnpo", ,,Wäinämöinen"  och .,E]iiköön"  till  första 
klassen med  en  årlig avlöning av Fnik  10000: ,  därav  Fmk 5,000: -  lön och 

 Fmk 5,000: -  arvode,  å ,.Murtaja", ,,Will.nanstrand'',  .,Valvoja'', ,,Se.xtant''  och 
 ,,Nautilus" till  andra klassen med  en  årlig avlöning av  Fink. 8,500: -,  därav 

Fmnk.  4,500:—  lön och Fnik. 4.0(iO: - arvode, samt  ii ,,Knrs". ..Mareograf", 
Trail' ,Samvt", ,Jupitet Saturnu  lind '  och  ,Kompiss"  till trecIe 

 klassen med  en  årlig avlöning av  Fink. (i3O00: --  därav  Fink .3500: -  lön och 
 Fmk. 2,500: -  arvode. 

Angående skador, som åsamkats inspektionsfartygen.  

Den 19  decem  her 1919.  

Enär det förekonniit, att Sjöfartsstyrelsen sentida blivit underrättad om 
ska1or, som ösamkats sjöfartsväsendets inspektionsfartvg, riktade Sjöfartsstyrel-
sen nödigt anbefalla sagda fartygs befälhavare att omedelbart  till  Sjöfartsstyrel-
sens  lots-  och fyravdelning anmäla om varje skada, som av  en  eller annan orsak 
uppstått  på  det dem anförtrodda  .fa rtyget;  va rförutom järnväl chefen för  den  lots-
fördelning, inom vilken fartyget var stationerat, borde  så  snart ske kunde ltirom 
underrätta 

tT.ppbörd  av lotsiega. 

Dce  2G  ituqu.s1i  1919.  
Sjöfartsstyrelsen anbefallde i stöd av §  5  och  20  i förorilningen angående 

 lots-  och fyrinrättningen i  Finland  av  den 9  maj  1870 fördelningseh.eferna  att 
inskärpa hos vederbörande lotsar att av befälhavare, soni  a niitade  dem för lots-
ning,  under framhållaride  av att lotsen vore redovisningsakvidig för erhållna nie- 
del,  ovillkorligen innan lotnen lämnude fartyget fordra lotsiega efter fulländad 
lotsning; och borde lotsen  på  grund härav vara för eventueDla  fall  försedd med 
nödigt transsumt ur detta cirkulär, varav genom fördelningseheferiias försorg 
förty borde tagas tillräckligt antal avskrifter för att  till  samtliga lotsar inom 
fördelningen utd€4as. 

Angående erläggande av loisningsavgift.  

Dee 1  september  191,9.  

Sjöfartsstyrelsen erinrade vederbörande fartygsbefälhavare, vilka anjitacle 
kronolots, att  de  jämlikt  4  och  0 §  i förordningen av  den 9  nia  1870  angående 

 lots-  och fyrinrättningen i  Finland,  vore skyldiga att omedelbart efter iotsnin-
gens siutföpande  till den tjöristgöran de  lotsen erlägga stadga.de iotsningsavgifter. 
såframt dessa icke visades hava blivit därförinnan guidna, allt vid äventyr av 
medieiis irndrivning och därmed förenade tilläggskostnader. 
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Lotsn  ing av fartyg, som utklarerats  till  utlandet.  

Den 15  augus!;i  191.9. 
På  därom av Tulistyrelsen gjord framställning anmodade .Sjfart.sstyrelseii 

fördelningsoheferna att ålägga desamma underlydande lotsar att vid lotsuing av 
fartyg, som från tulikammare inom landet utkiarerats  till  utlandet samt i tull-
passet uppgivits  1)  resan anlöpa även annan inländsk lamn, ovillkorligen föra 
fartyget  till den  hamn, som i tulipasset uppgivits, samt därjämte i avseende  å 

 kännedom samt vederbörande lotsars delgivande meddela, att Tulistyrelsen i före- 
nämnda framsthilning jämväl anmält sig hava, för att bespara lotsarna besväret 
att i nämnda avseende av varje befälhavare  på de under  hans lotsning stående 
fartygen fordra tuilpass för att bliva upplysta om fartygets destinationsort, an-
modat densamma underlydande t.ullkamrar att vid varje tuilpass utfärdat för far-
tyg, som jämte utländsk destiiationsort var avsett att  på  resan amilöpa jämväl  en 

 eller  Here  inländska. hamnar, fästa  en  talong. varå skulle angivas, vilka hamnar 
jämte tiilikammare fartyget  under  färden ämnade a.nlöpa, samt avsett, att talon-
gen skulle av lotsen vid öertagandet av fartygets lot.sning avskiljas och seder-
mera överlämnas  åt den lots,  sam  till  äventyrs efterträdde honom vid lotsnin.gen 
innan fartyget anlänt  till den  i tullpassen angivna. invikningsliamnen. 

UDpdebitering  av fattig- och  arbetshusavgiftcii.  

Den 21  anuari  1919.  
Emedan olika förfarande iakttagits vid landets sjörnanhus i fråga om skyl-

digheten att erlägga fattig- 'och arbetsliusavgift för dcii sjömansrulla, som enligt 
 57 §  i sjölagen av  den ¶1  juni  1873  och  20 §  i förordningen angående sjömanshusen 

av  den 30  april  1874  skulle vid påmönstring av fartygs besättning utfärdas. i d'et 
att denna avgift påförts  än.  besättningen  än  åter fartygsrederierna, uttalade Sjö-
fartsstyrelsen  SS{ni  sin  uppfattning i frågan att, enär mönsferrullan utgjorde ett 
sådant skeppsdokument, som vid idkancie av handelssjöfart  på  utrikesort skulle 
såsom ett kollektivt  pass  för hesättnimgen åtfölja fartyget, ifrågavarande avgift 

 horde, då d'ensamma  enligt; gällande forfatiningar i ämnet skulle uppdebiteras, i 
likhet med lösen för sjömansrulla påföras rederiet;  dock  borde härvid iakttagas, 
att, i händelse påmönstrad sjöman vore försedd med behörigt  pass  för vistelse  å 

 utrikesort, särskild fattig- och arbefshus•avgift för honom icke måtte ytterligare 
uppdebiteras, utan anteckning om d'etta sakförhållande 'endast göras i sjömans-
rullan med angivande av passets  datum, llden  för vilken det vore gällande och 

 den thyndighet.  av vilken passet utfärdats. 

Förtjäiistavgifteiis  erläggande  till  sjtirnanshusen.  

Den 11  april  191.9.  
Sjöfartsstyrelsen uppmärksamgj.orde sjömanshusombudsmännen därpå, att 

föreskriften i §  30  uti förordningen angående sjöma.nshusen av  den 30  april  1874 
 angående förtjans'tavgiften's erläggande vore tydlig och klar däruti'nnaq, att sagda 

avgift skulle beräknas efter  den  i mönsterrullan antecknade måna'dshyran, oav-
sett om  den påmöustrade åtnjöte  fartygets kost eller ieke. 
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Sjönianshusens fribrevsrätt.  

Den 7 mars 1919.  
Sjöfartsstyrelsen uppmärksamgjorde sjömansdiusen  på, aft sjöma.nshuen  åt-

njuta fribrevsrätt med avseende  å all  brevväxling som rörde sjömanshusen,  på 
 grund varav även  de  statistiska uppgifter, som vederbörande redare inlämnade 

 till sjömaashusen  i och för vidare befordran  till Sjöfartsstvrelsens  statistiska kon-
tor, kunde insändas såsom tjänstebrev och sålunda utan erlaggande av postavgift. 

Sjöfartsstyrelsen uiiderlydaiide tjänsteniäns skriftväxling med styrelsen.  

Den 22  april  1919. 
Till  undvikande av förfrågningar i anledning av gjorda framställningar oth 

därav föranlett dröjsmål med ärendenas avgörande samt för underlättaiide av de-
ras behandling anmodade Sjöfartsstyrelsen densamma underlydande tjänstemän 
att,  då  uti skriftväxlingen med Sjöfartsstyrelsen tidigare avlåtna skrivelser åbe-
ropades, icke i annat  fall  hänvisa endast  till  skrivelsens  datum  och nummer,  än 
då  densamma var handlingarna bilagd, utan i korthet angiva  den  åberopade skri-
velsens innehåll, ävensom att i framställningar om förordnanden och dylikt, sär-
skilt i fråga om personer, vilka icke tidigare vero uti Sjöfartsstyrelsens person-
förteckningar införda, icke utsätta endast  initialer  utan ovillkorligen angiva ve-
derbörandes  full  ständiga förnamn. 

Beskaffenheten av räkningar över verksfiullda tjänsteresor.  

Den 28 oktobcr 1919.  
Sjöfartsstyrelsen anmodade fördelningseheferna och sjöfartsinspektörerna att 

vid insändandet av räkningar över verkställda tjänsteresor bifoga utdrag ur dag-
boken för  den  tid resan omfattade, utvisa nde resans ändamål och vad därvid före-
kommit, jämte det Sjöfartsstyrelsen tillika, i enlighet med Statsrådets därom 
givna. befalluing. erinrade dem att anordna tjänsteresorna  så,  att onödig kostnad 
därigenom icke uppstode för statsverket. 

Statens  Olyeksiallsnämnd.  

Den 10  juni  1919.  
Nedanstående av Statens Olycksfallsnänind utfärdade cirkulär delgavs  lots- 

fördelningscheferna:  
,,G-enom den  nya lagen angående försäkring av arbetare  mot  olycksfall, vil-

ken trätt i gällande kraft  den 1  januari  1918,  hava vissa förändringar införts be-
träffande utbetalningen av  de  arbetarna tillkommande pensionerna. 

Hittills hava pensionerna utbetalats genom  den overstyrelse  (Järnvägssty-
relsen, Overstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna  m. fl.),  i vars arbete arbe-
taren varit sysselsatt,  då  olycksfallet inträffade. Numera betalas alla  pensioner 

 och understöd genom Statens Olvcksfallsnämnd (adress: Socialstyrelsen, Helsing-
fors). 



19  -  

För att Nämnden skall kunna uppgöra förteckning över alla ponsioiibrev 
måste dessa i orginal  en  gång sändas liii Nämnden. Peii.sionsbreven återsändas 
odtan  de  blivit inskrivna i förteckningen. Därefter behöva pensionshreven icke 
vidare insändas vaije gång pensionen skall iftas. - 

Enligt (len nya lagen utbetalas varje  pension  i förskott kvartalsvis,  ui.  v. a.  i 
b&rjan av januari, april. juli och oktober.  I  hör  an  av dessa månader bör Nämn-
den därför  få  av  Eder: 

1')  Prästhevi  
2) Eder  fullständiga oth tydliga adress. 
Dessa kan Ni personligen eller genom ombud lämna  in till  socialstyrelsen 

eller ock sända  dean per post. Eller  också kan Ni lämna dem  till  Olyeksfalls
-nämndens närmaste ombud, som sänder dem  hit."  

Finska Sjöfirsäkrings Aktiebolagets  fond. 

Den 14  november  191.9. 
Sedan  Finska Sjöförsäkrings Aktiebolaget  till  Sjöfartsstyrelsen överlämnat 

ett belopp av trettiotusen  (30,000:  -)  finska  mark  att förvaltas såsom  en  stående 
 fond,  varur räntorna finge användas  till  ut&elning  åt lots-  och fyrhet.jen'te samt 

andra dylika vid ajöfartsväsendet anställda funktionärer såsmn uppmuntran och 
belöning dels för långvarig och nitisk tjänstgöring, dels för visad rådighet vid 
särskilt tillfälle, anmodade SjöfartsstyreLsen fördelningseheferna. befälhavarna  å 

 sjöfartsväsenclets  fartyg samt harnnka ptenerna  a  tt årligen före  den 1  april,  dock 
 icke tidigare  än år 1921. till  Sjöfartsstyrelsen inicomma med anmälan, huruvida 

ngmi eller några desanim  a  underlydande betjänte gjort sig särskilt föijänta av 
sådan he1ning. 

Sjöfartstyrelsens  meddelanden. 

Prenumerationspriset  å  $jöfartastijrelsens  Meddelanden utgör för  år 1920 
 Emk  10:  -. Prenurnerationer eniottagas  såväl  å  Sjöfnrtsstvrelsens  Statistiska 

kontor som  å  postkontoren.  

I  detta häfte ingående uppgifter streka sig  till den 31  jalmari  19'2(.  
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Helsingfors  1920.  Statsrådets tryckeri.  



.  I.  Sjofartsstyrelsens  
meddelanden.  

N:o2, 	 Helsingfors,  den 31 Mars 	 1920.  

Statsrådets beslut 
angående upphävande av Senatens beslut av  den 10  maj  1918  angående fortsatt 

tillämpning av haiidels- och sjöfartstraktater. 

Utfärdat i Helsingfors  den 4 mars 1920.  

Statsrådet har, vid föredragning från Ministeriet för Utrikesäreiidena, 
funnit gott upphäva Senatens beslut av  den 10  maj  1918  angående fortsatt 
tillämpning av handels- och sjöfartstraktater. 

Statsrådets beslut 
angående upphävande av Senatens  den 14 mars 1916  givna beslut rörande nya 

Iormulär tifi skeppshandiingar för i  Finland  inregistrerade fartyg. 

IjtfiLrdat  i  Helsi!lgIors  den 12  februari  1920.  

Statsrädet.  liar,  vid föredragning från Handels- och Industriministeriet, 
med upphävande av Senatens  den 14 mars 1916  givna beslut rörande nya formu-
lär  till  nationalitetscertifikat, mätebrev, tuilkammarpass och sjörnansrulla 
för i  Finland  inregistrerade fartyg, funnit gott förordna, att  de  härom därför-
innan gällande stadgandena skola i tillämpliga delar tillsvidare lända  till  ef  ter- 
rättelse. 

Förordninçj  
innefattande taxa, enligt vilken lotsoingspenningar skola erläggas. 

Utfardad  i Helsingfors  den 13  februari  1920.  

Med upphävande av tidigare utfärdade stadganden i ämnet fastställes, 
 på  föredragning av Handels- och Industriministern, härhos bifogade lotsniiigstaxa. 
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Installering av trådlös telegraf  å  finska fartyg. 

Enligt meddelande av finska legationen i  London  av  den 24  januari  1920, 
 har Englands regering lämnat följande svar angående insta.11ering av trådlös 

telegraf  å  finska fartyg:  
1.  Hänvisande  till Eder  skrivelse  N:o  20  av  den 12  dennes angående för-

ordningen om handelsfartyg  1919 (Rad.iotelegrafering)  har  jag  äran härmed 
meddela,  at-t  dagen  då  förordningen träder i kraft, ännu icke blivit faststä]ld, 
enär beslut ännu icke fattats om när rikets försvarslag  (the Defance of the 
Realm Regulation)  kommer att upphävas. Denna  lag  ingår i tillågget tifi lag-
förslaget angående  de  av kriget förorsakade undantagsförhållandena, som ännu 
icke  under  parlamentets senaste  session  blivit antagen,  men  som, enlig tvad  jag 
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har mig bekant, kommer före vid nästa  session.  Lagen har utarbetats av under-
husets specialutskott och tillhör numera  den  grupp av förordningar, som upp-
höra att gälla senast  den 31  augusti  1920. 

2. Om  laörslaget  likväl i  sin  nuvarande  form  vinner stadfästelse  under 
 parlamentets följande  session, så är den  sista .dag,  till  vilken rikets försvarslag 

angående rad.iotelegrafering kan förlängas,  den 31  augusti,  då  lagen med avseende 
 å de  brittiska fartygen träder i kraft. Med avseende  å de  utländska fartygen 

kommer lagen  till  tillämpning tre månader senare eller senast  den 1  december 
 1920. 

3. I Hans  Majestäts regerings makt står icke att förlänga terminen för 
tillämpniiig av denna förordning med avseende  å  utländska fartyg utöver sagda 
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dag och hoppas  jag,  att  Eder  regering icke kommer att finna det förenat med 
 så  stora svårigheter, som det  till en  början kan synas, att förse fartygen med 

maskiner och telegrafister.  
4. I  samband härmed har  jag  äran meddela  Eder,  att  de  brittiska far-

tygen försågos med sådana maskiner och telegrafister  under  krigets svåra tid, 
varvid framgick, att i  den  händelse lämpliga åtgärder vidtogos, ett tillräckligt 
antal maskiner och t.elegrafister kunde erhållas.  Om  likväl  Eder  regering önskade 

 hit  sända  en  tekniskt befullmäktigad  person  för att studera  de  åtgärder, som 
 de  förenade konungarikena vidtagit i denna sak,  är Hans  Majestäts regering 

lycklig över att  få  lämna  en  sådan befullmäktigad alla nödiga upplysningar 
och  all den  hjälp  den  förmår.  

5. Jag  har äran meddela, att  åt  Norges och Sveriges regeringar lämnats 
samma meddelande. 

Från Estland avgående artygs klareringsavgift. 

Enligt meddelande av finska konsulatet i Reval av  den 29  januari  1920  
har i Estlands författthngssamling  den 17  januari  1920  publicerats  en  förord- 
fling,  jäinlikt  vilken av varje från Estland avgående fartyg, oberoendA av natio-
nalitet och storlek, uppbäres i klareringsavgift  100  estländska  mark.  

Sj öfartsstyrelsens tjänsteniän. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 10  februari  1920  antagit froken Gerda Johnsson 
 till  bokförarbiträde  vid Sjöfartsstyrelsens kamrerarkontor. 

Sj ölartsväsendets fartyg. 

Sjöfartsstyrelsen  liar den 2 mars 1920  förordnat sj ökaptenen  Fingal  Karls-
son att tillsvidare, räknat från  den 1 mars 1920,  upprätthålla befälhavartjänsten 

 å  inspektionsfartyget Kompass. 
Sjöfartsstyrelsen  liar den 5 mars 1920  beviljat andra inasldnmästaren 

 å  inspektionsfartyget  Nautilus  Artur  Leonard  Rautelin  ansökt avsked. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 12 mars 1920  förordnat fyrskepparen  å  fyrfartyget 

Nya Aransgrund.  Michael Axel  Lindqvist att från  den 1  april  1920  tillsvidare 
bestrida befälhavartjänsten  å  inspektionsfartyget Saturnus. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 16 mars 1920 på  begäran återkallat förordnandet 
för  Bernhard Martin  Höglund att vara  t. f.  andra maskinmästare  å  inspektions-
fartyget Kurs, räknat från  den 1  april  1920.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 19 mars 1920  förordnat maskinisten  Karl Salmi 
 att från  den 1  april  1920  tillsvidare bestrida andra maskinmästarbefattningen 

 å  inspektionsfartyget Kurs. 
Sjöfartsstyrelsen  liar den 26 mars 1920  förordnat underängmaskinmästaren 

 Karl  Ivar Peldan att från  den 1  april  1920  tillsvidare bestrida andra maskin- 
mästarsysslan  å  inspektionsfartyget  Nautilus.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 30 mars 1920  beviljat första maskinmästaren  
a  inspektionsfartyget  Willmanstrand  Axel  Sigfrid Lindqvist tre månaders tjänst-
ledighet för sjuklighet, räknat frän  den 1  april  1920,  samt samma dag förordnat 
maskinisten  Johan Verner  Fagerström  till t. f.  första maskinmästare  å  inspektions-
fartyget Kompass, räknat från  den 1  april  1920.  
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Lostfördcluingariia.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 27  februari  1920  beviljat assistenten vid 
Viborgs  lots  fördelning  Karl  Veli  Erik Wendell tjänstiedighet  för sjuklighet  un-
der mars  och april månader  1920  samt samtidigt förordnat sjökaptenen  Yrjö 
Peltonen  att  under  sagda tid bestrida berörda assistentbefattning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 30 mars 1920  beviljat  t. f. lotsfördelningsehefen  
i  Saima  lots  fördelning  Lauri Thuring tjänstiedighet under  tiden  10  april—  20  ap-
ril  1920 saint  samtidigt förordnat assistenten  Matti  Mattila  att  under  nämnda 

 id  bestrida sagda befattning. 

jöfartsthstriktell.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 13  februari  1920  beviljat sjöfartsinspektören 
 Arvid  Rusko i Åbo sjöfartsdistrikt  tjänstiedighet  under mars  månad  1920  med 

sjökaptenen  Paul Gideon  Lindroos  som vikarie. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 30 mars 1920  beviljat sjöfartsinspektören  iAbo 

sjö/artsdistrikt  Arvid  Rusko ansökt tjänstiedighet  under  tiden  1  april—  1  maj  
1920  samt samtidigt förordnat sjökaptenen  Paul Gideon:  Lindroos  att  under 

 nämnda tid bestrida sagda befattning. 

Fartygsbesiktniiigsmännen. 

Sjöfartastyreisen  har  den 2 mars 1920  beviljat nautiska besiktningsmannen 
i  Kuopio  distrikt, sjökaptenen  August  Karvonen  ävensom nautiska besiktnings-
mannen i  Tavastehus  distrikt, sjökaptenen  August  Barek ansökt avsked. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 5 mars 1920,  med upphävande av ingeniören 
 Verner  Hults förordnande, antagit ingenjören  Karl August Frans Mickelsson 

till maskinbesiktningsman  i Helsingfors distrikt ävensom skepparen  Samuel 
 Savolainen  till t. f.  nautisk besiktningsrpan  i  Kuopio  distrikt,  ingeniören  Erik 

Alfred Wessberg till t. f. skrovbesiktningsinan  i Nyslotts distrikt  saint ingeniö
-ren  Heikki  Huttunen  till masldnbesiktningsman  och sjökaptenen  Frans Johan 

Ukkola till  suppleant för nautiska besiktningsmannen i  Uleåborgs  distrikt. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 12 mars 1920  antagit maskinisten  August Holm 

 tillsvidare  till maskinbesiktningsman  inom  Heinola  distrikt ävensom samma dag 
återkallat förordnandet för maskinisten  Karl LindJiohn  att vara maskinbesikt-
ningsmanssuppleant  i Lovisa distrikt. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 19 mars 1920  förordjiat  sjökaptenen  Johan Val-
frid Gustafsson, att  under den  tid ordinarie besiktningsmannen åtnjuter tjänst-
ledighet, eller  under år 1920,  bestrida skrovbesiktningsmans befattthngen i 
Ålands distrikt. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 26 mars 1920  förordnat nedannämnda personer 
tifi besiktningsmän inom  Vasa  sjö/artsdistrikt,  nämligen: ingenjören  Hans Ferdi-
nand  Sahlberg  till maskinbesiktningsman  i Kaskö och  Kristinestads  distrikt samt 

 till  suppleant för maskinbesiktningsmannen i  Vasa  distrikt, sjökaptenen Mauritz 
Skogström tifi skrovbesiktningsman i Kaskö distrikt, maskinmästaren Valdemar 

 Forsberg till  suppleant för maskinbesiktningsmannen  i Kaskö och  Kristinestads 
 distrikt, sjökaptenen  Oskar August  Ståhle  till  suppleant för skrov- och nautiska 

besiktningsmännen i Kaskö och  Kristinestads  distrikt, sjökaptenen  Emil Theo- 
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dor  Wallenius  till skrovbesiktningsman  i  Vasa  distrikt och sjökaptenen  Karl 
 Edvin  Olin till  suppleant för skrovbesiktningsmannen i  Vasa  distrikt. 

Lotsarna.  

Viborga  lots!  ördelming.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 2 mars 1920  beviljat  extra  lotslärlingen  å  

Pitkä paasi  lots plats Lauri  Niemelä  två års tjänstiedighet, räluiat från  den 1 mars 
1920.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 16 mars 1920  beviljat lotsåldermannen  å  Kotka 
lotspiats  Vilho Brunila  sex  månaders tjänstiedighet, räknat från  den 1  april  1920, 

 med lotsen  Leonard Mulli  som vikarie. 

Helsingfors lost/ördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 12 mars 1920  beviljat lotslärlingen  å  Gråhara 

 lots plats Anders  Vilhelm Bj örkell ansökt avsked. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 19 mars 1920  antagit lotsen  Anders  Hjalmar 

Andersson  till  lotsålderman  å  Pellinge lotspiats  ävensom lotslärlingen  Johan 
 Fridolf Nylund  till lots å  Barösunds  lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 19 mars 1920  beviljat lotslärlingen  Johannes 
 Vilhelm Kaffin  å  Helsingfors  lot$ plats  ansökt avsked. 

Sjöfartsstyrelsen  liar den 23 mars 1920  antagit  Oskar Leonard Kvicksrömn 
till extra lotslitrling å  Pörtö  lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 26 mars 1920  beviljat lotslärlingen  å  Rönnekärs 
 lots plats Gustaf  Ivar Klingberg ansökt  asked.  

Åbo lots/ördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 6  februari  1920  antagit lotslärlingen  Eliel  Konrad 

Höglander tifi  biträdande  lots å  Åbo lotsplats. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 13  februari  1920  antagit Bror Viktor Nordström 

tifi  extra  lotslärling  å  Jurmo  lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 12 mars 1920  beviljat lotsen Uno Fritiof Anders-

son  å  Pargas  ports lots plats  ansökt avsked. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 30 mars 1920  beviljat  extra  lotslärlingen  å  Raumo 

 lots plats Emil  Vilhelm Eriksson ansökt avsked. 
Lotsåldermannen  Gustaf  Mauritz Eriksson  å  Nystads  lots plats  avled  den 

5 mars 1920.  

Ålands  lots  fördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 3  februari  1920  beviljat lotsarna  Johannes  Öhman 

 och  Erik August Ohman å  Nyharnns  lots plats  ansökt avsked. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 10  februari  1920  beviljat lotslärlingen  å Marie -

harnns  lots plats  Ivar Engelbert Högerstrand samt biträdande lotsen  Robert 
 Eliel Ohman  och lotsåldermannen  Johan Erik  Gustafsson  å  Nyhamns lotspiats 

ansökt avsked. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 27  februari  1920  beviljat lotsen  å  Bomarsunds 

 lots plats Johan August  Danielsson ansökt avsked ävensom samma dag antagit 
 extra  lotslärlingen  Johannes Axel Eckermnan tifi  biträdande  lots å  Eckerö lotspiats. 
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Sjöfartsstyrelsen har  den 2 mars 1920  beviljat lotsen  å  Nyharnns lotB-

plats Karl Robert  Henriksson ansökt avsked. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 9 mars 1920  antagit  August  Hjalmar Ohman, 

Alfons Ebenhard Friman,  Leander Alfred  Andersson,  Gustaf Immanuel  Gustafs-
son och  August Villiarn Isidor  Häggblom  till extra  lotslärlingar  å  Nyhamns 

 lots plats  ävensom  Axel Georg Englund till extra  lotslärling  Ii  Degerby  lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen  liar den 16 mars 1920  beviljat lotsen  Ii  Bomarsunds  lots-

plats Robert Leonard Sunciblom  ansökt avsked. 
Sjöfartsstyrelsen  liar den 16 mars 1920  antagit  t. f.  yngre fyrvaktaren 

 ii  Bogskärs fyr  Matias  Hugo  Henriksson  till  biträdande  lots å Mariehamn lots-
plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 23 mars 1920  antagit förra lotsen  Frans Oskar 
 Nordström  till  biträdande  lots å  Mariehamns  lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 30 mars 1920  beviljat biträdande lotsen  å  Torpö 
 lets plats Oskar Ferdinand  Jansson ansökt avsked.  

Vasa lots  fördelning. 
Lotsen  Josef  Vilhelm Silfverston  å  Kaskö  lots plats  avled  den 2  februari  1920 
Extra lotsiarlingen  Väinö  Valtonen  å  Räfsö  lots plats  avled  den 17  januari  

1920.  
Sjöfartsstyrelsen  liar den 30 mars 1920  antagit  Robert Severin  Nylund 

 till extra  lotslärling  å  Norrsleärs  lots plats.  

Ulsåborgs  lots  fördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 6  februari  1920  beviljat lotsäldermannen vid 

Ajos  lots plats  Väinö  Hällfors ett års tjänstledighet, räknat från  den 1  maj  1920,  
samt samtidigt förordnat lotsen  Gustaf  Hjerppe  att  under  nämnda tid bestrida 
sagda syssla. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 27  befruari  1920  beviljat lotslärlingen vid  Iso-
kraaseli  lots plats  Vilho  Andreas Enojärvi  ett års tjänstiedighet, räknat från  den 
1 mars 1920.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 30 mars 1920  förordnat lotsen  Jaakko Höyhtyä 
 till t. f.  lotsålderman  å  Ulkogrunni  lots plats.  

Fyrarna.  

Ladoga  lots/ördelning.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 20  februari  1920  antagit lotsåldermannen, sjö-

kaptenen  Frans  Viktor Heltonen  till fyrinästare  vid  Hanhipaasi  fyr.  

Viborgs lots/ördelning.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 5 mars 1920  antagit  Gustaf Richard  Henriksson 

 till skötaro  av  Boistö  och  Löfö  ledfyrar  saint  Slcarvens  och  Boistö  bo  jar,  räknat 
från  den 1 mars 1920.  

Helsingfors  lots/ördelning.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 9 mars 1920  beviljat fyrinastaren  å  [lamgö  fyr, sjö-

kaptenen  Nestor Frans Mangelius  tjänstledighet  på sex  månader, räknat från 
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den 15 mars 1920,  ävensom samtidigt förordnat äldre fyrvaktaren  Berndt  Isak 
Söderblom att  under  nämnda tid bestrida sagda befattning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 19 mars 1920  antagit Valter Uno  Lindholm till  
yngre fyrvaktare  5.  Söderskärs fyr. 

Åbo  lots!  ördelning. 
Sjöfartsstyrlsen  har  den 6  februari  1920  beviljat äldre fyrvaktaren vid 

Utö ledf yrar Jarl Hjalmar Johansson tjänstledighet  till den 1 mars 1920.  
Sjöfartsstyrelsen  liar den 30 mars 1920  förorclnat  förra fyrvaktaren Albinus 

Konstantin Brirn.st.röm att tillsvidare bestrida äldre fyrvaktarsysslan  å  UIÖ  fyr. 

Uleåborgs lots/ördelning.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 27  februari  1920  antagit Sune Ragnar  Arnold 

 Björklöf  till mistsirenskötare 5.  Tankar /yr. 

Fyrfartygen. 

Viborgs  lotsfördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 23 mars 1920  förordnat maskinisten  Vihtori 

Santanen  att tillsvidare bestrida maskium.sta.rbefattningen  5.  fyrfartyget. 
Verkkomatala. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 30 mars 1920 på  anhållan Atertagit förordnandet 
för  Karl FelixKarlsson  att vara  t. f.  styrman  5.  fyrfartyget  Verkkomatala. 

Helsingfors lots/ördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 10  februari  1920  beviljat maskinmästaren och 

yngre fyrvaktaren  5.  fyrfartyget Gamla Aransgrund  (Reserv  I) August Alfred 
 Lindström ansökt avsked. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 19 mars 1920  beviljat fyrskepparen  5.  fyrfartyget 
Gamla Aransgrund  Carl Ferdinand  Lindström ansökt avsked samt samma dag 
förordnat fyrskepparen  5.  fyrfartyget Kallbådagrund  Johan  Viktor Palmroth 
att tillsvidare tjänstgöra som fyrskeppare  5.  sagda fyrfartyg. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 23 mars 1920  förordiat  styrmannen och äldre 
fyrvaktaren  5.  fyrfartyget Nya Aransgrund  Viktor  Theodor  Lindroos  att  under 
den  tid ordinarie fyrskepparen  är förhiridrad  att handhava  sin  befattning, eller 
från  den 1  april  1920  tillsvidare, bestrida fyrskepparbefat.tningen  å  sagda far-
tyg samt styrmannen och yngre fyrvaktaren  Anton  Gustafsson att bestrida 

 Lindroos  syssla  under  nämnda tid. 

Åbo. lots/ördeining. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 26 mars 1920  förordnat sjömannen  August 

Alexander  Sjöblom att tillsvidare bestrida styrmans- och yngre fyrvaktar-
befattningen  5.  fyrfartyget  Relandersgrund. 

Ålands  lots/ördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 16 mars 1920  förordnat första styrmarinen  å 

 fyrfartyget Storbrotten  August  Valfrid  Söderholm  att, räknat från  den 29 mars 
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1920,  bestrida fyrskepparbefattniiigen  å  nämnda fartyg  under den  tid ordinarie 
innehavaren av tjänsten  är  förhindrad att handhava densamma.  

Vasa lots/ördelning.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 2 mars 1920  beviljat fyrakepparen  ä  fyrfartyget 

Snipan, sjökaptenen  Henrik Vitheim Gylander  ansökt avsked. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 9 mars 1920  beviljat fyrskepparen  å  fyrfartyget 

Storkaile grund  Karl Anders  Andersson ansökt avsked. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 26 mars 1920  förordnat fyrmästaren  å Säbbskärs 

 fyr, sj ökaptenen Viktor  Verner Jurvelius  att tillsvidare bestrida fyrskeppar- 
tjänsten  å  fyrfartyget  Sni  pan.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 30 mars 1920  beviljat styrmannen  å  fyrfartyget 
Storkallegrund  Erik August  Andersson ansökt avsked. 

Uleåborgs iots/ördelning.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 17  februari  1920  beviljat ansökt avsked  åt  styr-

mannen och äldre fyrvaktaren  å  fartyget  Plevna  Juho Eliel Havela.  

Navigationen i Svarta havet. 

Enligt meddelande av  rum äniska  konsulatet av  den 25  februari  1920  funk-
tionera sirenerna vid  Contanzas syd pir och  Tuzia  såsom före kriget. 

Ilefälhavar-  och  rnaskinnistarbrev.  

Sjöfartsstyrelsen har tilldelat nedannämnda personer följande befälhavar-
och maskinmästarbrev, nämligen: 

Sjökap(enslrev.  den 2 mars 1920: Oskar  Sigfrid  Westerholm. 
Kof ferdiskepparbrev:  den 10  februari  1920:  .Jaakko Kiami;  den 16 mars 

1920:  Vihtori Piipari;  den 30 mars 1920: Emil Arvid  Eloranta. 
Oster.sjöskepparbrev:  den 6  februari  1920:  Viljo  Henrik  Hannus;  den 16 

mars 1920:  Augusti Suikki. 
Rätt att såsom  östersjöslceppare  föra befäl  å laatfartyg  om högst  300 brut.to

-registertons clräktighet:  den 10  februari  1920: Anton  Wallenius;  den 2 mars 
1920: Emil  Hannula;  den 16 mars 1920:  Tuomas Herrala, Tivari Julkunen, Juho 

 Hjalmar  Kallio;  den 30 mars 1920:  Simo Husu. 
Kustskepparbrev:  den 10  februari  1920:  Väinö Nykänen, Juhana Hämäläi-

nen;  den 27  februari :Viktor Arokallio;  den 9 mars 1920: Karl  Konstantin Karls-
son;  den 16 mars 1920: Daniel  Kari, Juho  Hjalmar  Kallio. 

Överstyrm.ansbrev:  den 19 mars 1920:  Fritzu  Eliel 11attsson.  
Styrmansbrev:  den 10  februari  1920: Johannes  Viktor Gustafsson. 
Understyrmansbrev:  den 24  februari  1920:  Nikolai  Andersson. 
Interimistiski under8tyrmansbrev:  den 17  februari  1920:  Jaakko Tammela; 

 den 24  februari  1920: Karl  Runar Skogberg;  den 16 mars 1920:  Aadolf Tuuli, 
Tuomas Inkinen,  Adam  Soini;  den 19 mars 1920:  Väinö Joonas Lenkkeri;  den 
30 mars 1920:  Konstantin Sipari,  Aleksander Putus;  

Rätt att föra befäl  å  maskindrivna  last  fartyg för kusttrafik:  den 3  februari  
1920: Arvid Gabriel Adahl, Johan Albin  Sjöblom;  den 10  februari  1920:  Aapeli 
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Otto  Vilhelm Stolt.,  Otto  Jokinen,  Kalle  Kustaa Kivinen,  Albert  Kovanen, 
Taavetti Juho Posti,  Julio  Jalmari Paatelainen, Juho Kaapro Matilainen,  Albin 

 Väänänen, Aleksanteri Haltia, Pekka Kokki, Artturi Aaltonen,  Gustaf Adolf 
 Andersson,  Karl  Uno  Grönqvist, Juho  Henrik Tahvanainen,  Arvo Oliman, 

 Gustaf Alarik  Westerholm  
Rätt att föra befäl  a  mindre passagerarfartyg.  den 10  februari  1920: Ville 

 Janhunen,  Kalle Pohjolainen;  den 13  februari  1920: Oskar Herman  Josefsson; 
 den 17  februari  1920:  Taavetti Offikainen;  den 24  februari  1920:  Konsta Airikko, 

 Evert  Parkkinen, Väinö  Johannes  Lehtinen,  Heikki  Sillanpää,  Kalle  Tolonen; 
 den 27  februari  1920: Evert  Taalikainen;  den 2 mars 1920: Georg August Halme: 

den 23 mars 1920: Karl Herman Alarik  Bäckström. 
Överångmaskinmästarbrev:  den 3  februari  1920:  Väinö  Mathias  Ritva, 

 Mathias Malakias  Grönroos,  Georg Sigf rid Ljungell, Johaiines Alfred  Ost, 
 Ivan  Fredrik Andersson;  den 6  februari  1920:  Isak Hauru,  Karl Alexander Stark; 

den 13  februari  1920:  Aksel Vilhelm  Himberg;  den 17  februari  1920: Oskar Sand-
berg; den 20  februari  1920:  Yrjö  Rudolf  Castron,  Carl HjaJinar Gerhard  Hall-
gren;  den 2 mars 1920: Edgar August  Lönnqvist,  Matti  Westerlund, Juho Teodor 
Tuominen,  August  Ludvig Johansson;  den 16 mars 1920:  Sigfrid  Turunen, 
Aleksander  Fredrik  Laitinen;  den 23 mars 1920:  Antti  Viktor  Holm, Frans  Ni-
kolai  Jakobsson,  Karl  Fredrik  Ramstedt;  den 30 mars 1920:  Optatus  Karvo-
nen,  Berndt  Valdemar  Bergholm. 

Ångmaskinin?istarbrev:  den 3  februari  1920: Emil  Mattila, Kaarlo  Fredrik 
Brunström,  Johan  Petter Ost;  den 6  februari  1920:  Vilho Savolainen, Kaarlo 
Kustaa Lehtoinäki,  Matti  Pitkänen,  Heikki Piipponen; den 13  februari  1920:  
Juho  Henrik Siro, Karl Emil  Salminen,  Oskar  Sigfrid Lindström,  Sulo Jalmari 
Herranen, Urho ilmari Seppälä,  Gunnar Oclo  Lindroos;  den 17  februari  1920:  
Kaarlo  Johannes  Virtanen, Pekka Heikkinen;  den 20  februari  1920: Oskar 

 Nikolai  Lindholm; den 2 mars 1920:  Kaarlo Urho  Mikael  Ekholm, Kustaa  Rein-
hold  Holopainen,  Otto  Erland  Hasa, Erik Johannes  Virta, Akseli  Henrik Kaihla-
non, David  Viktor  Haapanen,  Edvard Helin,  Johan Gideon  Johansson;  den 5 
mars 1920:  Juho Turunen,  Emil  Lyytikäinen,  Karl Gustaf Uusipelto; den 9 mars 
1920: Johan  Vilhelm  Vuorio;  den 12 mars 1920: Anton  Hjalmar Keveri, Kalle 

 Lehtinen,  Emil  Laine,  John Louis Fransén, Karl Salmi, Karl  Uno  Lindroos; 
 den 16 mars 1920: Johan Ferdinand Hyiininen,  Juho  Ivar  Rautiainen, Kaarle 

Anselm Halkola,  Edvard  Koikkalainen, Ilmari Nuutila,  Karl Gustaf  Hellgren; 
 den 19 mars 1920: Johan Anseim  Laaksonen, Vilho  Emanuel  Puustinen,  Anders 

Johan Pellwnen; den 23 mars 1920: Hugo Hurtta, Anton Seppinen, Johan Au-
gust  Helin;  den 30 mars 1920:  Juho  Fredrik Taminein,  Väinö Ilmari Talvi, 

 Herman Johan  Laitinen. 
Underångrnaskinmästarbrev:  den 3  februari  1920:  Jaakko Lennaarti Tolo

-lien, Hisidas  Hyyryläinen,  Oskar Emil Wid, Otto  Eskelinen,  Anton  Mattila, 
Juho Aukusti Ylitalo,  Karl Reinhold  Grönroos;  den 6  februari  1920:  Onni Ander-
sin,  Otto  Vilhelm  Auvikainen, Teofilus  Henrik Savonen,  Kustaa Römilä, Kaarlo 

 Viktor  Kanerva, Lahja  Edvard  Niemi, Sefanias Jokinen, Antti Laitinen,  Henrik 
Johan Närvänen,  Taavetti Vilho Miettinen, Antti Marttinen,  Oskar Suikkonen, 
Adam Uski; den 13  februari  1920: Emil  Heikkinen,  Leo Johannes Rapeli, Otto 

 Vilhelm Juutilainen,  Joonas  Viktor  Soini,  Albert  Hirvonen,  Albin August  Hirvo-
nen,  Verner Hukkonen,  Antti Kähö, Juhana Kirvesniemi,  Hjalmar  Hämäläi-
nen,  Evert  Pekkanen, Viffiam Laurikainen, Yrjö  Erland Humaloja, Bror Alarik 
Andersson, Ivar Eugen Nyström;  den 17  februari  1920:  Kalle  Aleksanteri Sirnula, 

 Adolf  Vilhelm Helander,  Heikki  Moilanen,  Aksel  Julio Lindell, Johannes  Ruotsa-
lainen,  Paavo  Moilanen, Juho Aleksander Moilanen,  Emil Henrik  Pitsinki, 
Kustaa  Vilhelm Lindfors,  Juho  Heikki Sariin,  Kaarle  August  Lahtinen,  Frans 
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Ludvig  Wickström,  Johan  Vilhelm Gustafsson;  den 20  februari  1920:  Aukusti 
 Karppinen,  Johan  Kaleb Snickar,  Vilhelm  August  Koponen, Pekka Koikkalai-

nen, Kaino Ropponert, Antti Juho Pekkonen,  Kalle  Hänninen,  Isak Kyröläinen, 
 Onni Seeim Oksanen,  Heikki  Kinnunen, Mikko Vaskitien,  Karl  Edvard Karlsson; 

 den 24  februari  1920:  Pentti Teodor  Lindqvist;  den 2 mars 1920: Matti  Kähkönen, 
 Gustaf  Kauppinen,  Emil  Pilsari,  Johan Emil  Dromberg.  Juho Jaakko Halmetoja, 

Taavetti  Kamm  orten,  Toivo  August.  Kont iainen,  Kaarle Suvanto,  Paavo  Musto-
nen,  Paavo  Kinnunen, Yrjö  Heikki  Perttunen,  Otto  Vilhelm  Ihalainen,  Johan 

 Jalmar  Mäkelä,  Alfred  Lommi,  Antti Kangasmäki,  Henrik  Lönnqvist,  Kalle 
Mannerrnaa,  Kustaa Korhonen,  Johan  Vilhelm Henriksson,  Anders  Kaliström, 

 Aleksi Salminen,  Uno Klingberg, Teodor  Roos, Ferdinand  Luukkonen,  Albin 
 Niiranen, Antti Vatanen, Taavetti Hatirten, Antti Tapanainen, Väinö Vihtori 

Kuitto,  Arvid  Rautio,  Robert  Käkelä,  Emil  Savolainen,  Matti  Olkkonen.  Robert 
 Hulkkonen.  Otto  Vilhelm Jonasson,  Karl Lennart Lindberg, Konrad Oliver 

Lindberg, Karl  Vilhelm  Holm, August Emil  Lindroos,  Karl Alexander  Lindroos, 
 den 5 mars 1920: Johan  Putkonen,  Anton  Keveri,  Taneli Laakkonen, Kaarle 
 Oskar  Ilvonen, Kaarle  August  Oksa, Yrjö  Ville  Ravander,  Kalle  Aleksanteri 

Jrintunen, Juhana Hyrkkönen, Juho  Einar  Oksa,  August  Partanen,  Kalle  August 
 Karhu, Juho Pekka Turunen;  den 9 mars 1920:  Kaarle  Helander,  Frans  Viktor 

 Grönroos, Mikko Vifianen,  David  Uronen, Juho Niemonen,  Petter  Koivumäki, 
 Konstantin  Kallonen,  Elias  Ahtiainen, Antti  Mättö,  Julio  Valter  Rossi; den 12 

mars 1920:  Kaarle  Edvard Castrén,  Arvo Aleksander Ahonen,  Arvid  Jaakko 
Toivonen, Juho Eskelinen,  Johan Alfred  Tapola,  Antti  Johan  Kaunonen,  Mikko 

 Evald  Havukainen, Väinö Mikkonen,  Lauri Johannes  Laukkonen,  Einar  Hanni-
kainen,  Kalle  Pietari Frilander,  Adam  Saikko,  Petter Lumio,  Arvo  Gustaf 
Adolf  Höök, Taavetti Lepistö,  Karl  Edvard  Roos, Johan  Runar  Lindholm, den 
16 mars 1920:  livari Muhli,  Anton  Kontunen,  Adam  Rikkonen,  Herman Anders 

 Turunen, Taneli  Heikki  Lång, Aukusti Tivarinen,  David  Junnonen,  Johannes 
 Lindqvist, Malakias  Niemi, Yrjö Julkunen, Viljani Tarkiainen, Tahvo Mannonen, 
 Adolf  Edvard Hyyry1äinen  Eemeli  Markkonen,  Urho  Emil  Natunen,  Jakob 

 Jalmar  Pajala,  Kalle Villiam Kaukkunen,  Kustaa Kaivola,  Kalle  Ferdinand 
 Rönkkö,  Evert Emanuel  Eriksson,  August  Asikainen, Aapeli  Markkonen, Fri-

dolf  Raskunen,  Alfred  Bilund,  Juuso  Salomon  Kurorien;  den 19 mars 1920: 
Karl  Ivar Peldan,  Juho livari Heikkinen,  Kalle Laatikainen,  Sulo  Viktor  Niemi-
maa, Kaarlo Suhonen,  Otto  Pulkkinen,  Viktor Heikari:  den 23 mars 1920:  Kalle 
Petter  Niiranen, Vilho Nurmi, Jeremias  Petter  Tani,  Einari  Wirén,  Juho Kustaa 
Sulku, Juho  Viktor  Vehmanen, Antti Jusenius,  Mann  Koskinen, Kustaa  Emil 

 Laine,  Viktor Valdemar  Harju,  Frans  Vilhelm  Lindberg; den 30 mars 1920: 
 Juuso Vilho livanainen, Kustaa Viljam Hokkanen,  Johannes  Kymäläinen, 

Eino  Richard  Kärhi,  Hugo  Edvard  Lempiäinen,  Johan Emil  Nikkola,  Kaarle 
 Edvard  Nummi,  Elias  Raami, Juho  Vilhelm Sorti,  Anton  Tikka, Kustaa  Emil 

 Kauhonen,  Frans  Satolahti.  Aleksander Vesala,  David  Hietamies,  Antti  Vilhelm 
 Torn  iainen,  Konstantin Halme,  Antti Häärä,  Elias  Häärä,  Arvid  Einari Häärä, 

 David  Buuri,  Viktor Sorthan,  Anton  Haltia,  Otto Oskar  Pietiläinen. Aarne 
Eernil Reponen. 

Undermotormaskinmäsiarbrev:  den 3  februari  1920: Ivan  Fredrik Anders-
son;  den 23 mars 1920:  Vilho Einari Mustonen.  

Angående iakttagande av sparsamhet. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 17  februari  1920  tillsänt. sjöfartsväsendets samtliga 

underredogörare följande cirkulär: 
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Uti skrivelse av  den 30  december  1919  har Statsrådet anbefallt: 
att samtliga ämbetsverk och tjänstemän i betraktande av statsverkets 

ställning böra ovillkorligen iakttaga  den  största sparsamhet  å  alla områden för 
statsförvaltningen; 

att regeringens befogenhet att niedgiva tillskottsanslag utöver stat genom 
regeringsformen av  den 17  juli  1919  upphört, varför samtliga tilläggsanslag 
böra underställas Riksdagen; 

att överskridande av fastställda anslag icke får äga  rum,  där ej sådant 
i staten medgivits; 

att ämbetsverk och tjänstemän ej heller a••ro berättigade att överskrida 
förslagsanslag, utan böra, där dessa  trots  sparsamhet  visa  sig vara otillräckliga, 
i noggrannt motiverad framställning utverka nödigt tillägg; samt 

att överskridande av anslag utan tillstånd kan hava tifi följd åtal  mot 
 vederbörande jaIiie förpliktelse att  till  statsverket återgälda överskridna belopp. 

Fyrpersoualens  sjukvård. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 27  februari  1920  tillsänt samtliga befälhavare 
 å  sjöfartsväsendets fartyg följande cirkulär: 

Av förekommen anledning får Sjöfartsstyrelsen meddela, att dess 
beslut av  den 23  januari  1920  angående bl.  a.  insändande av räkningar för 
läkemedel och läkarvård  åt  fyrpersonalen samt försäkring av denna  personals 

 lösegendorn  avser i förra fallet endast  den personal,  för vilken anslag i staten 
för sådant ändamål  är  upptaget, nämligen manskapet  men  ej befäl och  under-
befäl,  men  att däremot beslutet om försäkring gäller jämäl befälets och under-
befälets ombordvararide lösegendom. 

Föreskrifter angående förvaltningen av  den  andel av lotsningsavgiften, som skall 
användas för underhåll av båtar  å  lotsplatserna. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 9 mars 1920  tilsänt  samtliga lotsfördelnings- 
chefer följande eirkulär:  

1) Den  andel av lotsningsavgifterna, varom nämnes i  7  §:  andra stycket 
i förordningen av  den 15  december  1917  angående,  bland  annat, tjänstemän och 
betjänte vid sj öfartväsendet tilikoinmande avlöning  m. in.  och, efter det kostna-
derna för hemfärd från lostning inom eget lotsningsområde blivit annorledes 
säkerställda, skall användas för underhåll av båtar  å  lotspiatserna,  bör för-
valtas såsom  en  kassa för lotspersonalens gemensamma rälming  å  varje lots-
plats skilt för sig av lotsålderman eller, där sådan icke finnes, av ordningslots.  

2) Kassans inkomster och utgifter böra antecknas i tidsföljd uti  en  för 
ändamålet anskaffad, paginerad bok och behålJningen i allmänhet hållas insatt 

 å bank. 
3) Utgift för gemensam båt  må  erläggas av ålderman eller ordningslots, 

 men  för bestridande av andra från kassan utgående utgifter bör vederbörande 
fördelningschefs begivande inhämtas.  

4) I  början av varje  år  skall ålderman eller ordningslots avgiva redo-
visning över medlen för  den  övriga, i kassan delaktiga lotspersonalen, som, i. 
händelse redovisningen godkännes, med sina underskrifter bekräftar förhållan-
det, varefter ålderman eller ordningslots bör härom hos fördelningschefen an-
mäla. Varder redovisningen icke godkänd, bör därom genom fördelningschefen 
hos Sjöfartsstyrelsen anmälas.  
1655-20  
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5)  Vederbörande  fördelningsehef  bör hålla uppsikt över medlens förvalt-
ning och äger förty, när helst han det för gott finner, fordra, att räkenskaperna 
för honom i avseende  å  granskning företes. Förekommer skäl  till'anmärkning, 

 bör därom hos Sjöfartsstyrelsen anmälas. 

Lotslärlingarna. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 10 mars 1920  tillsänt  lotsfördelningscheferna 
 vid kusten följande cirkulär: 

Av förekommen anledning har Sjöfartsstyrelsen aktat. nödigt föreskriva, 
att vid det förhör, som av vederbörande  lotsfördelningschef  anställes med lots-
lärling i och för erhållande av oinskränkt.  lot.sningsrätt.ighet,  lotslärling bör 
förhöras icke allenast angående kännedom av farlederna inom eget  lotsnings

-distrikt utan ytterligare angående hans kunskap om  de  tifi  följande lotsstation 
 åt de  skilda hållen ledande farlederna ävensom angående  åt.ervä.gen  från sist- 

sagda lotsstation  till den  egna lotsplatsen; och äger  lotsfördelningschef  i det 
för lotslärling över förhöret utfärdade betyget angiva  de  dist.anser,  över vilka lots-
lärling blivit förhörd. 

Lotspersonalens skyldigheter. 

Sjöfartsstyrelsen har i cirkulär av  den 19 mars 1920  meddelat samtliga 
 lotsfördelningsehefer  att Sj  öfa.rtsstyrelsen  förordnat, 

att  lotsåldermnan  eller  ordningslot.s  skall för varje  år  innan  remmarutsätt-
ningen  vidtager uppgöra och  till  fördeh-mingschefen  i avseende  å  fastställelse 

 msända  förslag  till  fördehuing  emellan lotsarna av tillsynen över och underhållet 
av remmare och sjömärken inom varje  åldermanskap;  

att  då  fartygs .flagga. hissas för  tillka.11ande  av  lots, å  lotspiatsen  ovill-
korligen svarssignal genom hissande av flagga bör givas; 

att  då  sjöfartsväsendets fartyg anlända  till  eller passera förbi  lotspla.ts, 
 genom hissande av flagga hör angivas, att vakttjänst  verkställes;  samt 

att underlåtenhet att fullgöra  ovanberörda  föreskrifter anses innefatta, fel 
eller försummelse i sysslan.  

