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Alla i denna beskrifning förekommande och uti  grader an-
gifna  pejlingar, kurser och bäringar äro betecknade  på  följande 
sätt:  till  först angifves kompass kvadranten och derefter gradtalet, 
hvilket räknas från  N  (nord)  00  till 0  (ost) och  W (west) 90° saii 

 från  S  (syd)  0° till 0  (ost) och  W (west) 90°. 
Till  exempel: med  NO 42°  förstås: från  Nord åt  Ost  42 

SO 56° 	,, 	,,  Syd  åt  Ost  56 
SW 23 32'  ,, 	,,  Syd  åt West 2F 2' 
NW 9° 	,, 	., .Aord  åt JYi',t 



Allmrina  anmärkningar.  

I. Fyrinrättningarne  i landet upplysas hvarje natt från 
solens nedgång  till  dess Uppgång  så  länge isförhållandena i trak-
ten medgifva navigationen; lysningen i hamn,  led-, gasoije  och 
andra mindre fyrar underhålles deremot  på de  i sådant afseende 
bestämda tider.  

2.  Efter fyrskenets utseende indelas fyrarne  på  följande sätt:  
Fast  fyr  -  visar ett oafbrutet, jeirnistarkt enfärgadt sken.  
Fast  fyr med blänk  -  (ler det fasta skenet efter vissa tidrymder 

blir afbrutet af eu eller flere klarare blänkar. Blän-
karne äro mycket klarare  än  det fasta skenet och  de 

 äro ibland färgade; hvarje blänk föregås vanligen af 
 en fördunkliug  och efterfölje af  en  sådan. 

Fyr med  afbrutet  sken  -  der  det fasta skenet står  en  längre  be-
stäind ti(l  och  sedan en  eller flere gånger efter hvar-
andra, äfven  på eu  bestämd tid försvinner för att  sedan 

 åter uppträda med  sin  förra styrka och tidsutdrägt. 
Vid dessa sken  är  blänken längre  än fördunklingen.  

Blänk fyr  -  visar i regelbundna perioder bläuikar och fördunk-
lingar hvarvid blänkarne småningom  till  och aftaga i 
styrka. Vid dessa sken äro fördunklingarne af längre 
tids utdrägt  än blänkarne.  Vid några af dessa sken 
blifver  på  kortare afstånd från  land  ett något räckande 
svagt  fast  sken mellan hläiikarna synligt. 

Grupp -blank  fyr  -  visar flere tätt  på hvaraudra  följande blänkam'. 
 till  och aftagande i ljusstyrka (i regeln  2 a 3  i gruppen), 

livarefter följer  en förduiikling under en  bestämd tid. 
Blixt fyr  -  skenet blir plötsligt synligt, står  en  liten tid och för- 

sviumer  sedan  lika plötsligt och  på  lika lång tid.  De 
 skilda blixtarna blifva äfven sammanförda i grupper 

skilda genom längre iiscr  t. ex. 4  blixtar,  8  sekunders 
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mörker,  4  blixtar  o. s. V.;  vid dessa sken ar det icke 
mera periodens tidutdrägt utan antalet blixtar som 
karakterisera fyren. 

undrande fyr  -  är  antingen blänksken med korta perioder  (5  se-
kunder och derunder) eller visar  under  likaså korta 
perioder ett omvexlande  till  och aftagande af flamman. 

Fyr med  vexeisken (omvexlande)  visar ett  fast  sken omvexlande 
hvitt och färgadt, utan deremellan förekommande för-
dunklingar. Dylikt sken alstras af  de  vid gasoljefyrarite 
använda apparaterna, i hvilka skenet vexiar färg  25 a so  
gånger i minuten. 

Klipp fyr  -  användes för insegling  till  hamnar och belyser med 
 fast hvitt  sken inseglingsrännan.  På  sidorna om det 

fasta skenet visar fyren klippsken af olika  slag.  Klipp-
skenen  visa  snart återkommande blänk af olika varak-
tighet.  

3. Tecken  (0  1,  0  2....  och  0  6)  i beskrifningen anvisa 
fyrapparatens ordning af dioptriska (franska) systemen första 
andra  o. s. v. 

4. De  uti beskrifningen upptagna miltal äro engelska sjömil 
eller minuter, hvaraf  60  utgöra  en  latituds  grad. 

5. Alla latituds- och longitudsgrader äro utsatta efter  de  
nyaste utgifna sjökort.  

6. Alla förekommande famn- och fottal äro i engelskt mått.  
7. Samtliga uppgif1la kurser och bäringar äro rättvisande, 

 der  förhållandet  är  annat, utmärkes sådant i texten genom t.ille
-get  magnetisk eller  på  kompassen.  

8. Vid alla lotsuppassningsställen  är på sjelfva byggningeii 
 eller i närheten anbragt  en  signalstång  på hvilken, då  något far-

tyg påkallar  lots,  hissas  en  flagga, som utmärker att lotsen kom-
mer fartyget  till  mötes; hissas deremot ett klot,  så tillkännagifves 
derigenom  antingen att  lots  för tillfället, ej tinne eller att  haii  
icke kan utkomma.  

a) Vid hvarje uppassningsställe äro  in!  rda Inuidlykt  a  ned  
rödt och hvitt glas, samt lotsarne förständigats att. da  de  i mörkei 
utgå  till  fartyg som Påkallat dem, i  sin  båt medföra lyktan och 
genom densammas svängaride tt olika hfill,  så  att ömsom rödt 
och hvitt sken  visas,  för fartyen an'itya  lait  elis liie  (all  lotsens 
närmande  till  dem.  

b) Lotsarne iuo  skyldiga att kiven natt eti  I  möta fai'tvg,  för 
att genom  sin  lokalkännedom lenina dem allt möjligt  hi  stänk och 
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jemväl  med lotsning  betjena  fartygen, likväl endast, i  de fall då 
 sådant kan med  full  säkerhet ske,  men  i  niotsatt  fall  qvarstanria 

 ombord  öfver  natten för att genast,  så  snart dager inträffat vid-
taga med  lotsiiingen.  

9. A de  fyrfartyg,  på  hvilka  lotsar äro anställde,  gifvas 
 signaler  af  nedannämiida  betydelse  till  svar vid  påkallaitdet.  af 

 lots  från fyrfartygen:  
A) Om  dagen:  

I) Till  tecken, att  lots  finnes ombord och  afgår,  hissas  den  
1ti  Internationella signalsystemet med  bokstafven  C  angifna  flagg.  

2) Till  tecken, att  lots  icke finnes ombord  ellei'  till  följd af  
uni  tuiliiuider  icke kan utgå, hissas enligt sagda  system, under  bok- 
tafven  D  upptagna flagg.  

B) 1  mörker och nattetid:  
1 Till  tecken att  lots  finnes ombord och utgår,  gifves  signal 

iii )l  slykta,  som visar  omvexlande rödt  och  hvitt  sken.  
2  rrill  tecken att alla lotsar utgått eller att lotsarna  föi' 

inuuirhaider  icke kunna  utkon.ima,  hissas  på  gaffeln  i.f  mesan-
unasten  två. lanternor med  hvitt  sken,  den  ena  ofvanför  den  andra.  

10. Om  fyiskeppet  för naturhinder eller någon annan orsak 
 lemnar  sin station  hissas ej vanliga  toppfiaggan  (gul med  l)lått 

 kors) och fyren upphör med  lysniugen.  
11.  Uti alla  gasoljefyrar  börjar  lysiuiiigen  vid navigationens 

öppnande och fortgår  till den 31  Maj samt  inloppsfyrarne  vid 
Aspö—Sveaborg—Haugö--  Ledsund och  till Mariehamn  förbi  Kobba-
Iduitarna  tändas ånyo  den 21J  Juli  unen  alla  öfriga gasoljefyrar 

 ilen  I  Augusti och hållas  samteliga  tända  till  seglationens  slut  
tu varje  år. 

12.  Gasoijefyrarna  äro uppförda af korsvirke och  brädfodrade  
ham  af  en  skyllerkiir  cirka  7  fot  3  tum höga och  7 ii 6  fot 

 auiga,  med  asfaitfilt  beklädda tak,  å  kuiens  ena sida  är  fästad 
 n  fyrlykta af plåt uti  hvilkeiu gasoljefyi'  apparaten  är  plaserad. 

 Vid fyrarna finnas förrådsbodar af samma  dimnensionei'  uppförda 
 ocks  af korsvirke och  brädfodrade,  taken  beklädda med asfaltfilt 

 euiouii livilk:i uppgii lraaröi  ni  1irdu'u. bifilalula  iho u'öilniilate. 
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Pag.  4,  äfvensoni  på  åtskilliga andra sidor  ttr  i  trsl,JN koiiiinneii ritlirik 

 Byggnadens eller sjömärkets höjd; bör  ötverallt  vara:  Byggnadea  

eller  .jäiiiär/cets  läge.  

22 star:  Kusisensaari uppassningssttiga  bör vara Kotka  (Kusisensaari). 

	

,,  25 	,. 	Hvit;  bör vara:  hvitt.  

	

33 	.. 	Signal till  utvisande  at  ni,ii 	lIk1IHiN  Hi'  vari 	i  iii: - 

tiden i  HeIsingfor.  

	

4() 	,, 	Krhklän;  bör vara:  lr:ia liii.  

42  ,. Stickelholm hvitkalL 

,,  43  ,, Hvit;  bör vara:  hv  

fl, 	45 	 ,, 	fl.  

,, 	47 	,, 	,, 	fl, 	 ,, 	fl ,  

	

49 	,, 	,, 	,, 	,, 	,, 	på 2  st,itl.leii. 

,, 	53 	,, 	fl, 	 fl, 	fl 	 ,,  

fl 	55 	,, 	,, 	,, 	,, 	,, 	på 2  ställen.  

r 	57 	,, 	fl: 	 fl 

fl 	59 	,, 	fl 	 ,  på 2  stål len.  

88  ,, Ingalskär;  bör vara:  Ingoiskiir.  

	

10(1 	,, 	Sniörgrunils gasoijelyr;  bör  vSl':i 	lIlHriIlI a:i 	'k  i'  

	

150 	Nystad eller Enskärs fyrbåk  orb  otsstati  in  ;  I  i'vara :  Nil ii  

lotsstation.  

	

202 	,. 	Nirri 	Trufklillsl'ni 	.tiuih;iI'iniärh'n 	ii' 	ti':i 	'iIanilniII'- 

ni  i'h'n. 
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...Jdgrund sjömiirke  184  
Ajos  klippfyr. 	Lots 	..... 224  
Alexandersö gasoijefyr. 	Lots 36  
Alvatiniemi, gasoijefyr  4  
Alörn stenkummel 	...... 58  
Ancialskär  sjömärke 	..... 60  
Andra Portremmare fyrlykta  162  
Ankargrundets  stenkummel  70  
Aspharu  stenkummel 	..... 54  
Aspo 	båk 	......... 18  

arösunds 	lots....... 44  
Basthoim  stenkummel ..... 42  
Bcngtskitr  sjömärke 	..... 84  
Berggrund sjörnärke 	..... 188  
Borghamn  lots 	....... 100  
Bergskärs  lots 	....... 158  
Bergskärs stenkummel  106  
Bergö 	lots 	......... 176  
Bergökubb  stenkummel 	.... 136  
Berrskar  stenkummel ..... 116  
Björkskär klippas stenkummel  58  
Bjurkskär  sjömärke 	..... 58  
Björkö båk......... 2  

Ujörkösunds  ledfyr ...... 4  
Björneborgs (Sebbskärs) fyrbåk  158 

1j  örkölmfvud tritdkumrnel  96  
Bjirkör 	lots 	........ 120  
Björiiliolms NW:ra  stenkummel 	 .  54  

l):o 	\V:ra 	1:o 	 . 54  

Pg. 

Blekungeii,  sjömärke 	..... 148  
Blskär 	d:o 	..... 100  
Bogskar (i Skiftet), båk  100  
Bogskär, fyrbåk ....... 120  
Bogskär, båk 	........ 118  
Bornarsirnd,  lots  ....... 136  
Botskär, sjömärke 	...... 140  
Brändö, 	lots 	........ 184  
Brändörn,  stenkummel 	 . 	 . 	 . 	 .  78  
Brännkubb, 	d:o 	 . 	 . 	 . 	 .  106  
Buskskärs  gasoijefyr 	..... 124  
Busö landets nor(l-udde, stenkumm  48  
Busö, 	lots 	......... 48  
Byskärs NW:ra stenkummel 	 . 	 .  82  

D:o 	NÖ:ra 	tho 	. 	 .  82  
Bågaskärs  lots 	....... 46  
Båklands •W:ra  udde, stenkummel  86  

alskirs  båk 	....... 14  
D:o 	gasoljefyr 	..... 14  

Degerby, 	lots 	........... )8  
Degringsklnbb,  stenkummel. 	 .  144  
Deviationsmärkena  i Helsingfors  88  
Digskärs  sjömärke ...... 28  
Djupsunds hvita flitck..... 46  
Djurhoims  sund, stenkummel  78  
Doptö klubb, 	(1:0 46  
Dånö Gamlen  sjömärke 	 .  134  
Dånö, 	lots 	........... 0  
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ckerö  hamnfyr  130  
Eckerö, 	lots 	........ 131  
Eggskär,  2  stenkummel  144  
Elgashoim,  stenkummel  74  
Elgknbb, 	d:o  118  
Elgöskatan  sjömärke 	..... 42  
Enskärs fyrbåk. 	Lots 	.... 150  
Enskärs  2  stonkummel 	. 	 . 108  
Enbjörken 	d:o 	 . 	 .  190  
Enstcn  sjömärke vid lElango  70  
Ensten 	d:o 	(Vasa)  .... 182  
Espskär  stenkummel 	..... 76  
Etukari  sjömärke 	...... 226  

'innbo, 	lots  ........ 132  
Finngrund  2  styrmärken .... 190  
Finnskär, stenkummel ..... 86  
Fiskö, 	lots 	......... 142  
Fjäligrunci ellerAhlgrtind  sjömärke  184  
Fiakahoirns  stenkummel  . 	 .  44  
Flatu  sjömärke 	....... 150  
Flatskär 	d:o 	....... 170  
Flisöberg  stenkummel ..... 110  
Flisöholm 	d:o 	..... 110  
Folketsholm 	d:o 	..... 114  
Frimodig gasoije ledfyr 	 . 	 . 	 . 	 .  204  
Furnhoim  stenkummel 	 . 	 .  74  
Fiistorne håk 	........ 120  
Första Portremmare fyrlykta 	 . 	 .  162  

.odaholm  stenkummel  78  
Gamla Tnllholms d:o  68  
Gloppstenare  sjömärke  188  
Gloshoims  båk 	....... 28  
Gottholm  stenkummel ....... 
Granhamn 	(1:0 	..... 110  
Granskär 	d:o 	..... 114  
Garnökubh 	d:o 	..... 126  
Greggolskiir 	d:o 	..... 144  
(rise1ir 	1' 1 	I-I  
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Gråhara fyrhåk. 	Lots 	.... 34  
Gråharar stenkummel ..... 86  

D:o 	trakummel 	..... 86  
Gråharu 	(1:0 	..... 82  
Gråskärs sjömärke ...... 32  
Gråskär, stenkummel 	..... 142  
Gräsgrundet 	d:o 	..... 198  
Gulikrona,  lots 	....... 82  
Gustafssvärds gasoijefyr  34  
Gustafsvärns  klippfyr ..... 64  
GsliälJan, 	lots 	....... 172  

ja1frnåns  stenkummel  . 	 . 	 . 	 .  134  
Halfvägslängnan  d:o 	 . 	 . 	 . 	 .  118  
Halli  sjömärke 	....... 12  
Haishoims NW:ra  stenkummel  78  

D:o 	SÖ:ra 	d:o  78  
Hamnholm Sö:ra  stenkummel  .  102  

D:o 	SW:ra 	d:o 	 .  102  
Hamnholms  kubben stenkummel  70  
Hamnholms  stenkummel ....... 
Hangö  fyrbåk............ 
Hango  stads braudtorn 	.... 62  
Hangöudds  inre  lots 	..... 66  

D:o 	yttre d:o 	...... 
Hansnässkatan sjömarke. 	. 	 .  1  öS 

Harrgrund fiskaref  yr 	........ 
Hejsala  stenkummel 
Helgholms  räddningsstation i Hel- 

singfors 	......... 36  
Hellmans  hamnfyr ........ 
Helsingkallan  fyrfartyg 	 .  I U4  
HelsingUrarne  sjömärke 	.... 2)  
Hermansö hvitmålade  fläck  . 	 . 	 .  36  

D:o 	NW:ra stenkummel 
D:o 	SWra 	d:o 
D:o 	W:ra 	d:o 

Ilerrö 	ledfyr 	........... 
Eliiclenniemi  båk .......  
[Ti  
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Hookanen, sjörnärke 	 .1 Jussarö  lots 50  
Hovinsaari  spirkase 	..... 24 	Järvi.Pohkori  stenkummel 	 .  148 
Hovörs  båk 	........ 16 
Hundhklet,  sjömärke 	....... 0 	Iaiskenkari  båk ...... 190  
Hungerberg, gasoljeledfyr 	. 	 .  204 	Kajakari  sjömärke ........ 