Lotsäldermans atidel  I  lotsningsavgiftemi.  

Sjöfartsstyrelsen  liar, den 12 mars 1920  tillsänt. samtliga lotsfördelnings- 
chefer följande cirkulär: 

Av förekommande anledning får Sjöfartsstyrelsen härigenom fästa  Eder 
 uppmärksamhet vid, att  stadgandet  i  7  §  uti förordningen av  den 15  december 

 1917  angående,  bland  annat,  de  vid  sjöfartsviisendet  anställda  betjänte tifi
-kommande avlöningsförmåner  är  i fråga om  lotsningsa.vgiften  tydligt och klar 

 därutmnan,  att. endast  den  ålderman, som  på  särsidid anhåflan  av Sjöfarts-
styrelsen befriats från deltagande i lotsning, icke  undf  år  andel i  lotsuingsavgiften.  

I  detta häfte ingående uppgifter sträcka sig  till den 31 mars 1920.  

Helsingfors  1920.  Statsrådets tryckeri.  



S II  Sjofartsstyrelsens  
meddelanden.  

N:o  3. 	 Helsingfors,  don I  Maj 	 1920.  

Skeppsbyggeriet  å  landets större varv. 

Enligt  till  Sjöfartsstyrelsens Statistiska kontor lämnade uppgifter, befinna 
sig för närvarande följande fartyg  under  byggnad  å  landets större varv.  

A  Maskin- och Brobyggnads  A. B.,  Helsingfors, byggas tre lastångare om 
 1 500 ton d. w.,  varav redan  en  -  Finlandia -  under de  första dagarna av maj 

gjort  sin  provresa, medan  de  två övriga bliva färdiga  mot  slutet av året. Dess-
utom pågå  å  varvet arbetena  på en  lastångare om  900 ton d. w.,  avsedd att bliva 
färdig  1921,  samt  en  passagerarbåt om  60  fot. Arbetarnas antal utgör  879.  

Aktiebolaget Sandvikens  skeppsdocka  och mekaniska verkstad, Helsingfors, 
har kontraherat tvenne lastångare om  1 600 ton d. w.,  varjämte arbetet  på en 

 ångare om  1 100 ton d. w.,  påbörjad  på  annat varv, slutföres. Arbetarnas 
.antal utgör  622.  

Aktiebolaget  Vulcan,,  Åbo, slutför arbetena  på  tre kombinerade  last-  och 
passagerarångare, avsedda för vintertrafik. Sagda fartygs lastkapacitet vid 
isforcering har beräknats  till 350 ton  och i öppet vatten  till 550 ton.  Fartygens 
längd utgör  46 m  samt maskinstyrkan  650  i. hästkrafter. Arbetarnas antal 
utgör  300.  

Hos Aktiebolaget  Grichtons,  Åbo, utföras för närvarande icke några fartygs-
nybyggen, utan  är  varvet uteslutande sysselsatt med utförande av särskilda 
reparationsarbeten  å  såväl statens som privata fartyg. Arbetarnas antal ut- 

:gör  361.  
Varkaus  varv,  Varkaus,  ligger för närvarande inne med följande fartygs-

beställningar: fem bogserångare om  100  hästkrafter,  en  varpångare, två is-
brytande bogserångare om resp.  200  och  300  hästkrafter och  en  motorlustyacht. 

 Båtarna skola levereras successivt intill  1  oktober  1920.  Arbetarnas antal ut-
gör  282.  

Förordning 
angående förhöjning av kanalavgirterna.  

Given  i Helsingfors  den 16  april  1920.  

Med upphävande av Statsrådets beslut av  den 18 mars 1919  angående ytter-
ligare temporär förhöjning av kanalavgifterna, varder härmed,  på  föredragning 
av Ministern för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena, stadgat, 
att  de  i uppbördsta1gan för kanalerna och svängbroarna i  Finland, given den 
2O2-2O  



För fartyg  under 	100 tons  dr1iktighet 
» »  av  100-- 200  » 
» » 	över  200— 400  » 
» » »  400— 600  » 
» » »  600-800  » » 
» » »  800-1000  » » 
» » »  1000-1200  » 
» » »  1200-1400  » » 
» » »  1400-1600  » » 
)> » »  1600-1800  » » 
» »  S 11500  » »  

250 mark f Or  första och  125 mark  för varje följande timme  
500  » 	» » »  250  » »  S  »  
650  » 	» » »  325  » » ' » »  
800  » 	» » »  400  » » »  S S 

1000 S 	S  » »  500  » » » »  
121)0  » 	» » »  625  » »  S  » »  
11500  » 	» » »  750  ,) » »  'S 

1850  » 	» » »  925  » » »  S  »  
2250  » 	S  * »  1125  » » » » )>  
2700  » 	» » »  1350  » » »  S 

3200  » 	» » »  1600  » '  S  » » 
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13  april  1917,  samt i  den  samma dag fastställda taxan för kanalerna i  Finland 
 föreskrivna ersättningar och avgifter tillsvidare skola höjas  på  följande sätt:  

1. Den  enligt  4  momentet  2  §  i uppbördsstadgan uppbördsman för ut-
skrivning av angivningssedel eller avskrift därav tilikommande ersättning höjes 
med  100  procent.  

2. De  i  1  och  2  anmärkningen  till 1  §  samt i  2  §  av kanaltaxan föreskrivna 
ersättningarna höjas med  300  procent.  

3. De  i  5, 8, 9  och  10  §  av kanaltaxan samt i  den till  kanaltaxan hörande 
tariffen föreskrivna avgifterna höjas med  500  procent. 

Förordning 
angående Sjöfartsstyrelsen beviljat! rätt att genom egna funktionärer låta besiktiga  

de till  ajöfartsväseiidet  hörande fartygens  ängpannor.  

Given  i Helsingfors  don 30  april  1920. 

På  föredragning av Handels- och Industriministern varder härigenom 
stadgat, att Sjöfartsstyrelsen  är  berättigad att genom densamma underlydande 
fackkunniga funktionärer låta besiktiga  de till  sjöfartsväsendet hörande far-
tygens ångpannor med iakttagande av  de  för kontrollen av ångpannor i allmän-
het stadgade grunder. 

Förordning 
angående  de  avgifter, som skola erläggas för anlitande av sjöIartsväsendets fartyg 

vit! bogseringar och annan assistans.  

Given  i Helsingfors  den 30  april  1920.  

Med upphävande av tidigare utfärdade stadganden i ämnet varder,  på f  öre- 
dragning av Handels- och Industriministern, härigenom förorcinat, att för an-
litande av sjöfartsväsendets fartyg vid bogseringar och annan assistans skola 
erläggas följande avgifter, nämligen:  

I.  För bogseringar och annan assiStallS med statsverkets isbrytare: 

TJnderstiger  arbetet-  1/2  timmes tid, debiteras avgift för minst  1/2  timme. 
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IL  För hogseringar  och annan assistans med sjöfartsväsendets övriga fartyg:  

a)  för bogseringar: 

För fartyg  under 	100 tons  dräktighet  250 mark  för första och  125 mark  för varje följande timme.  
s 	» 	av  100— 400  » 	» 	400  » » 	» 	»  200  » 	» 	» 
» 	»  över  400— 300  » 	» 	600  » 	'> 	» 	»  300  » 	» 	» 	5 	»  
5 	» 	» 	800-1200  » 	» 	800  » » 	» 	»  40  ) » 	» 	» 	» 	» 

» 	1200 	» 	» 	1000  » 	» 	» 	50(1  » 	» 	» 	» 	» 

lJnderstiger  arbetet  1  timme, debiteras avgift för minst 	timme.  

b)  för svängning  m. m.  av fartyg i hamn: 

För fartyg av  100  registerton och därunder ...................... 160 mark. 
 För fartyg överstigande  100  registerton tillkommer därutöver för 

varje följande  100  registerton eller  del  därav .............. 30 	»  
För fartyg om  1 000  registerton och därutöver .................. 420 	» 

Overstiger  arbetet  1  timme, höjes avgiften med  25  %  för varje halv timme 
eller  del  därav. 

Fribrevsrittt  för Sjöfartsstyrelsen underlydande betjänte.  

I  cirkulär av  den 13  april  1920  har Sjöfartsstyrelsen meddelat samtliga 
lotsfördelruingschefer  till  kännedom, att Poststyrelsen,  på  därom av Sjöfarts-
styrelsen gjord framställning,  den 8  april  1920  förklarat, att Finlands Senats 

 den 17  oktober  1918  meddelade beslut om fribrevsrätt för Sjöfartsstyrelsen 
jämte densamma underlydande tjänstemän och inrättningar vid skriftväxling 
i tjänsteärenden med landets ämbets- och tjänstemän innefattar dylik rätt järn-
väl för Sjöfartsstyrelsen underlydande betjänte, såsom fyrskeppare, fyrmästare, 
lotsåldermän och ordningslotsar;  på  grund varav lotsfördelningscheferna äga 
att hos Poststyrelsen söka  restitution å de  belopp, som av desamma underlydande 
betjänte  under år 1919  utgivits för postporto och skriftväxling i tjänsteangelägen-
heter, för såvitt icke någon  del  därav allaredan blivit genom Sjöfartsstyrelsens 
atgärd ersctt. 

Besiktningen av frän Estland anlända fartyg.  

I  enlighet med Medicinalstyrelsens därom fattade beslut försiggår besikt-
ning av från Estland anlända fartyg i  Viborg  och Kotka  sedan den 23  april, 
i Lovisa  sedan den 27  april, i Borgä  sedan den 30  april och  å  Hogland  sedan den 
4  maj  1920.  

Sj öfartsstyrelsens tjänstemän. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 9  april  1920  utnämnt häradsskrivaren  Frans 
Herman  Hanernann  till  kammarförvant  vid Sjöfartsstyrelsens kamrerarkontor. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 16  april  1920  förordiiat  f. d.  clirektorn  Karl Emil 
Wichmann  att, räknat från  den 1  januari  1920, till den 1  maj  1920  bestrida  en 

 kammarförvanttjänst  vid Sjöfartsstyrelsens kanirerarkontor samt att därefter 
 till  utgången av juli månad  1920  handhava vården av Sjöfartsstyrelsens arkiv. 
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Sjöfartsstyrelsen har  den 27  april  1920  beviljat sekreteraren vid Sjöfarts - 
styrelsen  Harald Svensson tjänstiedighet  för sjuklighet  under  tiden  1  maj-1  sep-
tember  1920  med senatsextrakopisten  Tauno  Sundqvist som vikarie.  

Lots  Wrdelningarna.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 13  april  1920  beviljat chefen för  Ladoga lots- 
fördelning  Kaarlo Tuomas Laakso tj änstiedighet  för tiden  19  april-26  april 

 1920  med lotsfördelningschefsa•ssistenten  Arvo  Uno Anian Johansson som vikarie. 
Sjöfartsstyrelsen har samma dag beviljat lotsfördelningsehefsassistenten 

vid  Viborgs  lotsfördelning  Karl  Veli  Erik Wendell tjänstiedighet  för maj månad 
 1920  samt samtidigt förordnat befälhavaren  å  inspektionsfartyget Saima  Yrjö 

Peltonen  att  under Wendells  ledighet bestrida nämnda assistentbefattning 
ävensom  t. f. lotsfördelningschefen  i Saima  Lars Thuring  att jämte egen tjänst 
fungera  under  sagda maj månad såsom befälhavare  å  nämnda inspektionsfartyg 

Sjömätningsexpeditionerna.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 1  april  1920  förordnat  t. f. lotsfördelningseheferi 
 för Uleåborgs lotsfördelning  Väinö  Rafael Lybeck till t. f.  äldre lodare av andra. 

avlöningskiass vid första sjömötningsexpeditionen  under  sommaren  1920,  räknat 
från  den 1  maj  1920,  med lotsfördelningschefsassistenten vid Päijänne lotsfördel-
ning  Karl August  Kunnas som vikarie. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 9  april  1920  utnämnt sjökaptenen  Karl Anton 
Asser  Karlsson  till  äldre lodare av första avlöningsklass vid första sjömätnings- 
expeditionen. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 27  april  1920  förordnat lotsfördelningschefs-
assistenten vid  Vasa  lotsfördelning Valter Sarelius tifi  t. f.  äldre lodare av första 
avlöningskiass vid första sjömätningsexpeditionen  under kompanj  tiden  1920' 

 med sjökaptenen  Karl Oskar  Björkqvist  som vikarie. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 13  april  1920  förordnat äldre assistenten vid 

Sjöfartsstyrelsens sjökartaverk  Gustaf Ferdinand  Ljungberg att tiUsvidare 
räknat från  den 1januari 1920,  bestrida chefsbefattningen vid andra sjömätning&- 
expeditionen. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 20  april  1920  utnämnt teknikern  Lauri Fredri 1  
Albrecht till avfattare  vid andra sjömätningsexpeditionen. 

SjöfartsstyreLsen  har  den 27  april  1920  förordnat  t. f. lotsfördehthigschefen 
 för Saima fördelning  Lars Thuring till extra  lodare vid andra sjömätningsexpedi-

tionen  under  kampanjtiden  1920,  räknat från  den 15  maj  1920,  med assisten-
ten vid samma lotsfördelning  Matti  Mattila  som vikarie. 

Fartygsbesiktningsm ännen.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 6  april  1920  förordnat sjökaptenen  Emil  Härkönen 
tillsvidare tifi skrovbesiktningsman  i Kexhoims distrikt. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 9  april  1920  förordnat skepparen  Vihtori Pehko-
nen  till t. f.  suppleant för nautiska besiktningsmannen 'i  Idensalmi distrikt. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 9  april  1920  antagit maskinmästaren  Otto Robert 
 Johansson  till  biträdande maskinhesiktningsman  i Lovisa distrikt. 
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Sjöfartsstyrelsen har  den 13  april  1920  förordnat sjökaptenen  Gustaf Adolf 
Wahinian till riautisk  besiktningsman i  Tavastehius distrikt. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 23  april  1920  beviljat  supple anten förnautiska 
 besiktningsmannen  I  Torneå  distrikt  Väinö Hälliors  ansökt avsked. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 30  april  1920 till suppl€ ant  för nautiska besikt 
ningsniannen  i Kno pio distrikt förordnat skep aren Kalle  Hartikainen.  

Skepp  sm ätarna. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 9  april  1920  antagit sjökaptenen Viktor GrandelL 
 till biträdand skeppsznätare  i Helsingfors distrikt. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 23  april  1920  antagit sköjaptenen  Väinö Lybeck 
 till  suppleant för fartygsmätaren i  Uieöborgs distrikt. 

Statens hamnar. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 6  april  1920  beviljat hainkonstape1n vid  iSortan-
laks hamn  Pekka Saikkonen  ansökt avsked. 

Sj ofartsvsendets Tartyg. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 6  april  1920  förordnat maskinmästaren  Karl 
 Hjalmar Karlsson att  under  ordinarie innehavarens tjänstledighet bestrida 

första maskinmästartjänsten  å  inspektionsfartyget  Willinanstrand  under  tiden 
 1  april—i juli  1920.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 9  april  1920  beviljat  t. f.  andra maskinmästaren 
 å isbryt.arfartyget  Väinämöinen  Volter  Vilhelm  Lindblom tjänstiedighet  för 

tiden  15  april  —15  juni  1920.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 20  april  1920  förordnat andra maskinmästaren 

 å  inspektionsfartyget  Eläköön  Anders  Eliel Enqvist  till t. f.  andra maskinmästare 
 å  isbrytarfartyget  Väinämöinen,  räknat från  den 1  maj  1920,  samt maskinmästa-

ren  Karl Arvid 1osenblad at:t  från nämnda dag tillsvidare bestrida Enqvists 
tjänst. 

Lotsarna.  

Ladoga lotsfördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 9  april  1920  beviljat lotsen  -å Rahinasaari lots-

plats  Pekka' Parikka  ansökt avsked. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 16  april  1920  antagit  Pekka Pekanpoika Parikka 

 till extra  lotslärling  å Rahmasaari lots plats. 

Viborgs  lots  fördelning. 

Sjöfartsstyrelsen hai  den 6  april  1920  beviljat lotsen  å Trångsunds  lots-
plats  Samuel Tyffi  ansökt avsked.. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 13  april  1920  beviljat lotslärlingen  å  Boistö 
lotspiats  Gustaf Verner Holm  ett års tjänstlec1ighet, räknat frå.n  den 1  maj  1920  
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Sjöfartsstyrelsen har  den 13  april  1920  antagit biträdande lotsen Anseirn 
 Kantola  till lots å  Kaunissaari  lotsplats ävensom samma dag beviljat lotsålder-

mannen  å  Björkö  lots plats Hugo Pöntynen  ett ars tjänstiedighet, räknat fran 
 den 1  maj  1920,  med stvrmannen  Juhana  Alfred  Hellsten som vikarie. 

Helsingfors lots/ördelning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 9  april  1920  beviljat lotsen  Frans  Edvard Jonas-
son  å  Pörtö lots plats,  lotsen  Henrik Alexander Osterberg ä Han göud.ds  yttre  lots-
plats  och lotsen  Hugo Paul  Blomqvist  ä  Hangö adds  inre  lots plats  ansökt avsked. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 14  april  1920 föroi'dnat  Osvald  Berndt  Söderblom 
tifi  extra  lotslärling  å Hangöudds  yttre  lots plats,  

Sjöfartsstyrelsen  liar den 20  april  1920  antagit  Johan Harald  Andersson 
 till extra ].otslärlirig å  Hangöudds  inre  lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 27  april  1920  antagit  Emil Sven Stenroth till 
 lotslärling  G-rcihara lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 27  april  1920  antagit lotslärlingen Anian  Ferdi-
nand Grabber till lots  Tvärminne  lots plats.  

Åbo  lots lo..delning. 

Sj öfartsstyrelsen har  den 13  april  1920 förordriat  lotsen  Karl Henrik  Sjö-
berg  till t. f.  lotsålderman  a  Nystads  lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 16  april  1920  förordnat förra lotsen  Gustaf Erik 
 Gustafsson  till lots å  Bomarsunds lots plats  ävensom sjökaptenen  Matias Eligius 
 Sommarström  till t. f.  lotsålderman  å Nyhamne lotspiats. räluiat  frän  den 1  maj  

1920.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 20  april  1920  beviljat biträdande lotsen  a  Ny - 

ham us loteplats  Mikael Mauritz Karlsson ansökt avsked. 

Ålands  lots!ord e.lnin. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 9  april  1920  antagit  Gustaf Volter  Karlsson  till 
extra  lotslärling  å  Torpö  lots plats  ävensom  t.. f. fyrvaktaren å  Bogskärs fyr  Karl 
Anders  Jansson  till extra  lotslärling  å  Bomarsu uds lots plats. 

Vasa lotsfördeling.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 9  april  1920  beviljat lotsen  Frans Mickel  Sten-
fors  å Jlerikarvia lots plats  ansökt avsked. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 16  april  1920  antagit  Axel  Alfons Sjölund  till 
 lotslärling samt  John  Hilding Skognian och  Karl Gunnar Appelö till extra lots-

lärlingar  a  Ilögklubbs lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen  liar den 27  april  1920  antagit  Herman Lennart  Gammal 

 till extra  lotslärling  å  Ritgrunds  lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 20  april  1920  beviljat lotsåldermannen vid  Bäfsö 

lotsplats  Karl Johan  Eriksson tjänstiedighet  under  tiden  1  maj—! augusti  1920  
med lotsen  Frans  Aksel  Forss  som vikarie. 

Lotsen  Oskar Abner Appelö å  Högklubbs  lots plats  avled  den 6  april  1920. 
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Uleåborgs  lots  fördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 6  april  1920  antagit biträdande lotsen  Juho  Fred-

rik Aspegren  till lots  samt  Lauri  Hjerppe  och  Emil  Konstantin Aspegren  till 
extra  lotslärlingar  a A  jos lotspiats,  Martti  Hjalmar Höylityä.  till extra  lotslärling 

 å  Ulkogrunni lots plats  samt  Ernst Alexander Mattson  och Elis  Alexander 1-larald 
till extra  lotslärlingar  å  Tankar  lots plats  ävensom samma dag beviljat lotsålder-
mannen  a  sistsagda lot.splats Johan  Vilhelm Vilhelmsson ansökt avsked. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 13  april  1920  antagit  Albert  Haikara  och  Frans 
Johannes Daavittila till  lotslärlingar  å  iTiarjaniemi lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 23  april  1920  förordnat lotsen  Anders Leander 
 Sundqvist  till t. f. lotsåldernian å  Tankar  lots plats.  

Fyrarna. 

Viborgs lotsfördeluing. 
Sjöfartsstyrelsen  liar den 9  april  1920 på anhållaii  återtagit förordnandet 

för  Felix Robert Laanti  att vara  t. f.  fyrmästare vid  Hoglands norra fyrar. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 27  april  1920 på  begäran återtagit förordnandet 

för  t. f.  yngre fyrvaktaren  å  Hoalands  södra fyr Ludvig  Jaakkola,  räknat från 
 den 7 mars 1920.  

helsingfors  lots!  ördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 9  april  1920  antagit  Arthur Johannes  Holmström 

 till  yngre fyrvaktare  å  Bengtskärs  fyr. 

Åbo lots/ördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 13  april  1920  beviljat äldre fyrvaktaren  å  Utö fyr 

Melius Valfrid Finneman ansökt avsked, räknat från  den 1  maj  1920.  

Uleåborgs  lots  fördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 13  april  1920  ant.agit  Pekka Rautio  och  Heikki 

Yrjänen till  skötare av ledfyrarna  å  Santosenkari,  Santonen, Saa paskari  och 
Laitakari. 

Fyrfartygen. 

Helsingfors lotsfördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 9  april  1920  förordnat filaren Aksel Vilhelm Lind-

fors  till t. f.  maskinmästare  å  fyrfartyget Gamla Aransgrund,  räknat från  den 
1  april  1920.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 20  april  1920  förordnat  Karl  Edvard Ireneus 
Karlsson att tillsvidare, täknat från  den 6  april  1920,  bestrida styrmansbefatt-
ningen  å  lyrfartyget  Verkkomatala.  

Vasa lots!  ördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 6  april  1920  utnämnt fyrskepparen  å  fyrfartyget 

Nya Relandersgrund  Johan Erik  Lundström  till  enahanda befattning  a  fyrfar- 
O52-2O  
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tyget  Storkallegrund  ävensom fyrmästaren  å Säbbskärs  fyr, sjökaptenen Viktor 
 Verner Jurvelius till  fyrskeppare  a  fyrfartyget  S  ni  pan.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 16  april  1920  förordnat  Karl August Lax  att  under 
 ordinarie innehavarens ledighet och räknat från  den  dag fartygets utrustning 

vidtoge bestrida styrmansbefattningen  å  fyrfartyget  Helsingkallan  ävensom 
samma dag antagit styrmannen  Gustaf Ferdinand  Gustafsson  till  styrman och 
äldre fyrvaktare  å  fyrfartyget  Storkailegrund. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 20  april  192)  beviljat maskinmästaren  å  fyrfar-
tyget  Helsingkallan  Johan  Selin ansökt avsked. 

Beliuihavar-  och niaskinmästarbrev. 

Sjöfartsstyrelsen har tilldelat följande personer nedannämnda befälhavar-
'och maskinmästarbrev, nämligen: 

Sjö/captenobrev:  den 27  april  1920: Johan Anton  Jansson. 
Ko/ferdiskep'parbrev:  den 6  april  1920: Johan Gunnar  Nordberg; den9 april 

 1920: Bernhard  Kari;  den 20  april  1920: Arne Johannes  Stenroos.  
Rätt att såsom  östersjös/ceppare  föra befäl  å  lastfartyg om högst  300  brutto 

registertons dräktighet:  den 9  april  1920: Anton  Suomalainen,  Petter  Johan  Hurri, 
 Arvid  Kiljunen, Juhana Märkälä;  den 20  april  1920:  Aleksanteri Piela;  den 23 

april1920 : Anton  Nybom;  den 30  april  1920:  Pekka Pohjolainen. 
Kustskepparbrev:  den 6  april  1920:  Eemil Vainio:  den 20  april 1920:'Nestor 

Joakim Lindström. 
Rätt att föra befäl maskindrivna last/artyg för kusttrafik:  den 1  april  1920: 

 Antti Leskinen,  Adam  Pöllänen;  den 6  april  1920:  Kosti Ilmari Stenroos,  Axel 
 Jakobsson;  den 9  april  1920: Otto  Pettinen,  Esaias  Väkevä.  Johannes Hanttu, 

Frans Oskar  Innanen, Juho Hovi,  Elias Kähö,  Markku Lehikoinen;  den 13  april 
 1920: Berndt Emil  Karlsson,  August  Grönstrand;  den 20  april  1920:  Aleksanteri 

Tuuli, Toivo Seppä, Taavetti Mikkonen,  Johan  Johansson,  Anton Teikar', 
Frans Verner  Järvinen,  Kalle  Ville Torvelainen; den 23  april  1920:  Aleksanteri 
Hi.lska, Pekka Huttunen,  Kalle  Nestor  Pesonen, 011i  Fredrik  Muhonen;  den 27 

 april  1920:  Vihtori Piispa, Vifie Seppälä.  
Rätt att föra befäl  å  passagerarfartyg för inre farvattuen:  den 1  april  1920: 

 Antti Leskinen,  Adam  Pöllänen,  Salo  Vilhelm  Niemi, Juho  Kosonen,  Karl Johan 
 Eklöf,  Artur Hjalmar Gottfricl  Björklöf,  Richard IJivinen; den 6  april  1920: 

Albert Ansheim  Nordqvist,  Hemming Fritiof  Holmström;  den 9  april  1920: 
 Petter  Johan  Hurri,  Arvid  Kiljunen, Juhana Märkälä.  Esaias  Väkevä, Aaro 

Hämäläinen, Juho Hovi,  Elias Kähö,  Markku Lehikoinen, Kustaa  Adolf  Korjus, 
Offi Räsänen, Aleksanteri  Mäkelä,  Pekka Fritiof Jaatinen, Väinö  Johannes 

 Nordlund;  den 13  april  1920: Berndt Emil  Karlsson,  Karl August  Söderman, 
 Heikki  Laine, Juho Pekka Räihä,  Emil  Viikari,  Joel  Lehtinen,  Kalle  Vihtori 

Peittari,  Otto  Vilhelm  Wallenius,  Kristian  Hämäläinen,  Evert Kaijansinko; 
den 20  april  1920: Anton Teikari, Frans Verner  Järvinen,  Kalle  Ville Torvelamen, 

 Niilo Hulkkonen, Juho  Edvard  Lindroos,  Ville Hoffrén,  Taavetti Heikkanen. 
 Kalle  S  ilmi, Antti Nikkinen,  Axel Heribert Baarman, Anders Qvarnström, Karl 

Rudolf  Sjölund;  den 23  april  1920:  Aleksanteri Hilska, Pekka Huttunen,  Kalle 
 Nestor  Pesonen, Juho  Petter Kiirkkäinen, Kalle  Kustaa Virtanen,  Kalle  Korho-

nen.  Erik  Kustaa Hartikka,  Kalle  Oskar  Honkanen, Topias  Alfred  Peltonen, 
Mikko Oksanen, Onni  Erland  Taipale, Aleksanteri Kilpi,  Kalle Rajala,  Mann 

 Wilen,  Kalle Fredrik Jänt.ti;  den 27  april  1920:  Vihtori Piispa,  Kalle Rutanehi, 
 Jalmari  S ilmela, Otto  Majanen,  August  Petter Tolmunen,  Otto  Hytönen,  Otto 

Poyhonen, Herman  Karjalainen, Tivari Edvard  Kilpinen, Huugo Vihtori Järvi 
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lien, Otto  Forsell,  August. Leonard Rossi, Otto  Vilhelm  Tarvainen, Aatami 
Sthvonen,  Otto  Paananen,  Otto  Hjalmar  Will, Emil  Konstantin Jansson,  Ville 
Sppälä, Johannes  Pietiläinen,  Edvard  Korhonen, Jalmari  Arvid  Suvanto, 

 Kalle  Heikki  Kaipainen,  Kalle  Emil  Nieminen, Juho Hyytiäinen,  Kalle  Laine, 
Sulo  Alfred  Laaksonen,  Kalle  August  Laaksonen, Kiisti Keinanen;  den 30  april:  
I 920: Karl  Viktor Sjöström,  Berndt Einar  Nordström,  Karl  Viktor Andersson, 
Albinus Haikoneii. 

Rätt att. föra befäl  å  maskindrivna last/arlyg för inre farvattnert:  den 1  april  
I 920:  Sulo  Vilhelm  Niemi, Juho  Kosonen,  Emil Keräläinen,  Juho  Emil Salmi, 
Karl Johan EklöI,  Artur Hjalmar Got.tfrid  Björklöf,  Richard Ulvinen; defl  6  
april  1920: Albert. Anselm  Nordqvist;  den 9  april  1 920:  Aadi  Manninen. 
Aaro Hämäläinen, Kustaa.  Adolf  Korjus, Pekka Fritiof Jaatinen, Väinö 

 Johannes  Nordhund;  den 13  april  1920: Karl August  Söderman,  Urho Makko-
nen, Sefanias Jokinen,  Heikki  Laine,  Julio  Pekka Räihä,  Kristian  Hämä-
läinen,  Anders  Vilhelm Johansson,  Karl Emil  Grönberg;  den 20  april  1920: 
Heikki  Laakkonen, Yrjö Erlanti Humaloja,  Heikki  Lehtonen,  Juho  \Talfrid 
S:iarinen, iNiilo  Hulkkonen,  Julio  Edvard  Lindroos,  Ville Hoffréii.  Taavetti 
Heikkanen,  Kalle  Salmi,  Antti Nikkinen,  Axel Heribert Baarunan, Anders 
Qvarrist.röm, Karl Rudolf Sjölunci; den 23  april  1920: Ville  Korhonen .\Iatti 
Rautiainen, Eerikki  Silk,  Juho  Petter Kä.rkkäinen, Kalle  Kustaa Virtanen. 

 Kalle  Korhonen,  Erik  Kustaa Hartikka,  Kalle  Oskar  Honkanen. Topias  Alfred 
 Peltonen,  Nikko  Oksanen, Onni  Erland  Taipale, Aleksanteri Kilpi,  Kalle Rajala, 

Manii Wilén, Kalle Fredrik  Jäntti;  den 27  april  1 920: Erik  Juhana Vänttineii. 
 Emil  Liimatainen, Eevertti  Björk, Edvard Jalkanen,  August  Peltonen.  Emil 

Vaifrid  Fager,  Jaakko  Salomon  Nylund,  Frans Oskar  Lindfors. Kalle  Sutinen, 
 Oskar B.vt•öneii,  Kalle  Rutanen, Jalmari Salmela,  Otto  Majanen.  August  Petter 

Tolniunen,  Otto  Hytönen,  Otto  Pöyhönen,  Herman  Karjalainen, livari Edvard 
 Kilpinen, Huugo Vihtori Järvinen,  Otto  Forsell,  August Leonard Rossi. Otto 

 Vilhelm  Tarvainen, Aatami Sihvonen,  Otto  Paananen,  Otto  Hjalmar  Will. Lauri 
Boman, Emil  Konstantin Jansson,  Johannes Pietilainen,  Edvard  Korhonen, 

 Kalle  Lehtinen, Jalmari  Arvid  Suvanto,  Kalle  Heikki  Kaipainen.  Kalle  Emil 
 Nieminen. Juho  l-lyyt.iäinen,  Kalle  Laine, Sulo  Alfred  Laaksonen,  Kalle  August 

 Laaksonen, Kusti Keinänen;  den 30  april  1920: Karl  Viktor Sjöström,  Berndt 
Einar  Nordström,  Karl  Viktor Andersson, Albinus  1-laikonen. Emil  Konstantin 
Andersson. 

Rätt att vara styrman  å  maskindrivna last/artyg för kusttra/ik:  den 9  april  
1920:  Väinö  Johannes  Nordlund. 

Rätt att vara styrman  a  mindre passagerarfartyg:  den 21  april  1 920:  Anterus 
Albin  Makkonen.  

Rätt att. vara styrman  ci  mindre last/artyg för inre fa.rvattnen.  den 23  april  
1920: August Hyt.i. 

Överångmaskinm.ästarbrev:  den 9  april  1920:  Eliel  Johannes Wakander, 
Karl Alfred  Rosengren.  Johan Verner Fagerströin; den 1 6  april  1 920:  Viktor 

 Valerian  Siipi;  den 23  april  1920: David illukka, Karl  Hjalmar Karlsson,  Harald 
 Joris Jansén;  den 30  april  1920:  Aleksander Vänttinen. 

Ångmaskinm.iistarbrev:  den 1  april  1920:  Sulo  Verner  Murtonen,  August 
 Vikman,  Johannes Fritiof  Hukka, Pekka Hirvonen,  Gustaf  Fredrik  Hyvärinen. 

Rasilius Lunclen,  Nestor  Lehto,  Otto  Jokinen,  Leonard  Karhu, Juho  Vilhelm 
 Asikainen,  den 9  april  1920:  Paulinus  Salonen. Johaimes Kaivola,  Evert Harmo

-vuori (Huikkonen),  Robert Märkälä,  Eljas Edvard Kiuittinen,  Ernst Ferdinand 
 Vikman,  Karl Axel  Nikander;  den 16  april  1920: Otto  Fredrik  Aleksander  Manner. 

 Risto Tupptirainen,  Johan  Petter  Knuutinen,  Johan William  Salminen,  Ville 
Riisiö, Julius Bernhard Aaltio, Emil Henrik  Vuoristo, Vihtori 011ikainen,  Johan 
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Heikki  Auvinen, Vihtori Vuorensola, Kaarle  August Holmberg,  Pekka  Salo, 
Severin  Helander,  Alexander Georg  Andersson;  den 23  april  1920: Gustaf Adolf 

 Marin,  Antti Itkonen,  Petter Padatsu,  Mikko  Paavo  Einar  Vehviläinen, Juho 
Vihtori Salmela.,  Hjalmar Heikkanen,  Karl  Konstantin Enberg,  Matti Mänt.ylä, 

 Armas  Arvid Halme,  Ivar Ludvig Ulén,  Robert Reinhold Rehell,  Edvard ilmo-
neii,  Anton Valve, Verner Ferdinand  Kauppi,  Fredrik  Johannes  Johansson;  den 
27april 1920: Oskar  Vilhelm Reponen, Edvard Karivirta,  Johan Teodor  Korpela, 

 Johan Boman,  Mikael AlexanderEkholni;  den 30  april  1920: Oskar Villiam Ruot.
-salainen,  Lauri  Kustaa  Gabriel  Passi,  Adam  Saarelma  (Salin),  Taavetti Pa.rkko-

nen. 
Underånyma8kinmästarbrev:  den 1  april  1920:  Martti Nurmela,  Verner 

 Oikkonen,  August  Jalmari Merikukka,  August Lind, Eeser Bernhard Mielikäinen, 
 Juho Aleksander Puustinen, Vilho Seppänen, Veikko  Ferdinand  Niskanen, Vilho 
 Johannes  Salmela,  Johannes Alfred  Virtanen,  Ananias Arppiainen,  Vilho Kekä-

läinen, Eino  Heikki  Pöllänen,  Kalle  Jalmari Koivunen, Juhana Ropo, Simo Husu, 
Valto Aronen,  Kalle  Vartiainen,  Kalle  Halinen, Juho  Edvard Karlsson.  Jaakko 
Karppinen,  Ferdinand Olkkonen,  Aksel  Arvid Lindholm, ,Johannes  Kukkonen. 

 Erik Evert  Lindström,  Karl Emil  Gustafsson;  den 9  april  192<):  Pekka Räsänen, 
 Viktor  Alfred St.åhlström,  Aksel  Heinonen, Mikko  Turku, Adolf Johannes 

Poikalainen,  Kalle  Emil Kautt.o, Samuel  Rautiainen,  Einar  Ikonen,  Emil  Pirkka - 
lainen,  August  Pakarinen,  Svante Kilpia, Salorno  Johannes Pomell,  Aarne 

 Johannes Mickelsson. August Holm,  Antti Enianuel Vargelin, Eerikki Juho 
Touhonen,  Petter  August  Korhonen, Antti Vilho Happonen, Villiam Koponen, 

 Otto  Antikainen,  Tobias  Häkkinen, Sulo Reipas Rinne, Toivo Junnonen, Alek-
santeri Oksman,  Robert Matinen, Matti  Kangasniemi,  Elias Kirvesniies,  Antti 
Kangasmäki,  Emil  Marttinen, Juho Hämäläinen,  Viktor Kölviäinen,  Herman 

 Mikael Leppihuhta,  Johan Verner Leppihuhta,  Pekka Miettinen, Aleksa.nteri 
Ahokas,  August  Lindroos,  Kalle  Häkkinen, Taavetti Tarvainen,  Evert  Juhana. 
Mikkonen,  August  Karjalainen,  Nestor Huikkonen,  Kalle  Arponen,  Johan 
Alois  Roine, Albinus  Alexander  Möller,  Otto Vilhelni  Johansson;  den 16  april 

 1920:  Aleksanteri Laine, Yrjö  Vilhelm  Väänänen,  Heikki Viinamäki, Oskar 
Gerhard  Laitinen,  Kalle Reetrikki  Rekonen,  Adam  Juhana Noponen, Eenokki 
Salmela, Juho  Ville  Suomalainen,  David  Okko,  Nestor  Sinkkonen,  Emil Ville 

 Lipponen,  Uno  Anders  Korhonen, Aleksander Siiro, Onni  Herbert  Kauko  Sten-
berg,  Evert  Hjalmar  Franssila,  August  Antikainen, Kaarlo Sanfrid Nurmela, 

 Frans Verner  Rosvall, Kalle Hasu,  Juhana. Niemi,  Otto Herman  Kinnunen, 
Oskari Huttunen,  David Kemppi,  Joonas Kurki,  Edvard Nurhonen,  Oskar 
Alexander Paakkulainen, Kaapriel Toikka, Evert  Jukonen,  Robert  Kosunen. 

 Julio  Pekka Meriläinen, ,Jalrnar  Albin  Koikkalainen,  Viktor  Virtanen, Juho 
Kustaa  Renlund,  Juho  Paul  Henriksson,  Frans Oskar  Lintula,  August.  Vilhelm 

 Maukonen, Aatarni  Kalle  Pulkkinen,  Alexander  Nylund,  Johan 
Verner  Jokinen;  den 23  april  1920: Nestor Alfred Same,  Antti Kusti Nissinen, 
Juho Anttoni Halme, Juho  Kalle Tomppila,  Anton  Kohonen, Juho Nykänen, 

 Israel Ripatti, Matti  Mustonen,  Evert  Kohonen,  August Pärnänen,  Kalle  Arvo 
Myllyniemi,  Heikki Kyttinen,  Knut Häyrynen,  Juho Laakso, Aukusti Peltola, 
Kustaa Rabikainen,  Matti  Puustinen, Uuno  Albin  Mattila,  Salomon  Stenberg, 

 Mikko Haiko, Antti Kuka,  Adam Turku,  Kalle Sallin, Viktor Villehard Henriks-
son,  Nikolai Vuorinen, Pietari Juhana Pulkkinen,  Ville  Holopainen, Antti 

 Helve,  Viljam Ahonen, Erkki Juhana Sipinen,  Matti Hunho, Matti  Itkonen, 
Gimnar  Adolf  Björklund,  Karl Oskar  Lindén.  Johan August. Roos; den 27  ap-
ril  1920:  Isak  Aleksander Sassali, Kusti Jalovaara., Eemil Hynninen,  Kalle 

 Juhana Kettunen, Rikhard Nieminen,  Oskar  Fröjd,  Heikki  Juho Heikkinen, 
Juho Oksman, Pekka Vilho Rissanen,  Hjalmar  August  Karlsson;  den 31)  april 
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1920.:  Taavetti  Blom,  Artur Evald Ehrlund, Janne  Venäläinen,  Ville  Koponen, 
 <Johannes  Väätäinen,  Frans  Fredrik Höytylänmäki,  Oskari Voutilainen,  Matti 

 Monto,  Kalle  Kustaa Ojala,  Selim  Husu,  Johannes  Järnfors,  August  Tapanai-
nen,  Kustaa Aleksanteri  Karisberg,  Frans  Kustaa  Dahl, Henrik August  Sipola, 
lsak  Ferdinand  Halminen, Kustaa Vilho Räsänen.  Sakri  Antero Koskinen.  Adolf 

 Fredrik  Karvinen,  Karl Joel  Söderman. 

F'i iilaiids iitri kesrepresentati  on. 

Danmark.  
Köpenhamn 	 Generalkonsul 
Nakakov 	 \Tieekonsul  
Aarhus 	 »  
Esbjerg 	 » 
Kolding 	 »  

Kai  Bruun-Muus 
 T. G.  Kroyer 

Orurn  Petersen 
.1. J. Jensen  

hrislian Stenderup  

Norge.  
Arendal 	 Vicekonsul 	Bertrand Jacobsen 
Stavanger 	 Rangvald Bj ellan  d  
Fredriksstad 	 » 	Zach.  Backer 
Kristiansand 	 » 	David Vogt 
Larvik 	 » 	(.  J.  Miirer  

Fören  la  Sia fria  a 
Seattle,  \Vasli 	 Vieckonsul 	V.  Qvisl  

Spanien.  
(1adiz  Konsul René Arquis-Grosos  
Valencia  »  Carlos Antonio  Talavera  
Bilbao  Vicekonsul  Leopoldo Pardo 
Santander  *  Aristides Pardo e  Iruleta  
Vigo  Vicekonsul Frederieo Barreras Massó  
Malaga Enrique  Disdier  y  Mitj  ann  
Alicante  »  Miguel  Guardliola 
Torrevieja »  Pedro  Ballester Carcano  
Tarragona .Juan  Boa.da  Piqué  

Porivgal.  
Lissabon 	 T. f.  vicekonsul  Otto  \Vaiig  

Tyskland.  
Dresden  (Comeniusstr.  79). 	Vicekonsul 	Frenekell,  Karl v. 
Frankfurt am Main 	 » 	Kavaleff, ;Jacoh  

Frankrike.  
La Rochelle  och  La  Pallice 	Vicekoiisul 	Mörch,  Erik 
Dunkerque 	 » 	Duchateau,  E. L. M. M.  
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Rio de Janeiro 
(Rua  da.  Assamblea  27,  Post-
adress:  Caixa  Postal 249,  Tele-
grafadress:  Aaltio,  Code: Bent-
ley)  

Bra8ilien.  
Konsul  (consul  Eetu Aaltio 

honoraire)  

Kap-landet.  
Kapstaden 	 T. f.  vicekonsul  Mustonen,  F. M. N. 

I  detta häfte ingående uppgifter sträcka sig  till den 30  april  1920. 

/  

Helsingfors  1920. Statsråclets  tryckeri.  



I  il Sj  ofarts  styrelsens 
meddelanden.  

N:o  4. 	 - 	 Helsingfors,  den I  Juni 	 1920.  

Förordning  
angäeude berielse  I  vissa  Tall  för svenska fartyg att anlita kronolots.  

Given  i Helsingfors  den 21  maj  1920. 

På  föredragning av Handels- och  Industiirninistern stadgas som följer: 
Svenskt passagerarefart.yg, varmed regelbunden trafik idkas emellan  Sverige 

 och  Finland, är  efter  fern  turer fram och åter hefria.t. från anlit.ande av kronolots 
vid färd  till Finland  från första. tullbeva.kningsplats vid inloppsfarled och vid 
färd frau  Finland till  sista tullbevakningsplat.s vid ut.loppsfarled,  så  länge mot-
svarande förmån i svenskt, farvatten åtnjutes för finska passagerarefartyg i 
regelbunden trafik emellan  Finland  och  Sverige. 

Posthofordran  genom enskilda personer.  

Sedan till  Poststyrelsens kännedom kommit, att intrång i postverkets 
ensamrätt att befordra postförsändelser diirutinnan blivit gjord, att särskilda 
ångfartygs besättningar emot.tagit sådana för befordran antingen avgift.sfrit.t. 
eller  mot  ersättning, och  då  befaras kunde, att  de  nyligen förhöjda postavgifteriva. 
vore ägnade att stegra (letta missbruk, anhöll Postst.yrelsen i skrivelse av  den 22 

 maj  1920,  att Sjöfartsstyrelsen  på  lämpligt sätt ville fästa vederbörande redares 
u)pniärksamnh1et vid stadgandena i förordningen av  den 23  maj  1877  angående 
postbefordring  flied  enskilda personer eller bolag tillhöriga ångfartyg och dili-
genser, enligt vilka postverket förbehålles ensamrätt  till  befordring av post.för-
siindelser, samt besättningarna  å  ångfartyg vid äventyr av straffpåföljder för-
bjudas att vare sig avgiftsfuitt. eller  mot.  ersättning regelbundet eller tillfälligtvis 
befordra sådana försändelser. 

Dcii  15  juni  I 920  beslöt. Sjöfartsstyrelsen översäjida Poststyrelsens ovami-
berörda skrivelse  till sjöfaitsinspeld örerna  för vid tagande av ända niñ.lsenl iga 
åtgärder i saken. 

Lotsförlelniugarna.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 28  maj  11920 i)eviljat  assistenten vid  Viborgc 
 lots fiirdelcing  Karl  Veli  Erik Wendell  fortsatt t.jii.nst.ledighet. för sjukligluet. 

 under  juni manad  1924)  samt sanitidigt förordnat befäl havaremi  å inspektiorisfar-
tyget  Saimaa  Yrjö Peltonen  att  under lediglieten  bestrida, sagda a.ssistenttjänst 
ävensom  t. 1.  chefen för Salman. lotsfördelning, assistenten  Matti  Mattila  att. 

 under  nämnda tid fungera såsom liefiUhavire  ii inspekt.ionsfartyget Saimaa. 
r.391- a1  
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Sjömätningsexpeditionerna.  

Sjöfartsstyrelsen har deii  14  maj  1920  förordnat sjökaptenen  Karl •Johan 
 Enok Appelqvist  till t. f. chef  för  för.ta .jomaIning.sexpe.ditwnens trallriingscx 

peclit.ion och  t. f. 1)efälhaVare å trallningsfartvget  Åland ävensom yngre assisteii - 
 ten  vid Sjöfartsstyrelsens sjökartaverk  Aron  Eino  Richard  Nordlund  till extra 

tä.nstgörande  vid första sj örnii.tningsexpedit.innen med tjänstgöringsskyldighet 
vid trallningsexxslitöa ien  under  tv veek(  a ft  er  let  fartyget  A latids  kampanj 

 är 1920  vidtager. 

Fartygsbesiktniu gsnl innei  

Sjöfartsstyrelsen har  den 7  maj  1920  beviljat naut iska besiktningsinaiinen i 
Ny.siotts  distrikt, sjökaptenen  Lauri Thuring  ansökt avsked. Sjöfartsstyrelsen 
har  den 21  maj  I 920  med iiterkallande av sjökaptenen  Adolf Thonias Skogst.röin 

 förordnande förord nat sj ökaptenen  Karl Johan Blom 1 )erg till  skrovbesiktnings - 
 than  i Åbo distrikt. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 28  maj  I u20  beviljat nautiska besiktniugsmanneit 
i  .Joericv  c d-istrkt. sjökapteneri  Aleksander Frantsi  ansökt avsked. 

Sjö?artsvsendets  fartyg.  

Sjörfartsstyrelsen  har  den 18  maj  1920  beviljat första maskinmästaren  ñ. 
 inspektionsfartyget  Vaivoja  Valdemar Nikolaj  Forsberg  tjänst-ledighet för sjuk-

lighet från  den 15  maj  till den 15  juli  1920  och samtidigt förordna.t andra maskin-
mästaren  ä  sagda fartyg  Richard Nyroos  att  under  nämnda tid bestrida Fois

-bergs  befattning. 
Sjöfartsstyrelsen har dcii  28  maj  11)20 utnänint  fyrskepparen  å fyrfartygel 

 Storbrotten, sjökaptenen  Axel  Edvard Korsstroin  till  första styrman  it ishr-
tarfartyget Murtaja  ävensom samma dag beviljat, första styrmannen  å  isbrytar-
fartyget  Sampo  Selim  Alexander Eklund  tjänstledighet frän  den :  juni  1920 till 

 dess fartygets utrustning vidtager. 

Lotsarun. 

Viborgs lotsfördeln  im/. 

Sjöfartsstyrelsen  liar den 28  maj  1920  beviljat lntsliirlingen  1  fIaajsiaai 
 lots plats  Eino Nikolai Pohjola.  ett års tjithst.ledighet, räknat frn  den I  juni  1920, 

 ävensom samma dag förordnat förra lotslärlingen  Anton Reinhold  Karlsson 
 till extra  lotslärling  a  Boistö  lots plats  samt  extra lotsliirlingei  i (un nar Erland 

Michelsson  till extra  lotslärling  å  Orrengr'un.ds iotsn1a  ts.  

Helsinq/ars  lots  fördelning. 
Sjöfartsstyrelsen  liar den 4  maj  1920  antagit Ragnar i"cedrik Palmgren 

 till extra  lotslärling  a  fknosh'irs lotsp1at. 
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Ålands lots/ö'rdelning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 4  maj  1920  antagit  Eliel  Konstantin Jansson 
 till extra  lotslärling  ä  Nyhamns  lots plats. 

Vasa  lots/ördel?onxJ.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 4  maj  1920  antagit  Toivo  Arvid Ost.erman till 
extra  lotslärling  å  &tstmola lots plats, t. f. fyrvakta.ren  Tuho  Julius  Ranne  till 
extra Iotsläring  och  Einar Kaspoi Lindholm till  lotslärling  ä Rdfsö lotspiats 
iiVeflsOIfl på anhällan ätertagit förordnaudet  för  Frans isak Rosenberg  att vara 

 extra  lotslärling  ä. sistnänmda  lotsplats. 
Sjöfartsstyrelsen har (len  14  maj  192()  antagit  t. f.  lotslärlingen  Frans 

Oskar  Westerholm til!  extra  lotslärling  a  &ikjnuds  lois  plats.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 18  maj  1920  beviljat lotsliirlingen  a  Gashällans  

lots plats Karl Johan  Pihl två månaders tjänstledighet för sjuklighet.  

Sauna lots/ördelniiuj.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 4  maj  I 920  antagit förra lotslärlingen  Aarne 
 August Mann till extra lotslärli1lg  a  Kiopw lotspiats.  

Sj öfart•sstyrelsen har  den 7  maj  I 20  antagit förra. lotslänlingen  Samuli 
 Mann till extra. lot.slärling  a  AhI'ivnlahti  lots plats.  

Fyrarna.  

I'il.orqs lot./iirdeiniiig. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 28  maj  1920,  med upphävande av sjökaptenen 
 Aleksander Aholas förordnaiicic  att vara  t. f. fyrmästai'e å'l'vtärsaa.ti  fyr, för-

ordnat honom  till t•. f.  fyrmästare  å  Hogloiuls  norra /yrar ävensom förra fyr-
mästaren  Erik Anton  Penttilä  till t. f. f rmästare a  Tytürsauri  /,r  sanit,  med upp-
hävande av  t. f.  fyrmästaren  a  Rödskirs  tyr  August Karvonens  förordnande, för-
ordnat skepparen Evald  Jaakkola  till t. f.  fyrmästare  a  sistsagda  fyr.  

1-lelsing/ors lots/o.del  iung. 

Sjöfartsstyrelseii  har  den 7  maj  1920  beviljat yngre fyrvaktaren  å Sdder-
/y .  Paul  Ivar  Eklund  ansökt avsked, räknat frän  don 1  juni  1920. 

Fyniartygen. 

iielsöuj/ors lots/ördelning.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 18  maj  1920 utnämut t. 1. inaskininästaren å 
 fyrfartyget Verk  froniatala  Vihtori Santanen  till  maskinmästare och yngre fyr-

vaktare  ä  sagda fartyg. 



Åbo  lots  fördelninq. 

jöfartstyi'e1seii  har  den 21  maj  1920  uti  t tutu 	1  tuttu  (  ut  I 
I  )ahlqvkit liii  fyrskeppare  ä  fyrfartyget  I?elanfhi'/iH  Itu.  

Vasa  lots/ördelitimj. 

jöfartsstyrc1se.ti  har  den 4  maj  1920  ul.iiiiinttt  t 1.  iiiaskiIwlast4LreIu 
loliair  .1 -1  cii  rik Sjögren  till  itiaskinniästare  a  fyrfartyget  Hnipao.  

Sjöfartsstyrelsen har  dcii  14  maj  I 920  utnämiit  teknikern  Verner H  tig 
Franzén  till  maskitimästare  och yngre fyrvaktare  ui  fvrfutrtyget /Irl,uL/ico//iir/ 

Uleåborgs loistördelninu 
Sjöfartsstyiclseir  liar den 7  maj  11)20  utnänint 	Lu1  lit  tu  K late-  \lut.tt  L  

Andeis  ViklUn(l  till  styrman och äldre fyrvaktare  ii  fyrlartyget Pieviut  saint  sant- 
tidigt  liiiordtiat liorroni  till  Ivrskepieirc  a  ituiinndut.  fartyg  for  dcii  tid ordinarie  ui 

 ttcltutva.rcit  av  lucIa) titirig  iii lit  hitiiliail utt liuttidhut.vut dutt,t.irtr,ta.  

l  is1uig,i lsl, törricitta. 

tItt trq 	/eIJ  titt  ic/loll, 

Sjiifai1sstvi'eh'cii  liar dun 	S  maj  I 921)  iu  uttuhuilit  it  liuttiut)  lit  titta 	I\lut  tuttu  nert 
huu  att vara  tnist.uigiia.lskötaie  ur  IM '0  

Hel  i1 I  I%U-  och  HmaskiIunäsfaIbIev. 

Sjöfartsstyrclseii  har tilldelat  tttlaiiiiat,tiirla p(t  cot 	kil;a nIt 	1  ehti  
havar-  och  mnask,nmhstr,rhruv,  nämligen  

Kof/eidishcpj;arbiei'. dcii  7  maj  1920:  ( uuutaf  Emil II  iiggnlail  (Ler]  I 	nia  
11)20: Kr rut  Rredu4  rönt. 

Rätt  alt  rsom öslcisjöskcjijnsme !'öia hefuil  a  lastlartyg  om högst  300  brutt  ii 
 reglstertons draktighet: dcii  7  maj  1920:  [leikki Juhana  .Juuti;  den Ii  flhit.J  I ¶t( 

 Juho Eliel  l-iavela; dcii  I 4  maj  1920: Evert  Rar  itala:  (kult  25  milj  1924): Ant It 
11  haim  a  Kervmen.  

Rätt att föra  hefiil  ut  ,mIskim,(Irit'aa i.'14/auI!,tj  för  kasllio/ik: dcii  4  ritr.,j  I  ¶t2t 
 'linne Petter  Koiu4irrrn;  den 7  maj  11)20: 1  leikki Juhana  ,Juuti , Alcuksantttt 

Molairdem.  Viktor  Entil Lajnneii,  Konstantin  Pönni,  Antti  Kuitto, .Joosep  tu 
 \Tilhtnen. Pictari  Väkevä,  Emil  •Rurik Tavi, Konsta Lipponen, Lassi Pekka  Kui 

 n  ränien  t.  Mi kael  Luotonen.  An ton  Aliokas;  (len  14  maj  I 920:  Samuli  Kosoutet  I 
Emil  Piipari,  Aleksaurteri liirranen, \Villiarn Laakkorueri  ken 18  maj  1t)20.  Eveit 

 l-Iulkkoncn,  Anton  Laakso, Pietari Luo  kkorneii,  Aleksanteri  Kohi,  i-\lekutaiitttr 
Pvökäri, (  )ni tri  Aleksanteri  Juuti,  Vilho  Armas  Suomivieri ; dcii  21  maj  11)2tt 
Vcrnier'i Saarittenn: dcii  28  maj  1920;  Aleksanteii  Karhu. Väinö  Maimi,  Anton  Repi 

 rien.  Johan  l"redm'ik Ostergiön.  
Ratt att föra  hefal  a  passa  gelaifar/up,  för inre farvatinen: dcii  7  maj  11121 

 Jouuteppi Willanen,  Pietari Väkevä.  Emil  Rurik  Thvi,  Konsta Lipponen,  Lasuu 
 Pekka  Keinäuien,  Mikael  .Luotonen,  Anton  Ahokas,  Einrär Herihert Kinnuiuui 

 Moses  L(!ilt(ICr  Karppinen. Pekka.  Ville  .Kiinuöutcti Kttsti  Ville  Hu'ikltinert 'I'aavtt  Ii  
FFutlhuttutiuttti. Vtitin u,tttiu,itu  Ville  \utuutH Ktohtuutu iltautrues Nvhtttuuh. Aatit 
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Arkko,  Abraham Mäkeläinen,  Juho Fritiof Toivonen,  Oskar  Martikainen, Antti 
Väätäinen;  den 11  maj  1920: Johannes Manner, Matti Ahoranta; dcii 14  maj  1920: 
Axel Lutherus Lindholm,  Aleksanteri Innanen, Villiain Laakkonen, Taavetti 

 Stenberg,  Anders Varpenius, Anton  Koivula,  Johan Henrik  Ingelin, Antti  Hi -

inanen, Johan Paasonen,  Kalle Lehtonen, Kalle Atet  Peltonen,  Otto Vilhehn 
Sivón, Sylvesteri  Salminen,  Emil  Keskinen, Juho Nikolai Heino  den 18  maj  1920:  
Pietari Luukkonen, Aleksanteri  Koli,  Aleksanteri Pyökäri, Onni Aleksander 
Junti,  Ville  Räisänen,  Emil  Saarinen, Aukusti  Kontinen, Aapeli Hänninen, Uuno 
Juho Moisio, Toivo Kainulainen,  Kalle Pohjolainen,  Arvid Paakkonen,  Hjalmar 

 Oittinen.  Emil  ,Juho Turunen, Antti Saloino Nyyssönen,  Heikki Tiikkainen; 
den 28  maj  1920:  Antti Juhana Kervinen,  Anton Reponen, Johan U'redrik 
Ostergren,  Kaarlo Syvälahti, Aleksi  Lehtonen. Kalle Edvard  Hytönen,  Armas 
Albanus Rikman,  ])avid  Puttonen, Aadi  Johannes  Marttinen, Eemeli Arvi 
Enqvist, Antti  Johan  Kivinen,  Henrik  Wirtanen, Etnerik Pärnänon,  Viktor 
Raninen, Kalle Aalto,  Karl  Ivar  Backman, Albert Wass.  

Rätt att föra befäl il maskindrivna  last/artyg  för inre  farvatinen:  den 7 
 maj  1920: Oskar Vilkman, Herman  Lampinen,  Einar Heribert IKinnunen, Mu-

ses Leander Karppiiien,  Pekka  Ville  Könönen, Kusti  Ville  Heikkinen, Taavotti 
Hakkarainen, Fritiof Nieminen,  Ville August Kokinemi, Johannes  Nylund, 
Aadi Arkko,  Nikolai Eloniemi,  Oskar 11artikainen; den 11  maj  1920: Johaimnes 
1anner, Matti Ahoranta; den 14  maj  1920:  Kaarle  Artur  Jussila,  Armas  Antti 

Mikkola,  Johan Robert  Lehto, Martti Heleimius,  Robert Sinkko,  Kaarle Läliteemi-
mäki, Väinö Va.Ifrid Salnminen, Taavetti  Stenberg,  Anders Varpenius,  Auton 
Koivula.  Johan Henrik  Ingen.  Antti Hiniamien.  .Johan Paasonen,  Kalle Lehtoneim, 

 1 irnari  Saarinen,  Axel Lutherus Lindblom. Karl  Niemi,  August  Laaksonen, 
 Kalle Aret  Peltonen,  Otto  Vilhelm Sivén, Sylvesteri Salmiimen,  Einar Wiren; 

den 18  maj  1920:  Antti Salminen. Antti Kustaa Varpeimius,  Kalle  Emil  Kanerva, 
 Julius Ram itanen,  Juho  Saarinen, ,Ju  ho Einar  Niskanen,  Ville  Räisänen,  Emil 

 Saarinen, Aukusti  Koittinen, Aapeli Hänninen. Uuno .Juho Moisio, Toivo Kaiun-
laiiien,  Kalle Polijolaineri,  Arvid Paakkormemi. lijalmar Outinen.  Antti Salorno 
Nyyssönen, Ileikki Tiikkaineii: ileit  28  maj  1920:  Oskari Nieminen,  11 onrik 

 Kvarnström,  Kaarlo Syvähthti, Aleksi  Lehtonen, Kalle Edvard Ilytöneti, Ar-
muas Albaiius Riknian,  David  Puttonen. Aadi  •Johannes 1\Iarttiiieii,  Eemeli Arvi 
Eitqvist., Antti  Johan Kivimien. }leiirik  Virtanen.  Karl I  var Backrnan,  Albert 
\Vass 

Jnteru,,,stvkt n,,(ier,qhjI'm(,,(sbre, dcii  -I.  maj  1924):  .Johaii lJlt.inmtis Peusa; 
dcii 7 nlaj 1921):  Väinö Kyysöiicn, Atitoim Sinmola.  Julius Roti, Anton Iiela den 
14  maj  1920: Evert Mulli, Pärtty t\lulli, Erik  Suomalainen,  den 28  maj  1920: 
Karl  Ivar  Backman. -  

Över-  ngiiw.kinmristai'brev: tIen  7  maj  l 924):  Mauritz Vernet Grönfois, 
,Jolian  Adolf  Laaksonen,  Karl  Fredrik Stramidström:  den 14  maj  1920: Karl 
Alfred  Sjöblom:  den 1$  maj  I ¶420:  ,Jalmar Fabian Suomnela; den 21  maj  1920: 
Alfred ,Johau Konrad Rundmaii, den 2$  maj  1920: Gustaf Wimiter. 

Aiginn.skinnaistarbrev:  den 4  maj  1920: Alfred ,Jereniias  Kuusela,  Artur 
 Leonard Raiitelin; den 7  maj  1920:  rIeoot,  Väänänen,  Jumbo  Hirvonen,  ,Johan 

Henrik  Karlsson:  den 14  maj  1924): Erhard  Kuusisto, Väinö  Erik  Munek,  Kustaa 
 Ville  riirlI()tIen  Karl  Vilhelm Bergström,  Anton Bernhard Vikfors; den 18  maj 

 1920:  Antti Salminen, Eero Antero Anttila;  den 21  maj  1920:  Heino  Johannes 
Ilyväri,  Kalle  Jäntti,  Karl Liljeroos, Kati  Viktor Varelius,  Kustaa  Reinhold 

 Lappalainen,  August  Fredrik Stenfors;  den 28 11maj 1920:  Yrjö  Emil  Vartiainen, 
 Frans Josef  Mäkinen,  Armas  Lauri Gustnfsson. 

Underénqnwtskin miistarbrev. (1dm  4  maj  11)20:  Eino Kovalainen,  August 
 Ronkainen,  Adam ilirvonen; dcii  7  niaj 1920:  Aksel  Jaakko Väuittinen, Antti 
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Hänninen,  Otto Keurulainen,  Juho Pynnönen,  Kalle  Rossi,  Juho  Saarinen,  Toivo 
 Elias Liiniatainen, Oskar  Niemimaa.  Kalle  Viljam  Saarinen,  Aatami Sihvonen, 

Aatto  Johannes  Stolt,  Kustaa  Adolf Tick. August  Liimatainen Everti  Hamn, 
 Juho  Heikki  Viitanen,  Otto  Vilhelm  Tarvainen,  August Albin  Hyvärinen,  Matti 

Vehniäinen, Viljani  Saarinen,  Arvid  Vilhelm Valigren.  Albin  Ahonen,  August 
'l1eofjl  Hänninen, Niko Hakkarainen, Väinö  Fredrik  Nurmi, Juho Ansheim 
Viitanen,  Julio  Edvard  Vauhkonen, Eeniei Oskari Grönroos, Kaarle  August 

 ,Jokinen,  Karl Villeha.rd  Karlsson.  Eino  Viktor  Niemi, Väinö Koivunen,  Edvard 
Kaijanen.  Elias  Kohonen, Juuso  Ville  Itkonen, Taavetti Marttinen, Aleksanteri 
Hytönen,  Kalle  \Terneri  Timonen,  Ilmari ingelin,  Frans Teodor Väliniaa,  Pekka 
Eemeli Räisänen,  Benjamin Silvennoinen.  Kalle  Emil  Stolt,  Johannes Pietiläit ten 

 Eero Korhonen,  rroivo  Jaakko Markkanen.  Henrik  Nieminen:  den 14  maj  1920: 
 Konstantin  Järvinen.  Emil  Tikkanen. Juho Nieminen. Kaarle  Alf red Vihigren. 

 Vilho Järvinen,  Viktor Einolander,  Einar Alfred  Sivonen, Eevert Paronen, Gustat 
 Vilhelm  Piispanen,  Emanuel Kuukka.. August. Ritvanen,  .Joonas  Edvard Alho, 
 Albert  Pakarinen,  Otto  Manninen.  Kalle Ansheim .Piet•iläinen,  Emil  Strandman 

 Juho Hakkarainen, Toi vo  Aksel Moisio, Kalle  Lustig, Ville  Strandman,  Ville 
 Raatikainen,  Kalle  Alfred  Rutanen,  Julio  Pirkkalainen, Sulo  Evert Salenius. 

Einar  Korhonen, Vihtori •Julkunen, Vilho Torniiien Eero Rissanen,  Arvid 
Saimhien,  Pekka Juho Karvonen,  Kalle Fredrik  Vauhkonen, Eino Mykkänen. 

 August  Turunen,  Andeis Vaifrid  Alin den 18  maj  1920: Väiiiö  Mäkiä,  Oskar 
 Hytönen. Aatto  Johannes  Nieminen,  Kalle Eeva!d  Peltonen,  Matti  Oskari  Sa-

lenius,  Rikhard  Saarinen, Fritiof  Lampinen,  Petter ,Jalinar Selin, .Jalmar 'I1am-
melin,  Johannes Rosell, Konstatin Nisunen. Oskar Alho,  Kalle Silvonen,  Mikko 
Pesonen,  Kalle Eernil  Kokemäki, Vihtori Janhone.n, Joe1 Pynnönen, Nikolai 
Roslander, Eevert Salonen, Aleksaiitei'i Palonen,  Kalle Sivarider, Kalle  Niemi-
nen,  Hugo Valli,  Kalle  Jäntti, Oskari Villiarn Hyttinen, Huugo Sihvoiten. 
Juhana Laukka.neii,  Arvid Rautia.,  Eetu Pihvi,  Oskar  Nissinen, Ilmari Kovala.iiien. 

 Gustaf Anton  Lundsten,  Karl Ferdinand Fernström; den 21  maj  1920:  Edvard 
Pensa,  011i Pelkonen  Artur Spets, Kalle Hammar,  Johannes Valkamaa,  Vilho 

 Edvard  Harden, Arvid Laukniemi,  Kalle Ikonen,  Adam  Pulliainen, Kaarlo 
Nurnii.  Herman Helen,  Paavo  Väisänen. Kustaa Inkinen. Jaakko  Backnian,  Väinö 

 Vilhelm  Engblom:  den 28  maj  1920: Heikki  Jalmari Lehto,  Gunnar  Fredrik 
 Virtanen, Väinö Heribert Lehtiö.  Johan  Vilhelm Vuolio,  Antti Pelhi,  Johannes 

 Heikkonen, Jaakko Laukka.  John  Vilhelm Amatus Andersson,  Lauri F{olopai-
nen, Matti  Oskari Nieminen, Väinö  Adolf Keinoneri,  Vilho  August Virjula.  Kalle 
Eevert.  Mäkinen,  ,Julio  Oskari Ruoho,  Oskar  Vilhelm Saa.stanniuen. Sigfi'id 
Edvard %Vinter,  Anders  Jalmari Faarinen. 

(',I(krmotorma.s/'iu nIfar1)rH :  den 14  maj  I 92 : August Turn  tien. 

FiILla.I1(ls uti'i kesi'epi'eseiil atiott. 

.Nor(J. 

Fre(lriksha.ld Vicekorisul  A If R d 
Hamnierfest »  Tryggve  1-la win.  
Kristiansund  Johan Larsen. 
Skien  Ferdinand Bei'telst'ti.  
Tromsö » Eivind Wennevohl. 
Trond hj  elm . 	»  Johan  Elli ugsel  I.  
Vacisö »  Ku  ut 	Evaitger. 
\/ardö 	I  iiti.'riiiiist.ish Eeio Iainpn). 



-  

Latvia.  
Libau  - 	 Vicekoiisnl Torsteu Ekhiorn.  

Frankrike.  

Lyon 	 Konsul 	Eiigtie Riehoux,  
Tunis 	 Vicekonsul 	.Jules  Boullier.  

Italien..  
Rom 	 Konsul 	Enrico  Toniolo. 

*  
I  detta häfte  ingeirde  uppgifter sträcka sig  till den 31  maj  1920.  
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•  S.  Sjofartsstyrelsens  
meddelanden.  

N:o5, 	 Helsingfors,  den 1  Juli 	 1920.  

Ordningsreg  ler 

att iakttagas  a  sjöfartsväsendets fartyg.  

Sjöfartsstvielseit  har  den s  ju ni  I n20  fastställt följande ordiiiiigsregler 
att iakttagas  å  sjöfartsväsende underlydande fartyg:  

1. Såsnart  befälhavaren erhallit  order  att pahorja kampanjen, bör dcii för 
sjöfaitsväsendet fastställda t.jänstgörmgsvinhpeln hisas,  a  fartyg med tvä  master 
å  stormasten och  a  fartyg med endast.  en mast a  denna, och  må  ej nedhalas förrän 

 order  om fartygets upp]ii.ggtung meddelats i annat  fall. än då. den  skall uthytas 
 mot  Sjöfartsstyi'elsens  ellei  aiman  personlig bredvinipel.  

2. Samtidigt. nied tjänstgöringsvimpeln bOr även jöfartsväsei  idets flagga 
hissas  mi  fartygets flaggstang  ellei'  gaffel.  lTnder  gang  föres denna flagga oavbrutet 
natt och  (lag, men  i hamn  ellei  till  ankars hissas flaggan kl.  S f. in.  och nedhalas 
vid solens nedgaiig.  Under  möi.'ker  må  flaggan uthvtas  mot  tvâ.  lyktor,  den  övre 
med vitt och (len undre  flie(l hiatt sken. Efter  (let order  om uppläggning ut-
färdats,  ma  flaggan icke begagnas i annat  fall, än  dö fartyget. med egen maskin-
kraft förflyttas från ett ställe  till  ett annat,  

3 	Ligger fartyget. förtöj  t.  i hamn eller  till  ankars efter solens nedgang  till 
id. S f.  ni. och ankoinnier eller avgår'  under  denna t.id annat. sjöfart.sväseiidet.s el-
ler örlogsfartyg  till  eller ifrån platsen, bör flaggari hissa.s och sä,snart. det. ankom-
mande fartyget förtöjt.s eller a.nkrats nedhalas samtidigt. som  å  detta. samt i frå-
ga. om  utgående fartyg efter det detsamma kommit ur sikte.  

4. .l.)å.  tvenne av sjöfartsväsendets fartyg mötas eller komma i sikte av 
varandra, hör mi vartdera fartyget  ii  fört.oppen  hissas cic'ss av Sjöfartsstyrelsen 
fastställda nummer. varvi(l dcii yngre befälhavaren eller befälhavaren  ä (let  far-
tyg. varå chefskap icke befinner sig ombord. skall först  visa,  sitt fa.rt.vgs nummer. 
För någotdera av fartygen Sjöfa.rtsstyrelsens hre.dvimpel. besvaras nummersig-
nalen fråmi detta endast. genom hissande av signalcodestandard.  

5. Hälsning med flagga sker genom att a.kterfiaggan låtigsanit. sänkes 
och höjes  en  gäng. Skall särskild vördnadsbet.ygelse  visas,  bör flaggan förbliva 
sänkt.  till  dess det afl(ira fartyget passerat.  

6. Hälsning med flagga. bör ske följande  fall: 
a)  vid möte med fartyg, som för regeringens flagga eller bredvimnpel, eller 

Sjöfartsst.vrelsens bredvimpel, eller amiralsfla.gga eller bredvimpel;  
ii) 	ät  fartyget. i utländskt, farvatten  lte1'ar  fästning eller örlogsfartyg; 

samt 



- -  

c)  för att besvara annat fartygs hälsniiig. 
Har, enligt vad i  4  punkten sagts, nummerfiagga visats, behöver särskild 

hälsning med akterflagga icke ske.  
7.  Flaggning över topp, som försiggår endast  å  vissa högtidsdagar eller 

 på order  av Sjöfartsstyrelsen medan fartyget  under  kampanjen befinner sig i 
hamn, sker sålunda, att sjöfartsväsendets flagga av lämplig storlek hissas i  mast-
topparna utan att tj änstgöringsvimpeln nedhalas, varefter signaiflaggorna sträc-
kas  på  lika avstånd från varandra från klyvarbomsnocken eller förstäven över 
topparna i höjd mccl översta riggens fäste  till  akterflaggans nedre kant eller sol-
seglets aktersta fäste. Skall fartyget föra bredvimpel. ersätter denna  en  topp- 
flagga.  Under  gång föras endast toppfiaggor.  

S. Sorgebetygelse  medelst flaggning  a.  halv stång sker salunda, att  flag-
gaii  firas  till  eli  tredjedel av flaggst.åiigeris längd eller, om flagga.n föres  på  gaffel-
nocken,  till en  tredjedel av avståndet därifrån  till  hackbrädet; och bör härvid 
iakttagas, att innan flaggan hissas påhaiv stång, densamma skall vara hissacl i 
topp samt att  den  åter hissas i topp innan  den strykes. 

Under  gång  är  flaggning  på  halv stång icke tillåten i annat  fall, a••il då  av-
liden  person  finnes ombord. Ankommer fartyget ti]l eller avgår från hamn, 
där sorgebetygelse bör äga  rum,  föres flaggan  på  halv stång endast  under den  tid 
fartyget  är  förtöjt eller  till  ankars.  

9. A fvrfatvg,  som förlagts  å sin station,  bör  till  tecken härpå hissas  a  stor-
masten  en  gul flagga med blått kois, som föres  så  länge fartyget befinner sig 
därstädes. Såsnart fartyget lämnat  sin station  eller om det drivit ur sitf rätta 
läge, bör flaggan omedelbart nedt.agas. 

Etikettreqler.  
10. I neda.nnämnda fall  skall besiittningei vara uppställd  pa.  däck och 

befälhavaren mot.t.aga  vid fallrepstrappa eller landgang, nämligen:  
a) när överclirektören gr ombord för att företaga inspektion  å  eller  au- 

träda resa med något. av sjöfaitsväsendets fartyg eller när han efter slutad  iii-
spektion  eller resa lämnar fartyget;  

b) när chefen för  lots-  och fyravdelniugen företager inspektion  a  eller 
resa. med mspektionsfartyg eller  då  chefen för sjöfart.savclelningen inspekterar 
isbrytarfartvg:  

c) när republikens  president  går oinliorcl  a  eller avlägsnai sig från sjöfarts-
väsendets fartyg;  

d) när  minister,  militär mcci amiials eller  generals rang  går ombord  a  
eller avlägsnar sig från sj öfartsväsendets fart.yg samt  

e) när lotsförclelningschef vid kampanjens början första gången går om-
bord  å till  hans  disposition  ställt fartyg samt  då  han vid kampanjens  slut länmar 

 fartyget.  
11.  Fartygsbefälhavare bör tillhålla besättningen att medelst handens 

förande  till  mössan  på. milit.äriskt  vis hälsa sitt ehefskap. 

Särskilda  ordninqsforeskrifter.  
12. Då inspekt.io usfartyg.  vars tjänstgöring  är  förlagt utom Helsingfors 

lot.sförclelning, anländer  till }lelsingfors  eller avreser därifrån utan chefskap 
ombord, bör befälhavaren anmäla sig hos överdirektören och chefen för  lots- 
och fyravdelningen. und er tjänstetid  å  Sj öfarts.st.vrelsen och  under  annan tid 
heinnia hos  den sistbemälda.  Vid ankomst i annat  fall till  eller avresa från ort, 
där lotsfördelningschef finnes, bör anmälan ske hos denne. 



13. A  fartyg  må  icke utan ehefskapets tillstånd medtagas resa. befälets 
eller besättningens anhöriga, ej heller främmande personer eller främmande per-
soners tillhörigheter.  

14. Befälhavaren bör tillse, att manskapet  är  väl övat och disciplinerat 
samt att det iaktt.ager ett st.ädat uppförande.  

15. Utan befalining eller tillstånd av befälhavaren eller, där någon av 
chefskapet befinner sig ombord, av denne,  må  besättningen icke  gå.  i  land  eller 
eljest avlägsna sig från fartyget.  

16. Permittering av manskapet sker i allmänhet sálunda, att befälha-
varen meddelar styrman, första maskinniästaren eller bå.t.smannen uppgift. om 
tiden,  då  sådant får äga.  rum,  varefter dessa äga permittera (lem underlydande 
personer.  

17. Styrman och första. inaskinmnätare, ej heller första och andra maskin-
inatare  mä  erhålla  permission  samtidigt.  

is.  Manskapets kosthållning bör vara gemensam och höra dess måltider 
-vitt möjligt. intagas  på  bestämda tider.  

F. d. navigationsouicerares  vid Rysslatids Örlogstiotta beflhlsritt. 

Medelst, beslut av  den 9  juni  1920  har Statsrådet förklarat, att personer 
med finsk niedborgarrätt, vilka tjänat i egenskap av na.vigationsofficerare vid 
Rysslands örlogsflot.ta medan förordningen av  den l  april  1874  angående befäl 
och underbefäl  å  finska handelsfartyg varit i gällande kraft, skola anses hava för-
värvat. samma rätt att föra befäl  å  finska handelsfartyg som innehavare av sjö-
kapt.ensbrev. 

Pårniinstring  av Iartygsbesättniiig.  

I  ett'  till oinbudsinänneii  för latidets samtliga sjönianhus ställt. cirkuijir 
av  den 26  juni  1920 liar  Sjöfartsstyrelsen uppmanat ombudsmånnen att vid 
pårnönst.ring av fartvgsbesättning särskilt  till  Estland noggrant ia.kttaga före-
skrifterna i §:  18 morn. 2  och  3  i förordningen angående sjömanshusen,  given den 
30  april  1874, föt'  förebyggande av att personer, som icke innehava  pass  för sjö- 
,resor  till  utlandet, bleve  påtiiötistrade. 

Sjöfartssyrelseiis tjiinstenifin.  
Statsrådet. har  den 22  juni  1920 hevilja  chefen för  lots-  och fyravdel-

ningen, sjöfart.srå.det.  Jakob \Vilhelni Lybeck tjäiistledighet  för sjuklighet  under 
 augusti och september manader  1920.  

Sj  öiartsläroverkeii. 

Sjö! artsstirelseii  liar dcii 4  juli  1920 utnänmt sjökapt.enen  Matias  Jalo I'ui  ta  till  ilcli'e  lärare vid  no  eiqat.ion.sin.stitateg  j  Rauma.  

Lotsfördelningarna. 

S.jöfartstyrelsei'i  liar den 24i  juni  1920  beviljat. assistenten vid  Abo  lots- 
loi  ö fin  eq Ku1 Johan Blonihe tan-tledighct  toi  s'ukhuhet undt  i u]i ni  in id 
I O2  
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Fart.ygsbesik tiiingsmiiiinen.  

Sjöfartsstyrelsen har  den .15  juni  I 92() föiordnat  sjökaptenen  Otto  Huttunen 
 till  nautisk  besiktningsinan  i  Xyslotts' i/istriZ't.  

Sjöfartsstyrelsen har  den is juri  i  1 ¶)0  beviljat  maskinbesikt ilingsmannen  i  
Sor(iavaia itrikt  .J. Aströrn  ansökt avsked samt samtidigt förordnat  mekanikerii 

 Emil Johan Kiiveri  att bestrida sagda tjänst.  

jU1artSviiStMi(1etS lartyg.  

Sjöfartsstyrelsen har (len  1  juni  I 1)24)  hevilat t. 1.  första  stvi'mannen  a is-
bryta.i'fartyget Wiiindmöiaea Nikolaj N beig  tjänstledighet  un(ier  juni och juli 

 mimader  11)21).  
Sjöfartsstyrelsen har (len  4  juni  1920  beviljat  st:yrfllailncfl  ä ishrtarfai -

tyget  Sampo  Viktor  Alexander Söderholni t.jänstledighet  intill dess  fartygct 
 utrustning vidtager. 

Sjöfartsstyrelsen  liar  (len il juni  1920  beviljat första  styrmanndn  Karl 
Anton  Söderholm  och  t. f.  andra  st.vrmanhlen  Anders Albert l'ienluiid ii. isbiv-
tarfartyget  Tarmo  tjänstiedighet  intill  (less  tiden för fartygets utrustning vid-
ta ger. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 15  juni  I 920  beviljat första maskinmästaren  a 
 inspektionsfartyget  Wiilman.trami  Axel  Sigfrid  Liii(Iqvist  ansökt avsked,  läkiUlt 

 från  den I  juli  1920,  samt samtidigt  föI'O1'(lllit  maskinmästaren  Kail Hjalmai 
 Karlsson att bestrida sagda tjänst. räknat  frau sistsagda  dag. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 29  juni  I 92)  förordiiat maskiiiist en  Väinö  K  ,slci 

nen till t. f.  andra  maskinmästa.re  a  inspektionsfartyget  Valmoja.  
Sjöfartsstyrelsen har samma dag beviljat första maskinmästaren 

 inspekt.ionsfartyget  Kurs  Otto Rudolf \Vesteiholm  tjänstledighet  föi' sjukliglit 
 under  tiden  3  juli--3  augusti  1920  samt samtidigt  föna'dnat  i  f. inaskiiimätaui'iu 

ö. ibi'vtarfartvgc't Wiiinämiiin'n Vmil \iulN Eui1iil  It 	inidij iiämiula ti(l 
tetii  la  'i  iiI'Ii 	v!ii  

I 	I a  rh  

I'/)o1q?i lO1Jcn(/ /IH  iii/. 

Sjölartsstytel'-en  har  lcn  4  juni  192(4  beviljat  lotsiliili g'ui 
lOtSplat 	Abel 'Finunala tiliiiil tjauiil'liIi'l till hip I 	iuiii  1021. 

	

Ii' / / Ii(//Hi . 	/f'f/()/ /(  1, 

Sjöfartsstyielsen  har  dcii  1  juni  19244  bevilai I t II P 1/ l  ''tt!  a I ,t  <p/i0  

Anders  Ivar Karlsson  tj  än stledighet  för sj  uklighet  nu I(  i ju  iii H('  Il i  iii nm n m I  ci  

1924).  
Sjöfartsstyrelsen har  den 26  juni  192()  antagit  lotslarimgen  Kai'!  Mauritz 

Sjöberg  till lots a  Hanjöudd  10 I(  /{)t)il'/I  l  ven  rn Olu  r  si  if 0-I  dm01  t 1 
 lotslärling  a  Tvöumn  inne  1ot  »1t  /  

.1/ 	/(o 	!, /, 

Sjo.artsstyrelsen  liar den 4  juni  I 920 anti' ii lit in Ii ii,  ln  I 1 an P Pa,  ,i(i 
pai'I lo( j ,1iit 	Ivar  .JoIiiiin 	Jahiii' 	ill 1' t 	a,1ii lai  1W0  
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_-f/and$ lot$/örcleln ifl.(J. 

Sjöfartsstyreb4ell  har  den 11juni 19O  antagit lotsen  Matias Eligius  som-
inarströrn  till lotsålclerrna.n. hiträciande  lotsen  Karl  Konstantin Lindqvist oqli 

 extra  lotslärlingen  August  Hjalmar  Öhman  till  lotsar ävensom lotslä.riingen Al-
fons Ebenhard I'rimaii  till bit rädancie lots a  N;harnns  lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 1.8  juni  I )2)  antagit Gunnai Mikeal  Holmberg 
till extra Iot.slärling ii  Daii 1Ot7)l(th. 

Uleohorq.'.' lots/ordein iiiq. 

Sjöfartsstyreiseii  har  den 11  juni  11)24)  antagit förra lotslärlingen Eerik 
Sitpola  till lots a I  7kogrunni lot.plat.s.  

Sjöfartsstyrelsen  liar deii 2)  juni  1924)  beviljat lotslärlingen  a  Tanlar  lots
-pkits  Viktor  Allied 1öller tjänstiedighet under seglationstiden  I 94).  

Fyr  am a. 

Vibw'gs  lots  fördela  cng. 

Sjöfaitsstyi't'lsen  har  den 15  juni  1920  fiirordnat  Hei ihold Penttilä  till 

t. f.  yngre fyrvaktare  a  Hog/antis söt/ra  /jr. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 2)  juni  I 924),  inc I  upphävande av förordnaiideiia 

för  t. f.  yngre fvrvaktarna  Vilho  och  Matti  Niemelä., förorduat  Matti Aatola  och 
 Matti  Paasi  till t. I. \'ngre  fyrvaktare  a  &jnieui ii;r  samt  t. f. viigre fvrvaktaren 

Hödskärs  fyr Viktor  Taisi  till enalianda hefattning  a  H01/la'nds sodra  fyr ävensom  
I.  yngre fvrvaktaren  ö sistsagda  fyr  Reinhold  Penttilä  till ena.handa hefatt-

1HIILt  a  Rö/sk'i"s  f/il. 

helsingfors'  lots' / ordcin inçj. 

'jöIartsstyreLsen  har  den 26  juni  1924)  antagit  August Berndt  Dahlström 
 I vii vo lvrvald  nie  a  'Sö(1er.s'kurs' fyi'. 

l/,o lotsfördeln it,tj. 

" jt"tai -  I  \ t'l'.€'ii  in I  hii -I-  juni  1924)  antagit förra fvrvaktareii Aibmus 
Koiistaiitii Rrii-tröm  till ählic  fyrvaktare  a  L1ö  fyr. 

1/osa lotjni'tlelning. 

jöfaii iyrelsen  har deii  4  juni  1920 utiiänuit  styrmannen Petter Kandika 
 ill I  vinmat ai'  a 	7.drn' il/i. 

Fyrtartygell.  

1/f l.iiijIor.s lots/ördeln  ing.  

liar  (len  I  juni  1921),  med upphävande av förorduandet för 
 f i'kepparen a fvrfartyget Kallbadagrund Johan  Viktor Palmroth att vara 

 t. I. fyiskeppare  a  fvrfartyget (lain/a Aians'grnnd,  förordnat sjäkaptenen Ivar 
Eiikssou  till I. fvrslceppai'e  i sagda fvrfartyg. räknat  fin ii  (len  1  juni  I 924).  
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Aho  lotfördeln iaq.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 21  juni  1920. mccl  upphävande av det för  August 

 Sjöblom tidigare utfärdade förordnandet. lörorcinat Sjöblom att bestrida styr-
mans-  och äldre f'rvaktarLefat.tningen  a  fyrfartvget R1an"lrqrund. 

7eabw'cp  lots  fördela ing. 
Sjöfartsstyrelsen har  den $  juni  19 20  förordnat Tiakki Sanki  till t. f.  styr-man  it  fyrfartyget  Ple'iu,  under den  tid ni dinai ic tvrmannen handhar fyrskep-

parbef att ningen. 

Mistsigualstafioneriia. 

Vihorgs  lots  fördela  ill (f.  
Sjöfartsstyrelsen  liar  (len  29  juni  1 921)  förordnat andra mistignakkötaren  å  Lavanaari  ni istsiqncil4ation  B.  Suomalainen  att ensam handhava skötseln 

av sagda mistsignalsta.tion. 

Befälha'var-  och  iiiaskiiiniiistarbrev. 

Sjöfartsstyrelsen  hat  tilldelat neciaiinäinncta. personer följank  I etiilhavar-och maskinmästarbrev, nämligen: 
Sjökaptenbrec:  den 2  juni  1920: Alexius Anshelin  Sjögren.  Martin Olanne, Erik Alexander  Näsänen, Selim  Johannes Engbiom.  Arvi Sakari Peltonen,  Harald Rafael  Salmela,  Paul Kristian  Aarnio, .Jaakko Veikko Rangell.  Samuel  Vilhelm  Aarni:  den S  juni  1920; Erik Severjii Eiksson. Ernst Emil  Håkansson: dcii  ¶1  juni  1920:  Artur Villiam Ottosson.  Karl  Tryggve  Päiviö.  Fredrik  Robert Mellberg, Axel \ ilhelm  Lindström.  Allan Oscar Lindblom: den 15  juni  1920: Gustaf 

Leonard Saari: den 18juni 1920: August  Vilhelm Isaksson:  den 29  juni  1920: Karl Erhard •Julius Sundhloni.  
Rätt att såsom innehavare av  sjökjjtebiét'  föra befäl  a  handelsfartyg:  den 16  juni  1920:  Nikolai  Erik  Hjalmar Grönhagen. 
O.ctersyoskepparbrev.  (len  2  juni  1920: Frans  Aino  Suomi: den S  juni  192': Karl Job an Alfred  Karlsson. 
Rätt att såsom  dstersjOskeppare  föra befäl  a lastfartvg  om högst  30o Ijrutt-registertons dräktighet:  den 4  juni  1920: Matti Kä.äriä,  Mikko Kaukainen. Antti Fritsi;  den 8  juni  1920:  Valdemar Vartiala,  Jaakko Tumiinen:  .den 18  juni  192'): Julio  Nykänen. 
Js.nstskeppaibrev:  den 4  juni  920:  Vilhelm \Jöiikkönen:  den 21  juni  1920: Emil  Aleksanteri Pää.kkönen.  
Rätt att föra befäl  a  ma.ckindijrno  lastin rtyg löv ku.ttra/ik: dcii  4  juni  1920:  Aaro  Savolainen,  Albert. St.rrn,  Konstantin Kiinä,  Johannes  Nevalainen,  Karl Gustaf H enell Weiner  Luukkonen,  Karl  Vilhelm Sjöblom.  August  Matikainen,  Anton Reiman. Emil  Hellberg.  Otto Sunima.nen.  Toivo  Strandman,  Juho  Junk-karainen; den S  juni  1920: Herman  Saastamoinen, Antti Silvennoinen, Aleksander 

Hämäläinen;  den 9  juni  1920: Emil (iottfrid  Nordqvist..  Lennart Teodor  Lind-ström:  den 15  juni  1920: Ivan  Immonen.  Konstantin  Ahokas;  den 18  juni  1920: Karl Gustaf  Sjöholm, Eevert Löppöneii,  Adam  Väkevä,  Karl Johan  Södergård;  den 29  juni  1920:  Juha.na Henturien,  Fredrik  Alexander Wenlin.  
Rätt att föra befäl  it  jassagera.r/au1yq  för inre faruatinen:  den 4  juni  1920:  Antti Fritsi. Arust \ra lil a i icn.  Antcu Reinap, Fmil }{ellleig,  Otto Summanen, 
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Toivo Straudman, .JUh() Junkkaraineii,  Kalle Hillberg.  •Johan Emil Valliii,  Kalle 
Fritiof Herraneii.  Karl  Viktor Åberg,  Juho Koponen,  Leopold  Kuusela:  den S 
jul]i 1 920:  Jaakko  Tunn  men, Hei'maii  Saastamoinen,  Johannes Leonard Holmberg, 
Johan Gotthard  Bäckström;  den )  juni  .1920: livari Välimäki. Arvid Albinus Lai-
ho;  (len  11  juni  1920: Emeit Liiidroo; den 1  juni  19 20: Johan  Ludvig Engström, 

 Karl .Johaiisson.  Konstantin  Ahokas.  Kalle  Aleksi  Saari. Aukusti  Tuuli. Aleksan
-ten  Immonen:  den 18  juni  1920: Evert Löppönen. Adam  Väkevä,  August Ala-

maa.  Henrik Qvaruström.  Juho Xvkänen.  Viktor  Koskinen,  Otto  Vilhelm  Sep-
1)älählefl: den 21  juni  1920: Aleksan(ler Sorri,  .Juho  Viktor Verkkonen.  Pekka 
Hoffrén.  Kalle Edvard  Helenius;  den 26  juni  1920:  Aleksanteri Neva.lainen;  den 
29  juni  1920: Gustaf Konrad  Söderholm. Juhana Hentunen.  

Rätt att föra befäl  a  inciskindrivaa 1a4jrtrtyg  /ör inre /arvattnen: dcii  4  juni 
 1920:  Kaarle Hurme, Juho Kustaa  Anton  ullberg, Kalle Konstantin Saarinen, 

Jalmar Kakko.  Tuomas  Tittonen. Kalle Hillberg,  Johan Emil  Vallin, Kalle 
Fritiof Heiranen,  Karl  Viktor Åberg.  Juho Koponen:  den 8  juni  1920:  Juho Taa-
vetti Tirronen,  Johannes Leonard Holmberg. Johan Got•t.harcl  Bäckström;  den 
9  juni  1920: Ernst Verner  Mikael Signell. Herniaii  Niminen;  den 15  juni  1920: 
Johan  Ludvig Engström.  Karl 1-Ijalmar Johansen,  Kalle  Aleksi  Saari; den 18  juni 

 1920: August Alama.a,  Viktor  Koskinen,  Otto  Vilhelm Seppäläinen:  den 21  juni 
 102)1):  Aleksander Sorri, Juho \iktor erkkonen:  den 26  juni  1920:  Aleksanteri 

Nevalainen;  den 29  juni  1920: Gustaf Konrad  Söderholm. 
Overstyrmansbiev:  den 2  juni  1921):  Tyko  Rudolf  Bertel Mitt.ler,  Julio  Ilmari 

Baekberg,  Filip  Walter Hoilming, Frans  Aarne Lehtinen,  Evert  Torniainen, 
Kustaa Ilmari Pernaja,  Axel Valcieniar  Sjöblom:  den 4juni 1920: Gunnar Svens-
son: den S  juni  1920: Alfred Teodor Holmberg, ()le Trvgve  Lindén,  Johannes 
Berndt  Johansson, ('arl Nikolaj Olsén,  Herbert  Alfons Andersson. 

Styrinansbrev:  den I  juni  1920: Selim  Ludvig Ingnian:  den 2  juni  1920: 
 Arvo  Johannes  Blomqvist. Aarne  Oskar  Ahlgren, Sulo La.a.nti.  Frans Oskar 

 Huhtanen. ()tto  ['sko lHävrinen,  Oskar  Juhana Suomalainen,  Karl Johan  Johns-
son. Haiis  Arvid Arppe,  Mikael  Emil Lundell. Walter Andreas Stuhb, Gunnar 
Fritiof  Forsström,  Albin Ferdinand  Nygren.  Karl Fno Rafael Lundma.rk. Frans 
Anton Stenhom, Onnar  Sigfrid Nylund;  den 4  juni  1920,  Vilhelm  Mönkkönen, 

 Rudolf  Mikael Selin,  Mikko Pakarinen.  Karl Arthur  Holmqvist.,  Väinö }Ierinan 
 Eklund; den s  juni  1920:  Sten Börje  Hjelt.,  Karl Robert Lindblad, Nils  Viktor 

Andersson. Ant()n  Eliel Westerlund,  Einar Ala.rik Sneitz, den 9  juni  1920: Karl 
Paul Emanuel  Eriksson:  den 18  juni  1 920: Gustaf Harry Lindgren: den 21  juni 

 1920: Hugo Lindblad: den 29  juni  1920: Erik Einar Bruno  Johansson. 
UieIerstlmans/.irer:  den 2  juni  1020: Hugo Rafael  Sandström,  Otto  Heik-

kinen;  den 8  juni  1920: David Johan Levi i)avidsson. Gustaf Harry Lindgren. 
Interimistisict un(ierstyrnlansberis:  den 4  juni  1920:  Aapraham Mäkeläinen, 

 Evald Ma.nnonen.  Juhana Tuuli. Juho Peippo:  den 8  juni  1924): Johannes Leo-
nard Holmberg; den 9  juni  1920:  \Vilja  in Maiinonen: den  iS  juni  1920: Adam 

 Rantala,  Matti  Husu. Ilvan Immonen  .Matti  Veini. 
Oreran.gnaslcinmöstarbi'ei':  den 1  juni  1.920: Johan Fabian  Raatikainen,  Karl 

 Ossian Rajaniemi:  den 18  juni  1920: Arvid Wilhelm  i-Ienrikson. 
Ånrgnmaskinnuistai&rev:  den 1  juni  1920: Verner  Valdemar Larsén,  Karl Fe-

lix Richard  Lagerträd:  den S  juni  1920: Heikki  Mikkonen.  Johan Verner  Jokela, 
 Lauri Emil  Penttinen;  den 18  juni  1020.  Artur Vilhelm  Lindholm. 

Underänqmaski ,nmiistarhrer:  den 1  juni  19211):  Juho  Edvin Hillherg, Kalle 
 Johannes  Kovalainen. Ecu Vihtori Kovalainen. Alarik Ohimaa..  Oskar Teodor 
 Järvinen.  livar Oilka5.  Antti Nikkinen. •Tohan  Richard Harden: den S  Ilmi  1920: 

 Jooseppi Juhola.  Albin Pa,tinen. Arvid Emil  Hämäläinen, Antti  Vilhelm  Brun, 
 Kalle Hoffrén.  Taneli Hämäläinen. \[at.t  i Edvard Typpikari. Erland Silvemioi- 
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nen.  Toivo  Armas  Kettunen,  Arvid Emil Pikkaraiiien,  Juho Pölönen,  Hjalmar 
 Martikainen,  Heikki  Kettunen:  den 11juni 1920: Matti Ville  Kinnunen.  Harald 

Herman Sigurd Ruth:  (len  IS  juni  1920: Arvid Albinus  Laiho, Olavi Jalmari 
Pöyliö, Mikko Pövliö,  Artur  Arvid  Lampa.  Erkki Murtola.  Olof  Henrik Remes, 

 Elis  Aleksis R.ikman, Väinö Taa.vet•ti Kaijansinkko,  Henrik  Paavali Kukkonen, 
Kaarlo Vilho Vilenius.  Matti Grömifors.  onni  .Johannes  Kuusinen, Kaarle Aukusti 
Viherä:  den 21  juni  1920:  Hjalmar Kovaneti. lrho  .Jaakoppi Hopponen.  Hjalmar 

 Henrik  Järveläinen, Oskari Pa.rkldnen,  Karl Einar Stigell; den 29  juni  1920: 
 Juho  Heikki Saari. .me! Jakob  Sund,  Aleksander  Reiman. 

*  

I  detta häfte ingaende up)gitter sträcka. sig  till den 30  juni  1920. 

.-. 

.' -  

il 	 1 	I 	 - 	j 	1  



I el  Sjofartsstyrelsens  
meddelanden.  

N:o6. 	 Helsingfors,  den 1 September 	 192w 

Vapenstillestånclsfördraçjet  mellan Republiken  Finland 
 och Råds-Ryssland. 

Trãdde  i kraft  den 15  augusti  192U  klockan  12 p  dagen Dorpat-tid. 

Artikel  1. 
På  Karelska näset och frontavsnittet emellan Lintujärvi parallell och 

 Ladoga  kvarstanna vardera partens trupper i sina nuvarande ställningar. Ingen-
dera. partens flygmaskiner  få  passera  den  linje,  på  vilken dess trupper för när-
varande befinna sig. 

Artikel  2. 
i'å  backiga samt  på  avsnittet norr om Lintujärvi parallell intill gränsen 

 mot Norge  utgör  1917  års gräns emellan  Finland  och Ryssland demarkations-
linje, utom beträffande tvänne kommuner i Ryska Karelen,  Repola  och Pora

-järvi,  där dessa kommuners gräns  mot  norr, öster och söder bestämmes som  de-
markationslinj e.  

Artikel  3. 
På  avsnittet norr om Lintujärvi parallell intifi gränsen  mot Norge  för-

flyttas vardera partens trupper  till  ett avstånd av  5 kilometer  från clemarkations-
linjen. 

Artikel  4.  
Det enligt tredje artikeln uppkommande hältet av  10 kilometers  bredd 

erkännes som neutralt. Trupper och flygmaskiner  få  icke komma  in på  detta 
område.  På Ladoga. få.  fartyg och flygmaskiner icke passera dernarkationslinjen. 

Artikel  5.  

För ryska krigsfartyg gäller  under  tiden för vapenstilleståndet  på  Finska 
viken följande demarkationslinje: 

Linjen utgår från  den  punkt, (lär  i917  års rikgräns  till lands  emellan  Fin-
land  och Ryssland når Finska viken och sträcker sig  på 3 sjörnils  avstånd från 
Finlands kust intill Inoudds  meridian,  varvid  den  i början löper längs parallellen. 

Från  den  punkt, som  är  belägen  3  sjömil söder om Inoudd, löper dernarka-
tionslinjen vidare genom följande punkter:  

N:o 	1.  Bredd  N. 	600 04,6' ch 	längd 	0. 	29° 11,5'. 
» 	2. a 	» 	60° 00,5'  » 	» 	a 	28° 59,0'. 

3. » 	» 	60° 00,8'  » 	» 	» 	28° 44,6'. 
4. » 	59° 57,0'  » 	» 	» 	28° 29.2'. 

» 	5 » 	» 	P590 57,2' » 	» 	» 	28° 02,8'.  
3»1Q2O 
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Frånsistnämnda  punkt sträcker sig linjen utmed meridianen  0. 28 02,8'  söderut ända  till  Finska vikens kust  på  ryska sidan. 
Längderna äro uppgivna räknat från  Greenwich.  

Artikel  6.  
För finska krigsfartyg gäller samma demarkatioiislinje, som i före-

gående artikel fastställts för ryska krigsfartyg ända  till  punkten  N:o  5,  frau  vilken  den  sträcker sig i rät linje  till  Vigrunds  torn  och därifrån i samma riktning  till en  punkt belägen fyra sjömil frän tornet. Från denna punkt går linjen i rät 
riktning  till den  punkt, där landgränsen emellan Ryssland och Estland när 
Finska viken. 

Artikel  7. 
Fo.. vardera statens handelsfartyg. trallare.  lots-  och hvdrografiska fartyg 

ävensom för flytande transportinrättningar, som tjäna sistnämnda trenne 
fartygsgruppers behov, gäller  den  i  5  artikeln fastställda demarkationslirijen åna  till  punkten  N:o  5.  Härifrån sträcker sig linjen i riktning  mot Vigruncis torn, tills  densamma skär  117  års gräns emellan  Finland  och Ryssland, samt därefter utmed denna gräns. 

Anmärkning. Finska handelsfartyg  få  passera  den  förra gränsen emel-lan  Finland  och Ryssland väster om Vigrunds  torn.  

Artikel  8. 
Finland  förbinder sig att icke tralla det område, som  är  beläget öster om Stynudds  meridian.  

Artikel  9.  
Ryska trallare, hydrografiska och lotsfa.rtvg ävensom dessa betjänande 

flytande inrättningar  få under  utförandet av trallnings- eller lotsningsarheten  på  södra kustfarledens område, vid inträffande oväder och haveri,  då  det  är  oundgängligt att  under  dessa. förhållanden komplettera förråd ur egna transport-fartyg, vika  in  och lägga sig för ankar vid  Seiskari, Lavarusaarj  och Peninsaarj, 
likväl utan att härvid passera deui parallell, som löper genom Peninsaaris syd-
östra spets och utan att träda i någon som helst förbindelse med dessa öar. 

Artikel  10. 
i)emarkationslinjen  får icke anses såsom blivande riksgräns emellan  Fin-land  och Ryssland. 

Artikel  ii.  
Vapenstilleståndet avslutas  på 31  dagar och fortbestår därefter autonia-

tiskt samt upphör att gälla antingen efter förloppet av  de  första  31  dagarna eller senare  10  dagar efter det någondera parten. genom Inelldelan(1e  åt in 1  parten, uppsagt densamma. 
Artikel  12. 

De  i  3  artikeln förutsatta truppförfivt ln inga rna l)i;ra -lu ttti  -at a -t  inom sju dagar. räknat från  den  tid fördraget triler i kraft. 

Artikel i:t. 
För utredande och avgörande av frågor. vilka ja uti  tali  .tälle  kunna  a  

stå i sammanhang med tillämpningen av detta. fördrag, samt fuir prövnin och 
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avgörande av möjligen uppkommande ni.issföi'st.ancl  0(11  tvistigheter  i anledning 
av detta fördrag. tillsättas finsk-ryska blandade konimittéer:  en  central-
kommitté och fem lokala koinmittéer, Lokala kommittéer tillsättas för  de  olika 
frontavsnit.t.en enligt niilitärledningens överenskommelse. 

Artikel  14.  
Centralkommitténs och  de  lokala kommittéernas sammansättning. rättig-

heter och skyldigheter fastställas i följande instruktion. 

Artikel  15.  
Vapenstilleståndet träder i kraft efter förloppet av  48  timmar, räknat 

frän klockan  12 pa  dagen Dorpat-tid  den  dag,  då undertecknanclet  skedde.  
Till hekräftande  härav har detta fördrag av vardera partens befullmäkti-

gade undertecknats. 
UppI'ättat  pa  finska, svenska och ryska språken i tvänne  exemplar på 

 alla tre språken i staden i)orpat.  den 13  augusti  1920. 

Pamönstring  av  till sjötartsväsendet  hörande fiinktioniirer.  
I  cirkulär av  den 2  juli  1920  anmodade sjöfartsstyrelsen ombudsmäiinen 

vid samtliga sjöinenshus att noggrannt tillse», att icke några  till  sjöfartsväsendet 
hörande funktionärer blevo pämönstrade med mindre utredning förebragts 
därom, att  de  enligt intyg av närmaste ehefskap voro oforhindrade att antaga 
anställning  å ha ndelsfart.vg. -  

Beräkning av ma.skiudrivet fartygs niaskhist.yrka.  
I c'irkulär  av  den 2  juli  .1920 me(ldelade jöfartsstyreLsen sjöfartsinspe.k-

törerna till hiiniiedom  samt för att vederbörande besiktningsmän (lelgivas, att. 
ifall vid hesikt.ning av maskindrivet fartyg utredning icke förebragts om maskin-
styrkan uttryckt uti indikerade hästkrafter samt. besiktningsmannen icke ansåg 
sig kunna utröna densamma, fartygets ägare ägde anskaffa tillförlitlig utred-
ning härom genom intyg av  den  verkstad, varest maskinen förfärdigats. eller 
ock låta särskilt indikera maskinen. 