D:o 	sjömitrke..... 202  Kakao stenkumniel ...... 128 
HusO, gasoljeledfyr ...... 102 Kaldonskärs  norm 	sjömärke  170 
Hvitfogelskar,  stenkummel  126  D:o 	södra 	d:o 	 .  172 
Hylpys  stenkummel 	..... 150 Kalfholms  stenkummel 	 . 	 . 	 .  56 
Hyypönmäki  båk 	...... 214 Kalfskärs sjömiirke 	..... 114  
Härön stenkummel ...... 142 	Kalkskär, 	d:o 	...... -'0 
Härkmeri  båk 	....... 166 	Kallo klippfyr ock  lots 	...... 0 

Pro 	sjömärke ........ S 	Kallikari  stenkummel ........ 
Hästö-Busö, 	2 hvitmålade  fläckar  52 	Kaskö(Skjälgrund),fyrbåk  och  lots 170 

Pro 	lots 	...... 54  Kaunissaari  gasoljefyr 	Lots  . 24 
Högbdan  2 stamhållsmärken . 176  Kejsarklubb sjömärke ..... 198  
Högholmens gasoljefyr 	.... 62 	Keskiletto stenkiunmel 	. 	 . 	 . 152 
Höghoirns  stenkummel 	 . 	 . 	 .  44 	Keskenierni  båk ....... 214 
Iiögkluhb, 	lots 	......... 6 	Kiniito  kanal, 	lots 	...... 

Hoglands  stenkummel ..... 76 	Kitö  styrmärken........ 
Hogstens bäk ........ 132 	Kitö  käringen, sjömärke  . 	 . 

Kivi eller Maninklubb, d:o 	..... 
Kivikari gasoljefvr ...... 

Xnderskisr  sjömärke 	...... 50 
Riobbon stenkuinmel .....  

D:o 	stenkummel 	 . 	 . 	 .  142 
hlubbskär 	d:o 	..... I  , 

Ingolskär tritdkumme] 	.... 88 
Jinifskar spirkase 	...... 

Inokari sjömä.rke 	...... 220 
Knöppelgrund sjomarke ....... .1  

Inre Ljusskär stenkummel  116 	 . Kobbaklintarne sjomarke. 	Lots  .  
inre Mjukholm 	d:o  116 

Kobbkläppen,  stenkummel 	 . 	 . 	 . 

Isoluoto  södra grunds stenkummel  96 	 . 

Korkiakari,  lots ....... 
- 

Isokraaseh  båk. 	Lots 	 . 	 . 	 . 208 
Korsnas,  gran (Bergo  lotsplats) 
KorsO  linje fyrar  -  Oire  -  nedre  1;  

3ernö stenknmmel ...... 56  Korsö sjömitrke. 	lots 	.... 1H, 

jomO SÖ:ra  d:o 	...... 56  Korsör stenkummel......... 1 
Jersö 	d:o 	...... 96  Kotka,  3  stycken hamnfyrar 	 .  21  

Jolo 	(1:0 	....... 52 	Kotka (Kusisensaari).  lots 22 

Jnngfrusunds  lots 	...... 76 	Kotka. båk......... 92 

Jungfrnsskärs 	eller 	Hamnholms Koxnan  stenkummel ..... 130 

-1tenkummel ........ 104 	Koörsklacken gasoljefyr . 	 . 	 . 204 

.lumuii 	li)t 	, 	 ...... I 	Ki't:kki 	jini4ik........ 220 
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Kriisi  sjömärke  218  Lemströms  kanal,  2  fyrlyktor  .  138  
Kropsu 	d:o 	....... 218  Tho 	d:o, 	brolykta  . 	 .  138  
Krusloekensören,  stenkummel  .  110  Lergrund sjömärke ...... 40  
Kräklan,  sjömärke ....... 40  Leska.r, 	båk 	........ 18  
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Kråkskär, 	d:o 	 . 	 .  114  gasoljefyr 	........ 122  
Kuorsalö NÖ:ra  uppassningsstuga  18  Lilla Börskär stenkummel 	 . 	 .  90  

D:o 	Ö:ra 	d:n  18  Lilla Fiskaren sjömärke ...... 2  
Kubban, 	lots 	........ 196  Lilla Krämarskär stenknmmel.  104  
Kuggen, 	(1:0 	........ 36  Limpan stenkummel 	..... 196  
Kuggörn, stenkummel ..... 76  Linskär 	d:o 	..... 114  
Kuivas, 	d:o 	..... 94  Ljtingskärs 	d:o 	..... 112  
Kukonri gasoljefyr ...... 22  Lohm, 	lots  ......... 90  
Kumbele  båk ........ 208  Lotsbergets linjefyrar 	- öfre - 
Kunimeigrund stenkumm.  (Ekenäs)  56  nedre 	.......... 12(3  

Knmmelholm  stenkummel 	 . 	 .  56  Lovisa, 	lots 	........ 26  
Kiimmelkläppen 	d:o 	 . 	 .  86  Luppi  båk ......... 20  
Kiimiiielskär  sjömärke 	 . 	 . 	 .  60  Lypörtö  båk 	........ 96  

l):u 	styrmärken .... (30  Litglandskubben,  sjömärke  64 
:o 	båk 	...... 192  Lågskär, fyrbåk ....... 122  

K:1nLholm,  stenkummel .... 137  Lång Espskär, stenkummel  48  
Kittselmulle gasoljefyr 	. 	 . 	 .  22  Långholm,  sjömärke 	..... 76  
Kvarken (Snipan) fyrfartyg  192  Långholmen stenkummel. 	 .  104  
Kvfskär,  stenkummel 	..... 68  Längnäsudde 	d:o 	....... S  
Kylmä Santakari,  lots..... 156  Långörn 	d:o 
ki!a  grund, stenkummel ..... 0  Lökhäil,  fyrlykta 	....... 6  
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2 
	 FINSK 

Benämning af Fyrskenets 
fyr- och kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 

antal, utseen- . 

ningsbåken  el-  Longitud  0.  sjömärkets läge.  P  
ler sjömärket.  de  och färg.  

I  

Werkkornatala  6O 16' 30" 	Vid inloppet  till  
lyrfartyg. 	28 46' 30"  Björlcösumi, '/  mil  

i  SO t. 0  från gren- 
det. 

Från  J3jörkösunt  

I  Stadigt 	- 	Hela hon-  6,  
rödt. 	 sonten.  

Björkö  Knnings-  60° 15' 42' 	På  Björkö holme 
båk. 	2k" 43' 10" SO  udde benämin 

!'it/cöniemi  vid sö 
ira inloppet tu 
Björkösund. 



I K E N.  

Höjden  aft 
Fyrtornets, 
båkhyggna-  elden eller  

dens  eller 	sjömärket n 	 Anmärkningar. 
-:  

färg. 	Ofv. 

Otv. 	gruuI. 1  

till Lyövä1niemi. 

Rödt  fartyg 	29,2 I 1884  
med Werk/co-

matala  i livi-
ta bokstäfvei' 

 på  båda si-
dor, klot  på 
fockmasten.  

Björkö- 	Fyrfartyget utsättes  på 12  famn. djupt 
sliTid. 	vatten.  Om  dagen hissas akterut hvit flagg 

med vertikalt blått kors och  en  svart kom-
pass i öfre hörnet,  på  akter masten fyrfar-
tygs flagg (gul med vertikalt blått kors). 

linder  tjocka klämtas  å  fartyget i  en 
 klocka. 

Fartyget utsättes  på  stationen vid naviga- 
tions början och intages vid dess  slut. 

På  fartyget uppassa  4  af  Björkösunds  lotsar. 
 På  lotssignal från fartyg svaras  å  fyrfar'- 

tyget 
om dagen  1)  att  lots  utgår, med flaggen af 

internation: sig. systäm: bokstafven  C. 
2)  att  lots  icke finnes eller  till  följe  at 

storm  icke kan utgå, med flaggan af samma 
systäm bokstafven  D.  

om natten  1)  att  lots  utgår  visas  med  lots-
lykta omvexlande röda och hvita blinkar.  

2)  att  lots  icke finnes eller  till  följe  at 
storm  icke kan utgå, bissas  på gaffein å  akter-
masten två hvita lanternor  under hvarandra 

 med hvita eldar. 

Tre sidor  åt ' 	44,s 	I38 	,, 	Uppförd af resvirke brädfordrad sexkan- 
sjön hvita, 	- 	Nybyggd 	tig stympad  pyramid, tjenar  som landkän- 

de öfriga  si- 	' 	1874 	 ningsniärke  vid inloppet  till  Björ/cösund  från 
dorna  och ta- 	 södra sidan. 
ket  tjärade. 
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l' I N  

Benämning af Fyrskenets 
fyr- och kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 
ningsbåken  el-  Longitud  0.  

Lntal utseen- 
sjömärkets höjd. '  

ler sjömärlcet.  
,. 

de  och farg. 

Rjrksunds  ledfyr 	60' 	21' 07" På  Wirlaniemi  ud- 	1 	Stadigt -  Från 	Sf) 	7. 
å  lotsuppassnings- 	° ''  20" l 	å fatalaidet 	hvitt. 42"30' till 

Lug. mil  SSO Iran 0o 	oH  
stugan  å  Wirta- Koivislo k!/rka.  från  NW  

niemi. 

Alvatiniemi  gas- 
01  jef  yr.  

60" 27' 50" 
28° 27' 38" 

På  yttersta  Yorra  
widen,  af holmen 
I'(Jsaaui  benämnd 
4lvulinie,ni.  

Omvex - 
Ian de 

hvitt  och 
rödt.  

50  blinka 
i minuten 

-  Från  N) 
• 67° 30' 6) 
ver N  tu  
SW 67 

30'.  

Rondo  gasoijefyr.  60' 27' 06" På Rondo  holmes  1 
28»22' «  Norra udde, belägen.  

2'  2 Eng. mil  i  WSW'  
från Pej  saari  Norra 
udde. 

D:o.  D:o. 	Från  NO 5,s 
75° öfver 
N till SW 

70°. 



I K E N.  

Fyrtornets 	1-lbjden  af 

båkbyggna- eldeneller -  

(lens  eller 	sjömärket : .' An  ni  är k  ning  ar. 
sjönläricets 	iFng.fot.  

färg. 	(((V. 	vaLt,  
0+  0. 	grund.  

Björkö- 	Ledfyren inrättad i tornet ofvanpå tva- 
sund. 	vånings uppassningsstugan. Ijenar att leda 

från sjön  in till  Björösund:  så fort  inkoni-
mande  fartyg fått  Werickoinatala fyrf'artyg  in

-gefär  i  SW på 2/3  nils afstnd, styi'es  I  N\V 
 470  rättv.  rätt  på  Wirtanirini  fyr  tills  liavitsa  

passerats,  då man  kan ankra i  NW  derifrkti 
 och ungefär  SSW  från Wirtaniemi fyr. Här-

ifrån lotsas  till  Tuppuransaari, Pitkäpaasi. 
Ktiorsalö, Hogland,  till  liafs  vid Werkkoma-
tala och  till  hafs vid  Halli  sjömärke. 

Hvit  med 
svart tak.  

44,8 
35.5 

• ,1883 
A  ndrad 

 1887 

Fyrlyktan befinner sig utanför byggnii 
 gets, sent  står  på en  ställning af resvirk 

vid fyren finnes icke ständig vakt, hvarföi 
 (let  kunde hända att densamma någongånY 

befinnes släckt,  men  tändes genast 11ft sdani 
observerats; invid fyren står  en  rödniåla 

 förråd ssbo da. 
Hållen i linje med fyren  å  Rondö  uti  SW 

 och  NO 730  leder klart för  Halli. Tjemn 
äfvcn  att leda klart förbi grundet l'o/jankic  
då  fyren hålles rätt akter och  Tuppuransaa 
gasoljefyr hålles rätt förut vid ingående tu 

 \Viborg  och tvörtoin vid utgående. 

23 
	

1883 
	

Tjenar att leda fritt förbi  Halli  då  fyren 
4,5 
	 hålles i linje med  Alvaliniemi fyr. 

Hvit 
	

41 
	

1884 
29 



6 	 F I N S K  

Benämning af Fyrskenets 
fyr- och kän- 	Latittid Byggnadens eller 

ningsbåken  el- Lnjitud 0.  sjömärkets läge.  
antal, utseen- 

ler sjömärket. de  och färg. 
,. 

Tuppuransaari  60 	31' 12" På NW  udden af  I: Omvex- 	26  huu-  'rån 	NI) 	4,. 
nasolef  r  och  2W 21» Tuppuransoari 	hol- lande 	kar i  mi-63° 	Ufver 

me 	invid lotsvakt- hvitt  och 	nuten. 	N-Wocli  
Lotsuppassnings. stugan. rödt. 	. 	 till 	 )  

stuga.  - 

Ryöviniemi  lots. 60° 36' 30" På 	Ryövälniem - -  
vaktkoja.  8'1'2ö"  udde 	1'' 	Eng.  mil , 

SW Iran 	frang- 
8UI1dS  hamn. 

'ráu 

Trångsunds  led-  i.  På Westra stran- '  2  Stadigt 	 - 	Rund  ho- 	1; 
f yrar.  

den 	af 	Uuran- hvita. 	 risonten  
saari,  åt  sjön. 	7 

B. Den öfra &  E  
saari 	holmu 
W:ra  strand. 

Den  nedra & Sn 
nionsaari  holmes  O:,  
udde.  

U. Den öfra påstrai 
den  af holnie 
Uuransaari 	vi  
Södra 	inlopp  
till Trångsund. 
Den  nedra  vi  

Kronans  battei 
landningsbrygga 
samma holme. 

D:o. 

Stadigt 
röda. 

- 	D:o. 	5  

- 	Rund  ho-  ,  2  

risonten.  

D:o. 	- 



TIKEN 
	

7 

Fyrtornets,  '"" 
båkhyggna-  elden eller  

dens  eller sjömärket 

sjömärkets  1  Eng. fot.  

farg. Ofv. vatl .P .  

Ofv. 	grund. 

A n m ii r k n  i  n g a r.  

ilvit  med 	18  
svart tak.  

1888 Trång- 	Tjenar  att utvisa inloppet  till Wiborg  
sund. 	samt för fartyg gående  till  eller från Björkö- 

sund  äfvensom  att leda fritt från  grundet 
J'o/,jankv,  då  fyren  jemte Alvati  hållas  den 

 ena för  den  andra akterut.  I  närheten af  
I  fyrkuren finnes  en  byggnad med signalstång, 

 I der  lotsar uppassa för att lotsa  till  Trång- 
sund,  Björkösund,  Sjöss,  Pitkäpaasi.  

1883 
	

En  liten vaktkoja af korsvirke och  plaii - 
kor,  jemte fiaggstång;  lotsarna uppassa  der- 
städes endast  den  tid ryska mannens fartyg 

 vistas på redden.  

1889 

fl 

1i11 Wiboi-g.  

Lyktorna 	16,5 
grona.  8,i 

Stolpariia  38,s  
gula. 
D:o.  19,s 

1'2,6  
D:o.  11,7  

D:o.  20,4 
16,5 

Fyrlyktorna uppsatta  på  stolpar, hållna 
i linje, leda från yttre  redden  vid  Trångsund 

 in  emellan grunden och  fiaggremmareparet 
 vid  grundet  1-lyöväiniemi  till  inre  redden.  

Dessa tvenne fyrar, hållna i linje, leda 
från  Ryöväiniemi flaggremmarepar  förbi Ost- 
flaggremmaren vid  Laitaluoto  å Trångsunds 

 inre rodd. 

Dessa tvenne fyrar, hållna  öfverens,  leda 
från  Ostfla.qgrenmaren  vid  Laitaluoto,  till  sö-
dra inloppet vid  Trångsund. I ,, 



F I N S K fl  

Benämning af Fyrskenets '  

fyr 	och kan 	Latitud  N  Bggnadens  eller 
iiiugsbåken  el-  FLoiigitud  0.  sjömarkets  läge.  

nitti,  IItS((n 

de  och färg.  .  ler  sjöniä.rket. . 

• Trångsunds  led. 
 • 	fyrar.  

0. Den  nedra fyr  på 1 	Stadigt  - 

ducd'aUepå Xor- hvitt.  
ra sidan af  We- 
stra 	intoppet  till  
Trångsunds  kro- 
ken.  

Den 	öfra  på 1 	D:o.  -  

stranden  åNorra  
udden af  Ravan

-saari  holme.  

D. 	Fyr 	på 	östra  1 	Stadigt  -  

stranden af Ra- grönt.  
vansaari  holme. 

Fyr 	på  duc I 	Stadigt  - 

d'albe  i 	Norra  rödt.  
sidan af  Ostra  
inloppet, 	till  

Trångsunds  
kroken.  

E. Den  Ufra  på  med-  2 	Stadigt  -. 
lersta 	och 	deii hvita.  
nedra  på  Westra  
holmen af ögrup-
pen  Kiipsaari.  

H'. Den  öfra  på Ku- 2 	Stadigt  - 

ponensaari  S W:ra  grönt. 
udde.  

Den  nedra 	Stadigt 
Leppäluoto. 	grönt och  

hvitt. 



T 	I 	K 	E 	N. 	 9  

Fyrtornets, Höjden af 

bakbyggna- eldeneller - 

dens (tier 
.... 

sornarket  
. 

A u  ni  a r Ii n I fl g a r.  
sjomarkits iEn.fot. 

.. 
-. 

farg. (lEv. 	vatt. - 

0Ev. 	grund. 

Duc d'alben  12,o 	l89  Trång- 
hvit,  lyktan -  sund. 

grön. 
Dessa 	tvenne 	fyrar, hållna 	i 	linje, 	leda 

fritt 	från 	södra inloppet  till  Trångsund  och 
vidare genom sundet  till  fyren  på  duc d'alban, 

iyktan  grön,  24,3 	 ,, ,,  som passeras tätt söcierom. 
stolpen gul.  20,4  

yktan  grön.  7  
stolpen gul. Denna fyr bildar med fyren  på  duc d'alban  

vid  Vestra 	inloppet,  stamhållslinje  i riktning 
Duc d'alban  4,s 	 ,, ,,  genom nya raka farleden af Trångsunds kro- 
hvit,  lyktan  ken, 	till 	den  andra fyren  på  duc d'alba  med 

grön. rödt  sken vid östra inloppet  till  Tråugsunds  
kroken, hvilken sistnämnde passeras titt intill 
och lemnas  på  Norra sidan. 