Lotsningsavgiftens iippbiraiide.  
Enär förfrågningar hos jöfartsstyrelsen framstälffs därom, huruledes 

i särskilda  fall den lotsningsavgift.  skulle uppbära.s, som fastställts genom för-
ordningen av  den 13  februari  1920,  fäste sjöfartsstyrelsen i cirkulär av  den 13 

 juli  1920 lot.sfördelningschefernas  uppmärksamhet. vid, att i iìysshcrörda för-
fattning ingående bestämmelser därom, att tidigare i ämnet utfärdade stadgandemi 
komme att upphävas, icke hade avseende  å  annat  än de avgiftshelopp, soni  (lär-
förinnan varit gällande,  men  däremot icke hänförde sig  till d  bestämmelser rö-
rande avgiftens erläggande och taxans tillämpning, som innehållas  bland  annat 
uti förordningen av  den 9  maj  1870,  sådan denna delvis ändrad lyder uti för-
ordningen av  den 21  april  1903,  vilka föreskrifter förty fortfarande och intill  
(less  därom annorlunda stadgades vore i gällande kraft.. 

Upphöraiide  av fartygsbesikt.ningsmännens riitt  aft  utfärda iiifyg 
angående heliuisrätt. 

Enär  en del  passagerarfartygs  b esikt.ningsmä.ii  i anledning av stadgandet. 
itt  i -- ta tvckct av  24 	i 	rordninUen an'ieitilc ptl igcraranfartv av  den 
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27 mars 1890,  sådan denna paragraf lyder i förordningen av  den 8  augusti  1919, 
 ansett sig vara fortfarande behöriga att utfärda sådana intyg angående befäls-

rätt, som omförmälas uti  13  §  sista stycket uti sistnämnda förordning, fäste 
Sjöfartsstyrelsen i cirkulär av  den 23  juli  1920  sjöfartsinspektörernas uppmärksam-
het vid, att nyssberörda paragraf blivit upphävd genom förordningen angående 
befäl och underbefäl  å  finska handelsfartyg av  den 18 mars 1919  samt att ut-
färdande av intyg av ifrågavarande  slag  således icke vidare ankomme  å  be-
siktningsmännen, vid vilket förhållande bestämmelsen uti sista stycket av  24 § 

 i förståberopade förordning icke heller numera ägde någon tillämpning. 

Privata fartygs skyldighet att vija för i gång varande krigsfartygskolonner. 

Enär marinmyncligheterna meddelat, att privata fartyg färdats genom 
i gång varande krigsfartygskolornier, har Sjöfartsstyrelsen i ett  till  samtliga 
sjöfartsinspektörer ställt cirkulär av  den 3  augusti  1920  upp inanat dessa att 

 på  lämpligt sätt meddela fartygsbefälhavare, att enligt vedertaget bruk privata 
fartyg böra för undvikande av fartygs sammanstötning ovillkorligen väja 
för krigsfartyg,  d  desamma  gå  i kolonu, oberoende av kolonnens kurs. 

Sj öl  arts! ärovorken.  

Statsrådet har  den 17  juni  1920  beviljat rektorn vid  Raumo  navigation$
-in8titut  Frans  Vilhelm  Laine  ansökt avsked. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 27  augusti  1920  beviljat äldre läraren vid  Raumo 
navigations institut. sjökaptenen  Matias  Jalo Putta tjänstledighet  under  höst-
terminen  1920,  räknat från  den 1  september  1920,  ävensom samtidigt förordnat 
jökaptenen  Väinö  Johannes  Ryti  att  under  nämnda tid bestrida sagda befattning. 

Lotsfördelningarna. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 2  juli  1920  bifallit  till  assistenten vid  Viboig 
lot8/ördelning,  sjökaptenen  Karl  Veli  Erik Wendells  samt befälhavaren  a  inspek-
tionsfartyget  Saimaa,  sjökaptenen  Yrjö Peltonens  anhållan om rätt att göra 
tjänstebyte. 

Sj ömätningsexpeditionerna. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 30  juli  1920  beviljat  t. 1.  äldre lodaren vid andra 
sjomätnangsexpdit'ionen,  t. f. lotsfördelningschefen Lauri Thuring  tjänstledighet 
för sjuklighet  under  tiden  15  .augusti-1  september  1920  ävensom samtidigt 
förordiiat sjökaptenen  Frans Verner  Bäckström att  under nimnda  tid bestrida 
sagda befattning. 

Fartygsbesiktningsmännen.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 0  juli  1920  förordnat sjökaptenen  Karl \rthur 
Lindblad till  suppleant för skrovbesiktningsmannen i Åbo distriit. 

Statens hamnar. 

Sjöfartsstyrelsen har (len  0  juli  1920 utiiämnt  sjökaptenen  011i Tampio 
 till bani n ka1 )t  ei  vid  Soita ilo  k  hani  ii  
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Sj öfartsväsendets fartyg. 

Sjöfartsstyrelsen  liar den 2  juli  192.0  beviljat, befälhavaren  å  isbrytar-
fartyget  Väinämöinen  Stanislaus Juhnewicz tjänstiedighet  under  tiden  20  juli- 
20  september  1920  med  t. f.  första styrmannen Nikolaj  Nyberg  som vikarie 
ävensom andra maskinmästaren  å ishrytarfart.vget  Sampo  Einar  Alfons Lind-
ström ansökt avsked. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 30  juli  1 92()  beviljat, första maskinmästaren 
 å  inspektionsfartyget Kurs  Otto Rudolf Vesterhoim tjänstiedighet  för sjuklig-

het under  tiden  3  augusti-3  september  1620  ävensom samtidigt förordnat 
 t. f.  maskinmästaren  å  isbrytarfartyget  Väinämöinen  Emil Anders  Enqvist 

 att  under  nämnda tid bestrida sagda befattning. 

Lotsarjia. 

Viborgs lots/ördelning.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 6  juli  1920  beviljat. lotslärlingen  Väinö ,Flasu 

 å  Fredrikshamns lots plats  ett års tjänstledighet, räknat från  den 1  augusti  1920.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 27  juli  1920 förordna.t  lotsen  David Sipari  att, 

räknat från  den 1  juli  1920,  bestrida lediga lotsàldermansbefatt.ningen  å  Kuorsalo 
lotspiats  till  dess densamma ordinariter besättes. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 31  augusti  1920  beviljat lotsåldermaniien  å  
Kotka  lots plats  Vilho Brunila  en  månads förlängd tjänstledighet, räknat från 

 den 1  oktober  1920.  
Helsing/ors lots/ördeining.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 2  juli  1920  beviljat lotsen  å  Baröswnds  lotsplats  
Emil Richard  Granroth  tjänstledighet för sjuklighet.  under  juli och augusti 
månader  1920.  

Sjöfartsstyrelsen har samma dag antagit  Albert  Vilhelm Liljeberg  till 
extra  lotslärling  å helsingfors lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 20  juli  1920  utnäinnt  biträdande lotsen Uno 
 Sergei  Larsson  till  lotsålderman  å  Hangöudds  inre  lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 10  augusti  1920  antagit  Karl Gunnar  Rosenvall 
tifi  extra  lotslärling  ä  Rönnskärs  lots plats.  

Lotsen  Anders  Ivar Karlsson  å  Hetsinq/ors lots plats  avled  den 13  augusti  
1920.  

Aho lots/ördeln  ing. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 31  augusti  1920  beviljat  extra  lotslärlingen  å 

Lypertö lots plats Rudolf  Eliel Luotolahti  ett års tjänstiedighet., räknat från  den 
1  september  1920.  

Ålands lots/ördelnin  g.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 2  juli  1920  antagit biträdande lotsen  Adolf 

 Fredrik Wennström  till lots å  Bonuxrsunds lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 13  juli  1920  antagit biträdande lotsen Alfons 

Ebenhard Friman  å  Nyhamns  lots plats till lots å  sagda lotsplats. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 10  augusti  1920  antagit  extra  lotslärlingen 

 Leander A1fredAndersson å  Nyhamns  lots piais  till lots å  sagda lotsplat.s. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 31  augusti  1920  antagit Nikanor  Gideon  Emils- 

son till extra  lotslärling  ö  Nyh.amns lots plats. 
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Vasa  lotsfördelning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 2  juli  1920  transporterat lotsen  Emil  Edvard 
Björka.s från Ytteruddskärs lotspiats  till lots å  Brändö lotspiats  ävensom antagit 

 Herman Lennart  Gammal  till extra  lotslärling  å  Ritgrunds lotplats. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 23  juli  1920  antagit biträdande lotsen  Gustaf 

Emil Johan  Gammal  till lots  ävensom  Verner  Björkas  till extra  lotslärling  ä 
Ytteruddskärs  lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 20  augusti  1920  förordnat lotsen  Frans  Aksel 
 Forss  att från  den 5  augusti  1920  tillsvidare jämte egen syssla bestrida  lots-

å.ldermanstjänsten å  Räfsö  lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 27  augusti  1920  beviljat lotslärlingen  Karl Johan  

Pihl  å  Göshäiians  lots plats  ansdkt  avsked. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 31  augusti  1920  beviljat lotsen  Karl  Aksel  Holm-

berg a  Bergskär.s lotspiats tjänstiedighet  pk  fem månader. räknat från  den 1 d-
eem  ber  1920. 

Uteäborgs lots/ördelning.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 20  augusti  1920  beviljat lotslärlingen  å  Truilö
-grands  lots plats Karl Johan Vehkoja  ett års tjänstledighet, räknat från  den 2()  

augusti  1920. 
Päijänne iots/ördelning.  

Sjöfartsstyrelsen har (len  3()  juli  1920  beviljat lotsen  Hugo Sivén å  Anian
-pelto lotspiats  tjänstledighet från  den I  september  till den 31  december  1920  och 

samtidigt förordnat lotsen Arori Helin att  under  nämnda tid bestrida sagda  lots-
syssla. 

Fyrarna. 

Vilorgs lots/ördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 23  juli  1920  förordnat  Mauno  Vilhelm  Mikkola 

 till t. f.  yngre fyrvaktare  å  iJogland  S  norra fyrar med tjänstgöringsskyldighet  
å  Narvi  fyr. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 31  augusti  1920  beviljat ansökt avsked  åt  sköta- 
ren av Lovisa led/ijrar  Karl Ferdinand \Valldén  ävensom samtidigt förordnat 
Mauritz Evald Waildén att från  den 1  september  1920 till  utgången av sagda 

 år  sköta nämnda ledfyrar.  

A lands  iots/ördelninu.  

Äldre fsrrvaktaren  å  Korsö fyr  Gustaf Richard  Sundholm  avled  den 3  juli  
1920.  

Sjöfartsstyrelsen har len  2u  juli  I 92o  antagit  Karl IThu Karlssn tifl  extra  
fyrvaktare  å  Märkets fyr.  

I (151  lI/nr(iel,1  1 /11/.  

Sjöfartsstyrelsen har (len  17  augusti  1920  antaLrit  lotsen I'rans Aksel 1'orss 
 till kötare  av le(lfvren  a  Thife 	ii  ml'ir 
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Fyrfartygen. 

Helsingfors lots,fördein ing. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 23  juli  1920  förordnat första styrmannen  a  fyr-

fartyget Storbrotten  August  Valfrid  Söderholm  att, räknat från  den 1  juli  1920,  
jämte egen tjänst bestrida fyrskeppa.rbefattningen  å  nämnda fartyg intill dess 
befattningen ord inariter besättes. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 10  augusti  1920  beviljat fyrskepparen  å  fyrfar-tyget  Verkkomatala Villiam  Gerhard .1 ohans tjänstiedighet  för sjuklighet  under 
 augusti månad  1920  ävensom samtidigt förordnat  t. f. styrmaiinen  och äldre 

fyrvaktaren  å  nämnda fartyg  Karl  Edvard Treneus Karlsson att  under  ovan-
nämnda tid jämte egen tjänst bestrida sagda fyrskepparhefattning.  

Vasa  lotsfirdelning.  

Sjöfartsstyrelsen  bar den 24  augusti  1920  bevilja maskinmästaren oii 
yngre fyrvaktaren  å  fyrfartyget  Ilelsingkalian  Verner Hugo  Franzén ansökt 
avsked 

Mistsirénerna. 

Viborgs lots/ördelninq.  
Sjöfartsstyrelsen har dcii  31  augusti  1920  tillsvidare antagit Vilhelm .laak

-kola till mistsirénskötare  å  .Rödskär fyr. 

Befålhavar-  och inaskinmästarbrev. 

Sjöfartsstyrelsen har tilldelat nedannämnda persoier följande befäl-
havar- och maskinmästarbrev, nämligen: 

Sjökaptensbrev:  den 20  juli  1920: Lars  Runar  Vinsten. 
Rätt att såsom innehavare av sjökaptensbrev föra befäl  a  handelsfartyg: 

 den 2  juli  1920: Iöjtna.nten Alexander Beuermanrì, kommodoren Alexander 
Beuermann  

Rätt att såsom innehavare av  dstersjöskepparbrev  föra befäl  å lastfartvg 
 om högst  300 bruttoregistertons  dräktighet:  den 2  juli  1920:  Mikko Suomalainen:  (len  6  juli  1920:  Jalmari Jaakkola dcii  13  juli  1920:  Tuomas Inkinen;  den :3  au-gusti  1920:  Toivo Kari.  

Rätt att föra befäl  å  maskindrivna  last  fartyg för kvsttrafik:  den 2  juli  1920: 
 Toivo  Armas  Puustinen, Mihail Jermolajew Loginow,  Johan Henrik  Torvinen:  den 9  juli  1920: Anton Putus, Arndt  Nissinen.  Kristian  Lammi,  Leander Kor)pa: 

den 17  augusti  1920: August Engelbert Lemström; den 20  augusti  1920: Oskar 
 Laitinen,  Matti  Hämäläinen, Simo Pukki,  Albert Kyvtsönen: den 27  augusti  

1920:  Thume Theodor Grandell.  
Rätt att föra befäl  å  passagerarfartyg för inre farvattnen:  den 2  juli  1920: 

Otto  Vilho Holopainen, Mihail Jermolaje\v Loginov,  Johan Henrik  Torvinen. 
 Kalle  1-lakkarainen,  Eino  Alfred rilliurén Otto  Vilhelm i\lultanen,  Otto Ville 

 Holopainen,  Frans  Fredrik  Ferdinand  Kokko, Villiam  Pasanen;  (ich  6  juli  1920: 
 Viktor  Aleksander  Lovén:  den 9  juli  1920:  Auton Putus,  Arndt  Nissinen. Juho 

Juutilainen,  IF!  enrik  Johannes  Mustonen, Juho  Fredrik Nordström; dcii  1 3  juli  
1920: Johan Lommi, Karl .Tohan  Pakkanen, Kail  Joel  Grönqvist:  den 20  juli  1920:  Antti Karhu, Ansellm  Salo: den 3  augusti  1920: Axel  Mauritz Sjöberg. 

 Frans Robert  Karlberg:  den 17  augusti  1920: August Engelbert. Lemström. 
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Alfred Johannes Maimsten,  Kaarlo Aappo Hautajärvi;  den 27  augusti  1920: 
Johan  Valter Nysten, Thure  Theodor GrandeR.  

Rätt att föra befäl  ä  maskindrivna last/.artyg /ör inre farvattnen:  den 2  juli 
 1920: Otto  Vilho Holopainen,  Lauri  Akseli Viljanen, Taavetti  Dunder, Kalle 
 Hakkarainen, Eino  Alfred  Thurén,  Otto  Vilhelm Multanen,  Otto Ville Holopai-

neii, Frans  Fredrik  Ferdinand  Kokko. Villiam  Pasanen;  den 6  juli  1920: Herman 
 Nurminen,  Viktor  Aleksander  Lovén;  den 9  juli  1920:  Juho Juutilainen,  Henrik 

Johannes  Mustonen, Juho  Fredrik Nordström;  den 13  juli  1920:  Viktor Johans-
son,  Johan Lommi; den 20  juli  1920:  Antti Karhu, Anselm  Salo; den 27  juli  1920: 
Evert Salmi; den 3  augusti  1920: Evert  Heikkonen,  Axel  Mauritz Sjöberg,  Frans 
Robert Kariberg; den 17  augusti  1920: Alfred .1 ohannes Maimsten,  Kaarlo Aappo 
Hautajärvi,  John Theodor  Karlsson;  den 20  augusti  1920:  Hermo Kosunen, 
Antti Kustaa Heinonen. 

Överstyrrnansbrev:  den 31  augusti  1920:  Väinö  Herman Eklund. 
&yrrnansbrev:  den 3  augusti  1920:  Hilding  Torvald  Joakim Mether;  den 

27  augusti  1920: Leopold  Viktor Peirnatien. 
Understyrmansbrev:  den 20  augusti  1920: Karl E. Roos. 
Övergdngrnaskinmästarbrev:  den 9  juli  1920:  Kustaa  Lauri Salenius, Frans 

Fritiof Sandell; den 16  juli  1920:  Selim Adam  Hämäläinen;  den 30  juli  1920: 
Johannes ilmari Salo; den 13  augusti  1920: Karl  Fredrik  Rantanen;  den 20  au-
gusti  1920:  Valter Viktor Nordström;  den 24  augusti  1920: Gustav Arvid Vester

-lund,  Johan  Brynolf Alho,  Hugo Richard  Holmström,  Johan Alfred Ahistrand 
 (Karlsson);  den 31  augusti  1920:  Sulo eliks  Mättö,  Karl Frans Alexander  Sten- 

liian. 
_4ngmaskinrnästarbrev:  den 9  juli  1920:  Antti Oinonen,  Lauri  Ilmari Oksa-

iien, Yrjö Soini,  Richard  Kärki;  den 16  juli  1920:  Viljo  Arvid Gylden, Arnold 
Eukarius Fagerstolt.; dcii  20  juli  1920: Aatarni  Karttunen,  Karl Severin  Sund-
qvist; dcii  30  juli  1920:  Toivo  Leonard  Ketola, ,Juho  Parkkonen;  den 10  augusti  
1920: Adolf  Fredrik Förström;  den 13  augusti  1920: Efraim  Vilhelm  Eloranta, 
Risto Aukusti  Aalto;  den 20  augusti  1920:  Juho  Valdemar  ,Järvinen,  Gustav 

 Viktor  Salo; den 24  augusti  1920:  Kaarlo  Fabian  Haaranen, Kaarle Viljo Virta-
nen;  den 31  augusti  1920: Otto  Pulkkinen, Juho  Henrik  Esko.  Edvin Konstantin 
Osterdalil. 

Underângnia.skinmi.starbrev:  den 9  juli  1920: Frans Aukusti  Helenius-Tasso, 
Antti Moilanen,  Matti  Toivanen, Antti  Turku, Johan  Niemi, Eino Hoffrén, 
Hiskias Hämäläinen, Juho  Valtonen, Kalle  Kustaa Autio,  Heikki  Torvinen, 

 Otto  Vilhelm Tokonen,  Lauri  Holappa. Juho  Ismael  Blixt, Matfej Balagurow, 
 Herman Tuomnainen, i\likko Johannes  Oinonen,  Otto }lakkarainen, Reinhold 

Parorien, Heikki  Alander, Jooseppi Viskari, •Juho Rämö, Mikko Pönni, Kaarlo 
 Fredrik  Niskanen, Taavetti Leppänen, Aleksanteri Körri,  Elias  Kärkkäinen. 

Pekka Kinnunen, Aatami Jukonen, Pekka HämiUäinen,  Oskar  Hiltunen, Antti 
Halonen. 011i ,Juhana Behm,  Elias Antonov,  Väinö Montonen, Pietari Pönni, 

 Heikki Konst.a  Heikkinen, Antti Taalikka;  den 16  juli  1920:  Antti Maunu, Juho 
 Heikki  Gerdt, Jooseppi Talonpoika, Jalmar Kolehmainen,  Paavo  Juhana Koleh-

mainen. Antti Pekka.  Grönfors,  Otto  Vilho Launonen,  Viktor  Runar Rosqvist, 
Toivo  Emil Illukka,  Uuno  Vilhelm Sivén.  Arvid Emil  Nieminen,  Armas  Antti 
Mikkola,  Johan Teodor  Virtanen, Väinö  Johannes  Markkanen,  Julio Hemming 
Polijarikoski, Robert Sinkko, Arvid  Aleksi Mäkinen,  Edvard  Nurmi,  Hugo 
1-Ijalmar Savinen,  Kaarlo  Rafael Lunclahu, August Tailda,  Niilo Stefanus  burna-
tainen,  Johan Primus  Sundqvist;  den 20  juli  1920: Adolf Johannes  Lepistö, 

 Uno Viktor Henriksson;  den 23  juli  1920: Johan  Valter  Laaksonen,  Frans  Mikael 
 T-Tildén. Arvid  Edvard  Aaltonen:  don 30  juli  1920: 1(a.rl •Tohan  Pakkanen.  Karl 
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Otto  Vilhelm Osenius,  Antti Rautio; dcii  10  augusti  1920:  Edvin Leppänei:i, 
 Aleksanteri  Kottonen,  Emil Veij  alainen,  Albert Samuel  Lindström,  Johannes 

 Virtanen, Vilho  August ('ederström, Axel Anton Maimsten, Konrad  Edvin 
 Holmberg; den 13  augusti  1920:  Ludvig  Johannes  Paasio, Juho  Viktor Anders-

son, Kalle Petter Almqvist.,  Karl  Johansson;  den 20  augusti  1920: Heikki  Blom-
ster:  den 24  augusti  1920:  Einari Sniekeri, Taavetti Toimela,  Johannes Viljani 

 Malinen.  Anders Alfred  Andersson;  den 31  augusti  1920: Karl August  Entonen, 
 Jalmari  1-lapponen, Oskar  Juho  Ikonen, Sevenis  Johannes  Laaksonen,  Johan 

Tohmo,  Juho Oskari  Salmi,  Santeri Mäntvnen, Juho  Ville Oksman,  Kiisti 
 Timonen. 

Minsvepni ngsflottilj  ens  minstatistik.  

Till  utgången av  den 15  augusti  1920  hade minsvepniiigsflottiljeii  under 
 innevarande seglationsperiod från finska farvatten avligsnat inalles  209 minor,  

nämligen: 

Ryska 	hornmiiior (niodell 	1908) 	.......................... 41  st. 
» 	 » ( 	» 	194)6) 	.......................... 4 » 
» 	 »  (stora) 	................................. 1 » 
» 	 »  (små) 	.................................. U »  

Mekaniska 	stötininor (äldre 	modell) 	........................... 4 » 
» 	»  (nyare 	> 	

) 	.......................... 53 » 
» 	. 	»  (stora) 	................................. 1 »  

Tyska 	hornminor (stora, 	5-horna.de) 	. ...................... U » 
» 	 » » 	» 	) 	....................... i  » 
»  (små) 	.................................. 1 »  

Engelska 	hurnminor (6-hornade) 	............................. 4  » 
» 	 » » 	) 	............................. 1» 

Fästningsmnior  (stora) ........................................... 41 » 
» 	(medelstora) .................................... 2 » 

(sInä) 	.......................................... 
» 	(runda) ......................................... »  

Ryska. 	fiskmninor 	............................................... 6 »  
\id traliningen säsom  okända förkommit  1 ) 20 »  

Summa 209  st. 

Med avseende  it  upptagningssättet fördelade sig minorna sålunda: 

Beslagtagna 	drivminor 	............................... 146  st. 
Spräigda drivmmor 	..................................  
Sjunkna 	drivniinor 	.................................. 4  
Tillvarat.agtia 	trallade 	minor 	.......................... 32  
Exploderade 	trallade 	minor .......................... 14  
Sprängda. 	trallade 	minor 	............................ 1 	»  
Sjunkna. 	trallade 	minor .............................. .5 	»  

Summa 209  st.  

2)  Ovanstående  minor  ro sådana, som vid trailningen exploderat eller  på  annat sItt för-kommit ijtnan minans  art  blivit faststllld.  

9 



Av  de  avlägsnade minorna bleve:  

Tifivaratagna ........................................ 17 	t.  
Förstörda........................................... :u  

Ufl  rna 	st.  

*  

1 (1(tt; 	haft( 	ig(1l1lk 	Ip)gitit'F 	t1IC!i  ..i 	till (1(11 	1 	iii.iiiii  1 
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Sj  öfartsstyrelsens 
rneddeanden1  

N:o  1. 	 Helsingfors,  den 30  september 	 1920.  

Taxa 
enligt vilken lotsningsavgiIterna skola erläggas.  

Sedan  genom förordningen av  don 17  september  1920  stadgats, att  de  i 
taxan av  den 13  februari samma  år faststl1da lotsningsavgifterna  skola tills-
vidare erläggas och uppbiras med femtio prosents förhöjning, har Sjöfarts-
styrelsen låtit utarbeta bilagda uträkning av  de  sålunda förliöda lotsavgifterna, 
att användas vid debitering och uppbörd av dessa avgifter. 
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F ö r o r d n I n g  
angående förhöjning av båkavgiffen.  
Given  i Helsingfors  don 17  september  1920.  

Med upphävande av förordningen  den 8  juli  1918  angående förhöjning 
av båkavgiften varder härmed,  på fredragning  av Handels- och Industri - 
ministern, stadgat. att  den  genom förordningen av  den 24maj 1888  fastställda 
båkavgiften skall tillsvidare utgå och lipplillas und valiwidia }i'(elIlS  

höjning.  

F ö t' o r d n  i  n  cj  
angående förhöjning av lotsningspenningarna.  

Given  i Helsingfors  den 17  septmher  19'. 

På  föredragning av Handels- och Industriministern varder härnie(l  tad- 
gat,  att  de  enligt lotsningstaxan av  den 13  februari  1920  utgående lotsnings-
penningarna skola tillsvidare erläggas och uppbilras med femtio procents löv 
höjning. 

Trafiken i Kieler-kaiialeii. 

Enligt meddelande av Utrikesministeriet av dcii  27  sept eniher  129( 
 uppmana resp. tyska myndigheter befälet  å  samtliga större och svårtStyri)ara 

ångfartyg att, för uridvikande av fartygsolyekor, vid passerandet av Kieleu-
kanalen anlita kanallots. 

Kustfart förbjuden vid Latvias kuster. 

Enligt meddelande av Latvias  legation till ITtrikesininisteliet  av dcii 
 20  september  1920 är all  kustfart vid Latvias kuster förbjuden för Ut.läfl(lSkul 

fartyg. 

Sj  of artsläroverk en.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 3  september  1920  förordnat sjökaptenen  Karl 
 Viktor  Grönroos  att tillsvidare, räknat från  den  september  1921),  handhava 

rektorstjänsten vid Raumo navigationsinstitut 
Statsrådet har  den 17  september  1920 utnänint  sjökaptenen \hitias .luilo  

Putta  till  rektor vid  Raumo naviqationinstifvt. 

Lotsfördelningarna. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 28  september  1920 bevilj at assisteiiteii vi( I 

Wiborg$ lots/örrieln  ing  Yrjö Peltonen  tjiinstl'diglìet  under  tiden  I  okt ber  I 92i 
—1  april  1921.  

Sj ömätningsexpedi tionern  a.  

Sjöfartsstyrelsen har (len  3  september  1920  i)elrla1  1. t.  lada ren vid  a mire  
cjöinätfl  j  nqse;r  pol  itwnv  a t 1. lotsfördelninsehefei  i  I a a ii 'I'li uuii  og tia idi mnda 
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uppdrag samt förordnat sjökaptenen  Frans Verner  Bäckström att, räknat från  
den 1  september  1920,  tillsvidare handhava sagda befattning. 

Skeppsmätarna. 
Sjöfartsstyrelseh  har  den 21  september  1920 1 örordiiat styrmamien Anders 

Witheim Nvboin till  skeppsmatare i Fredrik.sliarnns distrikt. 

Sj öf artsväsend ets fartyg. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 7  september  1920  beviljat andra maskinmästa-

ren  å  inspektionsfartyget  WiliTnanstrand  Yrjö  Ville Piironen tjänstiedighet 
 från  den 15  september  1920 till  kampanjtidens  slut  ävensom samtidigt förord-

nat  t. f. maskinmästareii å  isbrytarfartyget  Väinämöinen Vilho Ilmari Tirkkonen 
 att  under  sagda tid upprätthålla nämnda befattning. 

Sjöfartsstyrelsen haj  den 21  september  1920 på  anhållan befriat  t. f. 
 befälhavaren  å isbrvtarfartyget Wäinärnöinen,  sjökaptenen Stanislaus Juhue-

wicz från nämnda uppdrag samt förordnat  t. 1.  första styrniannen  å  sagda 
fartyg  Nikolai  Nyberg  att jämte egen tjänst tillsvidare upprätthålla befälhava

-tens  tjänsteåligganden. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 25  september  192.0 på  anhållan återtagit. för-

ordnandet för  Vilho Ilmari Tirkkonen  att vara  t. f.  andra mnaskinmästare  å is-
brytafartyget Wäinömöine.n  och  iiìspektion sfartyget Willmanstrand,  räknat från 

 den 12  oktober  1920. 

Lo  ts  ama.  
Åbo  lotsfördelning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 3  september  1920  beviljat lotslärlingen  å Jung-.  
frusunds  lots plats Anton  Edvard Söderström ansökt avsked ävensom sam ti(ligt 
antagit  extra lotslä.rlingen Volmar Fritiof  Gustafsson  till  lotslärling  å  sagda 
lotsplats. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 21  september  1920  beviljat  extra  lotslärlingen 
 ä  Nådendais lots plats Ruben Ferdinand  Luotolahti tjänstledi.ghet  från  den 

15  september  1920 till demi 1  juni  1921.  
Sjöfartsstyrelsen har samma  (lag på  anhållan återtagit förordnandet 

för  Edgar  Björkman att vara  extra  lotslärling  å  Åbo  lots plats  samt förordnat 
jägarfänriken  Emil Valentin  Nylund  till extra  lotslärling  å  sagda lot.splats. 

Sjöfartsstyrelsen har samma dag utnänmt  1. d.  lotsen  Magnus Brun-
ström  till  lotsålderman  å  Utö  lots plats  samt antagit Ivar Konstantin Mattsson 

 till lots]i%rling å  Raumo lotspiats o(th Amos  Aarno  Aleksander Antonen  till extra  
lotslärling  å Rnotsuiais lots plats.  

Ålands lots/o..delning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 3 septemi)er 1920 
Karl Alexander Faerström å  Berghainns lots plats  

Sjöfartsstyrelsen  liar den 14  september  1920 
Eklund till extra  lotslärling  å  Bergka inns lotspiats.  

Sjöfartsstyrelsen har (len  21  sep tember  1920 
Lindell till extra lotslärhng å  Berghamns  lots plats.  

Lotsen  Per  Vilhelm Konstantin  Lindroos  ii 
den 9  september  1920.  

utnämnt biträdande lotsen 
 till lots å  sagda lotsplats. 

antagit Fredrik Valdemar 

antagit  Alexander Treneus  

Ber  glut in iis lots plats  om kom 
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Vasa lotsfördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 28  september  1920  beviljat lotslärlingen  Karl 

Axel August  Grönmark  å  Röfsö lotspiats tjänstiedighet under  tiden  19  sep-
tember  1920-19  september  1921.  

Uleöborgs lots/ördelning  
Sjöfartsstyrelsen har  den 10  september  1920  antagit lotsen  Anders Lean-

der  Sundqvist  till  lotsålderman  å  Tankar lotspiats,  Väinö  Johannes  Finnberg  till 
 lotsålderman  å  Ulkokrunni lots plats  samt lotsläilingarna  Antti  Jalmar Lukka

-lila och Valter  Benjamin Ruonala till  biträdande lotsar  ii  Ajos lots plats 

Fyriartygon.  
Vasa lots/ördeininq.  

Sjöfartsstyrelsen hai  den 3  september  1920  utnämut  maskinisten  Jaakko 
 Orni  till  maskinmästare och yngre fyrvaktare  å  fyrfartyget  Helsinqkallan. 

Uleåborgs iotsfördeln  ing. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 3  september  1920  beviljat styrmannen  å  fyr-

fartyget  Plevna  Matins  Edvard Fahlén tjänstiedighet för sjuklighet  under en 
 månad, räknat från  den 1  september  1920.  

Mistsignalstationerna. 

Uleáborgs  lots!  ördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 17  september  1920  beviljat mistsirénskötaren  å  

Tankar fyr Sune Ragnar  Arnold  Björklöf  ansökt avsked. 

Belälhavar-  och maskinmästarbrev.  

Sjöfartsstyrelsen har tifidelat nedannäninda perso1er följande befälhavar-
och maskinmästarbrev, nämligen: 

Rätt att såsom innehavare av sjökaptensbrev föra befäl  å  handelsfartyg: 
 den 24  september  1920:  Mikael Golovin;  den 28  september  1920: Nikolaj  Björn 

 Aminoff.  
Rätt att såsom innehavare av  östersjöskepparbrev  föra befäl  å  lastfartyg 

om högst  300 bruttoregistertons drktighet: dcii  21  september  1920: August 
 Kirppu;  den 28  september  1920:  Mikael Bogdanoff. 

Rätt att föra befäl  å  maskindrivna lasifartyg för kusttia/ik:  den 7  sep-
tember  1920:  Juho  Kosonen; dcii  10  september  19 20:  Juho  Kujala;  (len  17  sep-
tembei  1920:  Viktor Raki, Kalle Petter Reponen,  Mihail Hamarus;  den 27  
september  1920: Simon  Harju.  

Rätt att föra befäl  å  passagerarfartyg för inre farvatinen:  den 10  september 
 1920: Nestor Alfred Same,  Vieno  Valter  Viljanen;  den 17  september  1920:  Kalle 

Petter Reponen,  Mihail Hamarus,  Kalle  Partanen,  Albin Wiikki; den 28  sep-
tember  1020:  Mihail  Bogdanoff.  

Rätt att föra befäl  å  maskindrivna last,fartyg för inre farvaitnen:  den 10 
 september  1920: Nestor Alfred Same,  Vieno  Valter  Viljanen;  den 17  september 
 1920:  Kalle  Partanen,  Albin Wiikki.  

Styrmansbrev: (len  14  september  1920:  Ragnar  Julius Edgrén. 
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Understyrman&brev:  den 3  september  1920: Karl Nestor  Sjöblom;  dcii  7 
 september  1920:  Uno  Adolf  Falck;  den 21  september  1920: Erik Evert Holm-

berg. 
Interirnistiskt understyrmansbevis:  den 7  september  1920: Matti Weini; 

den 17  september  1920: Robert Mannonen, Kristian  Hoikkala. 
Överånymaskinmästarbrev:  den 10  september  1920: Erik Richard Nyroos; 

den 21  september  1920:  Juho  Arvid Salo; den 24  september  1920:  Arvo Aukusti 
Merikoski. 

Ångrnaskinrnästarbrev:  den 10  september  1920:  Juho  Henrik  Lindegren, 
 Juho Hirvonen,  Elias Rihu, den 21  september  1920: Otto Johannes Olenius; 

den 28  september  1920: Moses  Aleksander }Iarju,  Herman  Hjalmar  Haaliti. 
Underånrnaskinmästarbrev:  den 10  september  1920: Andreas Koski, 

 Kalle Ekman,  Juho Tupela,  Fabian  Tåg, Janne  Heikkinen, Toivo Kangas- 
mäki, Oskari  Ville  Tuomainen,  August  Kankkunen;  den 14  september  1920: 

 Juho Alarik Nykänen,  Emil West, Emil  Junkkarinen;  den 21  september  1920: 
 Väinö Rajala, Salomo Kontkanen,  Emil Alfred  Thurén,  Viljo  Armas  Saastamoi-

nen,  Hannes  Niemi,  Edvard Kosonen, Vilhelm  Lehtivirta,  Knut Edvard Fält, 
 Sulo  Evert Salo,  Aleksander Lysinen,  Konstantin  Rissanen,  Matti  Kallinen; 
 den 28  september  1920:  Aleksanteri  Parkkonen,  Anton Villanen,  Yrjö  Henrik 

 Hytönen.  Gunnar Carlsson,  Ragnar  Lindholm.  

Av  pest,  klera  eller fläckfeher besmittade orter. 
Enligt meddelande av Medicinalstyrelsen av  den 17  september  1920 liar 

 svenska  Komerskollegium  förklarat  iiedarinämnda  orter  besmittade  av  pest, 
 kolera eller fläckfeber: 

av  pest:  
Azorerna; Europeiska  Rådsryssland; Lithauen;  de  delar av Polen,  soni 

 före kriget tillhörde Ryssland; områden före kriget tillhörande asiatiska Ryss-. 
 land; Konstantinopel;  Grekland;  Smyrna, Magnesie, Phocée  och  Vourla  i Mindre 

Asien; ön  Chios; Beyruth;  Egypten; S:t  Louis  i  Senegal; Mombasa  i Brittiska 
 Ostafrika; Oranjeprov-insen i Sydafrikanska Unionen;  Pensacola  i  Florida: 

Galveston, Beaumont  och  Port-Artthur  i  Texas;  ön  Cuba;  provinsen  Vera Cruz 
 i  Mexico; Rio de Janeiro;  staterna Balja,  Rio Grande do Sul, Parana  och  Santa 

Catliarina  i Brasilien;  Peru; Ecuador;  hamnarna i  Chile;  konungariket  Hedjaz 
 och provinsen  Yemen  i Arabien;  Afghanistan;  hamnarna vid Persiska viken 

och  Schat-el-Arab;  Brittiska  Ostindien  (fastlandet med  Birma  och  Straits Sett-
lements);  ön  Ceylon;  Nederländska  Ostindien;  Manilla å Luzon;  ön  Formosa; 
Hanoi  i  Tonkin; Hongkong: Amoy; Canton, Nanking  och  Changhai  i Kina; 

av kolera: 
Europeiska  Rådaryssland; Lithauen;  de  delar av Polen, som före kriget 

tillhörde Ryssland; ön Korfu; Balkanhalvön öster om floden  Maritza  och söder 
om staden  Tirnovo;  asiatiska Turkiet; Persien; hamnarna vid Röda havet;. 
Brittiska  Ostindjen  (fastlandet med  Birma  och  Straits Settlements);  Neder-
ländska  Ostindien;  Filippinerna;  Cochinchina;  Tonkin;  Kina;  Japan;  Marocko; 
samt 

av fläckfeber: 
Europeiska  Rådsryssland;  Estland;  Latvia; Lithauen;  Polen; områden före 

kriget tillhörande asiatiska Ryssland; staden  Danzig; KonstantinopeL 

I  detta häfte ingående uppgifter sträcka sig  till den 30  september  1920. 
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S •I  Sj  ofartsstyrelsens  
meddelanden.  

N:o  9. 	 Helsingfors,  den 1 November 	 192O  

Finska handelsilottans bruUoinkomster. 

SjöfartsstyreLsens  Statistiska kontor har för åren  1918  och  1919  uträknat 
 de  av handeisfiottan intjänta bruttofrakternas belopp  på  grund av  de  meddelan

-(len, som fartygsredarena äro skyldiga att årligen tillställa Sjöfartsstyrelsen. 
Indelade i särskilda grupper i anslutning  till  fartens karaktär fördelas dessa 
inkomster  på  följande sätt:  

1918 	 1919  
Inrikes  fart  ........................ Fmk. 31,380,096: 34 	52,700,107: 53  
Kombinerad inrikes och utrikes  fart 	23,515,136: 04 	106,178,873: 71  
Utrikes  fart  ........................* 	12,434,436:  - 	51,932,865: 84  

	

Sununa  Fmk. 67,329,668: 38 	210,831,847: ii 

På de  olika inkomstgrupperna fördelades bruttoinkomsterna soni följer:  

1918 1919  

Passagerare 	trafik 	.................. Fmk. 14,117,349: 66 15,077,808: 37  
Postförmedling 	..................... »  91,619: 38 89,139: 80  
Godstransport 	...................... »  47,785,098: 26 159,028,688: 41  
Bogsering och 	bärgning 	............. »  3,104,457: 47 13,340,182: 44  
Tidshefraktmng:  inrikesfart 	......... . »  1,710,915: 91 1,073,209: 25  

ut.rikesfart........... »  520,227: 70 22,222,718: 84  

Med avseende  å  fartygens drivkraft fördelades bruttoinkomsterna som 
följer: 

inrikes  fart: 
1918 	 1919  

	

?daskindrivna  fartyg ................Frnk.  22,734,591: 92 	38,060,254: 71  

	

ege1fartyg ........................» 	1,204,550: 02 	2,075,647: 12  

	

t>r;unav ............................» 	7,440,954: 40 	12,564,205: 70 

	

Summa Fink. 31,380,096: 34 	52,700,107: 53 

I  itiiike firt. f5rt.lehoIes hruttomkoinsterna  på de  olika inkomstgrupperna 
-( )nt 	oljer: 



- 	 -  

Passagerare trafik 	 .  Fink.  
Postförmedling  .....................»  
Godstransport  .......................»  
Bogsering och bärgning  .............» 
rpids befraktning  ...  

191 
9,917,581: 36 

40,559: 55 
17,450,523: 54 
2,857,506: 82 
1,113,925: 07 

1 91 
10,723,975: 96 

66,514: 80 
29,064,859: 93 
11,871,517: 59 

973,239: 25  

Bruttoinkomsterna av i kombinerad inrikes- och utrikes  fart earatile far - 
 tyg fördelades  på de  olika inkomstgrupperna p.i följande sätt:  

1  iiiS 	 1919  

Passagerare trafik  .................. Fink. 2,809,768: 30 	4,353,832: 41  
Postförmedling  ..................... » 	51,059: 83 	22,625:  
Gocistransport ...................... » 	19,290,138: 72 	68,79,085: 77  
Bogsering och bärgning  ............. » 	246,950: 65 	1,468,664: 85  
Tulsbefraktnine:  inrikes  ..............> 	596,990: 84 	99,970:  

uti  ikt ' 	 » 	520 227 70 	647 5o6  -  

enbart utrikes fatt fördelades brutt.unkurnsteriia  soul  följer  

1918 	 1919  

Passagerare trafik  .................. Fmk. 1,390,000:  - 	-  
Godstransport  ....................... » 	11,044,436:  - 	36,357,553:  
Ticlsbefraktning .................... » 	- 	15,575,312: 84  

Sj iilarts1äroverken. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 22  oktober  1920  givit §:  17  uti Instruktion för 
sjöfartsläroverken av  den 26  aukusti  1919  följande ändrade lydelse: 

Rektor eller föreståndare  är  berättigad att, i samråd med övriga lärare, 
i läroverket intaga elev, vilken för sjöresa eller  på  grund av laga förfall  är  för 
hindrad att infinna sig  till  läroverket vid läseårets början. Utan Sjöfartsstyrel-
sens tillstånd  må  någon elev likväl icke inskrivas  under  tiden emellan  den 1  okto-
ber och  den I  november. efter vilken dai in»krivnitui av elev i iniien Iuiindelse 

 må  äga runie 

Av  pest, kotein.  ellei thiekfetier besmittade orte.  

Enligt meddelande av Medicinalstyrelsen av  den 22  oktober  1920 böi till den 
 i Sjöfartsstyrelsens meddelanden  N:o  8  ingående förteckningen över orter  be-

srnitta.de  med  pest,  kolera eller fläckfeber tilläggas  New Orleans  i Lousiana, 
som numera  är besmittat  med  pest  samt enligt, meddelande av  den 2  november  
I u20  Mexiloe sun uturniera  i  »in heliiefär besinittal mcl pest 

Sjiartssivrclsetis tjii.iist.eniön.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 22  oktober  1920  beviljat aktuarieui  harry Allen ins 
tjänstiedighet  i och för studier vid universitetet i  Kiel  intill  den 1 mars 1921  
och förordnat filosofiekandidaten  Bertel Kihlman  att  under lediuheten  bestrida 
aktuarjen Alletuns' tjiinsteåliggarideri. 
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Sjölartsväsendets  fartyg. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 5  oktober  1920  förordnat  t. f.  andra maskin-

mästaren  å  isbrytarfartyget  Väinämöinen  Volter  Vilhelm  Lindblom  att, räknat 
från  den 10  oktober  1920,  tillsvidare bestrida andra rnaskinmästartjänsten 

 å hispektionsfartyget Villmanstrand.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 29  oktober  1920  återkallat förordnandet för 

andra maskinmästaren  å  isbrytarfartyget  Väinämöinen  IKarl  Hjalmar Karlsson 
att bestrida första rnaskinmä.starsysslan  a  inspektionsfartyg  Vilimanstrand och 
förorcinandet för maskinmästaren  Karl Arvid  Rosenblad att bestrida andra 
maskinmästarbefattningen  å  inspektionsfartyget  Eläköön  samt förordnat  Karl 
Arvid  Rosenblad att från  den 1  november  1 920  tillsvidare bestrida första 
maskinmästarbefattningen  å  inspektionsfartyget  Villmczn.stra nd. 

Fartygsbesiktningsmännen.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 29  oktober  1920  förordnat  Frans  Similä  till 

 nautisk besiktningsman, skepparen  Jaakko Lahtela  till  suppleant för nautiska 
besiktningsmannen, maskin mästaren Viktor  Räsänen  till maskinbesiktningsman, 

 maskinmästaren  Kaarle Aleksanteri  Simula  till  suppleant för såväl maskin- 
som skrovbesiktningsmännen samt maskinmästaren Olof  Henrik Remekse till 
skrovbesiktnirigsman  i Kemi  järvi  besiktningsdistrikt. 

Sjöfartsstyrelsen  liar den 19  oktober  1920  förordnat teknikern  Verner 
 Luostari  till skrovbesiktningsman  i  Vilimanstrands distrikt.  

Lo  ts  am a.  
Viborgs lots  fördelning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 29  oktober  1920  beviljat lotslärlingen  Onni  Albin 
 Piipari  å  Kotka  lots plats  två års tjänstiedighet räknat från  den 1  septeniber  1920.  

Hdsingfors  loisiördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 5  oktober  1920  utnämnt biträdande lotsen  Erik 

Arvid Strandberg till lots å  Hangöudds  yttre  lots plats..  

Åbo  lots  fördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 5  oktober  1920  utnämnt lotslärhnigen Elis  Alexan-

der  Sjöberg  till  biträdande  lots å  Nystads  lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 12  oktober  1920  antagit Volinar  Johannes  Johans-

son  till extra  lotslärling  å  Jung/rusunds lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 22  oktober  1920  beviljat. lotsen Alfons Arzén 

 å  Hästholrns lotaplats  avsked ur sysslan och tiHika förordnat honom  till extra 
 lotslärling  å  .Pargas  ports lots plats.  

Ålands  lots  fördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 12  oktober  1920  utnärnnt Gustaf Immanuel 

 Gustafsson  till  biträdande  lots  ävensom biträdande lotsen  Leander Alfred  Anders-
son  till lots å  \T. jhnmns loisplats. 

I  'asa lotsf ördel ming.  
j Hfa  i  tvrelset i  liar den 5  oktober  1920  antagit  Karl  Fredrik Molander 

 till ex  tia. Ic tslirIiiir  i Uishälians  lots  »lat  9.  
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Sjöfartsstyrelsen har  den 8  oktober  1920  beviljat lotsen Edvard  Öjst  å  
Brändö  lots plats  ansökt avsked  saint  samma dag antagit  extra  lotslärlingen 

 Abraham Anders  Nabb  tifi  lots å  Ritgrunds  lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 12  oktober  1920  beviljat  extra  lotslärlingarna 

 å  Högkiubbs lots plats John  Hilding Skogman och  Karl Gunnar Appelö  tjänst-
ledighet för vinnande av sjöpraktik  till den 1  maj  1921.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 22  oktober  1920  beviljat lotsåldermannen  Karl 
Johan  Eriksson  å Rå  Isö  lots plats  ansökt avsked.  

Uleåborgs lots/ordelning.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 5  oktober  1920  utnämnt  extra lotslärliugen Hugo 

Viklund till  biträdande  lots å  Mässkärs  lots plats  ävensom antagit  Lauri Erik 
Matinlassi till  lotslärling  å  Ajos lots plats  samt  •Tohan  Heikki Portaankorva till 
extra  lotslärling  å  Ulkogrunni lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 12  oktober  1920  utnämnt  Johan Heikki  Portaan- 
korva  till  lotslärling  å  Ajos lots plats.  

Fyrarna.  
Viborys lotsford  elning.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 15  oktober  1920  beviljat yngre  fyrvaktaren  å 
Tytärsaari  fyr  Arvo  Johannes  Kari  tjänstledighet från  den 7  oktober  1920  tifi 
den 15  maj  1921  och förordnat  Simo Kari  att  under  nämnda tid sköta hans 
tjänsteåligganden. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 19  oktober  1920  förordnat  t. f.  yngre fyrvaktare 
 Onni  Jeppe  å  Rödskäs  fyr  till t. f.  äldre fyrvaktare  å  sagda fyr. 

Fyrfartygen. 
Ålands lotsfördelning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 5  oktober  1920  utnämiit Lyrnia.niieii  och äldre 
 fyrvaktaren  å  fyrfartyget  StorbTotten,  sjökaptenen  Augu-t Vaifrid Södeiholm 

till  fyrskeppare  å  sagda fartyg.  

Uleåborgs  lots  fördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 22  oktober  1920  beviljat styrmannen  a  fyrfartyget  

Nahkiainen  Mattias Edvard  F'ahlén  förlängd  tjänstiedighet  för sjuklighet från 
 den 1  oktober  1920 till  kampanjtidens  slut.  

Sj ömätniiigsexpeditionerii  a.  
Sjöfartsstyrelsen har återkallat förordnandet för äldre assistenten vid 

 sjökartaverket  Gustaf Ferdinand  Ljungberg att bestrida  chefshefattningeii föi  
andra sjöinätningsexpeditionen och förordnat assistenten vid  Vasa  lotsfördelning 
Valter  Sarelius  att tillsvidare, räknat frän  den 1 0  oktober  I 920. he$ncla  sagda 
chefsbefattning samt reservlöjtnanten  N cr1 ( )La: ii :1 t  LI  Lvi; Ui  i 
upprätthålla sagda  assistentbefattni  

Sjöfartsin  spekirina.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 29  oktober  1920 1  )evillat sju1  a  riii spckt  ren  
Vasa Johan Emil Rönnholin  ansökt avsked frän  dcii  1 noveniUcr  I 99.  



-  8S  - 

BeYAlhavar-  och inaskinmitstarbrev. 

SjöfartsstyreLsen  har tilldelat följande personer nedannämnda befälhavar-
och maskinmästarbrev, nämligen: 

Ko//erdiskepparbrev:  den 22  oktober  1920: Karl Edmund  Isidor  Fagerholm. 
 Rätt att såsom östersjöskeppare föra befäl  å  lastfartyg om högst.  300  brutto- 

registertons thäktighet:  den 15  oktober  1920:  Antti  Herman  Huovinen. 
Kwstskepparbrev:  den 12  oktober  1920: Anton Alfred  Ahtinen.  
Rätt att föra befäl  å  maskindrivna  last  fartyg för kusttrafik:  den 12  oktober  

1920:  Vilho Kari;  den 22  oktober  1920: Emil  Hilska;  den 26  oktober  1920:  Artur 
Mikael Hagström;  Antti Juho Kuosmanen.  

Rätt att föra befäl  å  maskindrivna  last  fartyg för inre  far  fattnen:  den 1  okto-
ber  1920:  Valdemar Sjöström;  den 8  oktober  1920:  Juho Jaakko Laakkonen; 

 den 12  oktober  1920:  Vilhelm Råman;  den 19  oktober  1920: Henrik  Ludvig 
 Suominen;  den 26  oktober  1920:  Antti Aholainen.  

Rätt att föra befäl  å  passagerarfartyg för inre farvattnen:  den I  oktober  
1920:  Valdemar Sjöström:  den S  oktober  1920:  Juho Jaakko Laakkonen;  den 12 

 oktober  1920:  Vilhelm Rå.ma.n;  den 19  oktober  1920: Henrik  Ludvig  Suominen; 
 den 22  oktober  1920: Emil  Hilska;  den 26  oktober  1920:  Artur Mikael Hagström; 

 Antti Juho Kuosmanen. 
Överån.gmaskinrnästarbrev:  den 12  oktober  1920:  Juho  Herman  Tuominen.  
A  ugmas kinmö  star  brev :  den 1  oktober  1920:  Erkki  Henrik  Piippo;  den 

8  oktober  1920: Johan Henrik Nyberg  Vihtori Toikka;  den 12  oktober  1920:  
Viktor  Rauhala;  den 15  oktober  1920:  Vilho Kari. 

Underdngniaskinmästar  brev:  den 1  oktober  1920:  Kalle JuhanaValtonen, 
 Ivan  Aalto,  Gunnar  Grén;  (len  8  oktober  1920: Johan August  Evander,  Pietari 

 Brynolf  Hytti,  Emil  Koli, Hjalmar  Koskinen, Kaarlo  Armas  Hakkarainen; 
 den 12  oktober  1920: Oskar  Säde, Kalle Tuhtonen,  Hugo Ferdinand  Sann,  011i 

Laukkanen, Anian Rikström,  Karl Gustaf  Vesterberg;  den 15  oktober  1920: 
Heikki  Vihtori Saarela.;  den 26  oktober  1920: Julio Emil Helve,  Juho  Albert 

 Salminen,  Evert. Johan  Parkkinen.  

Ny upplaga av sjölagen. 

Redan länge har upplagan av  den  nugällande  sjölagen varit slutsåld i bok-
handlarna. Numera har genom Statsrådets förlagsbyrås försorg  en  ny upplaga 
av Sjölagen tryckts och står  den  att  få å  nämnda förlagsbyrå  mot post-
förskott. Upplagan  är  i litet  s. k.  fickformat och kostar  3  mk  50 p. 