Lyktorna  5l 	 ,, 
,, Begge  dessa fyrar, hållna i linje, leda fritt 

gröna,  22,4  från  duc d'alban,  vid östra inloppet  till  Trång- 
stolparna. lS, 	,, ,,  sunds 	kroken, 	förbi 	ostifaggremmaren 	vid 

gula.  12,6  Patteriluoto  holme. 

D:o. 2,4  -  

Dessa två fyrar hållna öfverens med grönt  
.0.  l 	s  " 

"  

sken leda från ostflaggremmaren vid  Patteri- 
tuote  fritt förbi vestflaggremmaren vid  Koira - 10, -i 

.  luoto  grund. 
Griinsen 	emellan gröna och hvita skenet 

i  på den  nedra eller  Leppäluoto  fyren går öfver 
ost- 	och 	vestflaggremmareparet vid  Leppä- 
luota.  
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	 F I N S K  

Benämning Fyrskenets 
fyr- och kän- 'LatitudN. Byggnadens eller antal, utseen- . 

ningsbåken  el- Longituil  0. sjörnäi'kets  läge.  
ler 

d 	och färg. 
sjömärket. . 

Trångsunds  led- 
fyrar.  

G. Den Ofre pi Ter- 2 
 vanierni  udde. 

l)eu  nedre  på Pi-
karluoto.  

11.  Fyr  på  ytterstg  1 
 stora sten vid 

Norra uclilen  a 
Kuponensaari.  

Stadigt 
rOut. 

Stadigt 
rödt och 

grönt. 

Stadigt 
hvitt. och 

rödt.  

Emot  Pi- 7',i 
karluoto 
rööt,  för 

öfrigt 
livitt.  

SW ifrån 1  4',4 
öfver  S 

till West- 
pricken 

vid Pikar- 
luoto 

rödt,  der- 
ifrån  of-
ver 0  och 
Norcivart 

grönt. 

Syulvart  :44 
ifrn  of-
ver W till 

 Ostpric- 
ken Kui- 
ponensaa- 
ri hvitt, 

 d orifråui 
rOut öfver 

I  N:d  och 
Ostvart. 

L Den  nedra fyr  på  
u/ne u/'a/he  vid  I  'ap-  

Stadigt 
hvitt. 

pin/end  grund.  I 

Pen Ofra  fyr  på 1  Stadigt 
berget vid kronans  rödt. 
/andningshryyqa  i  
Pan/sar/ax. 

Rundt  ho- 1,2  
risonten.  

Emot 
Pappinie-: 

liii (lUC 
uI'albe 

rödt,  för 
öfrigt 
hvitt. 



I K E N 
	 11  

Fyrtornets, Höjden afl 

båkbyggna-  
dens  eller 

elden e1Ier  
sjömärket ' Anmärkningar. 

:  

Ofv.vatt. '  färg. fl+- 

Lyktorna 	3S,s 
gröna, stol- 	-  26,3  
pariin  gula. 

l):u. 	14,e 
10,7 

14,6 

1889 	Trång- 	Dessa två fyrar hållna öfverens med rödt 
suiui  sken leda från Vestflaggrenimaren vid  Koira- 

luoto  grund, emellan Leppäluoto Ost- och 
Vestflagg remmarepar, hvarvid iakttages att 

 då  gröna skenet från fyren  på  holmen  Leppä- 
luoto  öfvergår  till  kvitt, kurs bör genast stäl-
las  å  nästföljande  på  yttersta stora sten vid 
norra udden af bolmen lt'uponensaari  uppsatta 
fyr, som här synes  kvit, hvilken kurs  sedan 

 hålles  till  dess att gröna skenet från fyren 
 på bolmen Pikarluoto blifver  synligt, hvar-

efter kursen hålles  å  röda fyren  på  Terva-
niemi  udde intill dess att nästföljande  2  /i- 
rar,  den cn  på en due d'albe  vid  J'appinieini 
grund med  hvilt sken,  den  andra  på  berget vid 
kron aits landningsbr!Igga i Pantsarlax  med  rödi 
s/eva  komma i linje,  då äfven  Ostremmaren 
vid  Kuponensauri  norra udde passerats. 

Duc d'alben 	13,6 	 Sedan Kuponensaari  Ostremmare  passe- 
hvit,  lyktan 	 rats,  hållas dessa två fyrar i linje  till  närhe- 

grön. 	 " 	" 	ten  af duc d'atben.,  som kringgås tätt söderom 
Lyktan grön. 	30,s 	 och kursen ställes derefter  på Wiborgs  hamn. 
stolpen gul. 



12 	 F I N S K I 

Benämning af n-'° 
L'  Fyrskenets  8  fyr- och  kän-  Latitud  N.  Byggnadens eller 

ningsbåken  el-  Loiigitud  0.  sjöniärkets  läge.  
antal,  utseen- 

ler sjömärket.  
id  färg.  'fl  _.  

60° 28' 40" I På  Södra sidan af  
28° 07' 11"  holmen Lilla Fiska-

ren vid skärgårds' 
 tarleden  emellan  

Krysserort  och  Pit
-käpaasi  holme.  

Fran  Lilh 

- 	I 9',> 

Halli  sjömärke.  60' 24' 15" På en  enstaka  klip- 	 7 , ,> 
s Ø)'3Ø» pa  benämnd  Ralli,  

/2 mil  Ost från 
Stora Fiskarö. 

Stora Fiskarö 
 gasoljetyr.  

600 24' 32" 
27' 57' 52 

På  Östra sidan  å  
VO-liqa holinen  af 
ögruppen Stora Fi-
skarö eller  Widskä

-ren. 

Onivex-  26  blinkar Från  NW 4',>  
landerödt  i minuten.  24'  öfver  
och  livitt. 	N  och  0 

till SO 
24' 

Stora Fiskarö  lots- 60° 24' 25' 	På  midten  af  ho! 
	

7',>  
uppassningsstnga. 	 ögruppen  Widskä  

>7057' 46» men  Kivimaa  a  

'ren eller Stora  Fi  
skarö.  

5 



I K E N 	 13  

Fyrtornets Höjden af 
båkbyggna- elden eller ,  

dens  eller sjomarket 

sjömärkets iEng.fot. 	
? 	 A ii in är k  ui  ii  ga  r.  

färg. 	va 	 ' 
Ofv.  grund. 

'iskareit vestvart. 

Rödt. 	(38,2 	1884 
48,7  

Pitkäpaa- 	Uppfördt  af spiror i  form  af cii fyrsidig 
si. 	pyramid  med  en  romboiil formuig  figur  på  

dess topp, figuren och pyramidens spets äro 
brädbeldädda, sålunda att märket  åt  byar- 
lera sidan  på  afstånd  visar tvenne ofvan 
Imyarandra stående rom boider. 

Tjenar  till  laudkänningsmarke  för från 
&ora Fiskareji  på  Krysserorts  failed till  Wi-
borg inkomniande fartyg samt för fartyg kom-
mande från Björkösund och Pitkäpaasi. 

unnan  må- 	43,2 1865 	llji,rkö-  Utgöres af  en  spira, vid hvilkeri  en 6  fot  lad  i  hvita  I85  af 	sund, hög 	tonna  är 	perpeudikulärt  läge aribragt 
och bruna  storm 1' 	fot ncdauom toppen. 	Spiran stödjes  på  ertikalt lö- törstördt  17  fots höjd  al  i .  ra jerustag. 
pande  ran- I'; 	ny- Märket utsättes om våren och nedtages i ler, det  of  upp! öröt' 2lutet  af Oktober. 
riga  röd- 

brunt,  
Tjenar 	till 	att 	varna 	fartyg, 	livilka  in- 

komma  till  Wiborg  eller Björkösund förbi 
Rem/a lw/me, 

ilvit  med 	18,2  - 	 litkapaa-  Fyren  är  anbragt i  en  lykta, fastskrufvad svart tak. 	
•  i. utanpa  fyrkuren, 	uppförd 	af korsvirke och 

bräder, 	vid 	fyren 	finnes icke ständig vakt 
invid fyren står  en  rödmålad förrådslioda. 

Fyren 	leder fritt förbi grundet Kuohu  'ii.  

Hvitt. 	47 	1i71 	 ,, 	En  envånings vaktstuga med ett  torn 
37 	höjd  13 	södra sidan. 

fot med 	 Tjenar som landkäuningsmärke för fartv, 
ett  torn. 	destimierade  till  Wiborg  och tvärtom. 

Härifrån lotsas  till  Pitkäpaasi, Kuorsalö, 
Wiborg  och Björkösund. 



14 F 	I 	N 	S K 	fl 

Benämning af c 	
- 

f) r 	och ktn 	i 	ttui Byggnadens eller 
Fyrskenets 

ningsb&ken  el- 	LongitUd (  sjömärkets läge.  
antal utseen , 

ler sjömärket. 'de  och färg. 

Dalskärs  kän. 	(;0° 28' 50' 	Pit  holmen 
ningsbåk. 	27° 56' 55"  .för vid inb  

;Oster  ifrån  till 
Idipaasi  hamn. 

 

Dalskärs  gas- 	60" 28' 50" På  holmen 
oljefyr. 	 invid känni 

baken. 

Omvex-  26 hlinkar  Från  SO 5',3 
land rLölt.  i minuten.  t. 0 öfver  
och hvitt. 	S till SW 

t.S.  

Pitkltpaasi  lots. 60° 28' 05" 	På  }\TW  delen 

uppassningsstuga.  27° 52' 26" Pitkäpaasi  kolme.  

'"9  Pukionsaari SO:ra  60° 26' 48" 
sjömbtrke. 	27° 50'31" 

Pit  Östra  stranilen 	- 
af  Pukionsaari liol-
me Wester  om I'it-
käpaasi.  



Hvit  med 	21,s 	1884  
svart tak. 	 Nybyggil  

1887  
F1  

I K E N 	 15  

Höjden af Fyrtornets, 
båkbyggna- elden eller 

dens  eller sjörnärket '  . . 

A n in ä r k n  i  fl g a r. 
sjomärkets i Eng. fot. 

färg. . 	•  
ntnd. 

ö(lt  med eti 
 på midten 

hvitmåladt 
10  fot bredt 
horisontelt 

löpande 
bälte.  

64,a 	1859  Pitkäpaa 
Andradt 	si.  

1885.  
Nybygt  

1888  

Sjörnärket  är uppfördt  i  form  af  en fl  kan-
tig stympad  pyramid  af korsvirke och brä-
der  på en 10  fot hög granitsockel,  10  fot 
ofvan sockeln  är  sjömärket öppet och  der-
öfver beklädt  med horisont löpande bräder 
med  fl turns  mellanrum. 

Fyren  är  anbragt i  en  lykta, fastskrtifvad 
ntanp fyrknren, som  är  uppförd af korsvirke 
och bräder, vid fyren finnes icke ständig 
uppassning. 

Åt öster från  den  af fyren belysta hori-
sonten befinna sig  3  fots grundet Kullamatala  
och bränningen vid Pihial uoto holme. 

Från sjön inkommande fartyg  till NW 
 om Tialskär belägna ankarplatsen böra styra 

 på  Dalskärs fyr och hålla Stora Fiskarö fyr 
akterut intills Dalskärs fyr väjes och leninas 

 åt Oster. 

Tvvånings  stuga med  platform på  taket 
jemte signalstång. 

Härifrån lotsa,s  till  sjöss vid Fiskarö, 
Knorsalö. Björkösund, Tuppuransaari, Pyt-
terlaks och Hogland. 

Bygdt  i  form  af  en  fyrsidig  pyramid  af 
resvirke, hrädfordradt  på  Södra och Ostra 
sidorna med  en qvadratlik  sköld  på  toppen. 
Tjenar  till  rättelse för fi-ån  sjön inkommande 
fartyg vesterorn Stora E'iskarö med  destina-
tion till  trakter vid eller förbi Pitkäpaasi. 

Gnl. 

Qvadraten 
 eli  tv  åt 

jöii  vända 
icIer  h vita. 

- 	I 1857 

47,9 	1860 
27,9  
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	 FINSKi  

Benamning 
fyr- och  kän-  Latitud  N.  Byggnadens eller 

Fyrskenets 

antal,  utseen- 
ninc"sbåken  el-  Longitud  0.  sjOrnårkets lage. 

-  

ler  sjömarket. (le  och  farg.  _. 

Pukionsaari S:ra  60 26'28" 	På  Pu,  
sjömärke. 	27° 4' 	8dra  udde.  

Suur  Pisisaari 	(i0°'r6" 	På  tToi-ra 

Sjmärke. 	270 39' 10'  af  holnien  Si  
saari. 

Hovörs kännnings-  60° 93'  40"  båk. 	27" 4336"  

il:  
Mustamaasjli-  60° 25' 3S'  märke. 	27° 33' 46" 

På  Huovari k1ip 
 pa,  vid  S0:ra farle

-len från sjön  till 
 Kuorsalö.  

På S  W:ra  
af holmen  
maa.  

10.3 

7',4  

6 ',i 

7'.2 



IKEN 	 17  

Fyrtornets, 	Höjden af  1  

båkbygna-  elden eller 1  

dens  eller sjomarket  Anmärkningar. 

färg. (liv, vatt. 
Otv.  grund. 

[vitt med  en 	34 	1888 
4  fot  bred 	29  
svart  rand 
ring taflans 
ttre  kanter. 

si. 
Består af  en på  korsvirke uppförd  . hvit-

målad tafla, vettande  åt Wester  och  Oster, 
tjenar till  vägledning för från Pitkäpaasi och 
Kuorsalö kommande fartyg, utvisande farle-
den söderoni  J,-'u/cionsaari,  då taflan  hålles 
rätt akterut och  Suur Pigisaari  sjömärke  /årut  
eller  vise versa.  

Hvitt. 	4__ 	1888 
17,5  

Består af  en på korsvike  uppförd hvit-
målad tafla, vettande  åt Wester  och  Otter, 
tjenar  att jemte lulcionsaari S:ra sjömärke 
passera grunden liggande  på  ömse sidor om 
farleden demeniellan. 

Röd med 
livitt bälte. 

80 
49 

1857 
Repare-
radt  1 SA 

Fyrkantig konisk  pyramid  af korsvirke, 
från toppen  45  fot nedåt beklädt med bräder, 

 på  från pyramidens topp  9  fot utgående 
hjertspiran  är fästadt  ett med spiran bildande 
kors. 

Tjenar  till landkänningsmärke  för fartyg, 
som från sjön begagna farleden emellan  Lam-
miluoto  och Huovari  till Kuorsalö.  

Hvitt.  42 	1885 Knorsalö. 
23  

Består af  (fl  fyrkantig  12  fot hög timra. 
i hvars midt. tvärs öfver timran  är aubragt 
en 12  fot hög sköld af bräder liggande i  NO 

 och  SW. 
Tjenar  till  landningsmärke för från sjön 

Westerom Huovari  sjömärke inkommande  far- I 
 tyg.  

3 



18 	 F I N S K  

Benimning  af 	 Fyrskenets 	C  

fyr- och kan- Latitiid  N.  Byggnadens eller antal utseen- 	- 	,.  a 	s a  

ningsbken  el-  Longitud  U  sjömärkets läge. 	 ' 	-- 	l  
ler sjömärket. 	

(le  och färg. 	. 

Kuorsalö NÖ:ra  60° 28' 00" 	[Jppftird på 	 - 	-- 	- 	lO',i  

uppassningsstuga.  27' 25 09''  ,uId('u  ((I holmeti  be- 
nämnd  Wekaniemi. 

Kuorsalö Ö:ra  60" 27' 30" På  Öra udden  be- 	- 	-- 	- 	- 
uppassoingsstUga  27" 26' 10"  tiämu1 Rislinie,ni.  

med utkiksplat- 

	

form. 	 I 

Weitkari  gas- 	60" 16' 00" H  Östra sidan af 	Omvex-  50  blinkar Från  NW 6',4  

	

oljefyr. 	27° 1' 40»  klippan  Wei(karivid 	lande rödt minuten  40" öfver 

	

•SO:ra  inloppet  till 	och hvitt. 	0 till SW 
A.cpö. 	 50°.  

60 °  16' 0 
27" 14' 4C 

l0'.  
Lesklir knnings- 

båk.  

ii 

På  klippan  Les  
vid Södra  inlop 

 till  Aspo.  

Aspö  känningsbåk.  60" 17' 20" På  &orra  sidan  al 
27° 12' 30"  4spö  holme. 

- 



I K E N. 	 19  

Höjden af  I 
Fyrtornets, 
båkbyggna-  elden eller  

dens  eller 	sjömlirket  n -  Anmärkningar. 
sjömärkets 	1 En.  fot.  r. 	 . 

•1 	Cfl  

färg. 	Of 	valt.  

Oft.  grund.  

Hvitt. 	77 	1859 Kuorsalö. 	En  trevånings byggnad med signalstång.  
3e 

	

	 Härifrån lotsas  till Fredriksltamti,  Kotka, 
 Kaunissaari, Aspo,  till  hafs förbi Hovörs  

I 	 känningsbåk Pitkäpaasi  och Björkösund.  

1876 	,, 	En  envånings byggnad;  6  famn fran stis- 

Hvit nied 	31  
svart tak. 

gan stär  en ut1i1cssta11ning nieu signaistang. 
 härifrån lotsas  till  samma ställen som från  I 

NO:ra  uppassningsstugan.  

1884 	Aspö  Vid yttre sidan af fyrkuren  är  fyrlyktan 
fästad. 

Invid fyrkuren  är  uppförd  en  stuga för 
fyrvaktaren. 

Tjenar  till  vägledning för från  SO  inkom-
mande fartyg  till  Aspo  emellan  Weil/carl  och 

uur-Etelkari  klippor; hål/en i /iiije med  Xi
-vi/can gasoijefyr  leder fritt förbi grunden 

Kataja/carl, U//comatala  och  Läns/iatlikari, 

Uppförd, i  form  af  en  fyrsidig stympad 
 pyramid, utaf  resvirke beklädd med bräder, 
 p  toppen  en vindfiögel.  

Anvisar inloppet från sjön  till  Aspo  skär-
gård. 

Svart. 	87,9 	1837  
60 

Undra delen 	124,7 	1862 
granitcns  och 	81 8  

öfre  tegel- 
färg. 

Fyrkantig, uppförd  till 627  fots höjd från 
grunden af gråsten och derefter  10  fot af 
tegel. Taket  "a  fot högt. 

Invid bken sttr signalstången. 
Tjenar  som landkäuniugsmärke för inlop-

pet  till  Aspö skär. 
TJti bken  uppassa Aspö lotsar för att 

lotsa  till Hogland.  Kaunissaari, Kutsal  ö,  Kotka. 
Fredrikshainn. Kuorsalö samt från och  till 

I  hafvet. 
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F I N S K  

Benämning af Fyrskenets 
fyr- och kan- 	Latituci  N.  Byggnadens eller 

anta, utseen-, 
ningsb&ken  el-  Longitud  (1 s,jömärkets  läge.  
ler sjömärket,  de  och 	färg. 

F  
. .  ._. 	. 

Luppi knnings - 
båk. 

Kivi-  elter  Man- 
ninktubb  sju- 

marke. 

60° 17' 30" På  klippan 	Kiri-  I 	Omvex- 50  blinkar  
.)7' 	]3' 	kar 	i Ost från  Aspo  lande rödt  i minuten. 

bk]and.  och hvitt.  

60° 14' 17" På  klippan  Lappi: 
 Ostrr 	om 	farleden: 

-- -- 
27° 	3' !från  sjön  till  Kotka'  

WS W  om  AspO  skä- 
ren.  

60° 15' 27' På 	klippan 	used - -  

27" 01' 45»  samme 	namn 
steroni 	Aspo  skär- 
gård  åt NNW på 
I  ' 	mils 	afstånd  
från Luppi båk.  

Kivikari  gas. 
 oljefyr.  

lIIll 

Från  NO 	-l'.h  
23°  öfver 
W till 
SO 53. 

- 

— 	(1,9 

Rankö  kännings- 60° 22' 00" 	På  Södra  wide,, 	 10,3 
bak. 	26° 59' 15"  af liankö  hoirne, 

-  



[vit p/t  SO- SO,s 	159 	I  
ra och  Nor-  Förhöjd 

samt svart  1885  
Ostra  och 

Westra  si- 
dorna. 	I I 

I K E N 	 21  

H4jden  af Fyrtornets, 
eldeneller  båkhyggna- 
sjömärket dens  eller 
tEng.f'ot. 

:  

Anmärkningar.  
sjörnärkets 

Of' 	dtt• farg. 
Ofv. 	gianT. 

Hvit  med 	!8 	1884 	AspO. 	Tjenar  att jemte Weitkari gasoijefyr leda 
svart tak.  I  fritt från sjön förbi grunden  Katajukari,  UI-

k(rnala/a  och  Läns/tall iku,'j,  då  fyrarna hållas 
i linje  NW t. N  och SOt.  S.  

Röd. 	61 
35 

1837 ii  Uppförd af resvirke brädfodrad i  form  af 
 en  fyrsidig stympad  pyramid  med tak. 

Utvisar inloppet från sjön emellan  Luppi  
och  Reipo  klippor  till  Kotka. 

D:o. 	38 	1877 
23,4  

Kutsalö. 	Består af  en 24  fot hög spira, vid hvars 
topp  en 8  fot hög triangel  är  anbragt. Spi-
ran stöttas  på  dess halfva höjd af fyra jern. 

 stag. 
Tjenar  att utvisa farleden emellan sjön 

och förbi  Lappi  till  Kotka. 

Tornet sexkantigt i  form  af  en  stympad 
 pyramid, hvars  nedre  del till 12 1/2  fots höjd 

frän grunden  är  af gråsten. det öfriga af res-
virke fodradt med bräder, med mellanrum  å 
de  tre  mot  Söder vettande sidorna.  På  ta-
ket finnes  en  knopp. 

Tjenar  till  ledning för fartyg kommande 
från Luppi, samt för fartyg gående Ost- och 

 Westvart  förbi  Rankö. 



22 	 F I N S K  

Benämning af 
fyr- och kän- LatitudN.  L 

 Byggnadens eller 
Fyrskcnets ,,  

ningsbåken  el-  
antal, utseen- 

Lgitud  0 	sjömitrkets  läge.  
- 

ler sjömärket. de  och frg. 

Bankö gasoljetyr.  60° 22' 00" 	Invid  Rank/i kän-  I  ()nivex-  50  blinkar Från  SO 	5',2  

« ningsbåk. 	 landerödt  i minuten  78°  öfvei  
och hvitt. 	

NV78°. 

Kotka  knnings-  60° 27' 15" På SO  sidan af 
båk. 	26° 58' 	Kotka holme (Ruot- 

sensalmi). 

Kusisensaari 	60° 27' 35" 	På  •.Kusisensaaril 	- 	- 	 - 	 -  

uppassningsstuga.  26' 59' 10»  holme Osterom Kot- 
ka. 

Kotka ledfyrar  60° 27' 00" 	På  Kutselinulli' 	Omvex-  50  blinkar  23' på 	'i 
Kutselmulle  (Lau- 	09 	VW  udde benämnd 	landerödt i minuten. hvardera 

kasniemi)  gas- 	 Laukasniemi OSO 	och hvitt 	 sidan af 
om Kotka 	 lednings- 

oljefyr. 	 linjen. 

Kukauri  gas- 	60' 26' 08" 	På Kukauri holnie  I  

oljefyr. 	26 0  59' 	350  famnar Syd om 
fästet.  —Fort  Slava. 

Tho. 	Do. 	15' p  
hvardcra 

 sidan af 
lednings-

linjen. 

- 
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Fyrtornets, Höjden af  

åkhyggna-  elden eller  

dens  eller s,jömärket  Anmärkningar. 

färg. ()tv.vatt. .  

t. 	grundj  1. 	-. 

}Tvit  med 	20,9 
svait  tak. 

1884 	Kutsalö. Uppförd i likhet med andra gasoijefyrar 
och tjenar  till  ledning uti omkring liggande 
farvatten.  

edre  delen 	162,9  
brun, öfre 

svart.  

1869 
 Nybygd 

 1882 

På den  gamla  16  fot höga  4  kantiga te-
gelmuren  är  uppförd  en  fyrsidig  pyramid  af 
spiror, brädfodrad från toppen  14  fot nedåt. 

 På  toppen  är en  vertikalt stående tunna  fit- 
stad. 

Tjenar  till  insegling  på  Kotka redd för 
söderifrån kommande fartyg.  

Hvit. 	 1879 

Hvit  med 	17,5 	1884  
svart tak. 	14  

si 

En  envånings stuga med signalstång; här 
uppassa Kutsalö lotsar för att lotsa  till  Fre-
drikshamn, Kuorsalö,  Aspo. Hogland, Kau-
nissaari  och  till  hafs vid Luppi. 

Kutselmulle  fyr uppförd  å en 10  fot hög 
ställning. 

Inseglingslinjen  är SW t. W  och  NO t. 0 
 leder fritt emellan alla grund  till  Kotka. 

D:o. 	6,8 	1884 
5,4  



Stadigt 	- 
grönt. 

Stadigt 
rödt. 

D:o. 	3,6  

D:o. 	3',s 

5 , . 5 

7 , ,i  

Stadigt 
hvitt. 

Från  SW 5',7 
80°  öfver 

 N till  Sfl  
82°.  

24 
	 FINSK 

Benämning af -  

fyr- och kän- 	Latitud  N.  
Fyrskenets 

Byggnadens eller 
antal, utseen- 

—n  
-  

, _•• 
ningsbåken  el-  LongitudÖ  sjömärkets höjd.  P  

ler sjömärket. 
de  och färg.  e 

.;  

Kotka hamn- 
fyrar.  

1) 60° 28' 56" På den  hV:rra  of- I  Stadigt 	- 	Hela  ho- 3,6 

26° 5&"  eervattens  klippan, 	hvitt. 	 risonten. 
belägen ungefr  42  
famn. från Ostra 
stranden af holmen  
Hietanen.  

2) 60° 28' 44" p den  mellersta  1 
26" 57' 00  öfvervattensklippan 

 omkring  112  famn. 
från Ostra stranden 
af holmen  Hietanen.  

3) 60° 28' 33" 	På den  Södra  I 
26" 57' 25  .öfvervattensklippan 

 omkring  250  famn. 
från mellersta ud-
den af N:rra stran-
den  å  Kotka. 

	

Norssaari  sten-  60° 27' 29" 	På (let  höga ber- 
kummel.  2tiU  5509" get å  Norssaari  hol-

mes Westra udde 
med  en  hvit fläri',  
målad  på  klippan 
nedanom kumlet. 

__ 	 I  

	

Hovinsaari  spir-  60° 28' 17" 	På SSW  udden af 1  
kase. 	«" holmen  Hovinsaari., 

	

Kaunissaari  (Fa. 0° 22' 11" 	På  Kaunissaari  I  

gero)  fyr och  lots- 2ö"  N:rra  udde. 

uppassningsstuga. 
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Fyrtornets, Höjden af  
elden eller  båkhyggna  

(lens  eller 	bJumfirket ,  
An in it r . k  ni  n g a r. 

sjömärkets 	iEng.fot.  

farg. 	 V  

flO.  grund»  
P 

- 	lo 	1886  Kutsalö. 

- 	lo 	1880 

1li 	1886 

Dessa tre fyrar  itro helitgna  i Kotka hamn, 
 tjena  mindre fartyg  till  ledning emellan sta-

den Kotka och sågarna; uppsatta  på  jern -

stolpar.  

1-Ivit. 	23,4 	1  ASA  
4.8  

Market  består af ett stenkummel i  form 
 af  en styinpad pyramid mcl derunder på 

 klippan målad  livit flibk; ltd//el  i linje  nied  
Hovinsaari  spirkase  lider fritt  till Norssaari. 

Spirkasen 	44,8 1858 ,, $jöniärket 	består 	af 	en 	pvramidforniig 
)måla(1, taf- spirkase, hvars ofre  del är heklibld mcii brit- 

Ian 	hvit. der,  bildande  en 6  kantig  tafla. 	Beläget  71tt 
fainnar  från  iVorssaari sjöinärke, hvilka  båda  
in 1  rlf  eli 	Ii ål I na 	i 	Ii  ej  e  leda från  all  ui  ii ii ii a far- 
leden fritt  till 	Norssaari. 

Hvit. 	25,3 
I  

1551 	Kaunis- 	Lyktan, 	fästad 	ytti'rom 	lotsstugans  öfre  
saari. 	våiiiiiis 	fUiister, 	består 	af 	petroleumlanipa 

tmd 	linslas. 
T,jenar  att vägleda i farlederna öster  ccli 

vesteroin 	fyren.  
I ti lotsstnean  uppassa  Kaun issaari lotsr  

för att lotsa  till  Kotka,  Fredrikshamn, Kuer- 
salO,  Aspo,  BoistU, Lehtö  och  till  hafs.  
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	 FINSKi  

Benämning af 
fyi 	och kan 	Lititud  N  Byggnadens eller  

Fyrskenets  , 

ant'ii utsu'n 
ningshåken  el-  Longitud  0»  sjiimitrkt'ts  höjd.  
ler sjömärket.  (le  och  frg  _, 

Orrengrunds kUn-  60° 16' 20' 	l'å  Westra 	 II '8  

	

ningsbåk. 	24;" 27' 	''  al  holnien  Orren- 
!/rufl(/ Usterom  j

-Iopps farledeii  till  

	

__________ 	 Iovisa. 

Orrengrunds  lots- 	 På  östra sidan  al  

	

stuga. 	 holmen.  

Orrengrunds  styr- öO"  16' 20' 	På  West,'a  sidan.--- 

	

märke. 	26» j'"  af holmen  ürrrn- 

qrund 
 på  iless sö- 

	

'Ira strand  i  S t. 0 

	
- 

:. 	
känningsbå1  

I 	IntQIInnqs.  (0°  Oö'  1 !V' 	På  ('ådra landet 

nings  stuga  på 2(" 17'  IH"  vid Lovisa vik  på  

Lekar berget. 	 del  hoqa  Lekar  her-' 

I 	
7el. 
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'Höjden  af 1  Fyrtornets, 
åkhyggna-  elden  eller 1  

dens  eller :sjömärket  Anmärkningar. 
sjömärkets1t0t,  

färg.  .'---  I  
(Oy 	grund.  

)en  nedra  afl 
ranit hestli-
(,flde  delen 
vit,  den öfre 
f  trä röd ta-
ket svart.  

06,2 	1858 
74  

Orren- 	Nedre delen byggd af gråsten fyrkantig 
grund,  till 0 lots  höjd,  öfre  delen af resvirke  bräd

-fodrad åttkantig  till 20 lots  höjd med spet-
sigt  jerntak  6  fot högt,  en  signalstång  ofvae 

 taket.  
Tjenar  till segelinärke  för seglare i Fifl -

ska viken och vid  inseglitig  till  Lovisa  saint 
skäi'gårds tarleden. 

löd. 	i 	- 

Ilvit. 	50  
Il 

fl  
Orrengrunds  lotsar uppassa uti  en envå.-

nings  rödmålad  bygdnad  på  östra sidan  at 
bolmen  för att lotsa från och  till hafyet. 
I'ellinge, Boistö,  Lovisa och  Wtskitr.  

185 	,, 	Bestå.r  af  en 49  fot hög spira med fyra 
stöttar och  en if  bräder i fotin af  en  palo- 
I diagram  i  j ciii nit j d mcd  spi  ran s  topp  an-
bragt sköld  27  fot hög och  17  fot  bred. 

ijenu  att  jeinte Orrengrtinds  båk  hilde 
 inseglings linje från sjön. 

Röd. 	- 	, 	885 	Lovisa. 	Består af  en euvå.niugs  byggnad med sig-,  
tial  stång,  liar  upassa  Lovisa lotsar för att 
lotsa, förbi  Orrengrund  till  sjöss,  Wåtskär  och 
Eggskär  (Pellinge). 



28 	 F I S K  

Benämning af 	 Fyrskenets 	 '  
fyr- och kan-  1itituI  N.  tf  ggnadens  eller 	 -  

	

antal,  utscn. 	 -Q 	- 
ningshaken  el-  Longitud  I I 	j0inä.rkets hijd. 	,.. 	 ..  
ler  sjOmärket. 	 (le  och  farg. 	. 

Digskärs  sjö- 	0 09' 45 	P3 den  3iid/iqasIe  
märke. 	26°  l(Y  t.'' 	a/  Diqskärs 

khppor  i  \V 8 4  
mil fran  I  )rrengruus 

Wåtskärs  lotsupp-  (cO"  16' 35" 	På holinen  fisk - 1  - 	- 	- 	- 	8,1  

passningsstuga.  26" O' 50"  (o1,n.  

H H  
Skvättan  sjö- 	''  ii' 34J' 	P3.  kl  ipparL /CvllI- 

märke. 	:25° 59 26'' 	II I  iuil  I  )stvart  uni  
I  osti ui  IOS kannigs- 

A..  
Gloshoims  eller  00' 1110" 	P3  Södra uddt'a - 

Pellinge kän- 	:25° 51'  ur," af Giosholin SOul  fig - 

ningsbåk. 	
ger  sädeu'  urn  Hur  
Peihoge  landet.  

- 	 1; , . 7  
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'yrtornets, 	Höjden af  
åkhyggna- 	et1eiieller ,  

dens  eller 	sjomärket , A 	ii 	in 	a 	r 	Ic 	ii 	i 	ii 	g 	a 	r. 
jöiiiärkets  i Eng. fot.  

I5i't.  
Oft.  vau. 

,rrt'i 	1.  
, 

Hvit. 	 1858 	Wtskär. 	lippföolt  af gråsten i  form  af  en fyrslilig 
sty  ni  pad py raii ill Hl  ui  ii ögt  Spe tsigt tak,  in  il 

 veil dpI öj el pa en .1  fot hög jo rnten  
fl  ( ilcir ti 1  rattel  so  i l'i  fl S ca Vi k en  och  au- 

visar inloppet  Wester  om Digskärs klippor 
 till  Lovisa och Wåtski%rs hamn.  

d riied  Sn- 	51 	P570 	 ,, 	 Tjenar till  ledning för fran sjön inkom- 
ra väggen 	 Sölra 	 niande fartyg Westerom Digskiir  till Wit• 

hvit. 	 väggen 	 skärs hamn eller  Porno  vik. Flär uppcsst  
I  hvit må- 	 Wåtskärs lotsa.r  för att lotsa  till  sjöss förl,i  
lad 1887. 	F)igskär, till (lrrcngrund,  Lovisa och Pellingo.  

pi ran oihi 	iS 	K iiiimlit I'el hinge. 	rjtgom-es  af  en 27  fot hög spi ra  in eu  klot 
Ittarfla tpt..,r 	'&i5 	 på  toppen,  soul uppeliålles  af  -I  stöttor,  011i- 
de,  klotet 	 Spiran 	 kring spirans fot  är  ett  S  fot högt kiinimel 
dt  at We- 	 1883 	 af gråstemi, i  form  af  en stymliail pyramid. 
sr hvitt  'ut 	 Tjenar  till  rättelse  under  segling i  /tfri  
ter,  kumlet 	 s/ärqdrds far/elan sUderom Pellinge. 

hvitt. 

vitt, taket, 	129 	18:19 	,, 	lTppfördt rtindt,  af tegel  till 54  fots höjd,  
pirun  med 	¶13..s 	Onihygt 	 på  muren höjer sig ett rundt spetsigt ttk 
irs  och  tun- 	 1  KIi 	 till 22 lots  höjd, hvaröfver cii  20  fot, 
ia rödfär- 	 spira med kors och horisoutalt liggande tunn, 

gade. 	 resa sig. 
Tjenar  till  rättelse i Finska vikcn och  ui, 

 yttre s/cärgårds far/eden. 
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Benämning af 
I  

-'  Fyrskenets 
fyr- och kän- 	ILtitiitl  N.  Byggnadens eller 	

antal utseen- 
uingshkeu  cl- 	Lougitud  0.  sjömärkets höjd.  
ler sjörnärket. de  och färg. _.  