I  detta häfte ingående uppgifter sträcka sig  till den 31  oktober  1920.  
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I  •i  Sjofartsstyreisens  
meddelanden.  

N:olO. 	- 	--  Helsingfors,  den 1  december 	 1920.  

Finlands  handeisfiotta  vid utgången av  år 1919. 
J am. 	 'Ura. 	 Suinm  a.  

Antal. Bruttoton. Nettoton. Antal. Bruttoton. Nettotøn.  Antal. Bruttoton. Nettoton. 
ugfartyg 	...... 555 111,610.58 67,062.62 255 39,159.22 25,493.44 810 150,769.80 92,550.06  
[otorfartvg 	. . ..  9 1,154.14 811.67 101 14,673.12 11,499,58 110 15,827.56 12,311.25  
ge1fartyg ...... 35 49,956.79 47.502.70 1092 98,630.32 93,328.06 1127 148,587.11 140,830.76  

rtmar 	........ 60 7,364.57 6,985.66 3251 297240.48 285,610.40 3311 304.605.05 292,599.06 

Summa: 659 170,086.38 122,365.65 4699 449,703.14 415,931.48 5358 619,789.52 538,297.13  

Förordning 
angående förhöjuing av hamnavgilterna i statens hamn i ilangö.  

Given  i Helsingfors  den 8  oktober  1920.  

Med ändring av tidigare  I  ämnet utfärdade bestämmelser varder,  på  före-
dragning av Handels - och Jiidustriministern, härigenom stadgat, att  de  avgifter, 
som jämlikt  1 §  av Statsrådets beslut angående uppbärande av hamnavgifter 
i statens hamn i Hangö av  den 5  juni  1919 erlä.gga,  skola tillsvidare utgå med 
följande förhöjda belopp:  

a) för fartyg direkte från utrikes ort .................... 1: 20 
b) för fartyg med tulipass från hamn inom  Finland,  om ock 

med  last  från eller  till  utrikes ort ...................... 80 
c) för fartyg, som utan tullpass gjort resa inom  Finland: 
1)  av  19  registerton eller därutöver ....................—:  40 
2 under 19  registerton ................................--:  20 

Förorcining  
angående tjänsteman vid sj ömätningsexpedition tillkommaiide dagtraktamente 

för  den  tid sjömätningen pågår.  

Given  i Helsingfors  den 18  oktober  1920.  

Med ändring av tidigare i ämnet utfärdade bestämmelser varder,  på  före-
dragning av Handels- och Industriministern, härmed stadgat, att tjänsteman 
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vid sjömätningsexpedition tillkommer för  den  tid sjömätningen pågår dagtrakta-
mente enligt gällande resereglernente,  dock  med  30 O  nedsättning för  den,  som 
erhåller bostad  å sjöniät.ningsfartyg.  

Förordning, 
varigenom förordiiingarna angående åtgärder  till  förebyggande av genom 
sjötra.fik frjn Estland hotande spridning av fläektyfus av  den 26 mars  och 

 2  juli  1919  upphävas.  

Given  i Helsingfors  den 5  november  1920. 

På  föredragning av Ministern för inrikesärendena upphävas härigenom 
förord.ningarna angående åtgärder  till  förebyggande av genom sjötrafik från 
Estland hotande spridning av fläcktyfus av  den 26 mars  och  2  juli  1919.  

Förordning 
angående indragning av tekniska avdelningen vid sjöfartsstyrelsen.  

Given  i Helsingfors,  den 19  november  1920.  

Med ändring av  de  i förordningen angående sjöfartsväsendets förvaltning 
av  den 15  december  1917  ingående bestämmelser rörande sjöfartsstyrelsens för-
delning  på  skilda avdelningar varder,  på  föredragning av Handels- och Industri-
ministern härigenom stadgat: 

Tekniska vdelningen vid sjöfartsstyrelsen och det sjöfartsrå.dsämbete, 
varmed chefsbefattningen för denna avdelning  är  förenad, skola från och med  år 
1921  indragas.  

De  ärenden, som ankommit  å  tekniska avdelningen, skola fördelas dels  å 
 sjöfartsstyrelsens  lots-  och fyravdelning dels  å  dess sjöfartsavdelning sålunda, 

att  lots-  och fyravdelningen handlägger äi'enden rörande uppgörande av nt-
ningar och kostnadsförslag  till  fyrar och övriga byggnadsverk för sjöfartsväsen-
dets räkning samt för reparationer och ombyggnader av sådana. ävensom repa-
rationer  å de å  sjöfartsväsendets stat upptagna fartyg, samt att sj öfartsavdel-
ningen handlägger ärenden rörande skeppsbyggeriet, mätningen av handels-
flottans fartyg, anbringande av lastmärkeii samt skrov- och maskinkontrollen  
a  fartyg. 

Fyrbvrån  jämte överingeniören vid fartygsbyrån överföres  till lots-  och 
fyravdelningen samt fartygsbyrån i övrigt tifi sjöfartsavdelningen.  

Vasa sjölartsdistrikts  förenande med Uleåborgs distrikt.  

På  därom av Sjöfartsstyrelsen i skrivelse av  den 29  oktober  1920 gjoi 
 framställning och med avseende därå, att sjöfartsinspektörstjänsten i  Vasa 

 sjöfartsdistrikt. genom förra innehavarens avgång blivit ledig, har Statsrådet dcii 
 18  november  1920,  i stöd av  26  §  i förordniiigen om sjöfartsväsendet.s förvaltning 

av  den 1 5  december  1917, lörorcinat: 
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att sjöfartsinspektörstjänsten i  Vasa  sjöfartsdistrikt omedelbart skall 
indragas; 

att  Vasa  sj öfartsdistrikt skall förenas med Uleåborgs sjöfartsdistrikt  till 
 ett distrikt, som skall benämnas  Vasa—Uleåborgs -sjöfartsdistrikt och omfatta 
 Vasa  läns kustområde och Uleåhorgs  iän;  samt 

att sjöfartsinspektörens i det nya sjöfartsdistriktet stationsort skall vara 
 Vasa  stad.  

I  anledning av Statsrådets ovannämnda beslut har Sjöfartsstyrelsen  den 
26  november  1920  förordnat att sjöfartsinspektören i lJleåborgs distrikt oför-
dröjligen bör överflytta  till Vasa  i och för handhavandet av sjöfartsinspektörs- 
befattningen i det sålunda bildade nya sjöfartscistriktet.  

Om avlbrande  ur skeppsregistret av i utlandet kondemnerade 
handelslitrtyg. 

Handels- och Industriministeriet. har jämte skrivelse dén  '20  september 
 1 920 11:0 2169  tillsänt Sjöfartsstyrelsen  en  bevittnad avskrift av Statsrådets 

beslut av  den 17  september  1920  angående det, som vederbörande registermyn-
dighet bör iakttaga vid avförandet ur skeppsregistret av i utlandet kondemne-
rade fartyg. Detta Statsrådets beslut jämte motivering lyder som följer: 

»Medels remisskrivelse av  den 2  innevarande september ii:o  9 246  har 
Minist.eriet för Utrikesärendena  hit  översänt  en  av legationen i  Stockholm. 

 gjord förfrågan därom, huruvida finskt fartyg, som där kondemnerats, finge 
försäljas  till  utländsk köpare utan av Statsrådet utverkat tillstånd. 

Efter infordrat utlåtande av Sjöfartsstyrelsen har Statsrådet i dag låtit 
sig förenämnda ärende föredragas och därvid funnit, att vid besvarande av  den 

 framställda frågan följande synpunkter böra tagas i beaktande.  
Då  fartyg,  på  sii4t  i  15  och  214 	i gällande sjölag förutsättes, förklarats 

icke värt att iståndsiittas och sålunda kondemnerats, varmed  är  att likställa 
det  fall  att fartyg, som lidit haveri sålunda, att skadan uppgår  till  tre fjärde-
delar av fartygets värde, genom  s. k. total abandon  enligt  222  §  i sagda  lag  över-
lktes  åt  försäkringsgivare, föreligger i själva verket icke vidare något fartyg 
i egentlig mening. Fartyg i sjölagens mening  är  nämligen farkost i bil- och 
holfärcligt skick. Det kondemnerade, respektive vad  till  försäkringsgivaren 
överlåtes,  är  endast resterna av ett sådant fartyg,  d. v. s.  ett vrak, och över 
låtelse härav  är  icke föryttring av finskt fartyg utan av vrak. 

Det i  1  §  2 mom.  i Statsrådets beslut av  den 31  maj  1920,  innefattande 
inskränkande bestämmelser rörande handeln med och forslingen av varor, in-
gående förbudet  mot  föryttring av finskt fartyg  till  utlandet utan särskilt till-
stånd, genom vilket stadgande motsvarande förbud i Senatens beslut av  den 
1 mars 1918  ersatts, avser att förebygga olämplig minskning av landets handels-
flotta.  Då  fartyg lidit sådant haveri, att det sedermera kondemnerats, har 
emellertid redan genom själva haveriet handelsflot.tan lidit minskning  på  samma 
sätt, som om fartyg helt och hållet gått förlorat. Kondemneringen fastslår i 
själva verket 1)10tt ett tidigare redan inträtt sakförhåflande. 

Med hänsyn tifi vad ovan framhållits, har Statsrådet beslutat, att be-
träffande finskt fartyg, som  å  utrikesort vederbörligen kondemnerats, icke skall 
tillämpas bestämmelsen i  1  §  2 mom.  uti Statsrådets ovannämnda beslut an-
gående utverkande av tillstånd för försäljning av finskt fartyg  till  utlandet och 
förty ej heller stadgandet  1 2  §  uti förordningen av  den 8  maj  1920  angående 
uppbärande av  linens-  och nxport.avgifter  under år 1920.  
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Enär likväl  under  sken av kondemnering ett kringgående av ovanberörda 
stadganden kunde äga  rum,  har Statsrådet därjämte aktat nödigt föreskriva, 
att vederbörande myndigheter,  då  fartyg såsom kondemnerat anmäles  till  av 
förande ur skeppsregistret eller förberedande åtgärd av myndighet i sådant 
syfte vidtages, äga noggrannt pröva, att enligt  den  utredning, som vederbo••rande 
fartygsägare i dylika  fall på  grund av föreskriften i  10 §  uti förordningen om 
skeppsregister,  given den 11  november  1889,  bör förete, laglig kondemnering 
faktiskt föreligger. 

Numni erfiaggor  löi sjölartsviisendets  fartyg. 

Sjöfartsstyrelsen har  den  oktober  1920  fastställt följande nummerfiaggor 
för densamma underlydande fartyg, nämligen:  

Eläköön Svarsv.  A  
Vifimanstrand »  B 
Sextant )>  C  
Valvoja »  D 
Mareograf »  E 
Trail »  F 
Saimaa »  G 
Jupiter »  H  
Saturnus  I  
Kurs »  J  
Åland »  K  
Kompass »  L 
Nautilus »  M 

Verkkomatala Svarsv. 
Aransgnmd »  0 
Relandersgrund » 
Storkallegrund »  Q  
Snipan  R 
Helsingkallan »  S 
Nahkiainen »  T 
Plevna »  -U  
Reserv  I »  V 
Taipaleenluoto »  W  
Storbrotten »  X 
Miu'taja Vimp.  C. A  
Sampo  B  
Tarmo  D  
Väinämöinen »  

1  Stor-Britannien utfärdade föreskrifter oni  trådlös telegral  a  
handelsfartyg 

Ofliciella föreskrifler  oli  reder  
1920  n:o  971;.  

HANDELSFLOTTAN. 
TRÅDLÖS  GNISTTELEGRAV. 

.F'öreskrit(er (flq/ieflde  Ira  c/los gfl2.iteiegri  if  Jr(idiif]riitiit, /f//i((I  rh  
meri  l/'om. gurli  lag  ar  Or 1919 (9  & lO Oeo.  ö. r  if'i io  ur  JJoriI 	7  f(/r 

vIe  ii 10  juli  19.O. 

The Board of Trade  har utfärdat följande Iifre;1ciiftej  i enlighet  tried  ien  
av  år 1919  angående handeisfiottan (trådlös gnisttelegraf).  

Den 10  juli  1920. 
1/. A.  Paijiir.  

1'!' lie  P,cavd  ei  Ti:H 



-  01  - 

Fo'rklaringar.  

1. I  dessa föreskrifter 
avser uttrycket »kustfart> trafik enbart mellan hamnar i  De  Förenade 

Konungarikena; samt 
antalet timmar använda för  en  resa från hamn  till  hamn det timantal 

som  under  normala förhållanden tages i anspråk för resa  fråi  en aiilöpt  hamn 
 till jiästa  hamn.  

Klassifikaiion  av fartyg.  

2. 1.  avseende  a  tillämpningen av dessa föreskrifter  kiassificeras  fartyg 
 på  följande sätt:  

Klass I.  Fartyg avsedda för  200  personer eller flera, vilka icke användas 
 I  kustfart.  

Klass 11.  Fartyg, som icke användas i kustfart och vilka äro avsedda 
för  50 men  ej  200  personer, samt fartyg använda i kustfart och avsedda för 

 50  personer eller mera.  
Klass III.  Fartyg avsedda för mindre  än 50  personer. 
Vid beräkningen av antalet personer ombord bör fartygets normala 

 besättningsnumerär  och största (enligt passagerarcertifikatet) tillåtna antal 
passagerare  medräknias.  

In stailationens art. 

3. Installationen bör uppfylla  de  fordringar, som äro upptagna. i In-
ternationella Radiotelegraf Konventionen av  är 1912,  med  de  avvikelser, som 
ingå i annan internationell konvention (särskilt Internationella Konventionen 
om skyddande av människoliv  på  sjön av  år 1914),  varigenom Konventionen 
av ar  1912  blivit upphävd.  

4. Installationen bör vara av gnist- eller avbruten fortlöpande vågtyp.  
5, (1)  Installationen bör innefatta  en  normalinstallation och  en  reserv-

installation,  utom i  de fall då  normalinstallationen uppfyller  de  för vardera instal-
lationerna  gilliande  fordringarna, varvid normalinstallationen ensam  må  vara 
tillfyllest.  

(2) En  normalinstallation bör kunna förmedla tydliga  signaler  från 
fartyg  till  fartyg  på  ett avstånd av minst  100  sjömil om dagen  under  normala 
förhållanden.  

(3) Reservinstallationen bör innefatta  cii  självständig kraftkälla,  soni 
 snabbt kan försättas i verksamhet och arbeta minst  6  timmar utan avbrott 

med ett  mininiiavständ  av  80  sjömil från fartyg  till  fartyg för  Klass I  och 
 30  sjömil för  Klass II  och  III,  och hör  en  sådan självständig kraftkälla kunna 

arbeta kontinuerligt minst  6  timmar, oberoende av källan för fartygets driv-
kraft,  ångliveranssystemet  eller det centrala elektricitetssystemet.  

(4) I  dessa föreskri  ftei'  anses  en  trådlös  installation  uppfylla ovanstående 
bestämmelser i avseende  å  avståndet, om  den  kan om dagen vid  en  våglängd 
av  600 meter  och  på  ett avstånd av  en  och  en  halv gång  de  resp.  ovanuppräknade 
träckorn  a  uppehålla kommunikation med  en  Postinrättningens  Standard sta-

tion  med användning av  en  mottagare utan  lj udförstärkare.  
6.  Mellan kommandobryggan och  telegrafrummct  bör finnas  en  inrätt-

ning för meddelanden, såsom talrör, telefon eller annat, och  telegrafisten  eller 
vakten får  på  inga villkor,  då  han  är  i tjänst, lämna. telegrafrummet för att med-
dela upplysningar eller kalla  på sin nvlösare. 
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Fartyg, som sakna godkänd automatisk apparat /ör mottagning.  
7. Är  fartyget icke försett med godkänd automatik apparat för re-

gistrering av nödsignaler, 
(i) bör fartyg av  Klass I  hava ombord med certifikat försedda telegrafis - 

ter  i enlighet med nedanstående tabell och  under  sjöresa bör  en  sådan ständigt. 
hålla vakt. 

Resans  art. 

a.  Resa  under  längre tid  än 48  tim-
mar fråii hamn  till  hamn. 

Antal telegrafister och deras  grad.  
Tre telegrafister, av vilka minst  en 

 bör innehava certifikat av första klass 
och icke fléra  än en  certifikat av 
tredje klass.  

h.  Resa  under  längre tid  än 8  tim- 	Två telegrafister av vilka  en  bör  in- 
mar men  ej överstigande  48  tim-. nehava certifikat av första eller andra 

 mar  från hamn  till  hamn. 	klass.  

c.  Resa understigande  8  timmar från 	En  telegrafist, som bör innehava eec- 
hamn  till  hamn. 	 tifikat av första eller andra klass.  

(ii)  Ett fartyg av klass  II  bör hava ombord med certifikat försedda tek 
grafister och med certifikat försedda vakter i överensstämmelse med neda.t i 
stående tabell, och  under  sjöresa bör ständigt  en  med certifikat försedd teli-
grafist hålla vakt  under de  tider, som  den till  dessa föreskrifter fogade tabellen 
utvisar,  saint under  andra tider antingen  en  med intyg försedd telegrafist  ellei 

 vaktman. 
Resans  art. 

a.  Resa underlänge tid  än 48  timmar 
från hamn  till  hamn. 

Telegrafisternas  och vakters antal och grai.  
En  telegrafist, som bör innehava cci- 
tifikat av första. eller andra kiassoch 
två vaktmän.  

b. Resa  under  längre tid  än 8  timmar  En  telegrafist, som bör innehava cci-
men  ej överstigande  48  från hamn tifikat av första. eller andra klass,och 

 till  hamn, 	 en  vaktnian.  

c. Resa understigande  8  timmar från  En  telegrafist, som bör innehava  eel- 
hamn  till  hamn. 	 tifikat av första eller andra klass.  

(ill)  Fartyg hörande  till till  klass  III  bör hava ombord  en  telegrafist, som 
iimehar certifikat av första eller andra. klass och bör  under  sjöresa denna 
telegrafist alltid vara  på  vakt  under de  tider, soni  I  dn  till de,sa  föreskrifter 
bifogad tabell närmare angivas. 

Fartyg,  /örsedda  med godkänd automatisk mottagningsapparat.  
8. Sedan  automatisk apparat för registrering av nödsignaler blivit  till 

 allmänt begagnande godkänd av  The Board of Trade  och Generalpostdirektö-
ren, bör ett fartyg av klass  III  anskaffa  en  sådan utom i det  fall  att fartygets 
färd tager mindre  än 8  timmar i anspråk, varvid  dock telegrafisten  bör hålL 
vakt  under  hela resan.  

9. lIar  fartyget försetts mcd  på  vannänmt  sätt  gorTRän  d  apparat. tik 
registrering av nödsignaler: 
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(i) bör fartyg hörande  till Klass I  hava ombord med  certifika.t  försedda 
 telegrafister  i överensstämmelse med nedanstående tabell, och bör  under  sjö-

resa  en  av dem ständigt hålla vakt  under  tider närmare angivna i  den till  dessa 
föreskrifter bifogade tabellen, och ständig vakt  under  andra tider hållas an-
tingen av  en  med certifikat försedd telegrafist eller vaktman eller med tillhjälp 
av  en  godkänd automatisk apparat. 

Resans  nfl. 	 Antnl telegraflster  och deras  gi'nd.  
Resa som tager i anspråk mera  än  Två  telegrafister,  av vilka  en  hör  in- 
48  timmar från hamn  till  hamn. 	iiehava  certifikat av första klass.  

b.  Resa som icke tager i  ansprak  mera  En  telegrafist, som bör  iimehava cer- 
48  timmar från hamn  till  hamn. 	tiukat  av första eller andra klass.  

(ii) Fartyg av klass  II  skall hava  en  telegrafist ombord, vilken bör innehava 
 certifika.t  av första eller andra klass, och hör  under  sjöresa  telegrafisten  hålla 

vakt  under de  tider, som närmare angivas i  den till  dessa föreskrifter bifogade 
tabellen;  under  andra tider bör vakt hållas antingen av  en  telegrafist eller  en 

 vaktman eller med tillhjälp av godkänd automatisk apparat.  
(iii) Fartyg av  Klass III  bör hava  en  telegrafist ombord, vilken bör inne-

hava certifikat av första eller andra klass, och bör  under  sjöresa  telegrafisten 
 vara  på  vakt  under de  tider, som närmare angivas i  den tifi  dessa föreskrifter 

bifogade tabellen;  under  andra tider  må  vakt hållas antingen genom  en  tele-
grafist eller  en  vaktman eller med tillhjälp av godkänd automatisk apparat. 

Ar ett fartyg av klass  III  försett med  en  automatisk apparat för 
registrering av nödsignaler och med  en  automatisk apparat för registrering 
av fartygets egen anropssignal, båda godkända av  The Board of Trade  och Ge

-neralpostdirektören,  må ,då  fartyget  är på  mera  än 150  sj ömils avstånd från 
kuststation,  telegrafisten  underlåta att hålla vakt  under de  tider, som närmare 

 a.ngivas  i  den till  dessa föreskrifter fogade tabellen.  -  

Kompetens fordringar för telegrafister.  
10. (1)  rielegrafister  indelas i tre klasser i överensstämmelse med 

föreskrifter utfärdade av  Generalpostdirektören  och godkända av  The Board 
of Trade,  och äger  Generalpostdirektören  att utfärda intyg även  åt  vaktmän.  

2. Till  dess klassificering enligt ovanstående  stadganden  ägt  rum:  
(i) må  telegrafist, som innehar av Generalpost direktören utfärdat 

kompetensintyg av första klass och som  liar  tre års praktik som telegrafist, 
anställas såsom om han innehade certifikat av första klass;  dock  att, om tele-
grafist, som innehar behörigt certifikat av första klass, finnes att. tillgå, tele-
grafist, som  innenar  intyg av första klass,  må  anställas  å  fartyg av  Klass I, 

 vilket enligt dessa föreskrifter bör hava  3 elegrafister. 
(ii) må t.elegrafist,  som innehar av  Genera.lpostdirektören  utfärdat kom-

petensintyg av första eller  au  dra klass och som  haft  endast. ett års praktik såsom 
telegrafist, anställas liksom om han innehade  certifiket  av  Klass II: 

(iii) må  telegrafist, som innehar  Generalpostdirektörens  kompetens-
intyg av första eller andra klass och som har mindre  än  ett års praktik som tele-
grafist, anställas liksom om han innehade  certifiket  av tredje klass.  

11. Oeneralp.ostdirektören må  godkänna  intvg,  som utfärdats  åt  tele
-grafister  av regeringen i något av  Hans  Majestäts lydland eller av regeringen 

i främmande  land  i enlighet med  då  i kraft varande internationell  Radio-tele-
grafkonvention bifogat reglemente.  

12.  Dessa föreskrifter träda i kraft  den 1  september  1920. 
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Införsel  till Finland  av hundar från  en del  utrikesorter. 

Enär det inträffat, att hundar  på  från Estland ankommande fartyg utan 
vederbörtligt tillstånd införts  till  landet, ehuru  import  av hundar därifrån så-
väl som från Tyskland,  Latvia  och Ryssland  är  tillsvidare förbjuden, har Inrikes-
ininisteriet i skrivelse av  den 18  november  1920  uppmanat Sjöfartsstyrelsen 
att förbjuda befälet  å  fartyg, som förmedla trafiken med dessa  land,  att taga 
himdar ombord  å  fartygen för  transport  från ifrågavarande  land till Fin land.  

Sj ofartsstyrelsens tjänstemän. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 16  november  1920  antagit fröken  Anna Lisa 
Enwald till  biträde  å kamrerarkontoret.  

Lotsfördelningarna. 
Viborgs  lotsfördelning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 23  november  1920  förordnat fyrniästaren  å 
Hoglands  norra fyr  Alexander Ahola  att  under assisteriten  Yrjö Peltonen  bevil-
jad ledighet från  den 10  oktober  1920 till den 1  april  1921  bestrida assistent-
befattningen. 

Sjöfartsinspektörerna. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 23  november  1920  beviljat sjöfartsinspektören 
i Åbo  Abraham Arvid  Rusko tjänstledighet från  den 24  november  till den 
24  december  1920  och samma dag förordnat sjökaptenen  Paul Gideon  Lindroos 

 att  under  ledigheten bestrida sagda befattning. 

Sjömätningsexpeditionerna.  

Sjöfartsstyrelsen har deii  12  november  1920  förordnat sjökaptenen  Frans 
Verner  Bäckström  till extra  lodare vid första sjörnätningsexpeditionen. 

Sjöfartsstyrelsen har  den it)  november  1920  utnämnt äldre assistenten 
vid sjökartaverket kaptenen  Gustaf Ferdinand  Ljungberg  till chef  för andra 
sjömlitningsexpeditionen. 

Skeppsmäiningskontrollen.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 9  november  1920  förordnat sj ökaptenen  Leopold 
Laurent  att tillsvidare, räknat från  den 15  november  1920,  upprätthålla  slcepps-
mötningsicontrollörijansten. 

Trallningsexpeditionen.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 23  november  1920  förordnat assistenteii vid  Vasa 

 lotsfördelning, sjökaptenen Valter Sarelius att bestrida  trallningRchefsbefattningen 
räknat från  den 1  december  1920. 
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Fartygsbesiktuingsmännen.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 5  november  1920  beviljat suppleanten för nau-
tiska besiktningsmannen i  Vasa  distrikt, sjökaptenen Valter  Sarelius  ansökt 
befrielse från uppdraget. 

Sj  öfartsväsendets Yartyg.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 16  november  1920  förordnat sjökaptenen  Johan 
Anders  Eriksson att tillsvidare, räknat från  (Tell 15  november  1920,  bestrida andra 
styrmanstjänsten  å  isbrytaren  Tarmo.  

Lotsperson alen.  
Viborgs iots/ördelning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 12  november  1920  beviljat  extra  lotslärlingen  å  
Kotka lotspiats  Otto  Brunila  ett års  tjänstiedighet  räknat från  den 1  september 

 1920.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 12  november  1920  beviljat  extra  lotslärlingen 

 å  Trångsunds lots plats Joel  Pusa  ett års  tjänstiedighet  räknat från  den 15  novem-
ber  1920.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 12  november  1924)  beviljat  extra  lotslärlingen  å  
Hogland lots plats  Saimi Esko  ett års  tjänstiedighet  räknat från  den 1  december 

 1920.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 12  november  1920  beviljat lotslärlingen  å  Kaunis-

saari  lotsplats  Ferdinand  Kajander  ett års tjänstledighet räknat från  den 1  no-
vember  1920.  - 

Helsing/ors iots/ördeln.ing.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 12  november  1920  förordnat Artur Alvar Nyström 

 till extra  lotslärling  å  Hangöudds  inre  lots plats.  

Ålands lots/ördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 9  november  1920  utnämnt  extra  lotslärlingen 

 August  Villiam Isidor  Häggblom  till  biträdande  lots å  Nyhamn  lots pi at.. 

Vasa kts/ärdeining.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 2  november  1920  utnämnt  Frans  Viljam  Kosken  - 

 kangas tifi  lots å  Ra fsö  lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 2  november  1920  beviljat lotslärlingen  å  Rä/sö 

 lotsplats  Einar Kasper Lindholm  ett års  tjänstiedighet  för vinnande av sjöprak-
tik räknat från  den 1  november  1920.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 12  november  1920  beviljat lotslärlingarna  å  
Brändö  lots plats August Nyman, Johannes  Söderholm  och  Albin  Valdemar  Öjst 
tjänstiedighet  för  vhmande  av sjöpraktik intill  den  1juni1921.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 19  november  1920  beviljat lotsen  Julius  Sjö-
land  å  Högklubbs  lots plats  tjänstiedighet  från  den 15  november  tifi  och med  den 
31  december  1920.  

Saima lots/ördelning.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 2  november  1920  antagit.  Edmund  Käyhkö  till 

extra  lotslärling  å  Nyslotts  lots plats. 
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Fyrarna. 
Ålands  lotsfördelning. 

SjöfartsstyreLsen  har  den 2  november  1920  utnämnt  Erik Alfred  Lindqvist 
tifi äldre fyrvaktare samt  Karl  Vilhelm Johansson och  Karl Julius  Sjölund  till 

 yngre fyrvaktare  å  Lágskärs  fyr. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 9  november utnämut yngre fyrvaktaren  å  Kcrsö 

 fyr  Erik Adrian  Nordberg  till  äldre fyrvaktare  a  nämnda fyr.  

Vasa  lots/ordelning.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 2  november  1920  beviljat fyrmästaren  å  Ytter- 

grunds fyr  Bernhard Verner  Molander tjänstiedighet från  den 1  november  1920 
till den 25  april  1921  och förordnat fyrvaktaren  Karl August  Sjöström att  under 

 nämnda  id  sköta hans tjänsteåligganden. 

Ålan4s  lotsfördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 2  november  1920 utnämiit  Edvin  Gerhard 

Sumell till mistsirénskötare å  Tankar fyr. 

BoTaihavar-  och  maskinmästarbrov.  

Sjöfartsstyrelsen har tilldelat följande Personer nedannämnda befälhavar-
och masldnmästarbrev, nämligen: 

Tillstånd att föra befäl  å  finska handelsfartyg med samma rätt som inne-
havare av sjökaptensbrev: (len  2  november  1920:  översten  Bruno  Valdemar 

 Armfelt  och kaptenen  Axel Rafael  Armfelt. 
Kofferdiskepparbrev:  (len  19  november  1920: Anton  Lassi;  den 23  november  

1920:  Nikolai Pohjola. 
Ostersjöskepparbrev:  den 19  november  1920:  Enok Mieikäinen. 
Rätt att såsom östersjöskeppare föra befäl  å  lastfartyg om högst  300  brutto- 

registertons dräktighet:  den 19  november  1920:  Vilhelm Mulli. 
Rätt att föra befäl  å  maskindrivna las/fartyg för inre farvatten:  den 23  no-

vember  1920:  Pekka Hoffrén.  
Rätt att föra befäl  å  maskindrivna kustgående l.astfartyg :  den 5  november  

1920:  Kustaa  Edvard Stenwall;  den 19  november  1920: Feodor Klementjeff, 
Anton  Pitkänen.  

Rätt att föra befäl  å  passagerarfartyg för inre farvatten:  den 5  november  
1920:  Kustaa  Edvard Stenvall;  den 19  november  1920: Feodor Klementjeff, 
Anton  Pitkänen. 

Interim.istiskt  .styrmansintyg:  den 16  november  1920: Julius Peusa. 
)Styrrnansbrev:  den 2  november  1920: Frans  Aino  Suomi; den 5  november  

1920: Herman Leonard Wigell;  (len  16  november  1920:  Enok  Savolainen.  
I 	Ånqmaskinmästarbrev:  den 2  november  1920:  KarlEino Wasenius, Otto 
Verner  Nissinen;  den 12  november  1920: Adolf  Valdemar Gustafsson,  Väinö 

 Henrik Forbus; den 19  november  1920:  Edvard Thurén;  den 23  november  1920:  
Paavo  Aleksander Vihavainen, Juho  Albin  Karvinen. 

Uncleningsrnaskinmästarbrev:  den 2  november  1920: Karl Villiam  Karlsson 
 Frans  Aksel Enbom;  den 5  november  1920:  Joonas Lavikka,  Armas  Laakkonen; 

 pen 12  november  1920: Albin  Parkkonen, Edvard Tolmunen,  Onni Mustonen 



-  98  -  

Aleksanteri Rainio,  Johan Henrik Mäkeläinen, Aukusti Airikka,  Antti Räsänen; 
 den 16  november  1920:  Paavo Pulli;  den 23  november  lc)20:  Hemming  Savolainen, 

Reittu Savolainen,  Kalle Eemi]  Oksanen. 

Sjölartsstyrelsens  meddelanden och Underrättelser för sjöfarande  år 1921.  

Sjöfartsstyrelsen har för  år 1921  fastställt prenumerationspriset  å  Sjö-
fartsstyrelsens meddelanden  till 20  mk  och  å  Underrättelser för sjöfarande  till 
8 mark  eller  28  mk  för vardera. Priset för lösnuminer av meddelandena utgör  
4  mk  och av underrättelserna  50 pi. 

*  

I  detta häfte ingående uppgifter sträcka sig  till den 30  november  1920.  

Helsingfors  1920. 	tatsrdets  tryckeri.  



S es  Sj  ofartsstyrelsens  
meddelanden.  

N:oIl. 	 Helsingfors,  den  31december 	 1920.  

Skeppsbyggeriet i  Finland under år 1920. 
På  uppmaning av Sjöfartsstyrelsens Statistiska kontor hava sjöfarts-

inspektörerna införskaffat uppgifter om skeppsbyggeriet i respektiva distrikt  
år 1920.  Enligt dessa uppgifter voro  under  förloppet av nämnda  år  följande 
antal handelsfartyg av olika  slag under  byggnad, nämligen: 

Antal. 

Ångfartyg ....................... 50  
Motorfartyg ..................... 17  
Segelfartyg ...................... 21  
Pråmar ......................... 71 

Summa 159  

Bruttoregisterton. 

 12,484 
7,053 
7,016 
5,382 

31,935  

Av dem färcligbygdes  under  årets lopp följande: 

Antal  

Åiìgfartyg ....................... 32 
 Motorfartyg .....................14  

Segelfartyg ....................... 18  
Pråmar ......................... 18 

Summa 135  

Bruttoregisterton.  
5,328 
5,903 
6,166 
6,166 

22,779  

Vid utgången av  år 1920  var följande antal fartyg  under  byggnad, nämligen: 

Antal.  Bruttoregiterton  

Ångfartyg 	....................... 18 7,156  
Motorfartyg 	..................... 3 1,150  
Segelfartyg 	...................... 3 850 

Summa 	24 9,156 

I de  olika sjöfartssd.itrikten var  år 1920 under  byggnad följande antal 
handelsfartyg:  

68-21  
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Viborgs  distrikt: 

Ångfartyg 	 . 
Motorfartyg 	 . 
Segelfartyg ...................... 
Pråmar 	......................... 

Antal. Bruttoregisterton.  
1 70 
2 671 
6 1,745 
1 100 

	

Summa 10 	2,586 

Under  årets lopp färdligbyggdes samtliga utom ett segelfartyg, vars dräk-
tighet  är  avsedd att bliva  300  bruttoregisterton.  

Nylands distrikt: 
Antal. Bruttoregisterton. 

	

Ångfartyg ....................... 13 	7,537  

	

Motorfartyg ..................... 2 	943 

	

Summa 15 	8,480  

Av dessa färdigbyggdes  under  årets lopp  8  ångfartyg, om sammanlagt  
1831  bruttoregisterton  och  2  motorfartyg. Vid årets  slut v  oro  under  byggnad 

 5  ångfartyg, vilkas dräktighet utgör inalles  5700  bruttoregi  t  erton.  

Åbo distrikt.• 

Ångfartyg ....................... 
Motorfartyg ...................... 
Segelfartyg ......................  

Anta  I. 	Bi'uttoreg' ,terto  n. 
8 	3,800 
4 	2,045 
1 	 800  

Summa 13 	6,045 

Under  loppet av  år 1920  slutfördes arbetet  på 3  ångfartyg, med  en  dräktig-
het av inalles  1,350  bruttoregisterton,  3  motorfartyg med  en  dräktighet av 
sammanlagt  1,645  samt ett segelfartyg, medan åter vid utgången av  år 1920 
5  ångfartyg med  en  dräktighet av sammanlagt  2,450  samt ett motorfartyg 
om  400  bruttoregisterton voro  under  byggnad. 

Ålands distrikt: 

Ångfartyg 
Segelfartyg 

Antal. Bruttoregii  tun. 
2 	617 

13 	4,15S 

Summa 15 	4,775  

Av dessa färdigbyggdes samtliga utom två segelfartyg med eu amman 
lagd dräktighet av  550  bruttoregisterton.  

Vasa  distrikt. 

Ångfartyg 	....................... 
Motorfartyg ..................... 
Segelfartyg  ...................... 

-\nla]. 	1utturegat&rtOti.  

1 	 60 
.5 	1,977 
1 	3 

Summa 	7 	2,350  
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Samtliga bragtes i färdigt skick  under år 1920  utom  1  motorfartyg med 
 en  dräktighet av  300 bruttoregisterton,  vilket ännu vid årets utgång var  under  

byggnad.  

Uleàborgs  distrikt: 
Antal. 	Bruttoregisterton. 

	

Motorfartyg  ...................... 2 	800  

Det ena färdigbyggdes  under  loppet av  år 1920  medan arbetet  på  det 
andra, vars dräktighet  är 350 bruttoregistertoñ,  fortsättes  under år 1921. 

Päijänne  distrikt: 
Antal. Bruttotegsterton. 

Ångfartyg 	....................... 90  

	

Pråmar  .......................... 40 	2,626 

	

Summa 43 	2,716  

Alla dessa färdigbyggdes  under  loppet av  år 1920. 

Saima  distrikt: 
Antal. Bruttoregistertofl. 

Augfartyg 	...................... 27 	937 
Prämar 	......................... 30 	2,656 

	

Summa 57 	3,593  

Av dessa hava alla utom  8  ångfartyg, vilkas sammanlagda dräktighet 
 är 200 bruttoregisterton,  färdigbyggts  imder  loppet av  år 1920. 

1 Ladoqa  distrikt har  under år 1920  ej ett enda fartyg varit  under  byggnad, 
vilket härrör av att ingen trafik  på  Ryssland uppehållits. 

Av  de  inom loppet av  är 1920 under,  byggnad varande fartygen har största 
delen eller  85 %  av antalet och  79  av tontalet färdigbyggts inom  iiämnda 

 år,  medan  15 %  av antalet och  28  av tontalet  fortfaraiide  äro  under  byggnad. 
Arbetet  på de färdighlivna  fartygen har, oavsett  prämrna,  påbegynts 

redan  under år 1910.  År  1920  påbörjades blott  18  ångfartyg, nämligen  14 bogser
-ångare,  2  segelfartyg och  2  motorfartyg. 

Att  under  loppet av  är 1020  jämförelsevis  få  fartygsbyggen påbegynts 
har berott dels  på  stegringen av arbetslöner och priset för råvaror dels  på  pris-
fallet  å  fraktmarknaden.  Då  arbetslönerna avsevärt stigit  sedan  föregående 

 år  och  då  priset  på  trävaror, järn och segelduk stegrats  men  samtidigt ett be-
tydande prisfall inträtt  på  fraktmarknaden, har  man  i rederikretsar ej ansett 
det lönande att  under  sådana prisförhållanden bygga nya fartyg.  
• 	Då man  granskar skeppsbyggeriet  under år 1920  fästes uppmärksamheten 
vid det förhållandet att  bogserångare  och  prämar  byggts i stor utsträckning. 
Av ångfartygen  voro  33 bogserångare.  Lägets livlighet  på trävaruindustnns 

 område har gjort att efterfrågan  på hogserångare  och pråmar i hög  grad  stegrats.  
Den  ryska  tvåegsrekvisitionen  under  krigstiden förorsakade i vårt  land 

en  betydande brist  på bogserängare, sä  att  de  färdigbyggda  bogserångarna  en-
dast  till en del  kunnat avhjälpa denna brist.  
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Inom skeppsbyggeriet  under år 1920  bör  en  märklig händelse nämnas, 
nämligen att  den  ståtliga lastångaren Finlandia detta  år  färdigbyggdes.  Den 

 och dess systerfartyg  Ostrobotnia,  vilken torde bliva färdig våren  1921,  äro 
 de  hittills största fartyg, som byggts i  Finland. Finlancias  dräktighet  är 1,173 

bruttoregisterton.  
Nästan alla större ång-,  motor-  och segellartyg hava byggts för klassifi-

cering. 

Förordninçj  
om upphävande av förordningen  den 9  juli  1916  angående utförandet av 

byggnadsarbeten i Finlands vid havet belägna handelshamnar. 

 Given  i Helsingfors,  den 3  december  1020. 

På  föredragning av Ministern för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena upphäves härmed förordningen  den 9  juli  1916  angående utförandet 
av byggnadsarbeten i Finlands vid havet belägna handelshamnar.  

Lag  
om erlaggande av isavgift för haiidelssjöfart vintertid.  

Given  i Helsingfors,  den 23  december  1920. 

I  enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed: 
För fartyg, varmed handelssjöfart idkas vintertid, skall erläggas  en  sär-

sld isavgift. 
Avgiftens storlek samt tiden,  under  vilken densamma skall erläggas,  så 

 ock  under  vilka villkor  fart g  äro befriade från erläggande av isavgift, hestäm-
mes genom förordning. 

Förordnin  g  
innefattande närmare  bestinimelser om erliiggande av isavgllt lur 

handelssjöfart vintertid.  

Given  i Helsingfors,  den 23  december  1920.  

Med stöd av lagen om erlaggande av isavgift för handelssjöt  art  vintertid. 
 given  denna dag, varder  på  föredragning av F[andels- och 1nclutriiuinistern 

härmed stadgat som följer:  
1 §  

Isavgift skall för varje vintertid från  Finland  utgående eiler från utrikes 
ort  hit  inkommande fartyg, varmed handelssjöfart bedrives, erisggas för varje 
resa tifi det belopp och  under de  villkor, som nedan säges.  

2.  
Vintej  tiden räknas i farvatten norrom  Mäntyluoto  hamn från och med 

 den 1  november  till den 1  maj samt i övriga farvatten från och med  den 1  decem-
ber  till den 16  april. 

Med  en  resa förstås fartygs färd såväl  till  som från  Finland  eller tvärtom 
 under  samma vinterperiod. 
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3  §.  
Isavgiften utgår med  2 mark  för varje registerton av fartygets nettodräk-

tighet. 
För fartyg, vilka äro isförstärkta och godkända för vintertrafik, utgår 

isavgif  ten mcd 1 mark  och för fartyg, vilka av fartygskiassifikationsanstalt 
godkänt.s för vintertrafik, ändå att  de  ej äro särskilt isförstärkta, med  1 mark 
50  penni för varje nettoregisterton.  

4 §.  
Anlöpas  under  samma resa för lossning eller lastning flere hamnar,  till 

 vilka farled eller själva hamnen öppenhålles av statsverkets isbrytare, erlägges 
för varje dylik färd  en  tilläggsavgift, motsvarande hälften av isavgiften.  

5 §.  
För fartyg, som anlänt  till Finland å  tid, varunder isavgift icke uppbäres, 

och sedermera äter utgår efter det vinterperiod inträtt, erlägges halv isavgift.  

6 §.  
Finska fartyg, vilka vintertid upprätthålla regelbunden trafik  på  utrikes-

ort, äro befriade från erläggande  under  samma vinterperiod av isavgift,  sedan 
 för dem erlagts isavgift för tre resor.  

7. 
I  denna förordning nämnda avgifter uppbäras av vederbörande tulikam

-mare  och gottskrivas sjöfartsstyrelsen.  

Lag  
om uppbärande av särskild avgift för bestämmande och  utmãrkamle  av 

fartygs lastmärke och  däckslinjo.  

Given  i Helsingfors,  den 23  december  1920. 

I  enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed: 
För bestämmande och utmärkande av fartygs lastmärke och däckslinje 

uppbäres för statsverkets räkning  en  särskild avgift. 
Beloppet av denna avgift fastställes genom förordning och  på  enahanda 

sätt utfärdas jämväl övriga för dess erläggande erforderliga föreskrifter. 

Förorcining 
innofattande nirmare  bestämmelser angående erläggamide  av algift för be- 

stämmande och utmärkande av fartygs lastmärke och  däeksiinje. 

 Given  i Helsingfors,  den 23  december  1920  

Med stöd av lagen om uppbärande av särskild avgift för bestämmande och 
utmärkande av fartygs lastmärke och däckslinje,  given  denna dag, varder,  på 

 föredragning av Handels- och Industriministern, härmed stadgat som följer: 
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För bestämmande av platserna för lastmärke och  däckslinje  samt deras 
utmärkande  å  fartyg, varom  är  stadgat uti  förordriingen  angående lastmärke 

 å  handelsfartyg av  den 18  oktober  1920,  erlägges avgift med följande belopp:  

OkIasiflcerat 
 fartyg: 

KtasifE1corat  
Da  fartygets dräktight utgör: 	 rtvg: 

från och med  100 till  och med  300 bruttoregisterton Fmk. 150 400 300 
 över 	300 » » 	» 600 	» 	 » 200 500 400 

» 	 600 » 	» 	» 1,000 	» 	 » 	300 600 500 
» 	1,000 » 	» 	» 2,000 	 a 	400 700 600  

Överstiger fartygets dräktighet  2,000 bruttoregisterton,  ökas avgiften 
med  100 mark  för varje fullt  1,000:tontal.  

Uti förestående avgift inberäknas jämväl lösen för  fribordscertifikat. 

Radiotelegramavgift.erna.  

Republikens  President  har  den 30  december  1920  vid i Statsrådet skedd 
föredragning förordnat, att vid radiotrafik skola i regeln iakttagas internatio-
nella föreskrifter och att avgifter vid sagda trafik skola erläggas enligt följande 
taxa:  

1. Vid  ra(liotrafik  emellan kuststation i  Finland  och  far tvgs station 
 erlägges:  

en orciavgift.  bestående av  en  kustavgift  0: 30 fratic  och ett fartygsavgift 
 0: 15 franc per  ord samt  en trådtelegramavgift  antingen  till  belopp, som erlägges 

vid  trådtelegraftrafik  emellan orter i  Finland  eller ock  0: 15 franc per  ord. 
Lägsta kustavgift 	är 1: 50 francs, 

» 	fartvgsavgift 	»  0: 75 	a 
» 	trådtelegramavgift »  0: 75 	» 	eller ock det belopp. som vid  

trådtelegraftrafik  motsvarar avgiften för fem ord.  
2. Vid radiotrafik emellan  Finland  och utlandet  erlägcre:  
en  ordavgift  till  belopp, motsvarande trådtelegram  wgi  len  till  samma 

 land,  samt därutöver  (loll  avgift, som  till hämmincle  stats  radio4ttion  erlägges 
för radiotelegrammets förmedling;  

3. Vid  all radi ot.ratik erlågges:  
för kollationering av  radiotelegiain  en  avgift,  utgöiainle cit  fjärdedel av 

 totalavgif  ten  för radiotelegrammet; 
för kollationering av brådskande  radotelegram  en  avgift, utgörande  en 

 fjärdedel av totalavgiften för vanligt (icke brådskande) radiotelegram; 
för  vaije  avskrift av radiotelegram med  flore  adresser  0: 50 franc  för varje 

grupp av  100  ord eller  del  av grupp, samt 
för varje avskilt av brådskande  radiot.elegram  med  flore  adresser  I: - 

franc  för varje grupp av  100  ord eller  del  av grupp.  
4. Vid förvandling av  francs till  finskt  .mvnt  tillämpas  eitalianda.  kurs, 

som vid  t•rådt•elcizraftrafik nied  utlandet.  
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Fortfarande giltighet av  fartygshesiktningsmãnnens  mandat.  

I  stöd av  11 § I förordnirigen  angående besiktning av handelsfartyg av  den 
18 oktober.1920  har Sjöfartsstyrelsen  den 28  december  1920 förordiat,  ej mindre 
dtt härförinnan utfärdade förordnariden för fartygsbesiktningsmän jämväl efter 
utgången av  år 1920  skola fortfarande äga giltighet intill dess därom kan varda 
annorlunda förordnat,  än  även att, där tidigare meddelat förordnande inne-
fattat uppdrag att verkstäila besiktning  å  passagerarfartyg, detsamma skall 
gälla samtliga handelsfartyg,  å  vilka besiktning författningsenligt numera 
skall äga  rum.  

Ny fyr. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 3  december  1920  förordnat, att  den  nya fyr, 
som  är  belägen lat.  59° 52' 10" N, long. 24° 19' 29" 0,  sjökort  N:o  20, på  tre sjö-
mils distans från Makiluoto södra udde i riktning  55W,  skall benämnas  Porkala-
Kallbåda  fyr. 

Trallningsexpeditionen.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 28  december  1920  utnämnt assistenten Valter 
 Johannes Sarelius till chef  för  trallningsexpeditionen.  

Sj  iimãtningsexpeditionerna.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 28  december  1920  förordnat avfattaren  Karl 
 Fredrik Lindman att från  den 1  januari  till den 1  därpå följande maj samt från 

 den 15  oktober  till den 31  december  1921  bestrida äldre lodarebefattning vid 
/örsta sjömätningsexpeditionen.  

Sj  öfartsvåsendets  fartyg. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 30  november  1920  återkallat förordnandet för 
radiotelegrafisten  å  isbrytaren  Väinämöinen,  Nils  Liljefors, från och med  den 
1  december  1920.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 30  november  1920 på begätan äterkallat  förord-
nandet för radiotelegrafisten  å  isbrytaren  Tarmo, Väinö Blomqvist,  från och 
med  den 1  december  1920.  

Sjöfartsstyrelsen ha.r  den 30  november  1920  återkallat från och med  31 
 december  1920  förordnandena för isbrytaren  Väinämöinens  befäl och manskap, 

nämligen:  t. f.  styrmannen Nikolaj  Nyberg, t. f. övermaskinmästaren Axel 
Bernhard Viuberg, t. f.  första maskinmästarna  Richard Leonard Forsbom,  Uno 

 Alexander  Segersven och  Karl Oskar Handroos  samt andra  t. f.  maskinmästarna 
Valter Vilhelm  Lindblom  och  Karl  Hjalmar Karlsson. 

Sjöfartsstyrelsen ha.r  den 3  december  1 92()  utnämnt sjökaptenen  Johan 
Andreas  Eriksson  till  styrman av tredje  aviöningsiciass  vid sjöfartsväsendet med 
tjänstgöringsskyldighet tillsvidare såsom andra styrman  å  isbrytarfartyget  Tarmo  

Sjöfartsstyrelsen har  den 7  december  1920  förordnat  Väinö Ilmari Poutiai-
nen  till radliotelegrafist å  isbrytaren  Tarmo  räknat från  den 1  december  1920.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 17  december  1920  utnämnt sjökaptenen  Fingal 
Eden Georg  Karlsson  till  be/älliavare  av tredje  aviöningskiass  vid sj öfartsvåsendet 
med tjänstgöringsskyldighet tillsvidare  å  inspektionsfartyget Kompass.  
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Fyrporsonalen.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 28  december  1920  antagit Evald  Robert  Söder-

blom  till extra  fyrvaktare  å  Hangö  fyr.  

Lo  tsp orson  aion.  
Viborgs  lots  fördelning. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 17  december  1920  beviljat lotslärlingen  å  Kuor
-salo  lotsplats  August  Korjus  ett års tjänstiedighet räknat från  den 1 mars 1921 

 ävensom samma dag förordnat  Erkki Aleksander Korjus  att  under  nämnda 
tid sköta hans tjänsteåligganden. 

HeLsingfors lotsfördeining.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 7  december  1920  förorcinat  lotslärlingen  å  Grå- 

hara  lots plats Emil Sven Stenroth  ävensom lotslärlingen. Uno  Arvid  Johansson 
och  extra  lotslärlingen  Albert  Vilhelm Liljeberg  å  Helsingfors  lots plats  att 
från  den 1  oktober  1920  bestrida biträdande lotsbefattningar vid resp. lotspiatser. 

Sjöfartsstyrelsen har  den 17  december  1920  utnämnt  Otto Rafael  Jonasson 
 till lots å  Pörtö lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 17  december  1920  utnämnt  Verner  Johansson 
tifi biträdande  lots å  Borgå  lots plats.  

Sjöfartsstyrelsen har  den 17  december  1920  utnämut  lotslärlingarna  Axel 
 Valdemar Adolfsson och  Alexander  Karlsson tifi biträdande lotsar  å  Pellinge 

lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 21  december  1920  utnämnt lotslärlingen Viktor 

Edvard Forsell  till  biträdande  lots å  Våtskärs  lots plats.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 21  december  1920  antagit  Gustaf  Ragnar Frö-

berg till  lotslärling  å  Helsingfors  lots plats.  

Åbo lots/ördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 7  december  1920  beviljat lotslärlingen  å  Ruotsalais 

lots plats Konrad Johannes Koski tjänstiedighet under  tiden från  1  december  
1920 till 1  juni  1021.  

Ålands  lots  fördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 10  december  1920  utnänrnt extra  lotslärlingen 

 Gustaf  Valter Karlsson  till  biträdande  lots å  Torpö  lots plats. 

Vasa lots  fördelning. 
Sjöfartsstyrelsen har  den 10  december  1920  utnämnt lotslärlingen  Johannes 

 Söderholm  till  biträdande  lots å  Brändö  lots plats. 

Saima lots/ördeining.  
Sjöfartsstyrelsen har  den 14  december  1920  antagit  Antti Keinänen  till 

extra  lotslärling  å  Joensuu  nedre  lots plats. 

Lithauens handelslla.gga. 

.Lithauens  diplomatiska representant i  Finland  har i brev av  den 20  de-
cember  1920  meddelat Utrikesministeriet att Lithauiska republikens handels-
flagga  är  av samma färg som nationaiflaggan, nämligen gul-grön och röd. 
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Befiilhavar-  och maskinmästarbrev. 