Östra Hinstskär  60°  lO'  2" 	På  midten  af liol- 
styrmärke. 	 men  ()stra Hinsis/cär  

i 	/  S  frän kan 
iitigsbåken 	Ulos  

Kalkskär sjömärke.  00 0  08' ii" 	På  Kalkskär öster- 
7' ow'  ein üiiopps far/eden  

från sjön  till  Borgå. 

Rönnskärs sjö- 	60" 11' I 7 	klippati  
märke.  5"  :i'  3'  kär,  soder om yttre 

sk  a  rgards  I  ari  eden 
emellan Pellinge 

och  Units  lutspiat- 
iL 	 ser. 

1IL  

5',ä 

9', 4  

- 	7',t  

Söderskärs fyrbåk.  60°  lO'  35" 	På  holmen Syn-  1  Fastfyr  En blank,  Fiån  NW 12,i  
(()  3\ 	5» °5' 5''  eros  landet, liUtan- 	nied blän- 	efter 	36 	iii  v,'r  

	

de till  Söderskärs 	kar. 	kvaije  I  '/  \V --S  och  

a 	
ögrupp . 	 ni inut,  0 till 1)  

täckande 	36'.  
/ 	 4åse- 

- 	 I 	 kunder 
hvarj  e.  
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k'yrtornets,  Höjden af 	I  
kbyggna- eldeneller1  

dens  eller 'sjömärket  

jöinät'kets 	gfot. 	
A nniärknjngr.  

	

färg. 	Ofv. vatt. 

	

- 	(f'  grund.  

H  vitt.  22 	1885 
14 

Pellinge. 	Består af ett  7  fot högt och  8  fot  bmc/it, 
run/it  gråstens  kuniniel uppfördt  å en 7  fot 
hög sten.  

Tjenar  att i förening  nied Gloshoims  kön
-ninqs  båk bilda  iiiseglings  linje från sjön.  

Pörtö. e åt Sf)  och 	ö4,e 	1849 
W vettaittit' - 4 	Andra/it  
[loma  hvita 	 1885 
de  öfria 

gråa.  

Uppför/it  af resvirke i  form  af  en  fyrsi-
dig  pyramid, brädfodrad  med tak och  vin dflö-
gel på  toppen.  

r1j enar  till  rättelse vid insegling från sjön 
 till  Borgå. 

Omåla/it.  I  - 47,9 	159 	Onas. 
25.3 

Utgöres af  en  fyrkantig  14  fot hög  öppcn 
stocktinira,  i  hvars mi/it  en  spira reser si 

 13  fot  öfver tiinran inc/i  kors  J)å  toppen.  I  
Tjenar  att anvisa farleden  uorrorn /dippui  

från  Onas  till l'ellinge  och tvärt  On). 

n  af  gra- 	124 
t I)PStåeHdC, 	99 
c/ire  delen 
ar naturlig 

 rå  granit 
ärg, tegel 
nuren  liar 
gelf itrg, Ian-
rninen  och 

 ket  gröna.  

I 8ö2 	Pörtö. 	Uppförd  I  åttkant af tegel  men  foten  
till 29  fots höjd  bekli%ild  med plansten  I 

 granit,  derifrån  till 62V2  fots höjd endast il 
tegel,  hvarnppå  står  en I 7,  fot hög  lanter

-luin  af  jern  med koppar kopol. knopp  uni 
 åskiedare. 

Tjenar  till  rättelse  under  segling i  F'iiisks 
 viken och vid  angöi-ing af inloppet  till Boij  

eller  skörgåri/a  farleden.  
På  ost/igasle  af Söderskärs klippor,  Kn/,/i -

11/0(1  UPIaSSa Pörtö  lotsar i  en envhnings hvge 
na/i  för att lotsa  till Pörtö —Borgå--  Onas 
Pellinge  och Helsingfors samt  till  sjöss. 

För fartyg  SOfli  passera fyren och  (le  suin 
 söka  skytld  under land  eller önska lägga  till 
 vid  land  finnas  ringbultar  inslagna i  herget. 
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Benämning af  H  I'yrskenets I 	fyr- och tatitiid  N. 	Byggnathns nlItr  
-_. ,•.  

ningsbkken  el-  
antal. titset'n- 

Longitud  ° 	sjoniukets hot1.  
icr  sjömärket. tie  och 	färg. . 

	

Gråskärs sjö- 	60" ii' 35" På  Norra sidan af 
märke. 	T7T 	holnien Gråskär söder 

om  skärgrds farle- 

Tallörn eller  Tall- 60" 10' 43" 	På  holmen Ta//- 

	

skär  sjöniärke. 	25" 20'  Ut?' öra SÖd?.?  OPI  faric- 
den niellan Helsing- 

p8 
 och 

Torra Hästen sten-  60" 09' 37" 	På  ,\To.a  sidan af 
kummel. 	«14' 	holmen Torra  Ilo- 

sten. 

Svaribådan  sten-  60" 04' 37" 	På  klippan Svart- 
kummel. 	 Tö  /,ådan  Wester  ('Ut  hol- 

men  Bendern  pi 

	

I 	
Ostra  sidan af  in- 
loppsfarlednn frhn 
sjiln 	till 	Ilelsing- 

- 	 torg.  

6'. H  
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?yrtornets Höjden af 

åkhvggna- oltlene11er , 

lejis 	tiler  sjomarket ' ' 	 '  r 	k 	ii 	i 	ii 	g 	a 	i, 
;jönärIets  i  Kng. fot. .. 

far. *)fv. 	vtt. '  
(D  

Ofv 	in  nd 

FTvitt. 	tint- 35, I 	i)  Ones.  Besttr 	tf  en  fyrkantig  I)  fot bñg öppen  
a us 	( )stra ;  I'!  yttadt stockti  ut ra. i  li vars  milt en  spira reser sig  8  

Westra cli  ripe- fat  öfver timran  med  en  triangel  på  toppen. 
ler  p  erpen - reradt Tj ent  r 	att utvisa,  fan  sie  n  norris?  lumen 
ikulärt  af-  1)  emellan  tines  och Helsingfors lotspiatser.  
lade  i svar- 
och hvita 
fält. 

Ont åladt.  40,4 
2(1,8 

1859  FIelsing 
 fors.  

Består af  en  fyrkantig  14'/Q  fot hög  stock - 
timra i hvars midt  en  spira reser sig  13  fot 
öfver timran med kors  på  toppen. 

'l'jenar  till  att anvisa larleden  norrom öre, 
mellan enas och Helsingfors lotspittser. 

Hvitt. 	43 	1885 	 Bestir  af ett  12  fot högt kummel af gr- 
sten 	fot i  diameter.  

Tjenar  till  vägledning i  litre slcärqård.c 
farieth'n  emellan Helsingfors och  Ones.  

Hvitt.  32 
24 

1885 
 idradt  

1886  

Gr&hara. tJpptördt  af kilad sten i  form  af  en  styin
-pad  fyrsidig  pyramid  med spetsigt tak.  
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Benämning af Fyrskenets 

I  

n.:j  

fyr- och kän- 	Ltitiid  N. 	Byggnadens eller 
antal, utseen- 

ningsbåken  el-  Longitud  0. 	sjömärkets läge.  
ler sjöniiirket. de  och färg. .. 

Gråhara  fyrbåk.  60° 06' 18' 	1>å  klippan Grå- 
(, .  3) 	24° 59 4(y'  liara 2 mil cydvarl  

frän Sveaborg.  

1 	2  Hvita Hvai-je 	Från  SO  
blänkar 6:te 	se- 	470 30' till  

kunder 	SW2°  30 
2  blänkar 
af  I  se- 
kunds 
längd  

I  hvarje.  
Stadigt ,, 	Från  SW  
hvit.  2° 30' 

till SW 
11° 	30'. 

I  Röd Hvarjc 	Från  SW  
l)läflk. 5:te  se- 	11° 	30'  

kund  1 	till SW 
blank  af 	61° 30'. 

1  sekunds 
längd. 

Stadigt ,, 	Fran SW  
röd.  61° 30' Of.  

var Wocli  
N till No 

Stadigt 
81° 30. 

 ,, 	Från  NO  
svagt  31° 30' till  
hvit.  SO47°30'.  

Helsingfors 	 I  
ga$oljef!Irar.  
Gustaf  ssvärds 	60° 0817" På  8Ö:ra  udden  afi  1  Omvex- 

gasoljefyr. 	25' 00' 40»  ön  Gustaf.csvärd  We- 1 	lande rödt  
stor om Gustafs- 	och kvitt. 
svärds sund. 

- 	Omkring  6,' 
.0  blinkar 
i minu- 

ten. 

Stora  Östersvarth  60u 0836" 	p  
gasoljefyr. 	25" 00' 42"  len  å  

Stora  
udden af 

.cvartö. 

I I 	I):o.  ', 
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Fyrtoriiets 	höjden af ,, 

bålcbyggna- eldeneller  2. 
dens  eller 	sjoniarke ' 	 A 	n 	ni 	S 	1 	Ic 	ii 	i  fl g a r. 
sjömärlcets 	i Eng. fot.  

Oft. van.  farg. p  
öf  

Röd med  2 	55,5 1883 	Grhara. 	Tornet uppfördt rundt af hjern  på B  fot  
vita  bälten 	Onima- 
aket  på Ian- 	 lad 
ernin omå- 	 1885 

ladt.  

hög granit sckeI, antirninen - och kupolen 
af koppar omålade, ofvanpä taket  en  knopp 
nied skIedares och rökrör från vaktrummet. 

Vid inkoinniande från sjön  till Gråhara 
 skall  man  hålla sig  liioin  gränserna af  9  

vinkeln mellan  SW 20  30  och  SW Ill  30' 
 upplyst af stadigt hvitt sken och ledande 

fritt emellan alla grund intill fyren, kvar-
ifrn intill Gustafs svärds sund ledfyrarna  å 

 Gustafs svärd och Stora Ostersvartö hällas i 
'linje.  

J  närhelen  af fyren äro uppförda byggna-
der för fyr och lotsketjeningen, i hvilken 
sednare Gråhara lotsar uppassa föt- att lotsa 
fartyg från Hramtsoff's grund, beläget  4 mil 
söderom  fyren,  till  Helsingfors.  

30,5 	1883 	Helsing- 	Fyrkuren  är  uppförd  på en  ställning  at fors.  rosvirke. i närheten af fästnings vallen, pS 
resvirket står älven  en  röd målad förråds 
boda.  

51 	18S3 	,, 	Fyrkuren uppförd  på en  ställning af res• 
virke uppå fästnings vallen.  'l'jenai' i förening 
med Gustafssvärds gasolje fyr  till in-  och ut- 
seglings linje  till  och från Gråhara, stamhåll  

I  linjen  är NO  eller  SW 10  och leder fritt 
emellan grunden utanför inloppet  till  Gustafs- 
svärds sund. 



3'; 	 F I N S K 

Benamning af ilyrskenets C  _.  
fyr- och kän- Latittid  N. 	Byggnadens eller 
ningsb°ken  (1 

antal, utseen- 
1  ongitud  0 	sjomarkets  

. 

ler sjöniärket.  (le  och hrg 
a  -. 

Alexandersö 	60 03' 2B' 	På VII'  udden 
gasoljefyr. 	25  OU  r,"  .11exanders  ön 

östra sidan af  C 
 stafssvärds  sund. 

.LH  
Kuggen lotsupp-  60° 07' 46 	Pä  holmen 
passningsstuga.  25° 01' 32  LIeu I S  fi4n  A  

dersö. 

IJL 

Omvex-  Omkring 
lanile rödt 1 5O blinkar 
och livitt. i rniuu- 

ten.  

- 

Alexandersö  lots- 60° 03' 22' På  högsta liöjileii -  
uppassningsstuga.  25 	(II)'  af  .11i'xandersö Wesi  

ud ile. 

Skatakubben 	lots- 10 	tn)' 	42' På  hohneii Rica/a - 

uppassnings-  25° (5)' 10'  icuf  ben 	eller 	SIur/u- 

stu  ga. olan  I So 	Från ön 
Skatudden 	i 	Hel- 
sitigfors  hamn. 

Heighoim  eller  60 	09' 25' På  holmen 	lie/f- 	I  Stadigt 
Halfvgsholrn  21' 	r1' 	3))'  t'eigs/io!rnen 	i 	Södra livitt. 

rddningsstation. li,i  m  nen 	i 	Helsing- 
fors. 

Lökhäll fyrlykta.  60 	09'  sr1"  Pi 	k)i1)11tfl 	LÖ/c- 	I  Stadigt  
24' 58'  os'  ftäti  viii  Skatuthleus rööt.  

Södra  strand.  

= 	Från  
S /4 

 () iII - 

vei-  0 till 
ONO  ', . 
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Fyrtornets Höjden af 
)åkl)yggna- elden eller 
öetis  eller sjömärket 

sjö irkets 	itg.fot. 	: 	
a 	 Anmärkningar. 

färg. 	Ofy. valt. 
Ofv. grun1. 

Fyrkuren uppförd  på strall(len ytterom 
 fästnings vallen, i närheten af fyren står  en 

 rödmålad förråds boda. 
Tjonar  att belysa Gustafssvärds sund, och 

 är  väl synlig från  redden;  för inkornrnaiide 
fartyg blir fyren synlig  sedan Ostergrundct 

 passerats.  

En envningsbyggnad  med signalstng här 
uppassa Helsingfors lotsar för att lotsa så-
som från Alexandersö. 

Hvit,  taket 	22 
	

1883 	Helsing- 
svart. 	T 

	

fors.  

Röd. 	53 	1887  
25 

Röd. 

Röd.  

- 	176 	,, 	En  envånings byggnad med  signal  stång 
här uppassa Helsingfors lotsar för att lotsa 

 till  sjös intill Hraitttsoti's grund, Pellitige, 
Borgå, Onas, l'örtö. Söde.rskär,  till Helsing-
fots redd och  ha mii  sant  t  åter från  Ii ant neit. 

1876 	,, 	En duvånings  byggnad ineil signalstång 
här uppassa Helsingfors lotsar för att lotst 
såsom från Alexandersö.  

1883 	 En  lampa hålles tänd vid rädclningssta- 
tionen  på  holmen.  

22 	1884 	,, 	Fn  mindre lampa, ställd i fönstret  pt  
skild  person  tillhörig' byggnad, tändes vid 
nedgången och hålles tänd i två timmar  der- 
efter. 

Tjenar  för seglationen emellan Ilelsing-
foi' och Sveaborg. 
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	 FINSK  

Benämning  at  FyrskeneLs  
n'°  

fyr- och kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 
niugsbåken  el- 	Longitud  ti  sjöniitrkets  läge. 

antal, utseen- 

ler sjömärket., och färg. 
.  

Deviations mar- 60° 10 15' 	På  Söstra  sidan 
kena (taflorna)  i  24° 57' 30' 	8/COtOddel?.  

Helsingfors.  

Signal till  utvi-  60° 00' 43," 9 	På  Astron 
sande  af tiden 	5707," .5  observatoriet.  
i Helsingfors. 

Kilö  kltring  sjö-  60' 1)4' 23" 	På  klippan  Kit/i - 	- 	 - 
marke.  21° 44' 40  '  käringen, söder om 

yttre skärgårds  far- 
/eden emellan Hel - 

IL singfors  och  Pork- 

(itö  styrmärken.  600  03' 47"  Styrmärken. I)e— 	- 	- 	-  
24 0  44'20"  nedre  påödra  stran-

den och det öfre  på 
.VW  udden af  Küo 

Micheisskärs  lots- 	 På  bolmen 8/or - 	- 	- 	-  
uppassningsstuga. 	 .iiicheA/cär. 
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1-lojden af 1  - 'yrtornets  
åkbyggna-  elden eller -  

dens  eller isjöinäi'kt Anmärkningar. 
;jömärkets 'iEngfot.  

färg.  lue' 	gIuIld/ 

1871 Chefen 	Taflor uppsatta för bestänirnandeaf  far- 
för Svea- tygets  deviation, taflornas  höjd fot och bredd  

bergs 	12  fot, höjd öfver vattenytan  24  fot, sifromnia 
hamn,  på taplarna. hvilka  skola hållas i linje med 

Lutliersha  (Nikolai) k!/rkan,  äro hvita, udda 
sifrer  på  röd  fond  och jemna  på  svart, an-
talet af alla  tailor är 21  och börja frau  NW 
(13 till NW 83°. 

Plats  att svinga fartyg finnes såväl  till 
 ankars som  under  ånga och djupet tillräk-

ligt. 
Kompassens missvisning,  1888  uträknad 

efter izirnutala observationer  å  Helsingfors 
redd  30  31 W  dess ärliga minskning  6  mi-
nuter.  

Ostra  och 	32,i 
Vestra  våg-  ---j---5  
ama  svarta 
för öfrigt 
omåladt. 

- 	- 	I  Helsingfors,  4  minuter före klockan  12  
medeltid, hissas  på  masten  å  midlersta  tornet 
af observatoriet, ett svart klot,  3 1/2  fot i  dia-
meter, hvilket nedfelles  klockan  12  medeltid 
i Helsingfors, och samtidigt aflossas ett skott 
med  signal  kanonen  på Skatuciden. 

1845 Michels- 	En 14  fot hög stocktimra med tak af  3 
Repare- 	skärs. fots höjd. 

radt 	 Tjenar  till  styrmärke  under  segling mel- 
1368 	 lan Helsingfors och Porkkala; farleden norrom 

begagnas af djupgående fartyg och  den sö-
derom  klippan gående begagnas af grundare 
liggande fartyg. 

Hvita. 	30 	1887 
23 

46 
33 

Rod. 	- 	1857  

Hvardera  märkena bestå af  en  spira med 
 p 4  stötter,  på  spirorna äro fästade vertikalt, 

löpande bräder vända  åt  farvattnet från sjön 
bräderna  p S:ra niärket 17  fot långa  2'/  fot 
breda  på N:rra niärket 20  fot långa  9 1/2  fot, 
breda. 

Inseglings linjen af märk-ena leder från 
sjön förbi ön Kitö  till  Esbo  vik.  

En  envånings byggnad med  signal  stäng 
här uppassa Michelskärs lotsar för att lotsa 

 till  och från hiafvet förbi Lergrund. 



Porkkala  fyrbåk.  59° 56' 10" 

	

På den  kala  hoi- 	I 
men  Rönnskör 	114 

Fast  fyr.  
(Cc) 	2) 21° 24' 45» 

och lotsstationen.  miii  SW 1° 30  från 
Porkkala udde,  We- 
ster  om inloppet från 
sjön 	till 	Porkkala  
hamn, 

LOL4L 

- 	Från  
0 t. S 

öfver Still 
Swt.w. 

40 F 	I N 	S K  

Benämning 'yrskenets ''  
fyr 	och kEn 	L'Lttud  N 	Byg,n'ileu 	illei 

ningshaken  (1- 	Longitud  0. 	sj5märkets  läge. ,  He  och farg. n-,- 
ler sjömäiket.  

Lrnrunk sili- 	59° 57 42' 	P1. 	kunnan 	Ler-  - -  5'. 
irke.  24" 	12' 43 	f/CUIU/  

lopps 	inri  elm 	vi 
JIic/els/cären. 

Krkln  sjö-  590 59 05" På 	Kr&'kian  en - 
marke.  klippa norr om inre 1  

skärgård.c 	fan  eden, 
som 	gIn söder oni  
Raison.  

- 	6',7 

Skatakubbe  sjö 
 marke.  

A 
59° 55 .  3k' . 

 240  25' 15" 
På  klippan  ,ka ! 

talcuOb Os/er om in-
loppet från sjön  till 
Porkkala.  I  

7.6  
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[?yrtornets. Höjden af 
iåkhyggna- 	elderieller 

diiis 	eller sjomärket 
- 	A 	iii 	ii r 	k 	ii 	i 	ii 	g 	a 	r.  

ijömärkets  i Eng. fot.. £- 
färg. (liv. 	vat.t. 

(liv. 	viun1.J  

I I  

tenkumlet  I  
vitt Spiran 

röd.  

19 	1885 	Michels- 	Består af ett konformigt stenkunimel  p 
12 	 skär. 	livers  topp står  en 6  fot hög spira. 

Tjenar  till  ledning vid inkommande från 
sjön  till  Miheclskären. 

Itönn 
 skär.  

Hvitt.  34 	1867 
10.7  

kölden röd  44.2 1884  
korsvirket 

t,järadt. 

Uppfördt  af gråsten i  form  af  en  stympad 
 pyramid, 11  fot högt med  en  rund höjning 

 på  toppen af  en  fots höjd. 
Tjenar  att utvisa farleden söder om klip-

pan, mellan Michelsskär och Porkkala.  

En 24  fot hög spira upprätt h1len af 3:ne 
stöttor, fästaile ied järn bultar  I  berget;  på 

 toppen af spiran  är  anhragt  en  skjöld  i  torni 
 af  en  liksidig triangel med spetsen nedåt. 

Lemnas  åt  öster vid  in-  och utseg]ing från 
Poikkala redO. 

ockeln  grå 	163,s  
ranit oIre- 	105,5  
elon  af te- 
1 hvit  m5 

.d  lanternin 
ön och ta-
ket grtt.  

1800 
 Repare- 

rad  1814 
 höjd  

1821  ske- 
net  än - 
dradt  
1827 

1837-
1881 re-
p are  rad  

1883.  

fl  Består af  en  fyrkantig  44/  fot hög gra-
nit byggnad, (leruppå tornet  är  runOt  af te-
gel  5674  fot hvit mladt och  der  ofvanpå 

 en  jern  lanternin med koppar tak i  form  af 
 en  kupol med knopp och åskledare. 

Vid fyren finnes  en  klocka. hvari  under 
 tjocka ringes efter hvarje  10  minut i  5  mi-

nuters tid.  
På  holmen finnes  en  vaktstuga med sig- i 

nal stäng, här uppassa Rönuskärs lotsar för  
I  att lotsa från Flintgrundet  till  Porkkala  och 
Helsingfors—Sundsberg---Pikkala, Bågaskär 
—Barösund--- Fagervik och  till  sjöss förbi i 
Flintgrund och Lergrund.  

6  
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	 1" 1 N S K 

Benämnitig  af Fyrskenets  I  
n--" 

lyr 	och  k  th 	j  atitud N Bygnadeiis 	
nt  Li  utSteii 

,,,  

ningsbåken  el- 	Longitud  (I  sjöniärkets  läge.  
ler sjömärket.  (le  och färg. i 

I  

Från  Porkkal  

	

Porsö klubb 	59" 59' 10" 	På  klippati Porsi$L 	- 	- 	-  

	

stenkummel. 	«  14' 1i  klubbs 8:ra sida  i 1 , 
mil  Sijdom Wormdi). 

	

Stickeiholm. Hvit öO°  01' 07' 	På  NO:ra  sidan  a:  - 	 - 	 - 	 I 	 -  

	

kallad fläck. 	'24" 15' 35' den  högre klippan 
Stickeiholin. 

	

Bastholms  sten-  59" 59' 37' 	På  Weslliga  sidan 
kummel. 	24 0  01' 53"  'af  Basiholmen. 

	

Elgö  skatan sjö  59" 58' 55" 	På  NO:ra  sidan af 
märke. 	-u'  i'  10»  Bigsö  landet vid Ost- 

liga inloppet  till Ba-
rösund.  

	

Rönnens sten-  59° 59' 33' 	På  midlen  af  den  

	

kummel. 	23» 57' 40»  lilla klippan  Bönnen 
vid Barösunds lots-
plats. 
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Höjden af] Fyrtornets 
bålhyggna-  elden eller  

dens  ellei' 	sjömärket A 	ii 	ni 	i, 
sjömärkets 	Eng. fot.  

farg. 	lily. 	vatt.. '  

»fy, grund.]  

enow Harösund. 

Hvit. 	51,6 	1854. Uirösund, 	Ett fyrkantigt, 	10  fot högt stenkummel,  
And milt I  plaseradt  vid kanten af det branta berget  på 

1882  Porsö &ra sida,  på  toppen af kumlet  är en 
aflång  sten ställd  på  ända och  under  kumlet  
är på bärgväggen måladt en 10  fot hög reic- 
tangel  af samma bredd som kumlet, hvarige - 
nom knmlet sett  från Södra sidan synes  20  
fot högt. 

Tjenar 	till 	rättelse 	vid 	segling emellan 
Barösund  och Porkkala samt för från sjön 
inkonimande  till 	Barösund 	ellei'  till  ankar- 

plats 
 norrorn Porsö. 

Tho. 	- 	1867 ,,  Anvisar inloppet  till den  qrundare  segelle- 
den 	till 	Barösunds  fjärd ifr.n Porkkala  till 
Barösund  Norrons Wornidö. 

D:o. 	- 	1867 	,, 	Kumlet uppfördt i  form  af  en  stympad 
kon, lemnas  på Ostra  sidan af farleden,  der 

 segelleden ifrån I'orkkala  till Bai'ösuncl sö-
deroin Wormdö  förenas med  den  grundare  far-
leden Nordon1 Wormdö—Södö- Stora Fagerö 
och Bastholni.  

en mot far- 	31,2 	1856 	» 	En  fyrkantig stocktimi'a  under  spetsigt 
sden  vända 	o{ 	 tak. 
sidan hvit, 	' 	 Tjenar  till  ledning vid insegling från Ba- 
eten  må- 	 rösunds f]ärd till Barösutid.  

i 	ladt.  

fl  
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F 1 N S K I  

Benamning af Fyrskenets 
fyr- och han-  Latittid  N.  Byggnadens ('hel' 
nirigsbåken  el-  Loiigitud  

antal.  utseen- 
sjömärkets läge.  

- 

-  

ler  
- 

de  och  farg.  sjömärk't. _, 

Barösunds  lots.  -  l'å 	SJV ud,/pn 	f 	 -. -  

uppassningsstuga.  'tor I?arnö. 

Mörholms  sten- 
kummel.  

Wiboda  sten- 
kummel.  

Toppholms  sten 
kummel.  

59" 58' 52" På  midten  af  den 
54' 	ifrån  Mörliolmen  ut- 

	

gående  lea/a  /1//a 	-  
klippan.  

590 1,8' 00' 	På  Wilioda  udden 	-  
o  '  55"  utskjutande 	från  

Orsiandet.  

	

.59" 57' 45" På  NÖ:ra .cidan  af 	-  
235522"  liolmen Toppholm,  

belägen i  Barösund. 

	

HSgholms  sten-  590 57' 18" På den  SO:liqasle 	- 	- 	-  
kummel. 	l' 48"  låga udden af Hög- 

ho/men. 

	

Flackahoims  sten-  590  55' 40" 	På  SO:liqa stran- 	- 	- 	-  
kummel. 	23" 48' (14" ten  af  l"lac/cahol,n. 

	

Skansholni  sten-  59" 5(' 50" 	På den  lilla  ho]- 	- 	-  
kummel. 	23  sö  52" 	lca,ishoh,n,c  låga  

SW  udde.  
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yrtornets, Höjden af 

åkbyggna-  elden eller  I  
[lenseller sjomarketi  Anmärkningar. 
jöniärkets  Eng.  I ot.I 

farg. Ofv. vatt.  CD  

.  .P 
Ofv.  grund. 

Gul. --  1882 Barösund.  En 	envånings byggnad med signalstån; 
lil.i 	uppassa 	Barösunds 	lotsar för att  lots 
till Porkkala, I'ickala, Tvärmiiine,  Busö,  Eke- 
näs, Fagervik. 

Hvit.  1867 ,,  Ett konformigt stenkummel, 	lemons 	iä 
Vorra  sidan af farleden genom Barösund. 

D:o. 	- 	1867 	 Ett konformigt steukummel lemnas 
Södra sidan af farleden genom Barösund. 

D:o. 	- 	1888 	,, 	Ett konformigt stenkummel lemuas  t  
söder. 

Tho. 	- 	1867 	 Angifver den  djupasEc  farleden emellan 
I1öqhoimen  och Ors/andel i segelleden genom 
Barösnnd. 

D:o. 	- 	1807 	,, 	Angifver  för  uestvartifrån  kommande rätta  
I  farleden  till Barösund.  

D:o. 	- 	1867 	,, 	Angifver  för från Barösund kommande 
farleden  till Ekeuäs. 
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F I N S K I  

Benämning af I l  
fyr- och k3fl 	Latitud  N.  Byggnadens eller 

Fyrskenets 

iiiigsbåkeii  el- 	Longitud  0.  sjömärkets läge.  
lantal, ittseen- 

ler sjömärket.  d e  och färg. .  

I  

Djupsund.  Hvit  59' 56' 59" 	På  högsta  berg- 
flack. 23' 50' 12»  väggen  mot  Djup-

sundet och synlig 
öfver Korsfjärden.  

	

I 	JPrãn PorkkalsL fötJ 

Påfskr  sten- 	590 56' 40" På  SÖ:ra  udden af 
kummel. 	204'  os" holmen  Påfs/cär  vid 

farleden från  Pork- 
till  Bågaskär. 

Bågaskr  lots- 	- 	På  holmen Hög- - 	- 
uppassningsstuga. 	 Båga. 

__ 	H 
H  

DofWklubb  sten-  590 55' 16" 	På  Södra udden  af 1 -- 	- 

	

kummel. 	23» 58' 52»  holmen  Doftöklubb 
mellan Bågaskär och 
Busö lotsplatser.  

1L  
Tunnklubb sten-  59" 55' 03" På  Xorra  udden af - 	- 

	

kummeL 	23° 55'47"  holmen  Tunizklubb. 

- 	41 

.- '1  

Skjutangrund 	59° 55' 07"  Påmidten  af klip- 	- 
stenkummei 	27° 53'  ®«  pan  $/cjutangruu/  

SO  om holmen  Rat-
tan.  

- 	 - 	31  



I 	K 	E 	N. 47  

Höjden af yrtornets 
;eldeneller åkhyggna- , 	,•  

lens  eller 	sjoniarket Auuit-kniiigai. 
jömärkets 	1 	fot. 

färg. tv.vatL  
Of'. 	gnind. 

Hvit, 	-  1867 Barösund.  En 	rektangelformig 	flick, 	synlig 	ifnIn 
Korsfjärden  I  farleden från  Ekenäs  till Bari - 
sund och angifver !)jup.mund,  fläcken  är  äfvn  
synbar för ifrån  SW  kommande och angifvr 
farvattnet  åt  Korsfjärden.  

ågakär  till  B.isö. 

imlet hvitt, 	27 1888 Bågaskär  Utgöres af ett  10  fot högt konformigt sten- 
ången  och 	 - kummel, från hvars spets utgår  en (3  fot  Ikug 
qvasten  spira med  en  uppåt vänd qvast  å  toppen. 
svarta. Tienar  till ledninr  vid inkommande från 

Porkkala fjitrd  till Bågaskär. 

Gul. 	- 	- En  envånings byggnad med signalstång; 
här uppassa Bågaskärs lotsar för att lotsa 

 till Porkkala, Barösund  och Busö. 

Hvit. 	12 	1888 
	

Ett  5  fot högt konformigt stenkummel. 
5 

	

	 Tjenar  till  ledning i farleden mellan Bågi- 
skär och  Bush. 

D:o. 	26 
	1888 	,, 	Lika med föregående.  

5 

I):o. 	11 
	

1888 	,, 	D:o 	d:o 	d:o. 
5 



F' I N S K I  

Benämning af Fyrskenets  
fyr- och ktn- 	Latitud  N. Bygnadeiis  eller L  

niugshken  el-  Longitud  0. sjötnärkets hojd.  
utseen 

p  
ler sjömarket. de  och färg.  

Notklubb sten-  59° 54' 30' 	På  Norra 	udden 
kummel.  23° 51'  os,' af holmen  Notkluhb. 

Lång Espskr  59° 54' 38' På  NÖ:ra  udden 
stenkummel.  °42'  af holmen Lång Esp- 

skär. 

Torr Granö sten-  59° 54' 40" På  NO:ra  udden af  - 
kummel.  23o471  holmen Torr Granä. 

Busö landets  Non 59° 52' 18" På den  höga 
udds stenkum-  23° 37' 07» gaste 	utskjutande 

udden 	af  Barö1an mel  det. 

Småholm  sten-  59° 52' 09 På SO  udden af 
kummel.  23° 34' 4O den  lilla  s/cogbeviärla 

holmen  Småholm. 

Busö lotsuppass- 
-  På  bolmen Esp- - 

ningsstuga.  skär. 

Klobbön  sten-  59° 51' l' På  Östra udden af— 
kummel.  23° 35' 29' holinen 	Klobbö  vid 

farleden mellan  Bush  
och Jussarö. 

- 	 - 	4', 

I 

H  
FrAn IJusö sydv 



IKEN.  49  

Höjden af 'yrtornets, 
)åkhyggna- eldeneller, 

deiis  eller sjomarket  An in  ttrkn  i  ngar. 
jörnärlets iEng.  fot. 

farg. 
Ofv. gruiid. 

Hvit.  18 1888  BågaskiirH  Ett  5  fot högt konformigt stenknmm.eL 
Tjenar  till  ledning i farleden mellan Båga - 

I  skär och BusS. 

D:o.  8 1888  BusS.  Lika med föregående. 

D:o.  10 	1S88  D:o 	d:o 	d:o 	samt utmärkande  
5  hvarest 	farleden 	till 	Bågaskär aftager  från 

Barösunds  farleden. 

D:o. - 	1869  Barösunil. 	Utvisar förfrån Barösnnd kounnainle  West- 
vart 	gående  !/eiiomIarleii 	mellan 	BarS/andel 
och Moderjiolmen. 

D:o. - 	1867  BusS. 	Ett konfornugt stenkummel. 
Tjenar 	till 	ledning 	för 	Westerifrån 	O.cl- 

I  vart gående, här ändras kursen. NO:iig  emellan 
prickarna för  Skepparn/is. 

Gul.  - 	1859 En  envånings byggnad; här uppassa BusS  
I  lotsar 	för 	att 	lotsa 	till 	sjöss 	vid 	Jnssarö, 

Tvärminne,  Ekenäs,  Hästö-Busö och Barö- 
snnd. 

rbi Jussarö. 

Hvit. 	17 	1887 
I 	5  

Ett  5  fot högt konformigt kummel af grå-
sten. 

Tjenar  till  rättelse i  den  trånga farleden 
emellan Bnsö och Jussarö lotspiatser, utvi-
sande liamninloppel  1111  BasS.  

7  



51) 	 F I N S K  

Benitmnin'  af 	 I 	 - 	 .  2.  

	

1vrSleflets 	 - - 	s_  
fyr- och  kän-  Latitud  N.  Byggnadens eller 	 u  

- -- 	 aiital,useen- 
ningsbåken  el-  Longitwi  1).  sjömärkets läge. 
ler  sjömäricet. 	 d  och  farg. 	. 	9  

Skatlandet  sjö-  590 50' 57" 	På  klippan  5fra/H-- 	- 	- 	- 	5'.:  
märke. 	 ' 	landet emellan  liii- 

mai'na  .1 u son r 	iii 

A.. 	

pe)  BU 	II  

Jussarö  lots- 	- 	Uppförd  p (' fl:  - 	 - 	 -  

uppassningsstuga. 	 hujd  på  mid/en  af  
Jussaro  landet.  