Sjöfartsstyrelsen  hai  tilldelat  nedannämnda  personer följande  befälhavar
-och  maskinmästarbrev,  nämligen:  

Tifistånd  att föra befäl finska handelsfartyg med samma rätt som inne-
havare av  siö/captensbrev:  den 10  december  1920: kornmendören Georg  Höckert 

 och kommendörkaptenen  Einar Schwanck. 
Sjö/ca ptertsbrev:  den 17  december  1920:  sjökaptenen  August Villehad 

von Behr.  
Rätt att föra befäl maskindrivna knstgöende last/artyg:  den 3  december 

 1920: Otto  Paavilainen;  den 14  december  1920: Alexander  Immonen;  den 17 
 december  1920: Herman  Vepsäläinen, Roope  Ville Nyyssönen; den 21  december 

 1920: Stefan Lipuschkin, Oskar  Halonen,  Konstantin  Virkki,  Johan Albert 
Lindholm; dcii 28  december  1920:  Kaarlo Jooseppi Nieminen. Vihtori Salminen, 
Nikolai Leppänen. 

Östersjöskepparbrev.  den 17  december  1920: Johannes Laurentins  Karlsson. 
Rätt att föra befäl  å  passagerarfartyg för inre farvattenn:  den 3  december  

1920:  Ludvig  Theodor  Fahlström:  den 14 deceniber [920:  Joonas Hirvi; Jaakko 
Sikiö;  den 17  december  1920: Herman  Vepsäläinen.  R oope Ville Nyyssönen, 

 Antti Ahonen;  den 21  december  1920: Johan Albert Lindholm,  Kustaa Mutanen, 
 Johan  Turunen;  den 28  december  1920:  Vihtori Salminen, Nikolai Leppänen.  

Rätt att föra befäl  å  maskindrivna lastfartyg för inre farvattnen:  den 3  de-
cember  1920:  Ludvig  Theodor  Fahlström;  den 7  december  1920:  Simo  Fahlström; 

 den 14  december  1920:  Joonas Hirvi, Jaakko Sikiö.  den 17  december  1920:  Antti 
Allonen;  den 21  december  1920:  Kustaa Mutanen,  Johan  Turunen.  

Rätt att föra befäl  å  mindre passagerarfartyg för inre farvattnen:  den 7  de-
cember  1920:  Simo  Fahlström,  August  Partanen;  den 14  december  1920:  Aleksan-
der Immonen,  Ismael  Blixt;  den 21  december  1920: Oskar  Halonen,  Konstantin 

 Virkki.  
Rätt att föra befäl  ä  mindre last/artyg för inre farvattnen:  den 7  december  

1920: August  Partanen,  den 14  december  1920: Ismael  Blixt.  
Överdnginaskinmästarbrev:  den 9  december  1920: Anton Kitula; den 14 

 december  1920: Albin  Reinikainen, Juho Jalmari Sihvonen:  den 17  december  
1920: Karl Alfred Berttula, Felix Teodor  Karlsson.  

Ångmaskinmiistarbrev:  den 3  december  1920: Herman  Aho, Tuomi Viljo 
Talvi,  Karl Johan  Hoppman;  den 14  december  1920: Ernst Edi  Sahlstedt,  Hugo 

 Mikkola,  Karl Osterhoim,  Edvard  Laitinen.  Leonard Johannes Välkepinta, 
Seth Arvid  Lyytikäinen:  den 17  december  1920:  Väinö  Adolf Rimpi,  Aarne 

 Vilhelm  Havukainen;  den 28  december  1920:  Pekka Juho Oksman. 
UndethngmaskinmästarbreV: dcii  3  december  1920:  Kalle  Oksanen, Kaarlo 

Artturi Eloranta, Kustaa  Enok  Eskelinen,  Emil  Holopainen, .Tuho Saa4a.moineu; 
 den 14  december  1920: Albert  Saarinen, Konstantin  Kukkonen, Tuomas Suur - 

kasko,  August  Virtanen,  Ernst  Väänänen,  Justus  Armas  Pohjola, Veerdi  Artur 
Almqvist,  Arvid  Härkönen:  den 17  december  1920: Anders  Edvin  Rif. August 

 Vilhelm  Nichström,  Lennart  Vilhelm Adolfsson, Artur Edvard Sjöblom, Valter 
Edvin Lindström,  Karl August  Weckman,  Abel Nyyssönen;  (len  21  december  
1920:  Uno  Anders Alexander  Tukiainen,  Adolf  Korhonen, Mikko Hietamies, 

 Hjalmar  Antti Kangasmäki, Onni  Emil  Kähkönen, Nikolai Balagurow,  Emil 
 Hulkkonen,  Petter  Johan  Hurri, Yrjö Kari, Taavetti Pettineri, Albanus Pieti-

käinen,  Matti Pulli, Aaro  Räsänen,  Kalle  Kiisti Räsänen,  Abel  Utriainen;  den 
28  december  1920: Karl Otto  Adolfsson.  



1)oiitioii  1 1I  i  l\  iglii jöstit i(t  I  Aho.  

I  donationsbrev dagtecimat  den 3  december  1920  har direktioneii för  Redo-
riaktiebolaget Aura till navigatiorisinstitutet  i Åbo överlämnat ett belopp stort 

 25,000 mark  att förvaltas såsom  en fond under  namn av »Rederiaktiebolaget 
 Auras  stipendiefond.» samt vid denna  donation  fäst följande villkor nämligen. 

att  den  skall förvaltas av navigationsinstitutets ordinarie liirarkår, att räntorn  a 
 för varje fyra. års  period  skola utges såsom ett stipendium och av navigations-

institutets ordinarie lärarkår tilldelas någon framstående sjökapten eller diplom-
sjökapten, som vid institutet genomgått  den högTe  kursen, varvid företräde 
borde givas sökande med svenskt modersmål eller sökande, vilken fullt behärskade 
svenska språket i tal och skrift; att stipendiaten vore skyldig att omedelbart 
efter det han erhållit stipendiet  under  minst åtta månaders tid i utlandet prak-
tisera vid något större rederi- och befraktningsföretag för att därigenom vinna 
insikter i rederirörelsen samt inom  en  månad efter hemkomsten  till  institutets 
rektor ingiva berättelse över  sin  resa; samt att för  den  händelse navigations-
institutet i Åbo upphörde med  sin  verksamhet, fonden tillfölle Skeppsbefäl-
havarföreningen i Åbo eller annan i Åbo stad verkande förening eller stiftelse, 
som hade tifi äridamM att befrämja sjöfartens och rederirörelseus utveckling 

 på  orten, och förvaltas  på.  sätt. donatorn frordna  t.. 

I  detta häfte ingaeiicle uppgifter ainka  sin till den  :i decenibi  I O0. 

i1)i 	1t1. 	i]et 
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I I•  iluderrättelser  för  so1arallde,  
utgivna av  

Sjöfartsstyrolseus Sjökarteverk.  

N:o  1, 	 He1singors,  den  10januari 	 1920. 

I.  Finska viken.  

1.  Intagna  yrartyg.  Yttre  niinfria ar1etlen 1Iaugö—Porkala  
Ifrån  den  yttre minfria farleden mellan  Hangö  och  Porkala  hava samtliga 

fyrfartyg, nämligen  ,,Slorkallegrund", , ,Kalhdayrund''  och  .,Verlckoncetala",  pa  
grund av  isförhå]!andena  intagits  dcii  22  deeemher.  

2.  Iiitat fyrartyg. lle1singors lotsördeluing.  
Fyrfartyget  ,.Åransqrund'  Lat.  593  57' N. Long. 24° 57' 0,  har  på  grund 

av isförhållandena intagits från  sin  atioci  den 24  december.  

3.  Släckta yrar och  leilfyrar. Wibnrg otfördeInting.  
Inom  \Viborgs lotsfördchnng  hava samtliga  fvrar  och  lidfyrar  blivit släckta 

 den 31  deoember.  

-1.  Släckta  1e.dyrar. ileLsindors 1otsördeJiting.  
Samtliga ledfyrar inom områdena av  Wdtskärs, Pellinge  och  Pörfö loIsi  lat -

Icr, Taliören,  Torra-Hästen, Granholm,  Koiwim, Höstnäslcaaol  och  Börkholm  
inom området av  Helsiaqfors  lotsplats hava blivit släckta  den 5  januari.  

5. intagen  1sboj. EstlänLska  kusten. 
Enligt från  Lots-  och  Fyrinrättningeni  i  Reval  ingånget  meñclela.nde,  har 

 lysbojen  å  Lat.  59° 43',2 N. Long. 24° 44',8 0.  blivit intagen.  

II.  Bottniska  viken.  

6. Släckta  iyrar. Wa.sa lotsfördcliiing  
Följande fyrar hava blivit släckta. nämligen:  

•Irönzmingsbådan  den 20  december.  
haskö (Sälqrund)  den 29  decembcr. 
Sorrskär  den 18  december. 
Ytter grund  den 31  december.  
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7.  Släckta ledYyrar. Åbo totslördelning. 
Följande ledfyrar hava blivit släckta: 

Medelklubh  den 22 decrmber. 
b'uotsalais  den 26  december.  

8.  Intagna svenska yrfartyg.  Svenska  kusten. 
Enligt rneddcland.e från Lotskaptemn i Gafle hava följande fyrfartyg lämnat 

Sina,  stationer: 
,.lVästra  Banken"  den 31  december. 
,.Finnqrundet"  den 7  •januari. 
..Grundhailrn"  den 8  januari.  

III. Ostersjön. 

9.  Intagen lysboj. Utsatt fyrartyg. Estländska kusten. 
Enligt från  Lots-  och Fyrinrättningru i Reval ingångt meddelande,  liar  

lysbojen å  Lat.  58° 49' 45" N. Long. 21° 36' 30" 0.  ersatts med ett röttmålat 
fyrskepp med två  master  samt. ett svnrtmålat  ,,S" på  vitt bottEn  på  båda sirir, 
visande vitt. blixtsken  0,5  sek. ljus och  5.5  sek. mörkur. Mistsignal  ring  försiggår 
förm[delst  r iduk givirni tr öf  pa  varandr a  fPlj;indc ljud  vrcdtar  iii  minut 
tystnad.  

10.  Förändrad i.rdelysti ing. kurländska kusttn. 
Enligt från  Lots-  och Fvrinrättniiigen i Reval ingå nge't  m di fl h. v r 

Steinorts  fyr  å  Lat.  56 Si' N.  F.ung.  1 ö'  (). nnaira vitd h1ilH<n 3  sek. 
ljus och  3  ack. mörkcr.  

Gust. F.  Ljungberg.  

(1 ' . 	IOf(LiiI(Efl.  

t. 1. 

I  lclsiiuPr  1 	ttutrådt tryluri. 



I, 	 •0 	I  • IJuderrattelsor  for  sjofarallde,  
utgivna :av 

Sj  farts  styrelsens Sj  ökarteverk.  
N:o  2. 	 Helsingfors,  den  20januari 	 1920. 

1.  Finska viken. 

il. Slaekta ledlyrar. ilelsingfors lotslördelning. 
Följande leilfyrar hava blivit släckta  den 15  januari:  Tirqrund, Melkö, 

Rönnskäs övre och nedre, Hamngrundei, Truthubben och  Kytö  inom området 
 v  Helsingfors  lotspiats och samtliga ledfyrar inom områdena av Rönnskärs, 

Bågaskärs, Barösunds, Jussarö  och Tvärminne  lotspiatser samt  Hnn4hdlet och 
Andeiska.. .inom området av  Hangöudds  inre lotspiats.  

12.  Sjunkna  minor.  Ilapsal  bukten.  Moonsund. 
Enligt från  Lots-  och Fyrinrättningen i Reval ingånget meddelande  liar  i 

Hapsal bukten, i Paralep enslinje, observerats sjunkna  minor,  vilka äro farli 
för navigeringen  till  följd av det ringa djupet i  den  upprnuddrade  kanalen.  

P11.1  dess iiärmare underrtdser meddelas anses ileana kanal farlig för 
sjf arten. 

Ungf.  Lat.  59 00' N. Long. 23° 26' 0. 

II.  Bottniska  viken.  

13.  Släckta  ledlyrar. Abo  skärgård. 
inom Åbo lotsfördelning hava följande ledfyrar diivit släckta: 
Lypertö loisstu.qa  den 8  januari samt  Lypertö övre och nedre, Kasskär,  Fru- 

sitä  och  Saviletto  den 9  januari.  

HI.  Östersjön.  

14.  Fyrskepp intaget för  vinterperiodeti.  Svenska  kusten. 

(Und.  f. s. No. 1/5.  Stocktholm  1920.  

Fyrskeppet  ,,Svenska  Björn"  å  Lat.  59° 35' 30" N. Long. 19° 55' 55" 0. 
 har  den 31  december  1919  lämnat  sin station  för 	e.perj  
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TV.  Kattegatt.  

15.  Åtgärder  till  följd av isförhåliaiiden. Aalbaek-Bugt.  Danmark.  

(Und.  f. s. No. 1/22. Stockliolni 1920.) 

Om till  följd av isförhållanden det blir nödvän;thgt att intaga  den vita  iys -
och kiockbojeu  å  ung. Lat.  570  42' 45" N. Long. 100 43' 40" 0.  och  den vita 

 'lys- och ijudbojen  a  ung. Tjat.  573  35' 05" N. Long. 10° 31' 20" 0.  vilka blivit 
utlagda  till  vägledning för sjöfarten  vest  om  tiet  i norra. Kat (('gatt ligga nd 
.minEältet. komma nedansfåcude åtgärder att vidtagas:  

1) A 'en  höjd vid  Skageos  gamla kyrka tändes  en  fyr, visande  fast  rött 
sken, vilken, hållen överens med  tien  röda fyren  a  södra  melon  i Ska qens  hamn 
-i bäring  264°,  leder fritt  S.  om  Skaqens-Rev. 

Den  inre fyren lyser omkr.  25° på  vardera sidan om fyrarnas eiisiinje.  
Till  följd av det utanför liggande minfältet bör enslin,je:n icke följas längre 

 ån 7 dist. min,  från hamnen.  
2) Omkr.  150 in. S 1 / 2W  om  Skagcns  fyr tändes  en  fyr, visande  fast.  vitt 

sken.  SJagens  fyr, 'hållen överens med denna. fyr i  baring 5°.  leder fritt  \V. 
 om minfältet.  

Den  yttre fyren lyser omkr.  25° på  vardera sidan oni fvrarnas enslinje.  
Till  följd av det ringa avgtåndet mellan fyra.rna kilja  de  si icke  bra,  från 

varandra,  
Då de  i  1)  och  2)  nämnda enslinjerna skära varandra 0111kr.  I  dist. min. 

 från lan'dgrundningen, bör övergången från  den  ena  till den  andra företagas, 
när resp. Skogen och  Skae'iis 1am  og fyr befinner sig  4  streck förifrån  på  resp. 
sidor.  Under  gång bör  man  utanför danskt s,jöterritorium icke komma Ost om 
linjen Ska qens  fyr - ilirshoims  fyr. Närmare underrättelser fram deles. när 
fvrarna blivit tända..  

Gust. F.  Ljungberg.  
t. f.  

Eino  Vordlend.  
t,. f,  

Helsingfors  120. Statsrãdets  tryckeri. 



S. 	 •5 	S Is  Underrattelser  for sjofaraiide,  
utgivna av  

Sjöfartsstyrelseus Sjiikarteverk. 
N:o3, 	 llelsillgfors,  den 10  februari 	 1920. 

I.  Finska viken. 
(Från  Lots-  och Fyrinrättningen i Reval).  

16.  Intagen skadati lysboj. Utsatt reserv boj. Esthindska kusten.  

Den  skadade lys- och  Ijudhojen belägen  å• Let. 59° 33',6 N. Long. 23 54' ft  
har blivit intagen för  reparation  och ersatts med  en  omålad reserv boj av trä.  

17  Mistsignaiering. Odensliolm. Estlä.ndska  kusten. 
Signaistationen  på  Ode'isholm  Lat  59° 18' N. Long. 23° 23' 0. är nu  i  funk- 

I ion  och oförändrad som före kriget, givande  2  ljud foijda av  40  sekunders ivsi miii.  

is.  Fyrfart'get J{evalstein. Esthindska  kusten. 
Det ganila fasta  vita  skenet  å  fyrfartyget ,, Revalstein'  skall ersättas neil 

Acetylen  blink  ljus. Närmare detaljer meddelas när  den  nye insfallationeii  är 
'ilnt  förd (omkring  April  månad).  

19.  intaget fyrfartyg. ,,Beserve". Estländska kusteii. 
Fvrfartvg'et  .,Reserve" å  punkt  14, Tat.. 59° 13', N. Long. 22° l6',i 0. 

 len  26  januari lämnat  sin station till  följd av drivis och äro där numera  työ 
 :ld rililmare  utan topptecken utsatta.  

9,  Intagna lysbojar. flevalsbiikten. Estlätidska kusten. 
Lv  '1 	i  vii  .S'urop 	fat. 59° 29'S N. f.onm'. 24° 19' 1).  och Tv1mjon  viii 

lii  lit) 	N. L'n. 2i 	I .1 (. }IiVH 	liIiit5  WY] 

21. SIlo kta Oirar. 	eskir. Ekiolni. EstIiind'lta Ieu. 
H  irmia  Stenskär  å  Lat.  59° 49' N. Long. 26° 23' 0.  och 1k/mlm 	La 

	

H 	I N Long. 25° 49' 0.  hava blivit släckta  den 29  januari.  

2 	Lotstvng. Surop-Ileval. Moonsund.  Estländska kusten. 
('tT.  f. S. No. 4/139. 1920. Stockholm). 

itligt  meddelande råder lotstvå.ng  i Moonsu.nd  samt  pd  sträckan india  ii 

	

', 	ch Heral. tiI1  detta farvatten helt, och hållet  är 	nsat  från  minor. 



II. Bottniska  viken.  

23. SUic..kt  fyr. LJI)pIIörd niiststnalering.  Kai lo. Vasa  1otfiirdelniug.  
Kallo fyr släcktes och  mistsignalei'iugen uphörde därstMes  den 30  januari.  

24. Släcka  led-  och  litijefyrar. Rävsö. Miintyluoto.  Vasa  lotsfördeliiiiig. 
Rävsö  ledfyr och  Mäntyloto lin,jefyrar  hava blivit släckta  den 30  januari.  

25. Släckt fyr. Fiiskär.  Aho  lolfördeliiiug.  
Enskärs fyr har blivit slikt  den 27  januari.  

III.  Östersjön.  
26. Täid  fyr. Ilaekofen. Kurländska kusten. 

Enligt meddelande från Finska konsulatet i  Riga  har  BacIoj  ros  I  Il  \V1  

fy', Lat.  57° 12',6 N. Long. 21° 25' 0.  blivit  täiid  den 8  januari.  

2.  Intagna Iyi'iartyg. Nekinangrund. Saritselieff. 
Enligt frän  Lots-  och  Fvrinrättningen  i  Royal  i  ngångef  meddela i  d0  

tyrfartygen Nekrnonqrund  Lat.  58° 28',S N. Long. 21° 34' 0.  och  Sorifsrli/j  
Lat.  58° 1'.7 N. 1mg. 21 	I',5 	. löniinil 	ilI:i  stat  jiniir  ilon  29  

Blandat.  

	

I  ifls\ ipiiini,ö liii  .ar. 	LIn.iau(l.  
(N. t. M.  No.1.  London  i9u 

Eiigolska uiuiineu företag'er  alltjämt  minsvepiiiiig 	ni 	 ii: 
I  iou  I  utanför  Enqiands kuctcr,  dels med enkelt fartyg  Dill  dels  nd fni 	p:  
vis, vilka därunder hava betydligt  inskrönkt ma.növerförrnåga.  

Fartyg, sysselsatta  mccl  sådana svepningar,  visa  nedansiående  signa  
Al la  fartyg, såväl ångare  son,  seglare. böra av  häns  n till a  1lniii shh  ht  

vöja  för fartyg, som hava dessa  signaler  lossade, och icke närma sig  desamitin  titt  
än  vad här angives: särskilt erinras. titt det  är  farligt att  koTnnla innanföt  de at 

 givna avstånden eller emellan tvenne fartyg tillhörande samma  par. då (let a  
hända att fartygen hava  miner  släpincie  i  veneit sanitiH sjöfarleli nlsätte  t' 
f 1101 	daiet 	litl_ 	rtl 	a 1 I 	L 	i 	I 	I 	 I  

andra, fartyg  

7..' 	i  itO/f; 	tul 	i/ill/i  fri  

a)  Enkelt fartyg visar  en  svart.hallong på.  fi'ppa  P 	 Ii 	I: :1  
ranocken  ellei'  : inn:it liitiiphn' 	-11111. 	Miti  In 	 -alli 
niare  in 275 ii  
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b)  Fartyg. sam arbeta parvis,  visa en  svart balloao  p förtoppen oeh en  dylik 
i rnocken eller annat lämpligt ställe im  den  sida, det  är  farligt att passera.  

Man  hör ej kamma närmare akter om  et!  enkelt  par  minsvepare  än 365m.  
och ej närmare  än 365  ni.  ['rim  det aktersta paret. om flera  par arl)eta  tillsamman.  
Tinder  inga  uni ständigh  eter fim  r man pa ssera emella a  fartyg.  suin  arbeta. i  par. 

2. Signaler  om natten. 
Motsvarande  signaler  som oni dagen: i stället lär ballungerna  visas  gröna 

lanternor. synliga  runt horisnten.  

Eliel  Aberg. 

(hst.  F Ljangherrj. 



TJesingfors  1920.  Statsrådets tryckeri. 



•1 	 SH linderrattelser  for sjofarallde,  
utgivna av 

Sj  öfartsstyrelsells  Sj  ökartevork.  
N:o  4. 	 Helsingfors,  den 10 mars 	 1920. 

I.  Finska viken.  

28.  Slitkt f..r. Jussarö.  Helsingfors lotsfördelning. 
Jusarö  fyr  å  Lat.  590  49' 16 " N. Long. 23° 35' 35" 0.  släcktes  den 6 mars 

till  följd av att fy'rapparaten råkat  I  olag. Såsnart reparationen av apparaten 
verkställts, tändes  den  åter,  varoin  framdeles närmare meddelas.  

II.  Bottniska  viken.  
29.  Släckt fyr. Sebbskär.  Vasa  lotsfördelning. 

Sebb$kärs  fyr  å  Lat.  (31° 2' 37" N. Long. 210 20' 52" 0. sliiektes den 11  
februari.  

LII. Ostersjön.  
30.  Uppförda fyrar. Inloppet  till  Libau och  ft  Kurlands kust 

Enligt meddelande av Lettiska Legationen i  Finland,  har  å  norra vågbry-
taren vid inloppet  till  Libau uppförts eu fyr. visande  2  röda blänkar var  lo  ack. 
samt  å  Kurtändska  kusten,  fl  Lat.  57° 12'.(3 N. Lonig. 21° 25'.O 0.  uppförts  en 
provisosk  fyrkur av trä, med  Aga  belysning, visande  4 vita  blänkar var  6  sek:  

0,3  sek. ljus.  
0.7  ., 	mörker.  
0,3  ,, 	ljus.  
0,7  ,, 	mörker.  
0,3  ,, 	ljus.  
0.7  ,, 	mörker.  
0,3 ,. 	ljus.  
2.7  ,, 	mörker.  

31.  Tillfälligt utbyte av fyrskepp. Olandsrev.  Sverige. 
(U. f. s.  N:o  2/333. Stockholm 1920). 

Fynskeppet Ölandsiev  fl  Lat.  5(3° 07' N. Long. 160  34' 0.  kommer omkring 
len  20 mars 1920 aft i1lfälligt ubytas mot reservfvrfarfvget  nr.  28.  som i stället  
073 -20  



för namn har ordet Reserv  rnJat  å.  sidorna. F.iikru ktar  eh m1stiguaIri1g m1 
siren ufträidrade. Signi]ering  med undervaftenskloeka radioielegraferin:gen ocili 
förmedlingen av  telegram  mellan  plats  i  land ooh  fartyg som passera ii.ära fyr-
keippet. komma att indragas  under  dn liii rfrvfyrskepet ligger i uiOnn i 

stä1lt  för  rlt (Irdinaru ftrkeqni.  

Eliel  Aberg. 

( 'i.t 	L1.aqbti. 

lisinThr 	I? 	- ] tt- 	rvtrj. 



SI 	 I, 	III  ililderrattolser  for sjofarallde,  
utgivna av  

Sjiifartsstyrelsous Sjökartovork.  
N:o  , 	 Helsingfors,  don 31 mars 	 1920. 

I.  Finska viken.  
32.  Fyr åter  täiid. Jussarö. Ilelsinglors lotsfördelning. 

Jus.arö  fyr  å  Lat.  590  49' 16" N. Long. 23° 35' 35" 0.  tändes åter  den 24 mars. 

33.  Sjöfartshinder. Revals rethi. Estland.  
(N. t. M.  N:o  417. London 1920). 

A  Revals  redd, omkring  1.5  sjömil nordvart. från Revals hamn,  å  Lat.  
59°  28' 27" N. Long. 24°  47' 42" 0.  finnes  hinder  för sjöfarten, bestående av stål-
nät, fastgjorda. med  en  kort kabel i  en  boj.  

II.  Östersjön.  
34. Lyshoj  åter utlagd. UJands norra grund.  Sverige. 

(U. f. S.  N:o  10/423. Stockholm 1920). 
Lysbojen  vid Ölands norra grund,  å  Lat.  57° 28' 52" N. Long. 17° 09' 30" 0.  

har  den 10 mars  åter utlagts.  

35. Borttagna  nästpärrningar. Gjedser -Rev. Danmark. 
(E. f. S.  N:o  10/519  &  12/036.  Köpenhamn  1920).  

Nätspärrningarna mellan Lat.  54° 23', 2 N. Long. 12° 19', 7 0.  och Lat. 
 549 28', 4 N. Long. 12° 10', 8 0.  äro numera borttagua, samt området  S.  om 

Ojedser-Rev  åter öppnat för trafik.  Ojedser-Rev  fyrskepp  är  utlagt  å  Lat.  54° 
27' 12" N. Long. 12° 11' 00" 0. 

36. Lysboj bortförd av  storm. Libaus  hamn. Lettland. 
Enligt meddelande av lettiska legationen har lysbojen  H. 3.  i  Libaus 

hamn bortförts av  storm,  och har i dess ställe utsatts  2  st. tunnbojar.  

37. UppIörd lodY  yr.  Paulshaf  en.  Lettland. 
Enligt från lettiska legationen erhållet meddelande har  ä  norra hampiren 

i Paulshafen,  å  Lat.  56° 53'. 5 N. Long 21° 10', 6 0.uppförtsenledfyr,visande 
 vit sken var  5  sek. sålunda:  

0.5  sek. ljus  
4.s  »  mörker. 

Fvrskenet  höjd över vattenytan  8.5  rn  och  lysvidd  3  sjömil.  
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Blandat.  

A  sjökort vidtagna örindringar uti beteckningen av ledfyrarnas belysta sektorer.  

A de  sjökort, vilka Sjöfartsst.yre-lsens Sjökartaverk harefter utgiver komma 
nedanstående förändringar ut-i beteckningen av ledfyrarnas belysta sektorer 
att vidtagas:  

Fast  vitt sken, inom  den  belysta fyrsektorn, som hittills betecknats med 
gul färg, utmärkes numera med  en  svart cirkelbåge  på  vitt bott-en. 

Fast  grönt sken, inom  den  belysta fyrsektorn, som hittills betecknats med 
grön färg, utmärkes numera med  en  grön cirkelbå.ge  på  vitt botten.  

Fast  rött sken, inom  den  belysta fyrsektorn, som hittills betecknats med 
röd färg, utmärkes numera med  en  röd cirkelbåge  på  vitt botten.  

Vitt  klippsken, inom  den  belysta fyrsektorn, som hittills betecknats med 
gul färg, utmärkes numera med svarta koncen.triska cirkelbågar  på  vitt botten  

	

Vitt  och 	vexelske,m,  inom  den  belysta fyrsektorn, som hittills betecknats 
med gul färg, utmärkes numera med röda koneentriska cirkelbågar  på  vitt botten.  

Vitt  och grönt vexeisken,  inom  den  belysta fyrsektorn, som hittills betecknats 
med gul -färg, utmärkes numera med gröna koncentriska cirkelbågar  på  vitt 
1)0tt-en. 

Dc  röda och gröna klip'pskenen,  betecknas likasoin hittills  lfle(1 rö(i och grön 
färg inom deras motsvarande frsektorer. 

Estländska lotstaxan. 
Enligt meddelande från estlämidska f[audels-  0(11  Industri niiiiist eriet. 

 är estlöndika  lotstaxan följande: 	-  

11(1/11/, fU!t(i0 -  

Reva  I.  

§ 1. För lotsning av fartyg från Revals i-edd  till  Reva  Is  hamn eller tvärt  am 
är  taxan  1-8  est. penni  per br. reg. ton. 

§ 2. För artygssldftning i Revals nya eller gaiiila  ha-nm är  taxan föl- 
jan  de:  

fartygets storlek från 	50 till 500 br. reg. ton, 30: -  est ländska  mark, 
» 	» 	» 	501 » 1 000 » 	» 	» 50: - 	» 	» 
» 	» 	»  1 001  och större » 	» 	»  80: - 	» 	» 

§ 3. För fartygsskiftning från gamla hamnen  till  nya hamnen  är  ta xan 
dubbelt större  än va.d § 2  angiver. 

§ 4. För fartygsskiftning från gamla hamnen  till  Böcker & C:o skepp»- 
varv och  till  Ryska-Baltiska fabriken  är  taxan tredubbelt större  än  vad §  2 
anver. 

§ 5. Om  hamnlots genom fartygets förvållande fördröjes ombord över 
 en t-imnie,  skall fartyget betala  åt  honom  20: -  est.  mark extra.  

Anm. IFartyg  under 50 br. reg. ton  äro icke underkasta-de lot»tväimg. 
ansi imdarita  av fartyg kommande frän utländskä hamnar. 
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Sjölot8taxa. 

§  1. I  Moonsund  råder lotstvång föralla fartyg, och  på  sträckanmellau 
Surop  och Reval för utländska fartyg,  tills  minfältena  blivit definitivt svepta. 

§  2,  Lotsningsavgifterna  äro beräknade enligt  den  finska lotstaxan, 
fastställd av Finlands Senat  den 1 5  maj  1906.  

§ 3. För fartyg, som passera. genom Moonsund, kommande från eller 
dest.inerade  till  estländska. hamnar,  är  taxan  100  %  större  än  vad i §  2  säges. 

§ 4. För fartyg, som passera genom Moonsund, kommande från och 
destinerade  till  utländska hamnar,  är  taxan  200  %  större  än  vad §  2  angiver. 

§ 5. Fartyg  under 100  br. reg.  ton  icke underkastade lotstvång, med 
undantag av fartyg kommande från utländska hamnar. 

§ 6. Alla fartyg och andra farkoster, vilka bogseras genom Moonsund, 
äro underkastade  de  allmänna lotsningsavgifterna, med undantag av estländska 
regeringens fartyg. 

§ 7. För lotsning från Surop  till  Revals  redd och tvärtom,  är  taxan 
 24  est. penni  per  br. reg.  ton.  

§ 8. För lotsning  till  andra estländska hamnar  är  taxan  200  %  större 
 än  vad §  2  angiver, och  är  fartyget dessutom skylcligt att bekosta lotsens hein-

resa. 
Anm.  1.  För lotsning tillJutländska hamnar  är  taxan  200  %  större  än 

 vad §  2  angiver, och  är  fart.yget  skyldigt att bekosta lotsens hemresa samt dess-
utom betala  75:  -  est.  mark per  dag,  tills  lotsen anländer  till sin station.  

Anm.  2.  Befälhavaren  å  det. lotsade fartyget  är  skyldigt att betala  åt 
 lotsen  de  ovannämnda avgiftermia enligt gångbar kurs. 

§ 9. Jaktkhmbbs  fartyg  under 25  br. reg.  ton,  äro icke underkastade lots-
tvång. 

§ 10. Om  fartyg,  till  följdav  storm  eller annan orsak,  är  tvunget att nied-
taga lot.sen förbi  den  sista lotsstationeii, skall fartyget bekosta lotsens återresa 

 till station,  varest han kom ombord, samt dessutom betala  20:  -  est.  mark per 
 da.g,  till  dess han anländer  till  sagda  station.  

§ 11. Om  sjölots, genom fartyget.s förvållande, blir uppehållen onibord 
mer  än  tre timmar före fartygets avgång, skall fartyget. betala  åt  honom  20: 

 est.  mark extra.  

Upplysiiingar aiigåendo liirärniringar  i  utpriekningen av  do minfrla  farlederna 
i Nordsjön  m.  ni.  

(M. W. t. M.  N:o  338. London 1920).  
Upplysningar angående förändringar i utprickningen av  de  minfria  far-

lederna i Nordsjön ävensom uppgifter angående  minor  ni.  m.  lämnas från Tyska 
Mannens trådlösa telegrafstation vid  Bor1'urn  var  4  timme, kl.  8t 0', 12t 0° 
o. s. v. (Central  Europas tid), med  en  ljudvåg av  600 meters  längd. 

Lolsuppassningen  vid mynningen av  Schelde. 
(N. t. M.  N:o  420. London 1920).  

Loi ssr  till  nederländska hamnar vid  West Schelde  ävensom tifi  Ghent 
 och  Antwerpen  erhållas från  en  lotskutter stationerad i närheten av  Wan.delaar  

fyrskepp, Lat.  51° 22' 15" N. Long. 3 °  00' 15" 0.  
Lotsar  till  hamnar vid Ost Schele,  till  nedrländska  hamnar vid  West 

 Selielde  ävensom  till Ghent  och  Antwerpen  enliälias  frän  en  ånglotskutter sth-• 
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tionerad  mellan  Middle Steen  och Kaloo bankar, i närheten av enslinjen av 
Westkapelle fyrar och Westkapelle fördämning. 

Intörando  av sommartid  a do  Brittiska Öarna  oh I  Belgien.  
(N. t. M.  N:o  405  &  422. London 1920). 

F. o. m. den 28 mars 1920  kl.  2 f. m. G. M. T.  infördes  a e  Brittiska Öarna 
sommartid, vilken tid  är en  timme tidigare  än Greenwich  medeltid.  

I  Belgien har sommartid införts  den 1 5  februari  1920,  vilken tid  är en  timme 
tidigare. 

[k1siugfurs  1920. 	 tryckeri.  



I. 	 II 	I I.  Ufiderrattelsor  for  sjofaralldo,  
utgivna av 

Sjöfartsstyrelsens Sjökarteverk.  
N:o  6. 	 -  Helsingfors,  den lo  april 	 1920. 

I.  Finska viken.  

38.  Tända ledfyrar. Helsingfors  lotsiordeluing.  
Inom  Ilclsiagfors lotsfördelniug tändes samtliga  cä stem  ra Helsingfors 

belägna led.fyrar  den 1  innevarande april.  

39.  Indragna och nyti1fkomna !arledei'. 1io  skärgard. Åbo  1otsför4elnin. 
Frän seglationens börjaii komma följande farleder såsom obehövliga att 

indragas, nämligen:  
1) Farledea  till  Le.'nsjöholrn  frän  Ruotsalais  till  Jän.issaari,  vilken hit-

tills utmärkts ined  2 north, 2  syd-,  S vest-  och  6  ostreinmare.  
2) Den del  av farleden  till  Dalsbruic,  emellan Galtarna och Stora Augiso, 

vilken hitintills utmärkts med  1  ost-,  1 vest-, 2  nord- och  I.  sydremnmare,  samt 
med linjestyrinärkena  a  Ulasö, Tru.tXlohb  och Stora Amgisö.  

Till  följd av denna farleds indragning, kommer  Flas/cslcärs ost  reinmare 
att förändras  till  nord renimnare.  

I  stället för sistnämnda indragna farled, har  en  ny farled för  6 met.  djup-
gående fartyg upptrallats från  Ids/cär  till  Stora Anqisö  och utmärkts med  1 
vest-  och  1  ostreminare  samt med  2  linjestyrmarken  å Ste nverlcklubb  och Stora 
Angiso  och  2 å  Träs/cholni. 

3) I  farleden från  Jun.g/rusund  till  Espska.. ,  har,  till  följd av  de  nytill-
komna ledfyrarna  å  Ekholin,  och Pur  an pää,  farleden vid  Bs ps/ca.. flyttats ostli-
gare, varvid  den  gamla farleclen. med clärstädes befintliga  2  ost- och  1 vest - 
remmare, indragits, samt kryssremntuaren därstädes förändrats  till  vestrenimare.  

40.  Utlagt fyrlartyg. Reserv. Estlätidska kusten. 
Enligt meddelande från  Lots-  och Fyrinrätt.ningen i Reval har fyrfa'tyget 

sReserc>  äter utlagts  å  punkt  14,  Lat.  59° 13', 3 N. Long. 22° 16', 7°. 

II.  Bottniska  viken.  

4!.  Tända Iyrar. Norrskär. Sälgrund (Kaskö). Säbbskär.  Vasa  lotsfördelning. 
Inom  Vasa  lotsfördelning häva följande fvrar blivit tända: 

	

Yorrslcär, 	Lat.  63° 14' 00" N. Long. 20° 36' 00" 0. den 6  april. 
*ilgrun,d,  (Kaskö) Lat.  62° 19' 32" N. Long. 21° 10' 45" 0. den 6  april. 

	

bskär, 	Lat.  61° 28' 37" N. Long. 21° 20' 52" 0. den 22 mars.  



42.  Tiinthi ledfyrai.  Åbo skiirgard. Abo 1otsördo1ning. 
Inom Åbo lotsfördelning tändes  ledlyrarna Saviletto, Friisilä, Kasskär, 

Lypertö övre, Lypertö  nedre och  Lypertö Iots$tvya  den 3  april.  

43. Fyrtartyg  åter  utla.gd  
Enligt meddelande 

respektive stat  iOlier:  

Fin  nyrundel, Lat. 
ra Banken. Lat.  

(;ia ,,rl/'(t11Cn. 	Lai 

a.  Finngrundet.  Västra Banken.  Gruidkallen. Sierige.  
hava följande svenska fyifartyg åter utlagts  å  sina  

61 01' 50"  ^.  Long. 18c 31' 35" 0. den 7  april. 

	

ou  3' 3" N. Long. 1 	55' 20" 0. den 2  april.  

	

IN. 1ii.  1 	.4 	0.  (ln  i april.  

III. Ostersjön.  

44.  Fyrfartyg åter  utlagi.  Svenska  Bjoin. 	erke.  
Enligt meddelande har  fvrfartvget  r  a.Xe ]ijiii alor ut1agti  a in  tdion.  

Lat.  53 35 30" IN. Long. 1 	.50' 00"  ()  

IV. Öresund.  

45.  Fyrfartygen Oskarsgruadets och  Kalkgrundets liigen. fliittiiiiinan. 	eii.  
(C. f. S.  N:o  124S8. Stockholm 1920).  

Enär fyrfartygen  O.skargrundet8  och  KaIAyrundet  vid vissa vind och  1ri1  
förhållanden icke ligga alldoles  S  ina lägon. tillräde befälhavare  a  fai'tvg  
vars d3111nlide irliiaj ig  7  at1.  Ill  \  id I  ia rId  iv  Fliitrdmin  anlita  
1othjii  Ii 

ii 	fl' 	i,, 	raI.:- 	rv,k'y1. 



U 	 el 	I  ei  ilildorrattelser  for sjofaralldo,  
utgivna av 

Sjö  fartsstyrelsous  Sj  ökarteverk.  
N:o  . 	 Helsingfors,  den 20  april 	 1920, 

I.  Finska viken.  

46.  Fyrkara.kter  och  niistsignaleriiig  a  lyrfartyget Reserv. Estland. 
Enligt från  Lots-  och Fyrinrättningen i Reva! ingånget meddelande visar 

fyrfartyget. Reserv,  å  punkt  14,  Lat.  59° 12'. 8 N. Long. 22° 16'. 7 0. Vitt'  blixt-
sken:  I  sek. ij  us. 7  sek. mirker. Mistsignalering mecleis ångsireii. givande  I  ij  ud 
av  5  sek. varaktighet. var  30  sek. samt med undervattenskiocka givande  4  Ilud 

 var  30  sek. med  
3  sek. uppehåll efter  1:a  slaget, 

 6 	» 	 » 	2:a 	i>  
3  » 	 »  3 	» 	oüh  

18 	» 	» 	» 	4:e 	»  

I  händelse ångsirenen och Ufl(iervatt.ensk!oeka.n ej arbeta, signaleras med 
ringkloeka. givande  9 1)11(1  i  3  tät.t'på  varandra följande gruppel'  a 3 slag,  vareft.ei 

 I  minuts tystnad.  

II.  Bottniska  viken.  

ii.  Tiiud  tyr. Yttergrund.  Vasa.  IostIördehiiiiig.  Finland.  
)7frrIiumis  fyr,  ä  Lat.  610 59' 10" N. Lang. 21° 18' 4)3"  ( ), tämles ater  den 

(II 

1%.  Tända  led-  och lin,jeiyrar. Wasa Iotslördelniiig. liidaiuf. 
lötjande  led-  och linjefyrar hava blivit tända: 

Naqeipuicic  ledfyr 	(Tell 7  april, 
S!1or/utste fl 	» 	» 	7 	» 
1fCiflt//iUOt.() linjefvra.r 	» 	5 

19. 	Tu ud fyi'. Enskär. . bo lotsfördelnitig. F'inla.n41. 
E,,i'ei. lvi,  a  Lat.  600  43' 03"  lN.  Long. 21° 00' 43"  ( ).  tändes åter  den 4  april. 
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50.  Tända 1edyrar. Åbo lotsliirdelning.  Finland. 
 Följande ]edfyrar hava blivit tända: 

Medelklubb  den 5  april, 
Nurmis »  7  » 
Valkeakari »  7  » 
Ruotsalais »  8 » 
Aukkoluoto »  8 » 
Ristilcari »  13 » 
Haanperänkari »  I 3  » 
&S'yväsalmenkari  I 3 

51. tJndervattenssignaleriirg a ryriart.yget.  Grundkallen.  Sverige. 
(U. f. S.  N:o  14/577. Stockholm 1920).  

Vid fyrfartyget Grundkallen, Lat.  60° 29' 57" N. Long 1" .54' 25"  (). knirner 
 att  under  tjocka eller disig väderlek signalera med  mm lem'vattetklo(ku.,  givande 

var  10  sek.  3  tätt  på  varandra följånde  stag. 

52.  Fyrfartyg äter ittlagt. (r'epeii.  Sverige. 
(U. f. S.  N:o  14/578. Stockholm 1920).  

Fyrfartyget  Grepert  å  Lat.  60° 28' 08" N. Long. 18° 17' :' ,  kai  kti  3 apHi  
åter utlagts.  

53.  Lysboj åter utlagd.  Bellonagrundet. Öregrunds  skärgård.  Sverige. 
(U. f. S.  N:o  14/579. Stockholm 1920). 

Lysbojen  a  Lat.  60° 22' 15" N. Long. 18° 23' 57"  ( )  vid  1k/i mlqru rn/ft  
i  ()reqruiid. .»lcerqrd  har  den 1  april åter ut1agt.  

ill.  Osteusjön.  

.I 	I"vrkIrl'g4l .Ja .,tim,mnd ater utIa.gi. 	I{iigen 	ostIrrsl. 'I'yklainl. 
(U. f. S.  N:o  14/588. Stockholm 1920).  

Fyrfartyget  Jasmund  liar  åter utlagts  å sin »tatin  ung.  2 Ii. ruin. ( )N(  
om Ranzows fyr,  å  Lat.  54° 36' N. Long. 13° 42' (). 

55.  Boj  iiflutgges. Stubbeiikammer. 1liigen ostkusl. 'l'yklahI4I.  

(U. f. S.  N:o  14/589. Stockholm 1920). 

En  vit spirboj med  0-topptecken och märkt  StS/e'n I,'i  ini  IcaI!  it  
läggas utanför  Stvhb.enkanimer  på NO  kusten av halvön  .Ja.1flUfl(i liii,. 
ung.  1 dist.. min,  från  land,  för att utmärka läget av  en undervattem igm I 

 klocka. Mellan hojen och  land är  ankring förbjuden. 
,(hI,e/a),,fl,(j: Uii.  Lai. .54' 34. 	N Long 13° -10'. 
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Tillägg.  

I.  Finska viken.  
56.  Åter utsatt yrfartyg.  lielsinglors  lotsfördel  ning.  Finland.  

Fyrfartyget  »Arandsyrund»  å  Lat.  59° 56', 5 N. Long .24° 57'. o 0.  har 
intagit  sin station den 20  april.  

57.  Tända fyrar.  Steuskär.  Ekholm.  Estland. 

Enligt från  Lots-  och Fyrinrättningen i  Reval  ingånget  me(ldelande  hava 
följande fyrar blivit tända:  

tenskär  å  Lat.  59° 49' N. Long. 26° 23' 0.  (len  12  april. 
 Ekholm  å »  59° 41' N. 	» 	25° 49' 0.  »  12  »  

58.  Tända fyrar. Moonsund. Estland. 
Enligt från  Lots-  och Fyrinrättningen i Reva! ingånget meddelande hava 

följande fyrar blivit tända  den 12  april.  

Worms å  Lat.  59° 02' N. Long. 23° 08' 0. 
Harilaid  å 	» 	58° 58' N.  »  23° 06' 0. 
Moon  linje/yrar  å 	» 	58° 39' N.  »  23° 	18' 0.  
&hildau  å 	» 	58° 38' N.  »  23° 26' 0. 
Paternoster å 	» 	58° 33' N.  »  23° 27'  
Werder  å 	» 	58° 34' N. »  23° 30' (1 

59.  Tända fyrar.  Riga  viken. Estland. 
Enligt från  Lots-  och Fyrinrättningen i Reva! ingånget meddelande hava 

 coljantle fvrar  blivit tända  den 12  april:  
Kithharsaar  å  Lat.  58 26' N. Long. 23k' 19' C) 

it 	» 	58 06' N. 	» 	23 58'  ( ).  

II. Bottniska  viken.  

60.  Tända  ledlyrar.  Åbo  lotsfordelnitig.  Finland.  
Följande ledfyrar hava blivit tända  den 15  april:  
Lindasaari,  Pieni Ruoho kari  och  Järviluoto.  

i;  I. Åndritig  av fyrsken. Lövskärs ledfyr. Åbo  lotsliirdl iiiiig. Fiithtiid.  
Det  vita  och röda vexolskenet  it  Lövskärs  eifvr l()ininet  i  noin  ii  rinat& 

traiittid  att  folan(haS  till itt  och grönt.  vtxeh]en. 



:I  

H'1ingfor  1t)). Statsri1ets t rvekri, 



IS 	 I, 	S IS  ilildorrattelser  for  sjofarallde,  
utgivna av  

I..  Sjofartsstyrelsous Sjokartoverk..  
N:o  8. 	 Helsingfors,  den 30  april 	 1920. 

1.  Finska viken.  

62. Tiiida ledfyrat'. HelsingIo,'s loisfordelning. Finland.  
Samtliga  moni  Helsingfors lotstördelniug, österom iIelsin(J/ors  befintliga 

ledfyrar, ävens ni  Athkholmens  övre och nedre  Ieclfvra.r vid  Ekenäs  tändes (len 
 25  april.  

(i3.  Tända  ledlyrar. Viborgs lotfislirdOlning.  Finland.  
Samtliga ledfyrar inom  Vi  borgs lotsfördelnmg. med undantag av  Halli  

och  Ulkolcari,  hava blivit tända.  

64  Upptuallade Yarleder.  Helsingfors lotsförtielning.  Finland.  
Inom  l-lelsingfors  lotsfördelning upptrallades  tinder  senaste sommar tvenne 

farleder för större djupgående fartyg, nämligen:  
1) Farleden från Helsingfors  till  Porkkala,  vilken förut varit avsedd för 

ni  djiipgaende fartyg, har  nu upptrallats till 7.c m.  djup och utsträckts  till 
 sjöss vesterom Malciluoto,  varvid  på  hela sträckan tillkommit  2  syd, nord-,  

2  ost- och  6  vestremniare.  fl  
2) Farleden från  Porkkala  norrom  lVorrnö  till  Barös and,  vilken varit 

:tvsedd för  3.7 in  cljupgånde  fartyg, har  nu uppt.raflats till 5.r, in  djup, varvid 
 ii Ilkotuniit :  1,01(1-  och i  vestremmare.  

65•  Utsatt Yyriartyg. Revaistein. Estland. 
Enligt. han  Lots-  och Fyrinrä.ttningen i R.eval ingånget meddelande har  

I vita  rivget  Revaistein,  visande vitt hlixtsken:  0.3  sek. ljus,  1.7  sek. mörker,  
ui  ai  t a  Lat..  59° 07',7 N. Long. 220 4',s 0.  Ombord  å  fyrfartyget äro lotsar  

r  ,h/()r)nund .tationerade. 

IT.  Bottniska  viken.  

( 	Tänd fyr.. Valsörarne.  Vasa IoWiirtlelning. Finland. 
Ial,to,oinnc  fyr Lat.  $3 25' 24*  N Long. 2 t° 04' 12' 0.  tändes  den 13  inne - 

a ii Ii'  april.  



.  Tänd ledTyr. 8ta.tiggrund. .  ho IotsTiirdelning. Iinhunl. 
S'kinjgrii rn/s ledtyr  tändes  den 16  april.  

4P.  'I'äiiihi lyrar. ITolniögadd. 81ora Fjätteriigg. $verige. 
([1 f. . No 16715 & 6711. t.ockholm. 1920). 

1/of mflOq(Uld.s  fyr, Lat.  ($  35' 42" N. Long. 20 45' 20" ( ).  tändes (len  II)  ap-
ril och lom  Pjider/ijq. fyi,  Lat.  63' 48' 30" N. Long. 21 1)0' 25" ( ). den 14  april.  

II!.  Ostersjön.  

69.  Utsatt  iyriartyg. $r'itslieiT.  Estland. 
Enligt meddelande  fran  Lots-  och  Fyrinrät.tningen  i  Reval  har  fvrfartvgcl 

&i.rzIsche//,  visande vitt  1)liXt.sk('ii: ().  sek. ljus,  7.  sek. mörker. utsatts  å  Lat. 
 580 16',i N. Long. 21 12'. ( ). ( )mhord a f rfart. get i1)  lotsar tör  I"inska  vi 

ken  stationerade.  

4). Lyshoj  Mer  utiagd. Troskelii. 8vei'ie. 
tT.  f. 	.  N:o  16/681. 	toc'k1ioliii. 120). 

Lvshojen  a  Lat.  51f 40' 04" N. Long. 11) 50' 06" 1.  vid  7',,,.sIv/c titoifit 
toc'kholms  skärgård. har  den IS  april Mer utlagts.  

I 	Lysho,jar  indragas. Vrak  utmärkes. GjIser-Eitge. 'I'vd  Iii nil. 
(tT  1. 	.  N:o  16/686. 	toekholm.  I 920).  

l)e  tre  lvshojarna  i  Gjed.s'er-Enqe.  vilka utmärkt,  de förntvaiail(k' tiätspaii -
ningarna.  komma att indragas. Vraket  Nord$traial  vid  lvsbojen Gjed.er  I  kom 
mer samtidigt att utmärkas med  en vraldyshoj. Lysliojeit Ojed.er III a iiit. 

 Lat.  54 25' N. Long. I 2' 22' 0.  som  snonalikt  s  mnkit .  kommer icke  at atci 
cisätta.  

Blandat.  

I)rivminor  i finska  ikeii.  
Enär  en  ovanlig mängd  di'ivminor observeriu-  i  ii  ta  kl'it  tv  I"inska 

 viken uppmanas  sjöfaraiide  att  (lärstäcies  iakttaga största  mä]  tiga  tisikt ll('t 

HiuliotelegraTiska storiimarniiigssigna1er.  England. 
tN. t. I\l.  N:o  582. London 11)20). 

ttormvai'iiingssignalei'  utsändas  tiumera  till  alla fartyg  till  sjöss. ilar  V ii 

dens  styrka antages  lippitö elk'i  överstiga  40  dit.  min. pot  timme.  
11 	\1!ljl 	) 	ill 	1IIil 	titt 	i.' 	l\ii1i 	tli1i\ 	1 

1  i tt  ussii.ina  ht: 
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A. Sydvestlig  storm  förmodas  å vestkiisteii, Ier  ich  till  Blacksod po?.n.t;  
eller  

B. Storm  från  SW  och  \\' thinioda  c  Iråindska  sjön och Bristoikanalen, 
eller  

C. Sydvestlig  storm  kan väntas.  Iriü,ulska sjön, och Bri4oilcan.aie;n.; 
eller  

I).  Sydlig  storm  kan väntas överallt  runt  Brittiska öarna. 
Stormvarningssignalerna  utsändas från  »Admiralty IMeteorological Service» 

till  radiostationerna vjd kusten för vidare befordran. Innan me(idelandet av-
gives, upprepas omkring  10  gånger med korta mellanrum och mccl användande 
av  600  rn  våglängd, säkerhetssignalen - -- -  (T  rr rfl  (Se International (1 on-
vention on Safety of Life at Sea, 1914). 

Stormvarningssignalerna  utsändas frän ne(lanstående kustradiostationer 
i Storbrittanien och Iriond: 

Malm.  Head, 	 Cuile'rcoa.ts,  
Valen tia, 	 Wick, 
Land's End, 	 Sea fort (Liverpool) 
Niton  (St. Catherine Point) 	Fishguard. 

I  händelse stoimvarnmgssignaleiiia inottagas och vidaresändas av cii 
 k ustradiostation  pa  tid,  då  fartyg med endast  en radiote.legraffist  icke  liar sin 

 gnist; påpassad, kommer signalen att upprepas i l)örjan av nästa vakt. 