Sundsliaru (Jus- 	JO  47' 2J' 	PS  klippan Sund- 	 -- 	 - 	 9',  
sarö)  båk. 	2i'' j' ham 	nibring  2' 

I 	 SW 140  från  Jus- 
sai'.  

Inderskär  sjö- 	5J° 4S' 54" 	På  klippan  Inder- 
märke. 	'' 	skär  050 0111 1-lästS- 

BusS.  

AH 
Segelskär  kän-  50 15' 51" 	På  len  längt  ut  

ningsbåk. 	2:4' .)4'  :;'0.iUn heliigua  skog- 
lösa klippan Segel-
skär vid inloppet  till 

 HästS-Biioö  och  Eke-
nis  t id  

Fråit jön  ti  

- 	 - 	 --- 	 - 

- 	- 	--- 	10  
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51  

höjden af '  ?yrtornets 
elden eller  )khyggna-  

dens  eller  sjörnitrket Anmärkningar. 
jömärkets iEng.fot.  

färg.  (ifv. 	valt.  
0Ev.  grund.  

jimlet livitt. 	1 	lS7 	Jitssarö. 	iftkef  utgöres af  vtt  7  fot högt  koulot' 
spirall 	iii 	 iiii.tt 	ti'iikiiniiiipl, li'åii livars tipi titgar iii 
trtigi'ln 	 lot lug  spira,  på hvai's ii  tre  iiiuul,uHir tiistrol 

i'iiulnia ltulu', 	 vu 	lria.iugul 	ii liruler. ruttaijdu 	uulel spvtu'ii  
'luut  firlu'ulu'ii. 

IjiIPII' 	liIririuu 	Il,rl)l5,ii'. 	lcnjuuiuupl,  att ffi  
s5  irurlud'ii utuillaju iluuso nih 	.liissu'ö  luut"- 

uuit 	iiilju1u -f 	il  I  

Gul. 	— 	1 -''it' 	,, 	En  envånings  1  -ggnad nieul uticiktorn nyu  

signalstång  ;  hi,' ilppasa Jnssar I tsar  tur 
att lotsa  Iartvg  från sjön vid  Sum/hare liii 
lJusö, Espskär nih  till  sjöss. 

[vit  åt.  Svd, 	ö2,9 	1S'uö, 	,, 	Etu  svxk;tutig stvmpad  pyramid  uppförd af  
iii åt Nord. 	; 	lh'jeuu. 	 tppi'ri.tta  spiror.  

I 	I 	 Tjvivar till 	ilk 	ui,ugsmärku_  För  luhuiplus- 
larh'uh'iu  han sjön  till Jussarö  och vidare  t II  
Busö hamn  u.alil  t  Il  Es »rkör. 

I närlun'ten al' .Eutssarö fiuuiurts  ställen,  dvi' 
koinpas'rnrtlen afviker  frän sitt normala  I i.gc. 

Iätö-1Eutö.  

Vit 	it Sul. 	.i4 	l4i 	HastO- 	Mrti'ket 	tt'  uppfOl'(lt 	il 	pii'uui' i 	nurin  al  
öd öl  Nord.  tT  Busö.  en triaiigu'I.  luvars  plan  vettal'  åt  tt),  tr'aii-

gehi  sr luekliölul meul huorisnuiulu'lt Iii1 nude Ink- 
Le' oulu tiupluu'n lörsuald mcd en  inåt,  tai'- 

lcdr'ii  i  N():hig i'ietniiug  vänd 	ia1'u. 
Tju'nar  att  uiuulu'rhiitt;u, inli'iutuiduu  från sjön 

 på Os/re  sidan af  liolmen Ilästö-Busii. 

'Puira  sidan 	71i 	1 t3l 	,, 	Bäku'n  nr  I  uppförd i  form at en stynipad 

	

Ii' °- 	lö,n 	 pvrannul, mcd åt ulla  fra sidor sluttande tak,  
riga  röda. 	 lek  lädnl  toed hrädu'r. 

Tju'uuar jemte storgsddens sjöinki'kut  \- id in-
r'r.tliiug  från sjön  till Fkniuris  stad.  



52 	 FINSK  

Benitmning  af Fyrskenets  '  

fyr- och  kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 
ningsbåken  el-  Longitud  0.  

antal  utsecu- 
sjömärkets läge.  

ler  sjomärket.  de  och fara.  0  

Stor Gadden sjö- 	59° 16' 5:" P 	Idippan 	Stor  - 	 - -  7'.  
märke. 	. -i°  ui'  OU'  Oath/en  omkring  3 

mil  i  S t. \V  ifrå,u 
 Hästö-Busö.  

Storsundsharu  50° 50' 33"  Pden  höga  bolmen - 	- 
känningsbåk. 1o18'30'torsu,md1,aru  viii  

Iariedeii  från Hästö-
BI1vik  

.Södra. 
Två hvitmålade  59° 50' 91' 	På en  klippa i Ost— 	-  

fläckar  pa  NW:ra  3°  fl4'  41!'  fran holnien  Stor - 
sundsharu.  

sidan af ön Aori/higa.  
Hästö-Busö.5°51':-o'' 	l'å en  klippa  viii 

2."  ')'  ft"  OS/i'8  ändan af  liii
-nun  j1h'llanlandrt  

löi  1  niilo iliotan 
 N t.  ()  frän  4ydl ig 

ffiieken. 

Ranisholms  sten-  50" 51' 22" 	På  Rarnskol7ns - 	-  
kummel. 	2%" 31'  "  Nordliga sida.  

HJulö stenkum-  59° 51' 11" På  södra sidan  at  - 
mel. 	23° 29' 41"  Tulö.  

Från Busö  ti  



I 	K E 	N. 53  

'yrtornets Höjden af  I 

kbyggna- eldeneller  

lens  eller sjömärket Anmärkningar. 

färg.  -- 
Öfv.  grund.  

idra sidön 	43,s 	 Håsto- 	Beetr  af  en  trekantig  stympail  pyramid  
Vit,  \Oiia 	292 	Ibpar. 	Biiö. 	övat's åt  Syd  vittancle  plan är  lK'kliölt liiCL  

röd.  •  I 878  mcl lanrnm clue! Ian livarandra ltllrisunte It 16 
1einde  bräder, från  less topi)  utgår i  Wetli 

 riktning  en arm, på hvars  ända  en  rund  tafit 
 är  fästad. 

Anvisar  ti]  lika med  Segclslcärs käiinings 
 båk  Inloppslarletlin  från sjön förbi  fIä.1ö-Bus, 

till Ekenits.  

dra sidan 	74,s 	10'S 
ernIe  den 	-- 326 
nida taflan 

 dta,  ofriga 
idor  röda.  

En  fyrkantig stympad  pyramid brädfodrad. 
3  fot  ofvanoni  tiet  spetsiga taket ju'  på den 

 från taket  ii tgh c  tule  spiran  en run, I taB 
 läs  tad. 

Tjenar  till  ledning vid insegling från sjön 
förbi fläslö-Busö  till  Ekenäs. 

Fivit  med 	8 	1087 
rarta  kan- 	 I 

ter. 

I ):u. 	I 	1807 
Ilvardera  dessa fläckar, sunt äro  qvadrat-

formiga,  äro  hvitiiiiilaile  med svarta kanter, 
hållna  ölverens  leda från sjön  till Ilästö -Busö 

 Ii tsuipassningsstäl le. 

ästö-Busö.  

Hit. 	J 	- 	1867 	Busö. 	Ett  konforinigt stenkitminel,  utvisande  
W&SW:liy  kurs från  Espskiir  till Jnlö, 

1 067 	,, 	Ett  koitui rrnigt stenkuminel ,  1  ttvi sande  kur- 
sens förändring  till West mot Skahhun  höga 
nordliga bergland.  



54 	 FINSK  

Benämning af Fyrskenets 
_. ,,cI  

fyr- och 	Latitud  N.  Byggnadens  ellei  
utseen '- 

niiigsbåkin  el 	I  onitud  0  jomaik  ts  I  tge  
ler  sjomarket. iii.  och fara 

Skabbon  sten- 	50" 51' 10" 	P  lt'n hiiga .skoq-- 	- 	 -  
kummel. 	2:2 	bevurna Sjcabbörns 

.V0r//i[Ja itildi.  

Skede  Långskltr  50" 5]' 21' 	l'å  ungefär  inidien 	- 	- 	- 
stenkummel. 	23° 05' 	«  tf Skede Långs//i.is 

.' :ra  81,10 	it  
ittkjuit 	iii  
lueig- h3  

Korsör  stenkum-  59° 51' 41' 	På  NIV:ra  udden"— 	- 	- 	- 
mel. 	.äi'21' 	 ilEti  lilla  hu)nwn  

Korsör  (Tallholm) 
 Xurtl,m RustS. 

Aspharu  sten-  50° 51' 13' 	På den  Nord/lya- - 	 - 	 - 	 -  

kummel  3°lj'5( 	s 	af  de  små  klip- 

1t01'ua 
Aspliaru. 

Hstö -Busö  lots-  - 	 ]' 	STV:ra  sidan  - 	 - 	 - 

uppassningsstuga.  if  I1äd/-Busii lidu  tt.  

Fran  Fken  

Odens 	Norra 	50° 50'  UU  På 	liTarra 	thin 	 -- 
uddes  stenkum- 	23' 23' 1  tf  Odensh. 

mel. 

Björnholms NW:ra  50' 55' 12" På 	Björnholnis  
stenkummel. 	2 0  21' 35'  NWra  wide. 

Björnholnis Westra 	50° 55' (8)' l'å 	Björn/mitan 	 - 	 -  

stenkummel. 	o 	P p  Westligaste  tultu.  



I 	K E 	N. 55  

Höjden af yrtornets, 
ikbyggna-  elden eller 	J 

ens 	eller sjörnärket 	a  
Anmärkningar. 

färg. 
Ofv.  vett.  

1 SU7 	ihisö.  Ett konforini gt 	stenkiminte] 	visande 	för 
vestin  från koniniande  ii 	Busö  gå  ende sg'lare 
att  stäfva moE Skabhörn.c  kummel och derifråni 
nied  Ostlig kurs  på  Julö.  

I Sf17 Tviirmin- Et.t 	konforrnigt 	stenkummel. synligt ifrån  
ne.  rätta farlede,n  Wester  och Osteroiu eentl iga 

SkedtIandel , söderoin hvilket farledin  cä r  med 
\VNW  och 	OSO kurs emellan flertalet  pile- 

I  kar.  

I Sf17 	,,  Ett kunformigt stiiikniarnel. angifvanile  åt  
såväl frän Skedesiind  ei  rn  trän Tvitrin  in  ne  
Ilästö-Bitsö 	kolii]iialidc 	att 	hö] 	sker 	större 
ku rsförö ndniug  ifrån  NW.iig  till  IVSW:liq  och 
i frö  ii 	NO:liy  till  OO;/ig.  

15(17 	I 	,,  Ett 	konfirniigt 	st  enk  tumid, 	augmiver  att 
l'arleihn 	o]ti 	gr 	emellan 	Aspliaru 	klippor 
fordrar derstiimtes.  en  större kursförändriny  för 
att 	eli  ärigt laseera mel  Ian  dessa klippor.  

I 5(12 	Hii.stö- En euvånings hyggnad;  här nppassa Hästö- 
I-hiiö. Ilitsil  lotsar för att' lotsa  till  Två rrninne,  Lapp- 

vi Is 	(Ich 	Ekenäs.  

eclvart. 

Hvit. 	- 	1567 
	

Ekenäs. 	Ett koimformigt stenknrnmel, utvisande. för  
S  och  SW  ifrån kommande, f'anleden  till ilvit-
sand  och Ekeitits. 

I):o. 	 1567 

15(17  

Ett konforinigt stenk uniniel, anvisar  fade-
lii åt  'fvärniinne for  trän }lvit,and och  Ike 

 näs koniniaude. synes i farleilen Nordit'rån. 

Ett konforniigt stetikimuminel.  anger  lär fran 
 S \V km nm inanihe fail  eden  till I Ivitsand,  i  ii är- 

hoten af kiiuilet  sker kurs/örändriug  från  Nord 
till  NO:lig. 

Hvit  

D:o. 

-  
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F I N S K  

Benämning 
'  

fyr- och kän- 	Latitud  N. 	Byggnadens eller 
Fyrskeriets  

ningshåken  el- Litud 0. 	sjömärkets läge.  
antal, utseen- , 

ler sjörnärket. (le  och färg. 

Jernö 	 59° 54' stenkum- 	35" På 	ferno 	VÖ:ra - 	 - 	 - 

mel. 	 '' 	21)' 39''  lwrgsuthle 

Jernl$ SO:ra  sten- 	59" 54' 15" På 	Jernil 	8Ö:1ra— - 	 -  
kummel. 	23° 2u' j"  höga  straiidu&llp. 

Hermansö hvit- 	59° 53' 37" På  Herinansö NW:- - 	 - 	 -  
målade fläck. 	219' 15"  ligt  utskjutande ka- 

la bergsudde.  

H  
Hermansö W:ra 	-  Pi Hermansö NW - 	 -- 

hvitmålade  udde litet  Westliqare  
häck, om 	(len 	Ostia flue- 

ken. 

O.._...._) 	fill..... 	 Oli)) 	0 AF 	0'))) -no 	tI,_,_,__._0 	I,,..  
flVllIldItU IVTl4 hO  In 0,) 	iii  UrffFi(0110))  a,! -  - 	 - 	 - 	

- 	I  -  
stenkummel. 	23» 1' 4(»  dets NWira berg- 

grund.  

Hermansö SW:ra  59° 53' 16" P en  berghä/l ph - 	- 	- 	-  
stenkummel. 	23° 18' 17"  SEV.liga  sidan  a! 	 I  

Hermansö  landet. 

Kummelholm  sten-  59" 51' 53" På  Kummeiholins 	- 	-• 	- 	-  
kummel. 	ju;"  l7'» SW.rabi'anta strand 

Kaitholm  sten-  59" 51' 35" 	På  Kalfhoimens 1 — 	 - 	 - 	 - 	 -  

kummel. 	23" 1 7'1i"  W.ligaste  udde'. 

Kummel-grund  59° 55' 12" 	På.  Björn/iohns - 	 - 	-  
stenkummel. 	23° 22'23»  NO:liga  stengrund. 



IKEN.  57  

yrtornets Höjden af 

.kbyggna- elden eller  o 
.  I  

Lenseller sjomarket  Anmärkningar. 
jömärkets  I Log.  fot. 

farg. Ofv. vatt. 	I  
-.. 

. 	 ( 

. 
Ofv.  grund.  

ilvit. -  167  Ekenäs.  Ett 	Iconformigt 	stenkinuniel, angifver att 
i närheten 	af liolmen 	förändras kursen för  
Nord  ifrån kommande från Sydlig  till SW:iig,  
synes  p 	farleden i Ost och  Nord. 

D:. --  1867 ,,  Ett konformigt. stenkummel, leder  till  far- 
leden 	emellan 	Hamnliolmen 	och 	Hermanso 
landet, 	der en  huu 	flack är  synlig ifrån  far- 
leden i  NO. 

Do. -  1867 En  rund, hvitmålad fläck, utvisar farleclen 
genom 	llattma/carsundet 	Westvart  åt 	Tvär- 
minne. 

D:o. 	-  1867  Il'  En  rund, hvitmidad fläck, synlig från  far-
leden Westvart  igenom Flattmakarsundet och vi-
sar farleden  till Tvärniinne  storfjärd. 

- 	1867  

D:o. 	- 

D:o. 	- 

D:o. 	-  

Ett konformigt stenkummel, angifver för 
Nordifrn kommande förändring af kursen  till 
SWIig,  och  fran Syd kommande angifver  far-
leden  till  sundet emellan Hermansö och Hamn-
holmen. 

Ett konformigt stenkummel, angifver  far-
leden för Sydifrån kommande seglare.  

1867 	,, 	Ett konformigt stenknmmel, angifver  far- 
leden för Syd och  SO  ifrån kommande.  

1867 	 Ett konformigt stenktimmel, angifver för 
från sjön vid Hästö-Bsö kommande äfvensom 
från Barösund, farleden  åt  Ekenäs  samt för. 
ändring af kurs vid Hallon.  

1867 	 Ett konformigt stenkummel, utvisar, för 
från Hvitsand kommande, (len inre farleden 
från  Ekenäs  till Barösund. 

1867  

S 



58 	 FINSK  

Benämning af Fyrskenets 
.-,,  

C  
fyr- och kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 	

antal, utseen- , 

ningsbåken  el-  LongitutlO sjömitrkets  läge.  
ler sjömärket.  de  och färg. 

L  

.  

Alörn  stenkum-  59° 50' 08" 	P 	l7iirns Xrc 
mel. 	23° 17' 08» nude.  

Tvärminne  lots- På 	05//u 	u1ul(lPfl  
af  den I,  ;a.a  3  ni  in en  

uppassningsstuga. 

Björkskär sjö-  59° 49' 42" På en  liten klippa 
märke.  23° 13' 18"  Syd om 	nära 	jö- 

bjifrkskärs hoirne  vid 
inloppet 	till 	Tvär- 
minne 	och 	derva- 
rande  hamn. 

Sjö-Björkskär  59° 49' 53" På  Björ/cskärs  SW  
stenkummel.  23° 13' lo,'  udde. 

Björkskärs klippas 59 °  49' 44" På 	Björks/rörs  
stenkummel.  23° 12' 48" I  klippa. 