Beskrivning över F'yrar. Bakar neli jöinirkeii vid Finlands kuster. 
Beskrivning över F!/rar, Bdkar och Sj/$inirken vid Piniands kuster  hai' ut-

kommit och finnes  till  salu  å Sjöfartsstyrelsetis Sjökartaverk. Bärgmarisgatan 1, 
H elsingfors.  

Tillägg.  

I.  Finska viken.  

2.  F'yria.rtyg  lämnat  sin station.  Reserv.  lsI  laud.  
Enligt från  Lots-  och Fyrinrättningen i Reval iriganget meddelande har 

iV!hI  tyget. Reserv. Lat. 5ff'  12',s N. Long. 22' 1 (V.7 ft  förlorat sitt. anka.re  samt 
 till äIjd Wiiav l;iflifl1t ITI  station.  

i  3. 	t tsatt  lysboj. lu nht  12. Istlaiid. 
Etilitt. iiicthlelande  från  Lots-  och Fyri nrättningen i Reval  hat en  stor 

 däliriålad lyshoj.  visande vitt blixtsken: 0.3  sek. ljus.  1.7  sek. mörker, blivit 
 itsatt. it  punkt.  12.  lact.  SS 2S'. N. Long. 9]' 34'. o 0.  



Iliig1r 	19). 	 1rv(k1l. 



S es  Ulldorrättolser  för  sjofarande,  
utgivna av 

Sjöfartsstyrelsens  SjökarteverL  
N:o  9. 	 Helsingfors,  den 10  maj 	 1920, 

I.  Finska viken.  

4. 	Utsatta Iyrta.rtyg' och re1nnia.re i  den  yttt'e ininlria tarledeii lork  kala ---I-Ia. gi. 
Ilelsingtors lotsöi'delning. F'iiiJam.  

I den  ininsvepta  yttre farleden från Rön  n.'Ici,"  till  I/a njö.  avsedd för ända 
 till 7.o  rn  djupgående fartyg. utsattes  den 98  april och  Ii  maj följande fvrfart.vg 

och remmare.  
1) Fvrfart.vget Wer/ckoii,a  tala visande  fast  rött sken, i  yd  från Råga-

skifls lots1)lats  a  Lat.  5t 50' 23" N. Long. 24° 02' 12" 0.  Mistsignale.ringtned 
 siren ca. 8  sek. ljud varje 	minut.  

2) Fyrfa.rtvget  Reserv  I.  visande  last  i'ött  sken. i ()  1 	från Jussarö 
fyr.  a  Lat.  5 44' 00" N. Long. 23° 44 00" 0.  Mist.signalering  med handnnst.lur  
ca. 8  sek. ljud varje 	minut.  

3) Fyrfart.yget torårotten.  visande vitt klippsken med  3 vita kii»pa r  var  
I 3.  sek.,  a  Lat..  59° 41' 30" N. Long. 23' 11 45" 0.  Mistsignalering med ång-
sireli givande  2  sek. hög  ton  åtföljd av : sek. t.vstiiad. varefter  7  sek. låg  ton 

 och  49  sek. tystnad.  
4) $vart.måla,d flaggrenunare. fiaggan  röd med gult kors.  å  Lat  Sft  52' 

4s" N. Long. 240  09' 48" ( ). 
Fvrfartvgen  hora  3ssl'as iiiia intill  1 	norra. sidan 

. 	Mist,signa.lering  a.  iyrlinl.yg.  l -{eva.lst.ei  ii.  Estland. 

Enligt fran  Lots-  och Fyrinrättningen i R.eval ingånget meddelaiide  gives 
 ; fvrfait  get.  Revaistein  mistsignal med  siren,  givande  I  ljud av 	'k  ':aralJ ig- 

het  åtföljd av  1  ininuts  tystnad 	I  .  t.  .  N: 8  (iS -  I 90)  

i. Åter utsatt. tyrtartyg-. H.eserv. Estland. 

Enligt Från  Lots-  och Fvrinrät.tningen i Reval inganget meddelande har 
 I  i  faitvget  R 	r, it  i  nit  igit  in t  ition  i puni  t 14 	'  t I  ' 	N o 7 /4(  & 

.  7.) 	-  1920).  
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17.  Utsatt lysboj. Middelgruiid. Estland. 
Enligt från  Lots-  och Fyrinrättningen i  Reval  ingånget meddelande har 

 på  södra sidan av  Middelgrwnd,  å  Lat..  59° 30', 0 N. Long. 24° 41', o 0.  utsatts 
 en  rödmålad lysboj, visande rött  blixtske.n:  0.3  sek. ljus,  2.7  sek. mörker. Boj  11  

skall passeras  på  södra sidan.  

75.  Utsatt lysboj. Norra. inloppet  till  Moonsund.  Estland. 
Enligt från  Lots-  och Fyrinrättningen  I  Reval  ingånget meddelande har 

 å  Lat.  59° 06', 2 N. Long. 23° 01' 45" 0.  utsatts  en  röclrnålacl  lysboj.  visafl(ie  vitt 
 Iilixtske'n:  0. s  sek. ljus,  5. s  sek. mörker.  

II. Bottniska  viken.  

79,  Tänd fyr.  Strötniiii ugshådan.  Vasa.  lotsföide.Ini ug.  Finland.  

Strömminqsbádan.c  fyr, Lat.  62° 58' 53" N. Long. 20° 44' 30" 0..  tändes 
 den 9  april.  

80.  Tänd fyr. Tankar.  EJleåborgs  lotsfördelning.  Finland.  

Tankar fyr, Lat.  63° 57' 00" N. Long. 22° 51' 00" 0.  tändes (lett  4  rua. 

 81.  Uppgrundad Iaiied.  Åbo skärgard.  Finla,nd.  

Emedan farleden mellan ost- och  västremniar  paret i  dcii  s. k.  Leikluoto 
 kroken i inre farleden mellan  Nådendal  och Nystad  uppgrunclats,  kunna vid 

 ruedelvattetistånd  fartyg med högst.  0  ni  (7 fats)  djupgående tillsvidare  art  
Va,I1(1ii ,  sagda farled.  

S.  Tuinda fytat. L{a,taii. Ileigiuldeir.  Sverige. 
(IT. f. S.  N:o  17/716  &  717 	t.oekho1m  1920).  

Re/a ru  norra. fyr, Lat.  63° 59' 30" N. Long. 20° 54' 05"  ( ).  oli  
fyr. Lat..  63' 47' 30" N. Long. 20°  50' 2.5"  ( ),  tändes  àt.er dcii  27  ajail  

Il!. Inre vattendraçjen.  

83.  Tänd ledfyr.  Leppä.nieini.  Ladoga. Finland. 

 luotu Larioga  lotsfördelning  tän(les i1e1)/)sin?enui h'dfyi tIen  28  ai  

iv.  Östersjön.  

S4.  Mistsignaiering  å  fyrfartyg.  Saritseheff.  Estland. 
Enligt från  Lots-  och Fyrinrättningen i  Reval  ingånget meddelande  gives 

ii  fyrfartyget  8aritnihef/  följande mistsignal med  siren  för komprimerad luft.:  
3  sek.  ljIi(I.  S  seic  tystnad,  3  sek ljud  40  sek tystnad.  ($e F. f. 5  N:o  S/69--1920)  
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8.  Utsatt lysho,j.  Punkt  13.  Estland. 
Enligt från  Lots  och Fyrinrättningen i Reval ingånget meddelande har 

 å  punkt  13,  Lat.  58° 49 45" N. Long. 21° 36' 30" 0,  utsatts  en  stor rödmålad 
lysboj, visande vitt blixtsken  0. s  sek. ljus,  5.5  sek. mörker  

V. Kattegat. 

6.  Minspärr och rniuYHf vid Herthas  flak.  Utlagd  lyshoj.  Utläggning av lyshoj 
och  roinmare.  Sverige. 

(U. f. S.  N:o  19/764. Stockholm 1920).  
Chefen för tyska minsvepningsfiottiljen vid Herthas  flak  har meddelat. 

att  en  tysk minspärr förefinnes, sträckaide sig i SSW1ig riktning från Lat. 
 57°  46' 36" N. Long. 11° 06' 36" 0, in mot  det österom Herthas  flak  befintliga 

nrin/äitet.  som begränsas av räta linjer genom följande punkter:  

1. 	Lat. 	57° 44' 00" N. Long. 10°  57' 30" 0. 
9. 	57° 45' 00" N.  »  110 03' 00" 0. 
3. » 	57° 45' 00" N.  »  11° 10' 30" 0. 
4. » 	57° 38' 30" N.  »  110 03' 30" 0. 
5. » 	570 36' 00" N,  >  11° 03' 30" 0. 
6. » 	57° 36' 00" N.  »  10° 57' 30" 0. 

En  svartrnålad agalysboj,  visande rött blixtsken med två korta blän kar 
var  6  sek., har  den 3  maj  1920  utlagts  å  ung. Lat.'  57° 47' 30" N. Long. 110  06' 
36" 0.  norr om ovannämnda minspärr.  Norciost om ovannämnda minfält ligger 

 eri  kombinerad iys- och ljudboj  ä.  ung. Lat.  57° 46' 00" N. Long. 11 °  12' 12" 0.  
Sistnämnda boj, som  är  svartmålad med vitt bälte och försedd med ljudpipa. 
visar vitt blixtsken med  en  kort blänk var  3  sek. 

Sjöfarande böra vid färd i farvattent mellan svenska landet och Ska  geii  
passera  iwrr  om nämnda båda bojar. 

Inom närmaste tiden och  så  snart ske kan kommer dels  en  svartmålad och 
med vitt. bälte försedd agalysboj, visande vitt blixtsken med två korta blänkar 
var  6  sek. att utläggas  å  ung. Lat.  57°  35' 30" N. Long. 110  05' 30" 0.,  dels  en 

 vartmålad rernmaie  med vitt bälte och två bahlonger att utsättas  å  ung. Lat. 
 57° 40' 45" N. Long. 110  08' 30" 0,  dels ock  eri  rödmålad reinmare med uppåt-

vänd kvast över ballong att utsättas  å  ung. Lat.  570  35 15" N. Long. 100  56' 36"  ()  
V 41  OVi! fllfll  fl (lit  ni  in  fält.  



I  11i,i1i' 	1U(J. 	it -,r1t 	trv(kri. 



9IS 	I  •• lllldorrättolser iOF sjofaraudo,  
utgivna av 

Sjfartsstyre1sells Sjökartaverk.  

N:o  10, 	 Helsingfors,  den 31  maj 	- 	- 	1920. 

I. Finska viken.  
S.  Utsatt lysboj. Skarven. Viborgs lotslordelning.  Finland.  

,Skarvens lysboj,  a  ung. Lat..  60° 18' N. Long. 26° 22' 0,  utsatt,es  den 12  maj  
1920. 

S.  För fiskare nyöppnad lysvinkel. Lövö Jedfyr. Viborgs lotsfördelning.  Fin- 
land. 

A  Löi.ö  ledfyr har öppnats  en 100  vid sektor, belyst med vitt sken, ledande 
klart  in  från sjön öster om Purumat.ala förbi Korkialiifil klippa  in till  Lövö, och 
vilken  är  avsedd endast för fiskare.  

89  rIländ  ledfyr.  Halli.  Viborgs lotsfördelniiig.  Finland.  
Halli  ledfyr tändes åter  den 2  maj  1920. 

90.  Förstört. sjömärke som skall ånyo uppföras. Merika.ri. Viborgs lotsfördelning.  
Finland.  

Mrikari  sjömärke, som blivit förstört av  storm,  kommer tei att upp- 
föras.  

91.  Utlagd lysboj. Estland.  
(T. M.  N:o  14/68.  Tallinna  1920). 

En  lysboj, visande vitt blixtsken:  0.5  sek. ljus,  5.5  sek. mörker, hai' blivit 
utia.gd  i Lat.  5 	43' 1 2"  i\.  Long. 24° 44' :38" 0. 

II. Bottniska  viken.  
92. Täntla. iyrai'. Marjatiicini. Ulkokalla. Uleåborgs lotsföi'delning. Finland. 

Mar janierni  fyr  å  Lat.  65° 02' 26" N. Long. 4° 34' 00"  tändes  den 11  maj 
 1q20  samt  Ulkokalla  fyr  å.  Lat..  64° ii)' 47" N. Long. 23° 26' 55" 0. den 14  maj. 
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93 	ledfyrar.  r1t.Iitk1jppan.  Uleåhorgs lotslirdelning.  Finland.  

Trat  klippans ledfyrar tändes  den 10  maj  1920. 

94.  LJtlagt  fyrfartyg.  Sydostbrotteii.  Sverige. 
(U. f. S.  N:o  22/857. Stockholm 1920).  

Fyrfartyget Sydostbrotten har  den 17  innevarande maj åter  utlagt.s  å sin 
station å  Lat.  63° 18' 48" N Long. 20° 10' 40" 0. 

Ill.  Inre vattendraçjen.  

95.  Tända  ledlyrar. keljosaari. Pellotsaari. Keloluoto.  Ladoga  lotsrördelaing.  
Finland.  

Inom  Ladoga  lotsfördelning hava följande  ledfvrar  blivit tända:  
Peilotsaari,  den S  maj  1920,  
Keijosaari. 	14 	» 
Keloi'iwto, 	»  20 	»  

IV. Ostersjön. 

96.  Ordinarie fyrlartyg åter utlagt. Ölandsrov.  Sverige. 
(U. F. S.  N:o  20/768. Stockholm 1920).  

Det ordinarie fyrfartyget Ölandsrev  å  Lat.  56° 07' N Long. 16° 34' 0.  vilket 
fyrfartyg varit tillfälligt utbytt  mot  rescrvfyrfartvget N.o  8,  har  den 2  maj  l92 

 åter utlagts  å sin station.  Signaleringen med  undervattenskiocka, radiotele-
graferingen  och förmedlingen av  telegian niellan  plats  i  land  ueh fait.vg.  som 
passera nära  fvrfartvget.  äga äter  rum. 

(e  lT.  I, 	.  N:o  4i  ---  192). 

9.  )Jineriiigar  vid  Kalrskrona.  Sverige. 
(U. f. S.  N:o  20/769. Stockholm 1920).  

Mineringar äro utlagda i inloppen  till Karlskrona  fäst  ii  i  a  

Blandat. 

(iirktilär rörallde  vissa  rg1er  för  inioskaude  av faran  löi ombortlliiggnii,g  
vid övningar med uiidervatt.ensbåtar i undervattensläge,  utliirdat iran kiiii!.  
Sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition  don 11  ma.j  1920. 

(U. f. S.  N:o  22.  Blandat.  Stockholm 1920). 
I  farvatten, där övningar med undervattensbåtar pågå, 	r  

utkik  hJlas  efter dylika  1uit•ar.  vilka»  narvaro  i vissa  ali  endast  u 'e an  
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att deras periskop stundtals äro synliga över vattnet, samt största uppmärksam - 
 het  beträffande manövern iakttagas  till  förekommande av ombordläggning. 

Orlogsfartyg, som tjänstgöra som niålfartyg  åt undervattensbåta,r  eller 
som eljest åtfölja desamma vid undervattensövningar, föra dels  den  internatio- 
nella signafflaggan  M å  masttoppen, dels  de  signaltecken ur siffertahellen i inter- 
nationella signalboken, vilka motsvara  (let  antal undervattensbåtar, som befinna 
sig i närheten. Denna  signal  avser att fästa andra i närheten varande fartygs 
uppmärksamhet  på  att undervattensbåtar utföra undervattensövningar i när 
heten, och böra dessa fartyg passera akter om det örlogsfartyg, varå ovannämnda 

 signaler  blåsa samt undvika att komma närmare  än 1 dist mm. frin  detsamma. 
När av någon anledning detta icke kan ske, böra sådana fartyg närma sig örlogs- 
fartyget med låg  fart till  dess underrättelse erhålles om det farliga området. 



Helsingfors  19O.  Statsrådets tryckeri.  



II 	 I, 	I  ilildorrattolsor  for sjofaralldo,  
utgivna av 

•  I,  • •, Sjofartsstyrelsolls  Sj  okartaverk,  
N:o  11. 	 Helsingfors,  den 20juni 	 1920. 

I.  Finska viken.  
95.  Tända ledlyrar.  Halli.  Ulkokari. Viborgs lotsfördelniiig.  Finland.  

Halli  ledi  yr tändes  den 2  maj  1920  och Ulkokari  ledfyr  den  1juni.  

99.  Borttaget. sjömärke. Kombinerad lyr- och mistsignalinrättiiing upplöres. 
Kallbåda. helsingfors  lotsfördelning.  Finland.  

Kailbåda  sjömärke  ä  Lat.  59° 52' 08" N. Long. 24°  19' 22" 0.  har blivit 
borttaget, och i dess ställe uppföres  en  kombinerad fyr- och inisstignalinrättning, 
varom närmare framdeles meddelas.  

II.  Bottniska  viken.  
100.  Utlagt fyrTartyg. Snipan (Evarken).  Vasa  lotsfördelning.  Finland.  

Fyrfartyget Snipan (Kvarken) har  den 12  juni  1920  intagit  sin station 
a  iingf.  Lat.  63° 26' N. Long. 20° 43' 0. 

I 01.  Utlagt fyriartyg. itelandersgrtnul. Åbo lotsfördelning.  Finland.  
'yrfartyget  Relandersgrund  har  den 14  juni  1920  intagit  sin station 5  ungf. 

 Lai. 61° 07' N. Long. 21° 00' 0. 

102.  Av  storm  lörstört  linjemärke. Krokskärs  SW. Vasa  lotslördelning.  Fin- 
land.  

Krokskär S\V  linjemärke  å.  ungf.  Lat.  63° 03' N. Long. 20° 50' 0.  har blivit 
tcrstort av stotiri  

03.  Utlagt fyrfartyg. Norströinsgrund.  Sverige.  
Enligt meddelande intog fyrfartyget  Norströrnsgrund  den 11  juni  1920 

sin station S  Lat.  65° 07' 55" N. Long. 22° 19' 54"  (). 
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104.  Nyupptäckt grund. Utsättning av remmare.  Sverige. 
(U. f. S.  N:o  25/1021. Stockholm 192Q). 

A  Lat.  64°  57' 21" N. Long. 22° 03' 12" 0.  har anträffats ett förut okänt 
grund med minsta djup  6 metr.  vid vanligt lågvatten.  Eu sva.rtmålad  remmare 
med vitt bälte och  3  ballonger kommer att utsättas Ost om det nyupptäckta 

 grundet  å  Lat.  64° 57' 21" N. Long. 22° 03' 54" 0. 

III.  Inre vattendragen.  

105. Tiind ledf  yr.  Witoratsu.  Ladoga. Finland. 
Wuo(thu lecifyr,  inom  Ladoga lotsfördehiing,  tändes (len  26  maj  1920.  

iV. Ostersjön.  

106. 	Minsvept  område. Utlagt fyrfartyg.  Ha.tigi  —Oleg. 	Finland.  
Enligt meddelande från  Minsvepningsavdelningen  är  i norra delen av Öster- 

-  sjön, mellan  Hangö  och Oleg, ett område, som begränsas av  en  linje dragen ge- 
nom nedanståeiide 8  punkter, numera rensat från förankrade  minor: 

1) Lat.  59°  34',2 N. 	Long. 21° 59',5 0. 
2) » 	59°  40',8 N. 	» 	22° 47',4 0. 
3) » 	59° 40',5 N. 	22° 47',7 0. 
4) » 	59° 42',8 N. 	» 	23° 04',2 0. 
5) » 	590 38',l N. 	» 	23° 07',O 0. 
6) » 	59° 33',8 N. 	» 	22° 30',S 0. 
7) » 	59° 35',O N. 	» 	22° 30',S 0. 
8) » 	59° 29',S N. 	» 	21° 56',O 0.  

Fyrfartyget  Storkallegrund,  visande  fast viii  °lom.  hr hlivit. ntlngt 	söder 
om Oleg,  å ungf.  Lat.  59° 34' N. Long. 21 	59 	0.  

(Ryskt sjökort  N:o  1 476). 

107. Thud  fyr.  Lyseroil (&)wiscli). Lettlaiid.  
Enligt meddelande har  Lyserorts (Owiseh)  fyr,  å  Lat.  57 	N. Long. 

21° 43'.3 0.  blivit  t.änd,  visande  3 vita  blänkar från  10 liii 1  i 	: / /J'/O  iii oko r  
från  143° till 195°  samt  3 vita  blänkar från  195 till 221: 

0.2  sek. ljus.  
4.8  » mörlor.  
0.2 	8 	ljus.  
4.» 	» mörlci 
0.2 	» 	ljus.  
9.8 	» 	niiI  

Period 20.0  sd 

IOS.  Utsatt lysboj.  Lyserort (Owiseli). Lettia  ud. 
Enligt meddelande har  en  lysboj, visande vitt  blixtskeu:  (u.. 	L. ljui. 

0.  sd.  mörker, blivit utsatt  å Lot. 57° :1'.0 N. Long. 21° 36'M  ( 
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109.  TärnI  fyr.  Doniesnäs. (Kolkas Ra.ga). Lettland. 

Enligt meddelande har  Donl&ma8 (Kolkas  Raga)  fyr  å  Lat.  57° 48',2 N. 
Long. 22°  37',8 0.  blivit tänd samt visar  v-itt  blixtsken:  3.  sek.ljus.  16.  sek. 
mörker.  

110.  Tänd Yyi'. 1{4jen.  Riga  viken. Lettland. 

Enligt meddelande har  Rojen  södra fyr  å  Lat.  57° 30', 1 N. Long. 22° 49', 
7 0.  blivit t,ärid samt visar vitt blixtsken:  0.s  sek. ljus,  4.5  sek. mörker.  

.111.  Förändrat lyrsken. Nedre ledlyren  id  mynningen av IHina.  Riga  viken. 
Lettland. 

Enligt meddelande har fyrskenet  å den  nedre ledfyren vid mynningen av 
Düna,  å  Lat.  57°  03',7 N. Long. 24° 01',3 0.  förändrats från grönt sken  till  
vitt blixtsken;  1.0  sek. ljus,  1.0  sek. mörker, samt  är  synligt från  137' till l47. 

112.  Utsatt lys- och ljudboj.  Riga  viken. Lettland. 

Enligt meddelande har  å  Lat.  57°  i1',S  N. Long. 23° 54',2 0.  utsatts 
 en  iys-  0(11  ljudboj, visande  4 vita  blänkar var  30  sek:  

0.5  sek. ljus,  
0.5 	mörker,  
0.5 	» 	ljus,  
0.5  »  mörker, 

 0.5 	» 	ljus,  
0.5  »  mörker, 
U.s 	» 	ljus,  

26, 	»  mörker,  
Period 30.0  sek.  

113.  Utsatt iys- och ljudboj. Mynningen av  Dunn. Riga  viken. Lettland. 

Enligt meddelande har  en  lys- och ljudboj blivit utsatt  å  Lat.  57° 05',l N.  
Lt}1lg.  2% 5',2 ft visan(le  3  qrona  blänkar var  15  sek:  

0.  sek. ljus,  
0.7  »  mörker,  
().a 	» 	ljus,  
0.7  »  mörker,  
0.3 	» 	ljus,  

12.7  »  mörker. 
Icii  si  IS 	-,ek. 

Blandat. 

Tider da ledfyi'arna  id  Finlands kuster untkt' eIatioussäsongeii äro släckta. 

Samtliga ledfyr i Finska viken samt i Bottniska viken  till 62°  bredd äro 
Jii'kta från  den 15  juni  till den 1  juli, och ledfvi'arna norr om  62°  bredd från  den 
2.5  maj  till den 20  juli. 



I  -  

Tillägg.  
I.  Finska viken.  

114.  Tünd  fyr. Bengtskiir. Helsingfors lotsfördelning.  Finland. 
Ben gt8kär8  fyr  å  Lat.  59° 43' 00" N. Long. 22° 30' 00" 0,  har blivit tänd 

 den 10  juni  1920. 

II.  Bottniska  viken. 
i  J..  Utlagt fyrfartyg. Ilelsingkailaii.  Vasa  Iot.sio.delning.  Finland.  
Fyrfartyget.  Heiingka1ian  har  den 1 7  juni  1920  intagit  sin station  ungt. 

Lat.  63° 37' N. Long. 21 °  49 0. 

116.  tTtlagda  fyrfartyg. .Nahkiainen. Plevna. Ficäborgs lotsfördelniug.  Fin- 
land.  

Fyrfartyget.  Nah/ciainen;  å  iingf.  Lat.  64° 36' N. Long. 23° 51' 0.,  samt fyr-
fartyget.  Plevna,  å  ungf.  Lat.  65° 26' N. Long. 24° 22' 0.  hava  den 17  juni  1920 

 iitagit  sina  stationer.  

Helsingfors  1920.  Statsrådets tryckeri.  



I, 	 •1 	• •• ililderrattelsor  for  sjofarallde,  
utgivna av 

Sjöfartsstyrelsells Sjökartaverk1  

N:o  12. 	 Helsingfors,  den 10juli 	 1920. 

I.  Finska viken.  

117.  Utlagd lysboj. Lövö  rev. Viborgs lotslördelning. Finland.  

Lövö revets lysboj  å  ung. Lat.  60° 20' N. Long. 26° 33' 0,  har blivit utlagd 
 den 17  juni  1920. 

118.  Fördjupad farled. Vitsteiv--Ekenäs.  Helsingfors lotsfördelniug.  Finland.  

Farleden  till  Ekenäs,  mellan Vitsten och  Eke  näs hamn, har blivit fördjupad 
och rätad, samt kan numera begagnas av ända  till 4.6 meters  djupgående fartyg.  

1119.  Utlagd lysboj.  Surop. Estland. 
 (T. M.  N:o  20/163.  Tallinna  1920.) 

Surop  lysboj, Lat.  59° 29' 30" N. Long. 24° 19' 20" 0,  visande vitt blixt-
sken:  0.4  sek. ljus,  2.s  sok.  mörker, har blivit utlagd.  

120.  Med boj utmärkt vrak. Alands hav. Ålaiids lotsfördelning.  Finland.  
Vid  s. s.  Ski/tets  vrak, som ligger  ca. 1  sjömil i  SO  från Rödhamn, har 

tillfälligt utsatts  en  boj målad röd och vit i vertikala fält. Inom kort skall  en 
 vrak-boj utsättas i  des  ställe. varom närmare framdeles meddelas.  

IV.  Östersjön.  

12I.  Tänd fyr. Zerel. Usel. Estland.  
(T. M.  N:o  21.  Tallinna  1920.) 

Zei'el  fyr  it  Lat.  57° 55' N. Long. 22° 04' 0,  har blivit tänd samt visar vitt 
1)lixtskeu mel rrupper av  3 hlinkar  var  12  sek:  

0.5  sek. ljus  
1.o s  mörker  

	

0.5 	» 	ljus  
1.0 5  mörker  

	

0.5 	»  ljus 
»  mörker.  

!T1',-  lJ 



Helsingfors  1920.  Statsrdets  tryckeri. 



S. 	 I S.  ililderrattelser  for  sjofaraiide,  
utgivna av 

Sjöfartsstyrelsens Sjökartaverk1  

N:o  13. 	 Helsingfors,  don  30juli 	 1920, 

I.  Finska viken.  

122. T5iid le  iyrar. Kaspervik. Loksa. Paponvik.  Estland. 
 (N. t. M.  N:o  23. Royal 1920.)  

Ledfyren i  KaR pervzk  samt i  Paponrik  pa  ön  Harra  äro tända och lysa som 
före kriget. 

Ledfyren  på  inolon  vid  Lok.sa  är  tärid,  saint  visar vitt  hlixtsken:  0.  .  sok.  
ljus.  1.7  sek. mörker.  

123. Minsvept omrade. Esthuid, 
(N. t. M.  N:o  24. Royal 1920.)  

Mellan  Surop  lysboj,  it  Lat.  59°  29', 5 N. Long. 24° 10', 3 0.  och punkt  17, 
å  Lat.  59°  21', 1 N. Long. 2:3° 21', 5 0,  har ett  2  sjömils brett område blivit  min- 
svept  till 40  fot djup, och  är  sagda  områ(ie  numera öppnat för trafik.  Reni  inarena 
vid  Pakerort  och Nygrund skola  met!  det första utsättas.  

1!,  BoUniska  viken.  

124.  Lysboj nr åtor  utlagda.  Sverige. 
(U. f. S.  N:o  31/1197  &  1230. Stockholm I 920  

Följande  lyshojar  hava åter utlagts:  - 
Argosgrundet,  Lat.  60° 37' 43" N. Long. 18° 21' 50" 0, den 10  juli 
Östra Finngrundsbanken »  60° 54' 45" N.  » 	1 8 	27' 15" 0,  » 	12 	»  
Västra Finngrundsbanken, »  60° 59' 12" N.  » 	18° 03' 20" 0,  » 	12 	»  
Herr  Elofs arv -ad,  »  60°  45' 38" N.  » 	17° 	2' 50° 0,  » 	1 3 	» 
Storgrundets »  61°  10' N.  » 	17° 24' 0,  » 	14 	» 
Vänia iitetc qrund »  62° 29' 12" N.  » 	I S 	14' 52" 0.  » 	19 	»  

111.  Östersjön.  

125.  Fyr äter tänd.  Lägskir. Ålinidsliav.  Finland.  

Lagskärs fyr  it  Lat.  59° 50' 35" N. Long. 19° 54' 40" 0.  har åter  l)liVit  tänd 
 nit  visar var  75  sok.  vitt  hlänkskeii  med  2  blixtar:  
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0.3  sek. blixt  
15.o 	»  mörker  
18.o 	» 1)läflk  
1 5.o 	» mdiker  
0.3 	* 1)liXt.  

24. 	»  mörker  
Ietiod 	75. 	sek.  

126. 	Minsvepning  norilvestvart I'rän hoppa.rsten:u'na. 	Sverige. 
(U. f. S.  N:o  31/I 199. Stockholm 1920.)  

Minsvepning pågår  nordvest fr5.n grun(lct J(oppar4enarna  fl  orr  om  Ooi1a 
Safl(iön.  

Ett område, som begränsas av  riita  linjer dragen genom  nedanståencle  
punkter. har redan bli vit  ininsvept:  

I. 	Lat.  58° 44' 	"  N. 	Long. 18° 30' 	0" 0. 
2. » 	58° 52' 	0" N.  » 	18° 53' 	0" 0. 
3. » 	58° 50' 15" N.  » 	18° 54' 45" 0. 
4. » 	58° 47' 50" N.  » 	18° 48' 1,5" 0. 
s. 	» 	580 46' 30" N.  > 	18° 50' 30" 0. 
6. 	» 	58° 40' 45" N.  » 	18° 34' 45" ft 

IV.  Kattegatt.  

127.  Miiisvept oniràde. Lilsö Trindelu -  Yttre  Tistlarne. 
 (N. f. S.  N:o  29/2377. Berlin 1920.)  

Minfältet mellan  fÄö Tr?n?1c1n sh Vt/ic T/1orii  c iii  numera svept och 
området  uppl5tet  för allmän trafik.  

12$.  Mintiiltet  vid  tierthas  Flak. 
E. f. S.  N:o  27/1447.  Köpenhamn  192()  

Räta linjer dragna genom  nedanstende  punkter utgöra  mi  gränserna för 
det farliga  olnrå(let  pi 1-lerthas  Flak: 
1. Lat.  57° 44' 15" N. Long. 100  54' 30" 0. 	6.  Lat.  570 38' 	0" N. Long. 110  03' 30" 0 
2. » 	570 47' 	0" N. 	» 	110 02' 	0" 0. 	7. 	»  57° 36' 	0" N. 	» IlO  03' 30" 0 
3. » 	57° 49' 30" N. 	» 	110 12' 12" 0. 	8. 	»  570 36' 	0" N. 	»  110 06' 	0"  ()  
4. » 	57° 42' 20" N. 	» 	110 12' 12" 0. 	9. 	»  57°  35' 	0" N. 	»  100 58' 30° 9 
5 	» 	57° 41' 30 N 	» 	11000 30 0 10 	»  7 	5 2o N 	»  100  54'  ) 	()  

129.  För5ndring  av  ut.priekniiigen  id  ILertha.s  Flak. 
(U. f. S.  N:o  31/1214. Stockholm 1920.) 

Under  första hälften av nästkommande augusti komma  följanile föi  
ändringar att vidtagas i  utprickningen  vid  Hertlias  Flak: 

1) Den vita  ivs-  och  kl'kIojn  a  Lat  .7 42' 4;" X. Long. 1  '  4:;' 40"  i. 
 md  rages  
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2) Den  gröna lys- och ijudhojen, visande grönt sken med  en  blänk var 
 15  sek. i Lat.  570 39' 05" N. Long. 100 39' 45" 0.  samt  den  gröna wrakreniniaren 

med  en  grön flagga, belägen tätt ost om lys- och ljudbojen, komma att flyttas 
sydost vart  till  närheten av wraket, som ligger sjunket  å ungf  Lat.  570  38', 6 N. 
Long. 100 42', 7 ft 

3) En  grön lys- och klockboj, visande grönt sken med  2  blänkar, kommer 
att utläggas tätt ost. om  wrraket, som ligger  junket å ungf.  Lat.  570  40', 2 N. 
Long. 100 48' 0" 0.  och över vilket  är  endast  6  ni vatten.  

En  grön wrakremmare med  2  gröna flaggor kommer att utsättas mellan 
wraket och lyshojen.  

4) i)cn  vita  bojen ( St.umptönde) med tre nedAtvanda kvastar 	Lat. 
 57° 34' 15" N. Long. I  (i  45' 0" 0. intirages.  

Blandat.  

Drivniinor  i Finska viken. 

Efter senaste  storm  har ett stort antal drivminor observerats i Finska 
viken. Enligt, uppgift äro omrtidena vid Dagös norra. och västra kust samt vid 
Ekholms fyr synnerligen farliga. 



FIe1ngfor  1920.  StatsrtLdet,s  tryckeri.  



I se  Underrättelser för  sjofarando,  
utgivna av  

Sjöfartsstyrelsdlls Sjökartaverk.  

Lo 14. 	 Helsingfors,  den 20  augusti 	 1920. 

11. Bottniska  viken.  

130.  Nya grund.  UtsSttniitg  av  renimare.  Vasa. lotsiördelning. Finland. 

I  farleden från  Kors'ö  till  havs söder om Norr$kär  hava anträffats  tvijnne 
 förut  okt.nda  grund med minsta  (Ijup  3.o in  och  7.o nil  vid medelvattenstånd, 

vilka blivit utmärkta det  eiia  med  en s drenimare  it  Lat.  (i3 11' 47" N. Long. 
20° 54' 58"  (). (let  andra med  en krysrenumare ifle(l  klot  it  Lat.  (i3° 11' 56" .N. 
Long. 20° 55' 0. 

131.  Lysbojar  äter utlagda.  Sverige. 
U. f. S.  N:o  32/1232  &  1233.  N:o  33/1261  &  1262. Stockholm 11)20 

 Följande  lvsbojar  hava äter utlagts:  
Rata Storgruiucl  Lat.  63 	5' 30" N. Long. 2l 	n' 12" 0. d 	6 	tili  
Vegagrundet  63° 31' 40" N.  »  20° 27' 	0. 	» 	28 	» 
Ellagrunci »  63°  51' 30" N.  »  20° 52' 	0" 0.  
Sörgadden »  63° 33' 20" N.  »  20°  50' 45" 0.  
Nordhvaleu »  63° 32' 12" N. »  20° 47' 45" 0.  
Gerdasgrundet »  63° 31' 	N.  »  20° 44' 45" 0.  
Långrogrunden »  62° 15' 22" N. »  19° 37' 40" 0. 

III.  Östersjön.  

132. IJtlagd  ljudhoj. Skiftet. Ålands  lotsYördehiiiug.  Finland.  

Röda kons ljudboj  å  Lat.  60° 4' 55" N. Long. 20° 58' 50" 0, liar  blivit utlagd.  

133.  Med boj utmärkt vrak. Ålands hav. Ålands  lotsfö.rtlelning.  Finland. 

»Sici/tets»  vrak, som ligger  ca. 1.4  sjömil i  r. v. N. 75°  W.  från Ledsunds fyr, 
har numera utmärkts  iuied  en grönmålad  boj  a  Lat.  59° 58' 12" N. Long. 200 7 30" 
0.  Vid vraket, av  en under  kriget sänkt  torpedobåt,  har  en grönmålad  boj  å 

 Lat.  59° 59' 30" N. Long. 20° 0' 40" 0,  blivit utsatt.  
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134.  Uiidervatteiissiguaiering ( yrskopp.  Sverige.  
(JT .  f. S.  N:o  33/1264  &  1207. Stockholm. 1920.) 

A  fyrfartyget  Airnagrundet,  Lat.  590  9 5" N. Long. 19° 8' 6" 0,  och fyr-
fartyget. Fal.terborec. Lat..  55 17' 32" N.. Long. 12°  40' 55" 0,  kommer  in nevarande 
fir  att anorcliias signalering medeis undervattenskiocka, vilken  tinder  tjocka 
eller disig viiderlek skall giva ett klockslag var  5  sekund.  

135. 	1iiieritig. Fani.tt.net  nielian Soliiljiird  och Triilhavet. Stockholms skär- 
gfird.  Sverige.  

(EJ  f. S.  N:o  33/1205. Stockholm 1920.)  
Enligt meddelande fran koinmendanten i Vaxhoims fiistniiig har minering 

bli vit utlagd i farvattent mellan  S lifjiiid  och Tiililiavet.  

130. tJtiagd lyshoj.  Stockholms hamn.  Sverige. 
(ET f. S.  N:o  34/1309. Stockholm 1920.) 

Lysbojen  fl  Lat.  59 19' 15" N. Lon  iS'  8' 12" 0,  i  ,S'Ior/,J,olms  hamn, har 
blivit uthigd. 

lielintfrs  I O.  Starådcts  tryckeri.  



I,  Ullderrattelsor  for  sjofaralldo,  
utgivna av  

Sjöfartsstyrelsells Sjökartaverk1  
N:o  15. 	 Helsingfors,  den  10september 	 1920. 

1.  Finska viken.  
13.  Mineringar i Björkösund. Fitihuid. 

Enär  Björkösund  fortsättningsvis  är  minerat,  få  fartyg  under  inga omstän-
digheter utan mmlots ombord söder om  en  linje (irageil rättvisande 

 N. 600  0.  från  Alvatin  niemi  /yr och icke heller norr om  en  linje dragen rättvisande 
Ost från söder om Björkö belägna  Ravitsa  holmes söd ra udde. Minlotsar erhållas 
frän Tuppuransaari  och  Virtan iemi  lotsplatser.  

138.  Förflyttning av fyrar,  Atiyo  uppfört sjömäi'ke.  Helsingfors lotsfördelning. 
 Finland. 

Mickel,s/cr$ linjefvrar  vid Porkkala komma  under  innevarande september 
månad att flyttas,  den  ena  till  Lö/landet  den  andra  till  Kistörn.Jeiacken  och  sain- 
tidigt kommer att uppföras cii ledivr  på  (Jritnsholm.  Närmare härom meddelas 
framdeles.  Seçjelkäis slömärke. i \VtW. frön .lnssarö fyr. sorti förstötdes  under 

 kriget har numera aferuppförts.  

III.  Ostersjön.  
139. Tiind  fyr. Bogskiir. Ålands Iotsiördehuing.  Finland. 

iogskårs  fyr  a.  Lat.  59 30' 15" N. Long. 200  21' in" (j)  har blivit tänd samt 
visar 	itt  Idi xtsken:  

0.3  sek. blixt 
» morker  

0.3 	t>  blixt  
6.0  »  mörker  
0.3  »  blixt  
6.0  )>  mörker. 

Fyrens lvsvidd  är 14  sjömil.  
I  anseende  till  nämnda fyrs provisoriska beskaffenhet och emedan den-

samma  är  i avsaknad av ständig bevakning, uppmanas sjöfarande  a  tt  till  sjö-
fartsstyrelsen eller närmaste lofsmvndighet göra anmälan, därest rubbningar 
i fyrens lysning iakttages.  
.i3 19  -tj 



Sandön har avslutats.  
Minsvepniigen  bar  omfattat ett område, 

dragna genom  nedanståemide  punkter:  
1. Lat.  58° 44' N. Long 
2. » 	58° 52' N.  »  
3. » 	58°  36' N.  »  
4.  » 	58° 34.' N.  »  
5. » 	58° 36' N.  »  
6. » 	58° 44' N.  »  

soil  begränsas av räta linjer  

18° 30' 0. 
18°  53' 0. 
19° 8' 0. 
19° 6' 0. 
18° 42' 0. 
18° 30' 0. 

140. Ulandsrevs  fyrskepp.  iladiotelegrafering  tillfälligt inställd.  Sverige. 
(U. f. S.  N:o  35/1344. Stockholm 1920.) 

Till  följd av skada  å en motor a  fyrfartyget  O1andrev  å  Lat.  56°  7' N. Long. 
I 6° 34' 0,  kan  radiotelegrafering  och förmedlingen av  telegram  mellan  plats 

 iland och fartyg, som passera nära fartyget., tillsvidare icke äga  rum. 

141.  Minsvepning  iiordvestvart  från  1ioparstenarBa..  Sverige. 
(U. f. S.  N:o  36/1365. Stockholm 1920.)  

- 	Minsvepningen nordväst från  gru ndet Kop parsteiani  a  norr om  Gotska  

142.  Sjfartshinder. Steinort. Kurla.iid. 
 (N. t. M.  N:o  1196. London 1920.)  

Ett undervattenshinder för sjöfarten har påträffats  å  ung. Lat.  56° 54' 30" 
N. Long. 21° 3' 48" 0.,  c:a  4.s min. N.  om  Steinout  fr.  

Iv. Kattegat. 
143.  Varningssignaler  für  drivande  minor. 

(U. f. S.  N:o  35. Stockholm 1920.) 
Då  avsevärd  minfara  förefinnes i  Kattegat, visas  nedannämnda  varnings-

signaler dels  å  (len internationella signalstationen  å  Vinga,  dels norr om  den 
 stora fyren  5  norra  harnnpiren  vid  Ilelsingborg:  under  mörker: två lanternor 

i lodled, visande  fast  rött sken,  under  dager:  a  Viiiga: t•vä  vävkulor i lodled.  Vi(l 
Heisingborg:  två  väveyliucirar  i lodled.  

144. Minsvept omräde. ILerthas-'I'la  k.  Kat.tegat. 
 (U. f. S.  N:o  35. Stockholm 1920.)  

Enligt meddelande. i  Nachrichten für Seefahrer  al'  ett område  öter  om 
 Herthas-Flak,  som begränsas av mäta linjer dragna genom nedanstående punkter:  

1. Lat.  57° 44' 0" N., Long. 10° 57' 30" 0. 
2. »  57° 45' 0" N., 	» 	11° 3' 0" 0. 
3. »  57° 45' 0" N., 	» 	11° 10' 30" 0. 
4. »  57° 38' 0" N.. 	» 	11° 3' 30" 0. 
5. »  57° 36' 0" N., 	» 	11° 3' 30" 0. 
6. »  57° 36' 0" N., 	» 	10° 57' 30" 0.  

ävensom  demi  tyska minspärr, som sträckte sig i  sydsydvestlig  riktning 
från Lat.  57° 46' 36" N. Long. 11° 6' 36" 0, in mot  ovan nämnda område, nu-
mera fria från förankrade  minor, men  något ansvar för möjligen  int.räffaude 
minolvckor  kan icke  övertaga.s.  

Helsingfors  1920.  Statsrådets tryckeri.  



I ft  llndorrättelser  för  sjofarallde,  
utgivna av 

,  It  Sjofartsstyrelsells  Sj  kartaverk.  
N:o  16. 	 Helsingfors,  den  30september 	 1920 

I.  Finska viken.  

145.  ]llinsvept  område.  liidragiiiiig av fyrfartyg. Helsingfors lotsförilelniiig. 
 Finland.  

Eiiligt  meddelande från Minsvepiiiiigsavdelningen, hai området mellan 
Araiu.lsgrund  och Oleg i Finska viken, numera blivit minsvept. Södra gränsen 
för sagda område går genom följånde punkter:  

1) Lat.  59° 48' 30" N. Long. 24°  41' 20" 0. 
2) »  59° 36' 00" N.  »  23° 50' 30" 0. 
3) »  59°  34' 20" N.  »  23°  46' 30" 0. 
4) »  59° 27' 43" N.  »  21° 55' 00" 0. 
4) 	»  59°  29' 20" N.  »  21°  54' 30" 0. 

De  inom ovannämnda område utlagda fyrfartygen: »  V erkko  matala»,  
Lat.  59° 50' 23" N. Long. 24° 02' 12" 0,  »Reserv  1»,  Lat.  59° 44' 00" N. Long. 
23° 44' 00"  ,och »Storbrotten», Lat.  59° 41' 30" N. Long. 23° 11' 45" 0,  komma 

om obehövliga, att iiidragas (len  1  oktober  1920. 

I 46.  Förflyttning av ledf  yr.  Basthohn. Helsingfors 1otsfördo1ning  Finland.  

Rasthoims  ledfyr, vid Barösund, kommer i början av inkommande ok-
toI er nåiiad att flytt:a  till  P]1qsj/  landet. Nirmare meddelas framdeles.  

I 4i.  Mistsignalering vid Pakerort. lEsthuiid.  
(N. t. M.  N:o  25.  Reva!  1920.)  

Thstsigiialei  giva ater från  Pakerort, mistsignalst.at.ion,  ä  Lat.  59° 23' N 
Long. 24° 03' ft 

148. Titidn ledlyrar. Baltischport.  Estland.  
(N. t. M.  N:o  25.  Reval  1920.)  

Ledfyrariia  vid inloppet  till  Raltisch port  äro åter tända. 
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149. Förändrad  fyrbelysniiig. Kuiida.  Estland.  
(Nt.  NI.  N:o  26.  Reval  1920.)  

Kunda  fyr,  å  Lat.  59° 31' N. Long. 26° 34' 0,  visar numera dubbel blixt 
var  6  sek:  0.3  sek. blixt,  0.9  sek. mörker,  0.3  sek. blixt  4.5  sek. mörker.  

De  gröna,  vita  och röda  sektorema  äro oförändrade.  

150. Mistsignalering  å  Ekhoims  fyr. Estland.  
(N. t. NI.  N:o  27.  Reval  1920.)  

Mistsignaler givas åter från  Ekholn?s  fyr,  å  Lat.  50° 41' N. Long. 25° 49' 0. 

151. Uppförande av  ledlyrar.  Rågö.  Spithamu. Allirahu.  Estland.  
(.N. t. NI.  N:o  28.  Reval  1920.) 

A  Rågö och Spitharnu  vid Finska viken, samt  å  Allirak  u  i  Riga  viken skola 
ledfyrar uppföras. Närmare upplysningar meddelas framdeles.  

II. Bottniska  viken.  

152. Minsvopta  områden.  liiloppen  till  Miintyliioto,  Kaskö och  Vasa. Vasa lots -
lorledning.  Finland.  

Enligt meddelande från  Minsvepningsavdelningen  hava numera inloppen 
 till  Mäntyluoto  och Kaskö ävensom inloppet,  till Vasa  vid Rönnskär, blivit 

 minsvepta.  

15l.  Tillfälligt förändrat fyrsken. Ledfyren i  Uleåborgs  kyrktorn.  Finland. 

Till  följd av skada  å  ledfyren i  Uleåborgs kyrktorn visar densamma  t. v. 
fast  vitt sken.  

III.  Östersjön.  

154. Tänd och förändrad  ledlyr. l{ökarsöreii.  Ålands skärgård.  Finland.  

Leclfyren  å  Kökarsören  Lat.  59° 46' N. Long. 21° 01' 0,  har åter blivit 
tänd samt visar numera i stället för vitt och rött  vexeLsken,  vitt klippsken med 

 en  klipp var  5  sek.  

155. Förändrad belysning  å  ledfyrar.  Svartgrniid och Iiigolskär.  Åbo skär-
gård.  Finland.  

Ledlyren  å  Svartgrund visar i stället för enkelt vitt klippsken, numera 
dubbelt vitt klippsken med  2  klippar  varl3  sek. 

Ledfyren  å  Ingolskär  visar i stället för det  vita  och röda  vexelske.net., 
flumera  vitt klippsken, med  2  klippar var  6  sek.  



156.  Olandsrev Yyrskepp. Radiotelegra.fering  åter möjlig.  Sverige. 
(U. f. S.  N:o  1476/39. Stockholm 1920.) 

Sedan  motorn  å  fyrskeppet Ölandsrev  å  Lat.  56° 7' N, hong.  16° 34' 0, 
 blivit reparerad, kan radiotelegrafering och förmedling av  telegram  mellan 

 plats  i  land  och fartyg, som passera nära fyrskeppet, åter äga  rum. 
(Se U. f. S.  N:o  140/15 1920.) 

157. Methlelaitden  om vrak sydvart från Faisterborev.  Sverige. 
(U. f. S.  N:o  39.  Blandat.  Stockholm 1920.)  

Sydvart från Falsterborev ligga följande vrak:  
1) Ett vrak  å  Lat.  55° 19' 6" N, Long. 12°  44' 30" 0. En grönmålad  vrak-

1ysboj visande grönt blixtsken med  en  kort blänk var  3:e  sek.  är  utlagd  å  ung.  
55 meters  avstånd i  V. t'. S  från vraket.  En grönmålad  vrakprick med  en  
grön flagga  är  utsatt  å  ung.  25 m  avstånd i  V S V  från nämnda. vrak, över 
vilket vattendjupet  är 2.s m. 

2) Ett vrak  å  Lat.  55° 18' 54" N, Long. 12° 45' 30" C). En grönmålad 
 vrakprick med  en  grön flagga  är  utsatt  å  ung.  50 m  avstånd i  S V  från yra-

ket, över vilket vattendjupet  är 7.5 m. 
3) Ett vrak  å  Lat.  55° 19' N, Long. 12° 44' 54" 0. En grönmålad  vrak-

prick  med  en  grön flagga  är  utsatt  å  ung.  45 in  avstånd i  S V  från vraket, 
över vilket vattendjupet  är 6 m. 

4) Ett vrak  å  Lat.  55° 18' 20" N, Long. 12° 47' 50" 0. En grönmålad 
 vrakprick med  em  grön flagga  är  utsatt  å  ung.  30 m  avstånd i  S V  från yra-

ket, över vilket vattendjupet  är 3.4  Ifl.  
5) Ett vrak  å  Lat..  55° iS' 22" N, Long. 12° 48' 0.  Vattendjupet över 

vraket  är 5.7 m. 

158. Minsvepta  farleder. itojen.  Riga,  viken. Lettland. 

Enligt meddelande har genom minfältet vid  Rojen  tvenne farleder blivit 
rensade från  minor  ,nämligen:  

1. Från Westremmaren  å  Lat.  57° 30' N, Long. 23° 02' 0.  längs para!-
lelen  57° 30'  med kurs  90° —270° till sydinolon  av Ro  jens  hamn. F'arleden  är 
7  sjömil lång och  1  sjömil  bred. 

2. Börjande  3/4  sjömil ostvart från Ro jens sydmolo  å parallelen  57°  30' 
 går farleden med kurs 0°_1SO° längs ineridianen  22° 50' till  sydremmaren 
 A.  Lat.  59° 35' N. Long. 22° 50' 0. Fa.rleden är 5  sjömil lång och  1  sjömil  bred.  

Båda farlederna äro svepta  på 10 m  djup.  

159.  Uppförd ledfyr. Inloppet  till hlainaseh. Riga  viken. Lettland. 

Enligt meddelande har  å  södra ändan av vågbrytaren vid  Hainasch,  
å  Lat.  57°  52', 5 N. Long. 24° 20', 6 0,  uppförts  en  stolpfyr med acetylenbelysning. 

Fyren visar vitt hlixtsken från  43°  över  0° till 138°  och rött blixtsken från  
138  över  S. W.  och  N till 43°. 

0.5  sek. blixt.  
»  mörker 

Peiiod  4.0  sek. 

Fvrskeiiets  höjd över vattenytan  är 5.8 in  och dess lysvidd  5  sjömil. 



•1 iLL*i- 	 - 	- 	 -  

Helsingfors  1920.  Statsrådets tryckeri.  



SH Bildorrättelser  för  sjofaralluo,  
utgivna av  

Sjöfartsstyrolsens Sjökartaverk.  
N:o  17. 	 Helsillgfors, den 10  oktober 	 1920, 

I.  Finska viken.  
160. Indragna lyriart.yg. Verkkoniatala.  Reserv  I.  Storbrotten.  Ilelsingiors 

 lotsfördelning.  Finland. 

i)e  i det minsvepta onirådet mellan Porkkala och I -tango stationerade 
fyrfartygeti » Verkkomakiia», »Reserv  h  och »Storbrotten», hava  den I  innevarande 
oktober indragits från sina respektive stationsorter.  (Se 15. f. S.  N:o  145/16. 1920). 

161. Indragning av remmaro. Viborgs lotsiördelning.  Finland. 

F. o. in.  nästa seglationsår komma  Petropavlovsk  kryssremmare,  a  Lat. 
 60° 36' 35" N. Long. 28° 30' 52" 0.  samt  Suurenkivenmatala kryssremmare, 

 ä  Lat.  60° 36' (1)2" N. Long. 28° 30' 31" 0.  att indragas, emedan  å  dessa ställen 
genom undersökning med  trail  inga grund kunnat upptäckas.  

II. BoUniska  viken.  

I 6.  Flyt  lad  reinmaro.  inloppet  till Brahestad. Uloàborgs lotsiördeliriug. 
Fl  ala  tid.  

I 1kopa chunkarin  matala  nordreinmare,  i mellersta inloppsfarleden  till 
 Brahestad.  har flyttats litet  SW.  vart och  är rut  utsatt  å  Lat.  64° 40' 38" N. Long. 

24°  22' 12" 0. 

III. Ostersjön. 

163.  UtI5ggniiig  av sjöiiiätiiingsreininare mellan 4iotthtitd och  Lainisort.  Sverige. 
(IS. 1.  .  N:o  1 577/41. Stockholm 1920.)  

il samband med utläggning av telefoukabel mellan fastlandet och  Oott-
land tinder  oktober inänad innevaratule  är,  komma  sjömätninqsremmare,  för-
sedda med olikfärgade flaggor, att förankras mellan Landsort och Gottland  
NW.  kust  ä  följande platser:  
1)  Lat.  57° 58,3' N. Long. 18° 29,0' 0. 	2)  Lat.  58° 01.8' N. Long. 18° 25,1' 0. 
3)  »  58° 08,2' N. 	» 	18° 19,0' 0. 	4)  »  58° 13,5' N. 	» 	18° 13,6' 0. 
5)  »  58° 19,1' N.'  » 	18°  08,8' 0. 	6)  »  58° 25,4' N. 	» 	18° 03,5' 0. 
7)  »  58° 30,5' N; 	» 	18° 03,3' 0. 	8)  »  58° 35,7' N. 	» 	18° 03,3' 0. 
9)  »  58° 42,2' N. 	» 	18° 02,8' 0. 	10)  »  58° 46,5' N. 	» 	17° 59,2' 0. 

11)  Lat.  58° 48,5' N. Long. 17° 59,3' 0.  
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164. Minsvept oniråde. Dihiamlinde—Domesnäs. Riga. vikcii.  Lettland. 

Enligt meddelande har i  Riga  viken, mellan  D'üiwmände  och  Domen4s,  
en 2  sjömil  bred  farled blivit minsvept  till 35  fots djup. Farleden, som  är  öppnad 
för allmän trafik, går från  Dünamün.de  lys- och visselboj  å  Lat.  57° 11,5' N. 
Long. 23° 54,2' 0.  med  r. v.  kurs  302°,  distans  30 min, till  Lat.  57° 27,6' N. Long. 
23°  07,0' 0.  och därifrån med  r. v.  kurs  326,5°,  cistatis  26 min, till  Dornes'nä8,  
samt  är  utmärkt med följande remmare:  

1)  Westremmare  
'2)  Westremmare  
3) Bydremrnare  
4)  Westremmare  
5)  Nordremmare  
6) Westremmare  med klot  
7)  Westremmare  
8) Westremmare  
9) We.strem.mare  

10) Ostrem,nare  
11) Ostremmare  

å  Lat.  57° 10,5' N.' Long. 23° 40,5'  ().  
å 	»  57° 15,0' N.  »  23° 37,5' 0. 
å 	»  57° 16,5' N.  »  23° 30,0' 0. 
å 	»  57° 26,3' N.  *  23° 07,0' 0. 
å 	»  57° 30,0' N.  »  23° 07,0' 0. 
å 	»  57° 30,0' N.  *  23° 02,0' 0. 
å 	»  57° 31,7' N.  »  23° 00,0' 0. 
å 	»  57° 33,8' N.  »  22° 57,2' 0. 
å 	»  57°  35,8' N.  »  22° 54.8' 0.  

»  57° 35,1' N.  »  23° 00,0' 0. 
å 	»  57° 46,5' N.  »  22° 45,5' 0.  

Blandat.  

Lotstväiig  mellan Surop och Reval  saint  i Moonsiund. Estland. 

Estländska myndigheter meddela, att lotstvåig  är  rådande, för alla  u -ländska  fartyg, mellan Surop och Reval,  saint  för alla fartyg i Mooiisund.  
(Se U. f. S.  N:o  5 1920 under  Blandat.) 

Helsingfors  1920.  Statsrãdets  tryckeri. 



ililderrättelser  för  sjöfarallde,  
utgivna av  

I  •$  I  Sn  A  Sjoiartsstyrelsous SjoKartaverk.  

N:o  18, 	 Helsingfors,  den 20  oktober 	 1920. 

I.  Finska viken.  

165.  Flyttad ledfyr. Uppfört stetikummel. Basthoim. Elgsjö. Helsingfors 
lotsfördelning.  Finland.  

Ba8tholm8 ledf  yr har numera blivit flyttad  till  Elgsjó  landet  å  Lat.  59° 59' 
06" N. Long. 24°  00' 29" 0. Vitt  åttkantigt fyrhus  på 4 m  högt betong  fundament'. 

 Aceton fyr, visande klippsken, med  1  klipp var  3  sek. Fyren belyser följande sek- 
t.r,vt,v  

Vit klipp från 
Grön > »  
Vit )> »  
Röd » »  
Grön » »  
Vit » »  
Röd » »  

S63°  Otifi  S 	7°  0, 
S 	7 0» S42° W, 
S42°  W» 547°  W, 
S47° W» S82°  W, 
S 82°  W  »  N 74,5°  W, 
N 74,5°  W  »  N 71,5°  W, 
N 71,5°  W  »  N62°  W.  

Fyrskenets höjd över vattenytan  5.5  rn  samt lysvidd  5 min.  (Pejlingarna 
äro räknade från sjön.)  

A  Bastholmen har ett pyramithormigt stenkummel blivit uppfört.  (Se 
U. f. S.  N:o  146/16. 1910).  (Sjökort  N:o  20.) 

II.  Bottniska  viken.  
166.  Ny fyr. Yttre Yännskär.  Sverige. 
(U. f. S.  N:o  1666/43. Stockholm 1920.) 

A  yttre  Vännskär,  Lat  64° 09' 04" N. Long. 21° 08' 10" 0, är  uppförd och 
tänd  en  4:de  ordningens agaf yr, som visar blixtsken med  2  korta, tätt  på  varandra 
följande blänkar var  6: e  sekund, sålunda: 

grönt sken från  220° till 224°  
vitt » »  224°  »  229°  
rött » »  229°  »  238°  
grönt » »  238°  »  248°  
vitt » »  248°  »  354°  
rött » »  354  »  4°  
grönt » »  4°  »  15°  
vitt » »  15°  »  22°  
rött » »  22°  »  40°  
rött oförstärkt » »  40°  »  84°  
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Fyrtornet  är  målat i svarta och  vita spiraivridna  fält. Fyrskenets höjd 
över medelvattenytan  15.5 m. Lysvidder:  vitt sken  12 mm.  rött sken  min.  och grönt sken  7 min.  

Fyren skall årligen hållas tänd från  1  augusti  till  sjöfartens  slut. 

III.  Östersjön.  
167. Tiind  fyr.  Allirahu.  Riga  viken. Estland. 

 (N. t. M.  N:o  30.  Reval  1920.)  
Allirahu  fyr  å  Lat.  58° 09' 40" N. Long. 22° 47' 15" 0, är  tänd samt visar 

vitt blixtsken med  2  blänkar var  6  sek:  0.3  sek. ljus,  0.9  sok.  mörker,  0.3  sok.  ljus,  4.5  sok.  mörker.  

168. Tiiid  fyr.  Mehrsragazeern.  Riga vikeii.  Lettland. 
Enligt meddelande har  Mehrsrugazeem  fyr, Lat.  57° 21,S' N. Long. 23° 06, 8' 0,  blivit  täncl  samt visar vitt blixtsken  mcd  1  blänk var  10  sek:  1.o  sek. 

ljus,  9.0  sek. mörker. Fyrskenets höjd över vattenytan  21.3 m  och  lysvidd  14 min. 

169. Skadad och släckt ledfyr. Inloppet  till  Libau. Lettlajiti. 
Enligt meddelande har  ledfvren  vid  iiorra  inloppet  till  Liban,s  hamn  å  Lat.  

56° 33,3' N. Long. 20° 58,2' 0,  visande rött blixtsken. blivit skadad samt tills-
vidare släckt.  

1 0.  Signalering med  undervattenskiocka.  Fyrfartyget  Adlergrund.  Tyskland. 
 (U. f. S.  N:o  1673/43. Stockholm 1920). 

A  fyrfartyget  R&erve Ost8ee, som för närvarande ligger  å  fyrfartyget  
Adleregrurn-Th  station, å  ung. Lat.  540  50' N. Long. 14° 22' 0,  givas åter  signaler 

 med undervattensklocka.  

171.  Indraget fyrtartyg soiii  ej vidare  utliiggas. (fjedserliavii. IJatmiark.  
(U. f. S.  N:o  1588/41  &  1674/43. Stockholm 1920.)  

Fyrfartyget  &jedserhavn (Rodsand-Rende)  å  Lat.  54° 32' 24" N. Long. 
11° 56' 20" 0.  har blivit indraget och kommer ej vidare att utläggas emedan 

 (let  skall ersättas av det ost om sydändan av  Rod.sand-Rende  under  uppförande 
varande nya fyrtornet, som väntas kunna tagas i bruk  under  senare delen av 
innevarande  år.  

Nya fyrtornet: Ung. Lat.  54° 32' 46" N. Long. 11° 56' 3O" 0. 

1 2.  Utbyte av fyrfartyg.  Storkallegrund- $torbrotten.  Finland.  
Det vid Oleg grund, mellan Utö och  Bengtskär,  stationerade fyrfartyget  

Skirkallegrund  har blivit ersatt med fyrfartyget Storbrotten, visande vitt klipp-
sken med  3  klippar var  13.5  sek. 

Helsingfors  1920.  Statsrådet,s  tryckeri.  



I, 	 S Is  ililderrattolser  for  sjofarallde,  
utgivna av  

.  fl 	 I II  Sjofartsstyrolsells jokartaverk. 
*  N:o  19. 	 Helsingfors,  den 30  oktober 	 1920. 

II. Bottniska  viken. 
i. Förändring av lyrsken. Inloppet  till  Söderhamn.  Sverige. 

(U. f. S.  N:o  1705/44. Stockholm 1920.)  

Skuggskar8,  Brandskärs,  Ulibacica  nedre och  Ulibacica  övre fyrar skola för-
ändras  på så  sätt, att fyraina, som för närvarande  visa  rätt sken, efter förändringen 
skola  visa  vitt sken.  

III.  Ostersjön.  
174.  Fyrhclysniiig  ändrad. Farledama.  till  ynäsharnn.  Stockholms 

södra skärgrd.  Sverige. 
(U. f. S.  N:o  1706/44 Stockholm 1920.) 

I  farlederna  till  Nynäsham.n  har fyrbelysningen ändrats  på  nedan nämnt 
sätt:  

På  Brvnsvikshoimen,  Lat.  58°55'09" N. Long. 17°58'52" 0,  har uppförts 
 en  4:de  ord. a.gaf yr, visande hlixtsken, nied två korta tätt.  på  varandra följande 

blänkar var  6:e  sok.  sålunda: 

Giönt  sken från  278° till 29t° 
Witt  » »  296°  » 	307°  
Rött » »  307°  » 	31 6°  
Grönt » »  316°  » 	323°  
Witt  » »  323°  » 	329°  
Rött » »  3290 .  » 	00  

Grönt, » »  0°  » 	38° 
Witt  » »  38°  » 	41°  
Rött » »  41°  » 	4T  

• Vitnnulad, ittkautig  fyrkur. Fyrskenets höjd över medelvattenytan  7,5 
meter.  Lysvidder:  vitt sken  10,  rött sken  8,  och grönt skeii  7 min. 

På  ett undervattensgrund nordost om  Finnhäilorna,  Lat.  58°  54' 56 N. 
Long. 17°  59' 14" 0,  har uppförts  en  agafyr av  6:e  ord. visande rött blixt-
sken »ned  en  kort blitnk var 3:dje sek. Vitmålad, fyrkantig järnställning 

 på  betong  fundament.  Fyrskenets höjd över medelvattenytan  är 3,8 meter, 
 lysvidd  6 min. 

På  holmen Trehörningens  nordvestra sida, Lat.  58° 53' 44" N. Long. 17° 
57' 01)" 0,  har uppförts Trehörningens norra fyr. Agafyr av  6:e  ord. visan(le vitt  
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hlixtsken  med  en  kort blänk varje sekund från  3540  till 2°.  Vitmålad, fvrka.n- 
tig järnstä.11ning.  F rskenets  höjd över medelvattenytan  28,5  ni; Ivsvidd  I 5,5  niin.  

På  det yttersta av skäre.n närmast söder om holmen  Treho..ningen, Lat.  
58° 53' 25" N. Long. 17° 57' 01" 0,  har uppförts Trehörningens södra fyr. Aga-
fyr av  6:e  ord., visande vitt reguljärt klippsken med  2  sek. ljus  -H  2  sek. mörker 
från  354° till 2°,  vitmålad åt.tkant.ig järnställning. Fyrskenets höjd över me-
delvattenytan  9,2 m; lysvicid 10,5 min.  

Trehörningens norra och södra fyrar, som äro belägna från varandra  på  ett 
avstånd av  600 meter  och överens i  358°,  leda hållna överens, fritt för alla grund 
mellan  V?;lcstens  östra udde och södra inloppet,  till  Nynä.sha'mn.  

Järnställningen  till  Trehörnini,ens  norra fyr och övre delen av järnst.äll. 
ningen  till  Trehörningens södra fyr komma,  så  snart ske kan, att inklädas nle(1 vit-
målad järuplät,  så  att fyrarTla bliva användbara även såsom dagmärken.  

På  ångbåtskajen i Nynäshamn, Lat..  58° 54' 24" N. Long. 170 57/ 35 Q, 
 

har uppsats  en  ny elektrisk lykta,  visa nde fast.  rött sken. 
Bedarö  fyr kvarstår oförändrad. 
Nynäs och Narvilcs fyrai hava släckts. 
Samtliga fyrar skola årligen hållas tända  under  tiden  6  juli—G juni. 

1Th.  Upplysning angående miiifiilt. Steinort. Lettland. 
(Marindep. Hydrogr. avd.  Riga 1920.)  

Vid  Steinort,  mellan paralellerna  56° 45' N.  och  56° 55' N.  och meridianerna 
 20° 46' 0  och  20°  56' 0  skall enligt fiskarenas utsago (meddelande) finnas  minor, 

varf  öre detta område förklaras för skeppsfarteii farligt,  till  dess undersökning 
av området blivit verkstklld. 

Vid passerandet a.v detta område skall de.n minfria kursen strängt hållas. 

Blandat. 
Lotsuppassning. 1)a.uniark.  

(E. f. S.  N:o  2157/42. Kobenhavn 1920.) 

A.  Fartygsbefälhavare, som önskar  lots  i neciannämnda arvatten,  må 
 för  så  vitt traktatsenliga överenskommelser icke innehålla andra bestämmelser, 

icke använda sig av andra  än  auktoriserade lotsar  till lotsiiiiig: 
1) i danska hamnar och  på  danskt. sjöterritorium,  
2) i genomseglingsfarvatten, som begränsas av danskt sj öterritorium 

 på  ena eller  på  bägge sidor.  
3) från danskt sjöterritorium eller dansk hamn  till  annat danskt. sjö 

territorium eller dansk hamn och  
4) från danskt sjöterritorium  under  gång  till  Östersjön eller Nordsjön.  
B.  Enligt föreskrifterna i »Lodslovens» §  12 är  det ej tillåtet att för lots-

ning enligt ovanstående använda »Kendtniand» ombord  på  fartygen. 

Kustsignalstationer  tillhörande marinen. Handelsfartyg hissa. igenkätmuings - 
signal m. m.  Tyskland.  

(U. f. S.  N:o  44.  Bl.  Stockholm 1920.) 

I  sjöfartens intresse  är  det högeligen önskvärt, att alla hivtvg, soni passera 
tyska mannens kustsignalstationer  i Nordsjön; 
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Borknm, Wangeroog,  Rote Sand, C haven  och  Brunsbutteikoog  så-viii  som 
dess  stationer  i Östersjön:  Bilk, iWarienieue.hte, A rkona.  Stil.,  Pihan  och  Bristerort  
självmant Kissa sina igenkänningssignaler.  •1  

Sj öfartskorporationer uppmiirksaiii nias vidare därpå att  order  från redare, 
vars fartyg passera ovannämnda kust.signa.lstat.ioner, konmia att överbringas 

 till  vederbörande fartyg. 

Föreskrifter rörande trafiken i  de  ryska farlederna. Finska viken. Ryssland.  
(U. f. S.  N:o  44.  Bl.  Stockholm 1920.)  

Enligt meddelande  den B)  okt.  till  Kungl. Utrikesdepartementet äro föl-
jande bestämmelser utfärdade rörande utländska fartygs trafik i  (le  ryska farle-
derna  j  Finska viken: 

Med hänsyn  till  att arbetena med undanröjning av minorna i  de router, 
 som leda  (le  ryska farvat.tnen  i Finska viken äro avslutade, hava följ ande  be-

st,ännnelser  utfärdats rörande utländska liandeisfartygs tillträde  till  dessa  far-
leder. 

Fartyg som komma västerifrån, avlämna  den  estniska lotsen  på  Narva 
redd och styra upp  till den vita  och röda angöringsbojen  på  Lat.  59° 39', 2 N. 
Long. 270  52', 2 0.  vilken utmärker inloppet  till  farleden.  De  skola beräkna ti-
den föi  sin  angöring av sagda boj,  så  att  de  i dagningen kunna befinna sig vid 
densamma.  

I  närheten av angöringsbojeii iioter ett lotsfartyg, vilket  under  dagen 
visar republikens speciella lotsfiagga,  under  natten posit.ionsljus och i händelse 
av tjocka  ringer  i klocka ombord. Efter att hava satt lotsen onibord  a  det  in-
gående fartyget., g5r lotsfartyget före (eller,, om flera fartyg komma ifråga, sät-
ter det sig i teten för fartygskolonnen) ända  till Kronst.adt..  

Det  är  av vikt., att varje fartyg ej mindre ini två gånger  under de  sista 
t.jugufyra timmarna före  sin  ankomst  till  angöringsbojen tillkännagiver sitt 
näritiande  per radio,  genom att anropa Kronstadts radiostation, vars aiiropfliflgs-
tecken  är KRNSi,  latinska bokstäver. St.at.ionens räckvidd  är 11000  ni. 

Radiomeddelandet, beträffande fartygets närmande bör börja med bok-
stäverna  PT,  vilket betyder:  »Lots begäres».  Fartyget bör dessutom  per radio 

 bestämt angiva, vilken dag i dagningeim det räknar  på  att inträffa vid angörings-
bojen. Unde.rskriften av sagda radioineddelande bör innehålla fartygets, far-
tygens fullständiga nanm och namnet  på deli  hamn fartyget eller fartygen till-
höra. 

.:.ndeIse,  att tillträde  till  farleden förvägras, erhåller fartyget  per 
radio 'le  ickäver,  som betyda förbud för  t illtr: de.  

Inom kort kommer ett ryskt lotsfartyg,  me 'iiftcklig! . . .' --vka.  lotsar 
- ombord att. stationeras vid mynningen av f1odc Ywovj. -- 

Ytterligaic bestänimnelser  härom komma att utfärdas. 	. 	. - 



-  Helsingfors  1920.  Statsrådets tryckeri.  



le 	 I, 	•  el  'Elilderrattelsor  for  sjofarande,  
utgivna av  

a is 	 .  • 5  Sjofartsstyrelsens Sjokartaverk.  
N:o  20, 	 Helsingfors,  den 10  november 	 1920. 

I.  Finska viken.  

176.  Föråtidrad  belysning  å  ledfyr. Torra hästen.  llelsiiigtors lotstördelning. 
F'iflIall(l.  

Ledfyren  å  Torra  JJästen  visar i stället för det  vita  och röda växelskenet, 
numera vitt klippsken:  0.5  sek. ljus,  4.5  sek. mörker. Fyrens avskärmnirigar 
äro oförändrade.  

II. Bottniska  viken.  
i7.  Flyttad  lotsuppassniug. Kallo. Rävsö.  Vasa lotsfördeltiing. Finland. 

A  Rävsö  södra udde har  en  ny lot.suppassningsstuga blivit uppförd, och har 
lotsuppassningen överflyttats från  Kailo  till  nämnda udde.  

fl 8.  Intagna tyrfartyg. Plevan. Helsingkallaii. U1oborgs och  Vasa  lotsfördel- 
ning.  Finland.  

Fyrfartygen  Pievna,  Lat.  65° 26' N. Long. 24° 22' 0,  och  Helsingkallan,  
Lat.  63° 37' N. Long. 21° 49' 0,  hava intagits från sina  stationer den 3  innevarande 
november.  

III.  Östersjön.  
I 79.  Minfri iarled. Domesnäs.  Riga  viken. Lettland. 

(Marindepart. Hydrogr. avdel.  Riga 1920.) 

I Riga  viken, fran Iks.e$näs  till den  tidigare minfria farleden, har  en  ny 
farled blivit minsvept och för sjöfarten frigiven.  

Den  nya farleden  är 2  sjömil  bred  och trallad  till 35  fots djup med  r. v. 
 kurs  270°  -  90°.  

Farlederi  s  medellinje  är utpriekad  med följan  de remmar.e: 

1) Sydreinmare,  Lat.  57' 50' N. Long. 22° 31',O 	0. 
2) Sydremmare, » 	57° 50' N.  » 	22° 25',O 	0. 
3) Sydremmare, '> 	57° 50' N.  » 	22° 17',2 	0. 
4) Sydremmare, » 	57° 50' N.  > 	22° 13',O 0. 
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IV.  Kattegatt.  
10.  Fyrlart.yg Ylyttas. TillIälligt sjönirke  indrages.  Lesø Trindel. Daitmark.  

(E. f. S.  N:o  2263,t43,  København  1920.3 

Tien 17  november  1920,  eller snarast  di'efter,s  kall  Laø T'uindel fyrfarfvg 
 flyttas från  sin  nuvarande tillfälliga  station å  Lat.  57°  50'40" N. Long 

110 13'30" 0, till  Lat.  57°  28'22 N. Long. 110  20'OS"  0,  vilket läge  (lärefter 
komnier  att bliva fyrfartygets framtida  station.  

Samtidigt kommer len röda bojen  (.,spidstønde),  med två uppåtvända 
kvastar, vilken  tillbilligt  är  utlagd  å  fyrfartygets ursprungliga  Plats  Lat.  
57° 26'43O" N. Long. 11° 1t'45" 0.  att indragas. 

Blandat.  
%ledtlelande  om vrak och vrakutmärkning. llerthas-1?lak. Kattegatt.  

(U. f. S.  N:o  45.  Blandat.  Stockholm 1920.) 

I  närheten av och omkring  flertha8 -Flak  hava inrapporterats nedanstående 
vrak:  

1) Ett vrak  å  ung. Lat.  57° 38',B N. Long. 1042',7 0  av ångaren  Uranien
-borg. Tvenne  master  stå över vattnet. 

Västvart om vraket har utlagts  en  grönmålad  lys- och ljudboj, visande 
grönt sken med  en  blänk var  15  sek.,  å  Lat.  57° 38' 30" N. Long. 10° 42' 00" 0,  
samt ung.  9Ø0 in  ost om lys- och ljudbojen  en  grön vrakremmare med  en  grön 
flagga.  

En  grön vrakremmare med två gröna flaggor  liar  utsatts  på 23 in  vatten 
ung.  75 m  ostnordost om vraket.  

2) Ett vrak  å  ung. Lat.  57° 39', 5 N. Long. 10° 45',O 0,  över vilket  är 
1.5 m  vatten.  

3) En  vrakdel  å  ung. Lat.  57°  38',7 N. Long. 10° 45',3 0,  över vilken 
skulle vara  5 in  vatten. Denna vrakdel har  nu  s3mbarligeu  försvunnit.  

En  grön  vrakremrnare  med två gröna flaggor har utsatts  på 20 m  vatten 
tätt ost om platsen för  nyssnända  vrakdel.  

4) Ett vrak  å  ung. Lat.  57°  40',2 N. Long. 10° 48',O 0,  över vilket skulle 
vara  6 m  vatten. Vid senaste  minsvepnth.gsarbeten  har detta vrak icke påträffats.  

En  grönmålad iys-  och klockhoj, visande grönt sken med två blänkar. 
har utlagts  å  Lat.  57° 40' 00" N. Long. 10° 49' 45" 0  samt ung.  200 m vest ma 

 lys- och klockbojen  en  grön vrakremmare med två gröna flaggor.  
5) Ett vrak  å  ung. Lat.  57° 39',O N. Long. 10 52',6 0,  över vilket  är 12  ni 

vatten.  
6) Ett vrak  å  ung. Lat.  57° 38',S N. Long. 10° 54',2 0,  över vilket  är U in 

 vatten.  
7) Ett vrak  å  ung. Lat.  57° 40',5 N.  Long.10°  58',O 0. En  grönmålad  vrak-

remmare med  en  grön flagga har utsatts ung.  75 m  sydvest  om vraket.  
8) Ett vrak  å  ung. Lat.  57° 45',7 N. Long. 10° 59',3 0. En  grönmålad 

 lysboj visande grönt blixtsken med två korta blänkar ung. var  6  sek., har ut-
lagts ung.  150  ni nordost från sistnämnda vrak.  En  grönmålad  vrakremmare 
med två gröna flaggor har dessutom utsatts tätt nordost  ein  vraket.  
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9) Ett vrak  å  ung. Lat.  570 44',8 N. Long. 11° 00',8 0.  Detta vrak ha.r 
vid minsvepning  på 30 m  djup icke kunnat påträffas.  

10) Ett vrak  å  ung. Lat.  570 45',4 N. Long. 110 06',7 0  avtreniastaren  
Ernst, å  vilket  en mast  med rigg står ung.  3 m under  vattnet.  En  grönmålad  lys- 
och ljudboj, visande grönt blixtsken med två korta blänkar ung. var  6  sek., 
ar utlagts ung.  150 m  nordost från sistnämnda vrak.  En  grönmålad  vrakrem - 

 mare  med två gröna flaggor står dessutom ung.  50 m  nordostvart om vraket. 



He1inforg  1.920. Stathråcjets  tryckeri.  



I, 	 I. 	I  ei  IJuderrattelser  for  sjofarallde,  
utgivna av  

I II 	 S II  Sjofartsstyrelsens Sjokartaverk. 
N;o  21. 	 He1singors, den 20 noveinbet' 	 1920. 

I.  Finska viken.  

181.  Förändrad belysning  a  ledlyr. Tirgvund.  Helsingfors lotsfördelning. 
 Finland. 

Tirqrun.ds  ledfyr visar numera. vitt, rött och  qrönt  klippsken med  2  klippar 
var  4  sek.:  O.  sek. ljus,  0.s  sek. mörker,  0.2  sek. ljus,  2.s  sek. mörker. Fyrens 

 avsk ärinningar  äro oförändrade.  

182.  För  liskare tänd Yyr. Tytiirsaari. ViJoigs lotsfördelning.  Finland. 
Foi  fiskare  hai  'i  Ttai  co,  tvi  L&t  5 51 N Long 27 12 0 uppstt. 

en  mindre  ivsapparat. oni )ver  tran  NN\V  över  N. ( )  och  8 till $S\V. 

183. iNyuppli'rI ledlyr. (r thtd  ni.  RkN agioi lotIördel iiing.  Finland, 

En  ny ledfyr har uppförts  a  holmen  Grinishoim,  Lat.  59' 58' 50" N. Long. 
24° 31' 53" 0.  Vit åttkantig fyrkur. Fyrskenets höjd över vattenytan  4.8 ln. 

 Fyren belyser följande sektorer: 
Grönt klippsken 	 från  S 12° 0 till S 41° W 
Vitt  och grönt  vexeisken 	»  S 41° WT  » S 43° W  
Rött klippsken 	 »  S 43'i  'K » N 60° 0. 

(Se F. f. S.  N:o  15/138. 1q20.)  (Sjökort  N:o  19.) 

184.  Av  storm  bortförd lysboj. Edvardsgrnnd. Yiborgs lotsfördeluing.  Finland. 
Edvardsyrunds  lysboj, Lat.  60° 29' 50" N. Long. 280  16' 52" 0,  som  under 

 senaste  storm  drivit bort.  fran  sin station  koin  mei  under  innevarande  seg'a-
tion  ej mera att utsättas. (Sjökortet  N:o  13.) 

II. Bottniska  viken.  

185.  intaget fyrfartyg. Nahkiainen. Uleåborgs lotsfördelniiig.  Finland  
Fyrfartyget  iVahkiainea  har  den 15  innevarande november intagits frän 

 sin station a  ung. Lat.  64° 36' N.. Long. 23° 51' 0. 

•4093-20  
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186.  Ledfyi' slilekt  till  ö1jd  av ol*lsvåda. Molelkliibb. Åbo ltsfördoIniig. 
Fiiiland.  

Till  följd av  eldsvAda  a  iIedelXlubb  ledfyr. Lat.  60° 42' N. Long, 21° 03' 0, 
r  densamma släkt.  

187. Intaget  fyrfart.yg. Norströmsgriind.  Sverige. 
 Enligt meddelande har  fyrfartvget Norströmsqrnnd  den 20 innevaranle 

fl:Uia(1 )1t:i1f 	fl'I]p -ln 	tn!1  1  J,i 	R 	' 	 H" H' 	" ()  

Ill.  Inue vatteidt'açjen.  
188. Tända  lyrar.  Ladoga. lotordeliiiiig. Fiiilaiid. 

Soi'tanlak.s  fyr samt Kon  evils  och  ,ortt, olaA's ledfvrar  tändes  den 9  inneva-
rande november.  

III. Ostersjön. 
189. Fyr provisoriskt  täiid. Miehalowski. Lett!anI. 

(Marindepart. Hydrogr.  avd.  Riga 1920.) 
Michalow.ski  fyr, Lat.  57° 36', 1 N. Long. 21° 58', 8 0,  har  dcii  2 imie

-varande  liovember  blivit provisoriskt tänd och visar  en  vit  blink  var  0  sek;  
0.5  sek. ljus,  9.5  sek. mörker. 

Fyrskenets höjd över vattenytan  54.9 m; lysvidd 13  sjömil. 

Helsingfors  1920. Stat8rådet.s  tryckeri. 



lJnderrättolser  för  sjöfaralido,  
utgivna av  

a is a  sa  Sjofarisstyrelsous  SJ  okartaverk.  
N:o  23, 	 - 	

- 	Helsingfors,  den 10  december  - 	 192 

I. Finska viken.  
197.  Intagen lysboj. Lövö  rev.  Viborgs Iotsfördeiniiig.  Finland.  

Lövö revets  lvsboj  å  ung. Lat.  60 °  20' N. Long. 26°  33' 0.  har intagits. 
(Sjökort  N:o  16). 

198. Piseg1at sjöinirke soni  skall ånyo upplöras. Leppilluoto. Viborgs lotsrör- 
delning. Finhul(L 

!»pa1uoto sjo.närke,  emellan  Trångsund  och  Viborg,  som genom  pA.seg-
ung blivit förstört., kommer åter att uppföras. (Sjökort  N:o  12). 

199. Förändi'a.d tyrkaraktiir. Ilistiin. I)agö.  Estland. 
 (N. t.. M.  N:o  32.  Reva!  1920.)  

Ristna  fyr,  a  .. at. 58° 56' N. Long. 22° 04'  (.),  visar numera dubbel vitt 
 blixt.sken  var  6  sek:  0.3  sek. blixt,  0.c  sok.  mörker,  0,3  sek. blixt,  4.  sok.  mörker. 

(Ryskt sjökort  N:o  1476.) 

II. Bottniska  viken.  
200.  Intaget  tyrfartyg.  Sydostbrotten.  Sverige.  

Enligt meddelande har  fvrfartyget AS'ydosthrotten  den I  innevarande månad  
nt.agits  från  sin station 	å  Lat..  63°  iS',8  N. Long. 20°  Iu',7 0. 

201. 	Intagna  lysbo,jar.  Sverige. 
(U. f. S.  N:o  50/1 965.  N:o  51/2033  och  2060. Stockholm I 920.)  

Följande  lysbojar  hava  till  vintern intagits:  

Sörgaddeii 	 Lat.  63°  33' 20" N. 	Long. 20° 50' 45" 0.  
Nordhvalen 	 » 	63° 32' 12" N. 	»  20° 47' 45" 0.  
Dynglasset 	 » 	63° 27' 55" N. 	»  11Y 	36' 26" 0.  
Nordmalingsfj ärden  och 	Långro- 

63° 	15' 22" N. 	»  9° 37' 40" 0.  grunden 	 »  
Vegagrundet 	 '> 	63° 3]  '  40" N. 	»  20" 27' 0.  
Gerdasgrundet 	 » 	63° 31' 	N. 	»  20° 44' 45" 0.  

Vänta  I  itets  grund 	 » 	62° 29' 36" N. 	»  18° 	1 5' 	:10" 0. 

I  

4P,0 -20  
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III. Ostersjön.  
202.  Förändrad fyrkaraktär  å  lys- och ljudboj.  Dhtnamlinde.  Riga  viken.  Lett. 

land.  
(TJ.  f. S.  N:o  51/2034. Stockholm 1920). 

Lys-  och ljudbojen utanför  Dünamünde,  å  ung. Lat.  570 5', 1 N. Long. 23° 9', 2  O,visar  numera  3gröna  blänkar var  7  sek:  
0.3  sek. ljus  
0.7  »  mörker  
0.3  »  ljus  
0.7  »  mörker  
0.3  »  ljus  
4. 	»  mörker  

Period 7.o  sek.  

IV. Kattegatt.  
203.  Flyttat fyrfartyg.  Laeso Triiidel. Daiirnark-.  

(U. f. S.  N:o  51/2040. Stockholm 1920.)  
Fyrfartyget  Laesø Trindel  är  flyttat  till in  nya  station A  ung. Lat.  57° 28' 22" N. Long. 110 20' 8" 0. 

4  

Heiingfo r  1920.  St.atrc1ets  tryckeri.  



S. 	 II 	 IS  lllldorrattelsor  for sjofaralldo,  
utgivna av  

Sjöfartsstyrelsells Sjökartaverk.  

N:o  24, 	 Helsingfors,  don 30  december 	 1920. 

1.  Finska viken.  
204.  Ny tyr  orli iiya liiij4yra.r uppith'da oth  ti-iJ1(la.  Ny Ostietninai'e utsatt. 

stra iii1oppsarleden  vid Porkkala. Ilelsingiors lotsYordeliiing. 	linlimd.  

Pa  klippan Kailbådan utanför Porkkala  ä  Lat.  59° 52' 14)" N. Long. 24° 
9 ft  har  en  ny fyr blivit uppförd. Fyren. vars namn  är 1-'orkkaia - Kaillxido. 

V  i;Ir 'itt  och mtt klipps  ken  nied  3  klippar var  6  sok.  sålunda:  

4 	2  sek. khp1). 
i 	mörker,  

0.2  Idi1)1).  
s  » 	niörker,  

0.2  » 	klipp,  
.. » 	niörkei'. 

-  ui 	eIv.i -i 	ölia  n h 	t -kt  ii  

litt klippskeii trini  S 60  ( ) öv:'i'  S. \V.  och  N. till N 70° 4).  
Rött 	» 	ii 	N 70 0 	ii 	Ost  till S 60°  0.  

l"vrlå.gaiis  höjd över vatteiivtan  19. ii in.  Ljusstyrka  2 000  Hefnerljus. 
Lv»vicld  13.  sjömil. Fyrhyggnadeii utgöres av ett tvåvanings I)('tOflghliS med 
ett  tom  i ena hörnet, försett. med  ('fl  å.tt.kantig fvrkur.  

På  i\lakiluoto  norra udde,  å  Lat.  59° 55' 30" N. Long. 24° 22' 19"  )»  har 
111)pförts jlokil'ut)to  övre  lmjefyr. 	ttkantig vit  f  rkur  pa  fvrka titigt  betong- 
tutidament.  som tillika utgör linjetavia. Fyren visar ritt, 	och  qrönt •khippsken:  
3.  sik ljus.  3. 	ek. mörker, samt belyser följande sektorer:  

Lit 	klipp frän  N 10 	C) till 	S 84° 	( ).  
(5 	» 	 4.4 44° 	0  « 	5 71° 	0. 
Vii 	» 	» 	S 71 ° 	() » 	S 67°,0. 
Rod 	) 	» 	5 67°.:, 0  » 	S I 0° 	V\'  

l"yrlagaiis  höjd över vatteiivtan  18. a in:  lysvidd  10  sjömil.  
På  Makiluoto Uaruii.  S  Lat.  59° 54' 48" N. Long. 24°  21' 25" 0,  har uppförts 

iI/4i1iwto  nedre.  liujefyr, visande vitt klippsken:  0.3  sek. ljus,  0.7  sek. mörker. 
från  N. 17° 0 till S 22° 0.  Rödmalad  lykta  på  betongfundameiit,  stående bakom 

 en  linjetavia.  i vS  mitt en  öppning  är  uttagen varigenom fyren lyser. Fyr-
lågans höjd över vattenytan  8  ni; lysvidd  9  sjömil. 
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Hållna överens i ungf.  N 32° O  leda dessa linjefyrai klart från sjön, vesteroni 
Porkkala-Kallbåda fyr,  tills  Stora Träsköns linjefyrar bliva överett.  

På  Stora Träskört har,  å  Lat.  59° 57' 03" N. Long. 24° 23' 02" 0, uppföit. 
Btoi'a Trävko  övre  Iinjefyr, visande rött klippsken:  3.o  sek. ljus,  3.0  sek. mörker. 
från  N 100 0 till N 30° 0.  Rödmålad lykta fästad  a  linjeta.vlans fra.rnsida. Fyi 
lå.gans  höjd över vattenytan  23.5 in: lysvidcl 10  sjömil.  

På  samma holme har,  å  Lat.  59° 56' .57" N. Long. 24° 22' 57" 0, uppföit  
Stora Träskö nedre  linjefvr, visande rött klippsken:  0.3  sek. ljus.  0.7  vek. rnörkti'. 
från  N 5°  0 till N 35°  0.  Rödmålad lykta fästad  it en  stolpe framför linjetavLu. 
Fvrlagans höjd övei. vattenytan  15.1 m: lysvidd  5  sjömil. 

Flållna  överens leda dessa Iinjefyrai klart från Makilunto linjen ti1l Smul - 
trot igrundets lecl.f r  visar vitt och rött vexeiskeit.  

En  Ovtrenuncn  har utsatts  it  Lat.  59' 51' 41" N. Long. 24° 18' 36" 0. 
(Se TT. f. S.  N:o  11/99. 1920).  (Sjökort X:o  20). 

205.  Flyttade och förändrade littjeiyi'ar. Miekelskürs  ore  och nedre. lllsiii- 
bry lotsfördehiiiig'.  Finland. 

Mickeivka..s  övre  Jinjefyr  'liar Ulivit  flyttad  till Lövlanciet  a  Lat.  59° 59'  : 
 N. Long. 24° 35' 21" 0,  samt visar vitt och rött  vexeisken från  S 49' 0 till N 41 (1) 

 Åttkantig vitmålad fyrkur  på hetoiigfunda.ment . Fvrlågans  höjd över vatti 
ytan  l4. m: lysvidd S  sjömil. 

Mickeivkära vedre  linjefyr har blivit flyttad  till Kistörnsklacken. Lai 
59C 59' 10" N. Long. 94°  34' 11" 0,  samt visar vitt klippsken från  N 50° 0 iii 
N 84 0. Röclm1ad  lykta.  på en  stolpe fästad vid  ei  in dal 
Fvrlaga.ns  höjd över vattenytan  6  ni: isvidd  8  sjömil  

(Se L f. S.  N:o  15/138, 11)2(t). ( 	loni N:i,  

24)6. 	ya 1iii.jetavloi upl)boI'da.  IeIht 	iii  nh Hai njaniieuö.  \i 	1' o1  
idrdeliiing. Fiiihind.  

På  _lfizsta,,wa  holme i  Peilinsalini  sund hai iipdirt  el! itar  Vii  nialade 
triangelformiga lrnjetavlor,  vilka, hållna överett. leda klart nwlla i tvenne 
i sundet befintliga stenkistor. (Sjökort.  N:o  12). 

På  Ilarz'ojannienii  udde, vid Kuorsalo,  liar  uppförts ett.  1tal  vitmitia(l( 
fvrka ntiga  Ii ajetavlor,  med liörnen uppåt. vilka.  It ällna  överett . leda idart tm 
alll 'aii N'ilremmare noli Ilainhis 0enuiiare Hjökort  N:o  141.  

\\ lLIifliii'(' iuislilt. 	Itul4)!)I)stIII('d'l) tii 	 le,1ini.itis tIsini'dt'huii  
Finland. 

\id deii  uppmuddrade fa.rkdsräniiat liii Eh,,,,i  liar iitatt- en  av 
rein,na,( ungf.  84  ni. i  S 61° 30' \V fråti 1'L'i  )is  a'vl  il  -I  ra av».  a ,v  .  . i9 
20" N. Long. 230  24' 34" 0.  (Sjökort  N:o  I 

20S. \y  remnmare  som skall  iitsiittas.  inre  aiedea mellan 	iieni ud orli l'oik 
kala. Helsingfors lotsfilideituing. Finla  ad. 

I den utre  farleden mellan Barösund och Porkkala H;iH  a  rr:itrr 'Uj fl  
HnIi 	1 'rintl iititta 	air iv  Kiij.in,,,iir nirt'.  64 in  i  N T 	 )  I an  Irtltlriierr 
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stenkummel,  å  Lat.  60° 00' 03" N. Long. 24° 02' 03" 0.  Fartyg av större djup-
gende  än 3.7 m. (12  fot) höra alltid passera riorrom remmaren. 

(Sjökort  N:o  20). 

209.  Intagen lysboj. Skarveii. Viborgs lotslördelning.  Finland.  

Skarvens lysboj,  å  La.t.  60° 17' :50" N. Long. 26° 22' 04" 0.  har intagits 
för vinterperioden. (Sjökort  N:o  16). 

210.  Intagen lysboj. Revaistein. Estland. 

Enligt meddelande har lyshojen vid Reva!  stein, å  Lat.  59°  43' 12" N. Long. 
24° 44' 38" 0.  blivit intagen.  

II. Bottniska  viken.  

211.  liitaget tyrfartyg.  Snipan. Wasa lotsfördelning.  Finland.  

Fyrfartyget Snipan  å  Lat.  68° 26' 03" N. Long. 20° 43' 02" 0;  har intagits 
från si  station  för vinterperioden. (Ryskt sjökort  N:o  716). 

212. Nya remmare utsatta samt gamla remmare Yöriiiulrade. Skarvörarne.  Vasa 
 lotsiiirdelnhig.  Finland. 

I  farleden  till  Skarvörs  hamn har utsatts  en  ny Ostremmare  på 7 in  djup,  
it  Lat.  61° 49' 43" N. Long. 21° 20' 22" 0,  och har dessutom Lava.ri grunds kryss-
i.emmare,  it  Lat.  61° 48' 50" N. Long. 21° 20' 17" 0,  förändrats  till  Ostremmare.  

I  farleden mellan  Skarvörarne och fastalandet  har utsatts  en  ny  .Ostrenrnare  
på 5.  rn  djup,  it  Lat.  61° 50' 46" N. Long. 21° 24' 37" 0.  och dessutom har töl1ande 
remmare förändrats. nämligen: 

Tobakspricken.s  Northern.  Lat.  61° 48' 59" N. Long. 21° 23' 12" 0 till  Vestrenmare. 
Kloven.s 	» 	»  61 49' 25" N. 	»  21° 23' 48" 0  » 	» 
Kloven.s 	Sydrein. 	»  61° 49' 19" N. 	»  21° 23' 51" 0  »  Ostremmare. 
Kokkari 	Nordrein. »  61° 50' 04" N. 	»  21°  24' 14" 0  » Vestreniinare.  

Sydrem. 	»  61° 49' 59" N. 	21° 24' 17" 0  »  Ostremmare. 

farleden från  Brändö  hamn  till  sjön förbi  Tratgrund harit Lat.  61° 51' 
I N. Long. 21° 26' 45" 0.  utsatts  en  ny Ostremmare  på 5.5  ni djup. 

Hyskt  sjökort  N:o  739). 

213. Ny  larled upptrallad och utietitniad.  Bergö  -Vasa. Vasa  lotstördehilng. 
 Finland.  

Från farleden mellan Bergö och  Vasa  har, vesterorn  Stora Hästen  en  ny 
 4 in 13  fot) djup farled blivit upptrallad från Yttre Torngrund  till  Rönnskär.- 

\',sa  iarledel  saint  itinärkts  med  fdjaiid ( ninnia]:e: 
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Lriig.  21° 21' 	25" 0,  
»  21° 	21' 03" 0. 

21° 	21' 	19" 0. 
2I 	21' 04" 0. 
21° 21' 	28" 0.  

»  21° 	21' 	50" 0. 

En  (J4i'emniure 	å  Lat.  63" 06' 52" N  
» Wetremmare  å »  63° 06' 47" N  
»  Ostremmare 	a  »  63° 06' 29" N  
» Wesiremmare  a >  63° 06' 26" N 
» Westremrnare  a».63° 06' 17" N  
»  Nordrem  mare a  »  63°  06' 12" N  
Ryskt sjökort  X:o  741).  

21 l.  Sliiekta leilfyrar. Uleahoigs Iotsl'ördeInillg. Finland. 

F'öljande  ledfyrar hava blivit släckta: 
Samtliga ledfyrar vid inloppsfarledeitia  till  (Tieabor,q  och  Brahe4ad  den 

15 in nevaraiide  december. 
Samtliga ledfyrar vid farlederna  till  .Jahobstad  den 18,  aint Yxpila  led -

fvrar  och  Trutklippan ledfvrar (len  20  innevaFan(le decernl)er.  

215.  Fyrfartygeti Viistra. 8aiikns. Fintigrundets oeh Grnndkalleiis  intagning 
vintern  1920 1921  . 8vei'ige.  

1.'. f. S. No 52 2064. Stockholm 1920  
Savitt  is-  och väderleksförhållanclena medgiva koinnia nedanstaende fyr-

fartyg att lcvarligga ̂I sina respektive  stationer:  

Wiistra b.,n.ken.  Lat.  50° 53' 48° N. Long. 17° 55' 20" 0, till  (len  15  januari  11)21.  
Finnyrundet. 	»  61° 02' 10" N. 	» 	18° 31' 10" 0,  » 	» 	» 	» 	» 

GrundkaUen. 	»  (10°  29' 50" N. 	» 	18° 54' 30" 0.  » 	»  24) 	» 	» 

l 6. 	Lysbojar iiitagima  toi'  \illterperioden. 	$verige.  

C. 1. 5.  X:o  53/2132  &  54/2190. Stockholm 11)20).  
Följa  tide  lvsboar  hava intagits för vinterperioden:  

14/astra Finnqiundsbanken,  Lat.  60° 50' 12" N. 	Long. 18°  03' 20" (4. 
Ostia Fiui nqrii puishanken, 	»  60° 54' 45" N. 	» 	18° 27' 15" (  4.  
Storgrundet. 	 »  (11° 10' 00" N. 	» 	17°  24' 4)0"  
JI,i E1i. 	 (10°  45' 35" N. 	1 7 22' 50"  ).  

III.  Inre vattendragen.  

21 	Nv Yal'ICd ItpptI'alla(l oelr itfi'etniiiid. I konslkä-Lipet'i- H  istilil)O1ij8.  Saint 
Iotsiiirdeliiiiig.  Finland. 

En failed liar  numera blivit upptrallad frän  Ukonselkii  till  Liperi  ky'rkoli  
och  till  Ristin pohja  samt utmärkts med  53  st. remmare..  9  kummel och  8 pat  
hujemärken.  Farleden  till  Liperi  kyrkobv  är  avsedd för högst  1. in (11 b t).  
samt  till  Ristinpohja  för högst.  2.f m (8  fot) djupgäertde farkoster.  

21S.  SiSekta lediyrat'. Saima  lotsfördelning.  Finland. 

anitliga 1'i1fitr miti 	iitit:i 	II')i'iIt'!iimnt 	Itivi 	Idivil 	.1miLi 	di  
il 	 (.\•  II 11(1< 	(l('(efli 1 
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IV. Ostersjön. 

21. 	lit irtyg ati  utsatt. 	Storhiotteii. 	FiuIaul(I. 

F'vrfait  det  Storbrottee, som  den 19  innevarande deeember lämnade  sin 
station, liar ater  utlagts vid  OIej  grund  a ungf.  Lat.  59C  34' N. Long. 2 L 59' 0. 
(tell 29  dee  .1 ft').  (Ryskt sjökort  N:o  1476). 

220.  Utlivle  av  1vriarlvt. ileseiv-Nekinangrutid. Estland. 

Enlult ineddelauide  har fvrfaitvget 1?ee,e  a  punkt  14.  Lat.  59 12', S N. 
Long. 22 1 '. 7 0.  blivit ersatt nied fvrfartvget Vekmanqruad.  

221 . 	Kadiotelegraiering tiiltiilligi iiistiithl. 	Fyrtai'tyget  Ulandsrev. 	Sverige. 

	

1. f. S. \O  )22UU6. 	tockho1uii 1920). 

Till  följd av motoi'skada  är radiotelegrafcringeii fran fvrfartyget lo  nthirev  
Lat.  5(S u7' N. Long. I 634' ft  tillsvidare inställd.  

222. 	Ls-  och visselhoj intagen. lieinuuiaie utsatt.  I nioppel till Riga. 
Manndep. F1vdrog. avdel.  Riga 1920). 

Lvs oeli  visselbojen  ä  Lat.  ST' 05'. I N. Long. 23 59', 2 0. är  intagen för 
viuiterperiodeii och i dess ställe  är  etu  svartniahul  remmare fli('d  tots  utsatt.  

223.  Vrak i inrieden itiellait  WI itdaut  och Raekoten. Lettland. 
 Ma  I'iil(lep. Uvdrog. avdt1 . Riga 1920) 

I ti  lt  (en  Vindan och Rackofen ligger ett vm  k  sjunket }) 	11 in (ljilj) 
Li 	19 N Ln. 	2('. 	I).  
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S. 	 IS 	I •s ililderrattolser  for sjofaralldo,  

utgivna av 
•  a, a a.  SJofartsstyrelsdlls Sjokartaverk.  

N:o  22. 	 Helsingfors,  den 30  november 	 1920. 

I.  Finska viken.  
190. Nyllppfrallad  privat  furled. Summa  vik. Viborgs lotsfördelniug.  Finland.  

Från farleden  till  Fredriksharnn,  liar en 5.5 m  djup privat farled blivit 
upptrallad tifi  Summa  viken. Farleden har utmärkts med tvenne  par  linjemärken, 
samt kommer dessutom,  dock  endast vid behov, att utmärkas med i nord- 
2  syd-,  2  ost- och i  vestrentmre.  (Sjökort  N:o  15.) 

II. Bottniska  viken.  
191.  Släckt fyr. Ajos. Uleaborgsiotslördelning.  Finland. 

Ajos  fyr, Lat.  65° 40' 16" N. Long. 24° 31' 00" 0,  har  den 23  innevarande 
november blivit släckt för vintern. 

(Ryskt sjökort.N:o  1652). 

III.  Inre vattendragen.  
192. iyutsatta remniare oeh  flyttad renniiare.  Juojärvi  sjö.  Sainia  lotsfördol - 

ung.  Finland. 
I  Juo järvi  sjö har, i farleden från  Oldaansalmi  till  Kaavi,  utsatts  en  brokig 

remmare vid  Kosulanniemi,  samt i farleden från  Luutsalo  till  Savonlaitasaari 
en  vit remmare vid  Jäätsalo vestra udde, och i farleden från  Ohtaaasalmi  till 
Tvsniemi  har dessutom  Risvniemen lm(o  vita  remmare blivit flyttad något 
ostvart från  sin  förra  plats. 

IV. Ostersjön. 
193.  Förändrad fyrkaraktär. Fyrfartyget Storbrotten.  Finland.  

Fyrfartyget Storbrotten vid Oleg grund  a  Lat.  59°  34' N. Long. 21° 59' 0,  
visar numera förutom vitt  klipps1ert  även  tat  rött  ken.  

Ryskt sjökort  N:o  1476.) 



194.  Lysboj åter tänd. Ulands norra  grand. Sverige. 
(U. f. S.  N:o  49/1962. Stockholm 192?). 

Lvsbojeri  å  Lat.  570  28' 52" N. Long. 17° 09' 30" 0,  vid Ölands norra grund, 
har åter blivit tänd.  

195. Lysboj åter utlagd. Trädgårdsgrttnd.  Kalmar sand. Sverige. 
(U. f. S.  N:o  49/1963. Stockholm 1920.)  

Trädgårdsgrunds lysboj  å  Lat.  56°  37' 42" N. Long. 16°  21' 55" 0,  har åter 
utlagts.  

196. Hamniiilopp st5iigt.  Södra inloppet  till  Libau. Lettland.  
(Mann depart. Hy(Irog.  avd.  Riga  fl)20).  

Emedan södra inloppsporten  till Libaus  hamn  är  stängd av sänkta fartyg. 
 är all jsöfart  genom riänmda inlopp förbjuden. 

He1sinfors  1920.  Statrådets iryekeri. 
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