Stenskär sten-  59° 49' 17" På  luöjjst  a  punkten 
kummel.  23° 11'  och i nuulten  S  det 

lilla ensam liggande 
S'tenskäret.  

Porsskär sten-  59° 49' 00" P  Nordligaste  ml- 
kummel.  23° 09' 58" den a!  Westra  Pors- 

skär. 

Från  Tvärininn 



IKEN.  59  

'yrtornets. Höjden af 

)åkbyggna- elden eller  
, , 

denseller30mt '- Aiiniarkningar.  
jomarkets Eng. fot.  

.. ,  ii' 
farg.  ()fv. vatt. 

Oft.  grund. 

Hvit. -  1867  Tvär- 	Ett konformigt  steukummel,  utvisar  frle - 

Röd. 

minne. 	letteim  uran  I  vnrmIHuc iotspiais usbvart tor 
Westerifrån  kommande.  

1856 	,, 	En  envånimigs  byggnad här uppassa Tvär - 
ybygd 	minne lotsar för att lotsa  till Hangs  udd,  
1888 	 Ekenits  Hästö -Besö Ba.rösund  och Busö.  

est-vart. 

vit vt  Nor- 	24,8 
L  Ostra  och 	16 6  
restra  samt  
ödt  p Sö- 
ll'a si(l1i.  

1880 	,, 	En  fyrkantig öppen  stocktimra  vid basen 
något bredare  än  i toppen, med  en  i  midten 
ipprest livit  stång.  

Tjenar  till  rättelse  dk  man  vid Tvärminne 
passerar genom sundet vid Björkskärs holme 

 let  Eråiqa så/callade Björlcslcärs lid/el  samt vid 
inlöpande  till  Tvärininne  hamn. 

JiviL 	-  1867 

lint. 	 - 1867 

Ilvit. 	-  1867 

I  Il  v. 	- 	I 1867  

Ett  konforinigt stenkumniel,  utvisar för ost 
ifrån kommande farleden nära förbi Björk-
skärs höga bergland. 

Ett konformigt  st.enkumnmel,  utvisar  ic 
vcsterifråu  kommande  let  tränga  in  loppet  iii, 

 om  Björkskiirs  trä  sjöinifrke.  

Ett konformigt  stenkunimel, lemnas  åt 1 
 utvisar att kursen för  Wester  ifrån  koninlanit(  

här /drändras  från  SZ,diig  till  SO:iig.  

Ett konformigt  stenkumme],  utvisar för 
Ost och  West  ifrån kommande farleden ge-
nom Porsskärs sund. 



60 	 F' 1 N 	K  

Benämning af 	 Fyrskenets 
fyr- och  kän-  Latitud  N.  Byggnadens eller antal, 

 utseen- 	 . 
ningsbäken  el-  Longitud  0. sjörnrkets ' 	

de  och  farg  ler sjömärket. 	 . 	• 	•r  

Hundhålet sjö- 	5)° 4R' 45" 	På en  liten klippa 

	

märke. 	I 23° 	'  41)' 	'/..  sjumil  lli'slrar( 
f3it Fo,'ss/oi,e,  in- 

	

F 	 vill  fai'kden 
stra Hangu  fjärden.  

Kummelskär  sjö- 	9° 4' 55" 	Pit  klippan  Etua - 
märke.  23°U7' j"  i,ti'fs/,är tn  knapp  

mil \Vest  om Pors-
skar.  

Kummelskär  
styrmärken.  

	

Ostra. 	59° 48' 45" 	Beläget  pit  holmen  
)30()7 44'  180,/lIZ Ku.mmelskdr 

j
., 	vid  farletlen  unge - 

	

Westra. 	59° 48' 45" 	Tl,läot.  nå.  .ca,nmc  
23° 07' 23"  

Andalskär  sjö-  59° 48' 26"  
märke.  23° 02' 07"  

- 

- 

- 	Kl  

- 

/,ol,n,'  

På  klippan  Andals- - 
kär vid  skäryårdsfar-
leden  it  (Jstra Ha.ngLi 
fjärti. 



IKEN 	 61  

Fyrtornets Höjden af 

)åkbvggna- eldeneller  

dens  eller 	sjömärket An m ärkn in gar.  
sjömärkets 	iEiig.fot. .  

färg. 	..° 	IJ  
Of'. 	grInd. 

orra, Ostra 	27,3 	1RSt; 	Hango- 
ch Westra 	1,6 	uitnth- odds  inre 
dorna  svar- 	 alt 
t På 2/3  liöjd 	 184 
ppifrån  och 
edra  1/3  de- 
ii jemte spi- 
n  och visa- 
n hvit,  So- 

ra  sidan röd. 

stra, 	Södra  40,6 	1856 
ch Westra  i  ommå- 
'dorna  svar- ladt.  
på 2/3  höjd  1884 
pifrån  och 
dra '/ 	de- 
n hvit, Nor- 

sidan och 
iran  röda,  I  

asten  svart.' 

7 

En  öppen stoektimra fran hvars midt re-
ser sig  en S  fot ]ång spira, med  en på top- 
pi  fästad  åt  farleden vänd visare. 

Tjenar  till  rättelse vid segling öfver Ostra 
Hangö fjärd.  

En  fyrkantig öppen  stock  timra med  en 
 från midten nppgende spira med qvast. 

Tjenar  till  rättelse vid passerandet af skär
-çjårdsfarleden öfvcr Ostra Hangö fjärd. 

piran  och 	55  
triangeln  
aita  korn- 
ht  ilVit.  

53 
32 

1885 	Hangö p  
inre.  

1885 	,, 

ilvardera  märket består af  en  rund spira 
iippstitlld i ett  6  fot högt stenkummel och 
vid toppen försedd med  en  likbent spetsvink - 
hg  triangel af horisontelt fästade bräder, med 
mindre rnellanrnm. 

Dessa märken som äro ställda i riktning 
 0  och  W på  ett afstårmd af  75  famnar frän 

livarantira tjena i förening  till  stainhåll  vid  in-
segling från Hangö  till  Tvärminne och tvärtom.  

rca. Ostra 
 Ii Westra 

 loma  till 
 uppifrån 

mta nedre 
ileleji hvit 

idra sidan 
röd.  

25,8 	1856 
7,8 

En  fyrkantig öppen st.ocktirnra. 
Tjenar  till  rättelse vid passerandet af skär- 

gårds farleden  öfver Ostra Hangö fjärd. 
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F I N S K I 

Benämning af D 0  Fyrskenets = 
fyi 	och kan 	i  atitud  N  Byggnadens  diet  
ningshtken  el 	LoiigitudO 

antal utseen 
sjomarkets lage  

- 
n  

ler sjomitricet.  de  och farg 	i  
I  

Hangö  stads 
brandtorn.  

0 

59° 49' 3" På  eli  icry  2 I{angO 
o'  stads  mark,  i  NO 

11 0 _3h/2  mil  från 
Hangu fyrhåk och 
i  NW 5°-200 fam-
oar fran  närmaste 

 strand. 

Högholm gasoije-  50'  lO'  1" 	På  Höq/wimnen.c  I Omvex- 5)) lliii-  Från  SW  
fyr.  ..j'  VW:ra  udde. landeröda kar i mi -:27° öfvr 

 och hvita ntiten.  W  och  \ 
blinkar,  till NO  

Skogshuggningens  5) 49' 24" 	PåmiltenafJugs- 

gasoijefyr. 	>2° 15' 19"  /wqguinqen  pä Hang  
nide.  

Ornvex-  50  tö-
ande grö- kar i  mi- 
na  och 	noten.  

I  livita  blin- 
kar. 

Från  So 	I', 
3° till 

SO 52. 
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'yrtornets Höjden af  I 	 - 
khyggna-  elden eller  

lens  eller sjomarket  Anmärkningar. 

färg. Ofv.  valt. 
öfv. 	grund. 

i,inet  grå-
nIt, taket 
jusgrått. 

ist) 	issö  
67 

ilangö 	Toimet uppfördt  af trä fyrkantigt nedre 
nöds  ii cc. le] en  i  torni  af  en stvmpad pyram  i  I,  ötre de-

len rektangel forinigt med  en  balkong och 
spetsigt tak hvarifrån titskjnter  en  stång med 
vindflögel.  

Fran  sjön itikommande fartyg böra bringa 
tornet i  NW 210  och dereitor styra  på  tiet- 
samma  tills Hangö  fyr konmier i  NW 64°, 

 denna kurs leder  på  östra sidan af  31  fots 
grundet Makaroff  på 1/2  kabellängder från 
detsamin  a 

rh oron hvi 
ned svart 

 talc.  

23 
4'/ 

I SSR Hangö 
 trite.  

Ett af korsvirke och bräder uppförd fyr-
kor hvarå lyktan  är  fästad. 

Tjenar  att väg]eda fartyg från Hangö hamn  
Nord  om Högliolmen  och  förbiMejerfeidts grund, 
samt vidare förbi holmen  Höqklubb,  sålunda 
att  sedan  fyren passerats nära om Babord 
fortsättes med samma kurs  till  Uthyggn  ingen 
fyr blir synlig,  då  vändes och styres  på Gu-
stafsvärns  fyr,  hvilken lemnas om styrbord och 
vidare ut  till  sjöss, samt  vise versa till  ham-
nen. 

vit med 	16,5 	1888 	Hangö 	Tjenar  att ifrån sjön förbi Giistafsvärn 
vart tak. 	41/ 	udds inri, fyr väg]eda fartyg  till Hangö  hamn, slnnda  

	

/2 	 att  då  Gustafsvärns  fyr passerats styres rätt  
på Skogshyggnings  fyren  tills man  inkommit i 
flögholinens fyrs  lysvinkel, hvarefter sistsagdu 
fyr passeras nära intill om styrbord och  vise 
versa  ut  till  sjöss. 
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F I N S K  

Benämning af Fyrskenets 
fyr- och  kän-  Latitud  N. 	Byggnadens eller 

antal,  utseen- 0 

ningsbåken  el-  Lonud. 	sjömärkets läge.  H'  
ler sjömärket.  de  och  fä 	 . rg '  _. 

Gustafsvrn  klipp.  59° 48' 10" 	Pä  Xoiiu .cidaiz  af 
fyr.  22° 56' 35"  11I)lmefl 	(lusta  fcc//ri, 

-  

( 	o).  
vid 	inloppet 	frai' 
sjön  till  Hangö  hamn 
uti ett 	fyrvaktare - 
stnan  pä 	nlmnde 
l)lnle 	pplörlt.  tyr- 
hantigt trI  torn.  

Örskärs sjö- 	59° 47' 25" P? 	SW.'ra uddeti -  
märke.  22° 55' 32"  af 	holmeui 	Örsk//r,  

En  röd 	ilvarje  Frän  So 	8', 
blink.  5:te 	se- 23° 20'  

kund,  till SO 
38° 20'.  

Stadigt  ,,  Från  SO  
hvit.  38° 20' 

till SO 
48° 20.  

Två  hvita Hvai'je  Från  SO  
blinkar.  4:de  se- 48° 20'  

kund.  till SO 
03° 20'.  

Stadigt  ,,  Från  SO  
rödt.  03° 20'  

öfver  0  
och  N till 
NW 81° 

20'.  

- 	 - - -  9'  

IL  
vid farleden  crocI

-lan  Rnssaru,Hangi/ 
båkland  och  Orsklrs 

 holme samt  vector 
 om Örskär  till  Ny-

hamn.  

Låglands kubben 
sjömärke.  

A.  
590 47' 48" 
22° 55' 27" 

På li5gsta  delen af  - 
ki»pan LånglanJc  
ko bien, vid  ml 
pet  frAn  söder  till 

 Nyhamn, vid farle-
den  vester  urn Or- 
skärs  hohne.  



IKEN 
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'yrtornets Höjden af 

)åkbyggfla- eldeneller 

deiis  eller sjömärket Anmärkningar. 

färg. YYPL -  I  
Ofv.  grund.  I  

Röd. 57, 
34 

1888 Hango. ty ilvictan bt evlii,drisk af hroiis med ni mit 
hoppar tak försedt med viudfiögel vid  in-
segling hör  man  hålla sig inom gränserna 
för det stadiga hylla skenet, iakttagande att 
det begränsas  åt Oster  af dubbelt  huiti  klipp- 
then  och  it Wester  af enkelt  rödi  klippsken. 
Fyren kringgås öster om  på  cirka  2  kabel-
längder, inkommen  (let  stadiga röda skenet 
kan  an/cras  norr om  fgren, hvarvid likväl bör 
märkas att i  NNW j 'sV på  omkring  1/2  Eng. 

 mils afstånd fran  fyren finnes ett grund med 
 30  fots djup utmärkt med  en  krpsspric/c if-

vensom  att södra gränsen af det stadiga röda 
skenet  faller öfver  kanten af ett  ref  norr om 
klippan Ankargrund, belägen omkring  600 Ibm

-nar i  W / N  från fyren.  

iidt  med cii 
fot  bred 

rtikaI rand 
iå timrans 
;ödra  sida. 
ölden hvit. 

Rödt.  

63.s 
19,s 

47,7 
17,5 

I 8(18 

1868 

Hangö 
uiliis 

 yttre. 

En S  fot hög stoektimra hvaröfver utgår 
 en 13  fot hög spira, vit toppen af spiran  är 

en qvadrat formig  genombruten sköld af  7 
 fots höjd fästad, sköldens ena hörn står upp-

rätt emot sl)irafl.  

En 18  fot hög och af  6  stöttar upprätt-
hållen spira med ett kors  p  toppen.  6  fot 
nedanom toppen äro två stöttor förenade med 
spiran förmedelst bräder, hvarigenom  en Ii 

 fot hög romboidalisk sköld bildats. 



FINSK 

Benämning af Fyrskenets  ._ 
fyr- och kan- Latitud  N.  Byggnadens eller 

antal,  utseen- 
,  

ningsbåken  el-  Longitud  0,  sjömärkets höjd.  -r  

ler sjömärket.  de  och färg. 
I  . 

Hangö  fyrbåk  
(03) 

 och  Iotsstation. 

590 40' 00" 	På SO  oS/an  f 
22° 58' 08»  Rasnirö halme  ('Ilar 

 Haiigö båkland, vi(l 
inb1  pet  från  ojön 

 till  HangS  udds redd.  

I  Tivit.  lat  Eu  blänk Hela  ho- 12',  
fyr med  hvaran- risonten. 
hliink. 	nan  mi- 

nut af  6  
sakon - 

ders  var- 
sktighet.  

Hangö  udds yttre 
lotspiats lotsupp- 

passningsstuga. 

Hangö  udds inre 
lotspiats Iotsupp- 

passningsstuga.  

På  Ostra sj(lnn  af 
 

l 	-  
Russarö  eller  HangS 
båkland.  

På  Tel/udden. 	- 



Röd. 	 1857 

edra delen 	111,9 
grallit hai' 	69s  
ss naturli-
färg, ötr(' 

len tegIet 
laiiternin 

F1')(l.  

1815 
1831 
1857 

 skenet 
äudradt 

 [862  och 
 1863 

Hangö 
 udds 

yttre. 
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yrtoriietS, 	"j'-" 
eldenellei:  

åkbyggna- 
sjömltrket lens  eller 

jömitrkets 	i Eng. fot, 
:  

färg. 	Ofv.vatt. ,P .  

Ofv.  grund.  

A n m ä r k fl  i  n g a r.  

Tornet åttkantigt hrgdt af tegel  p  granit 
sockel, lanterninens rtrnda. kupol  är  försedd 
med  en  klotformig knopp  å hvilken åskieda

-ren  är  anbragt. Fyren skyddar emot grund 
 på  Finska kusten och angifver inloppet  till 

HangS  redd. 
Vid fyrbken finnes  en  klocka  hvarmed  un-

der  tjocka klämtas  5  minuter i  sender  med  10 
 minuters uppehåll emellan klämtningarna. Af- 

yen  finnes vid håkeo internation.el  signal sta-
tion  och  stamvarninqs  samt  iifräddnings  station  
med ra/cell apparat.  I  tjocka ock vid disig 
luft lossas två skott tätt  p hvarandra hvarje 

 femtonde minut  under  hela tiden vinter trafi-
ken pågår  år 1889-90.  

Byggnaderna för fyrbetjeningen äro be-
lägna  på  östra sidan af holmen och synas 
illa från sjön.  

Under  krigsåren  1853-1856 (lä Hangö  fyr-
båk var nedtagen och inga remmare utsattes, 
gjorde fienden  en gcnomhyggning  i skogen  å 
ilangö  udd. ffi midten  af genomhuggningens 
NW:ra sida qvarlemnades  en  trädgrupp, efter 
hvars läge i genomliugguing  man  vid inseg-
lingen  till HangS  udds redd kunde  gå  fri alla 
grund ifrn  370  07' till 52° 45' SO.  Sagde 
trädgrupp tagen i  JVW  450  45'  och i midlen 
af genomnhugguing'en kan således nyttjas så-
som stamhällsmnärke för insegliug  till HangS 

 redd. 

En envnings  byggnad med  signal  stång, 
här uppassa Hangö iidds yttre lotoplats  lot- 

för att. lotsa ifrån sjön vid Wiadislav's 
grund  till Hangs  stad,  Hangs itdds  inre  lots-
plats  och  redden.  

D:o. 	- 	162 	HangS 	En  envånings byggnad, här uppassa  Hangs 
odds  inre.  (1(1(10  HFC lutoplats lot.sar  för att lotsa  till 

 Tvärminne, Kimituström, Jungfrusund samt 
 till  sjöss vid Wladislav's grund. 



Gamla Tulihol 
stenkummel 

östra Kitsk 
Norra styrmär 

Slidra styrmär  

I  
Skiljegrund sj 

märke. 

59° 48' 28" 
220 55' 40" 

22 0  54' 06" 

59° 48' 16" 
220 54' 06" 

590 48' 37" 
22° 52' 52" 

Kytskär  sten 
kummel. 

Skjälsten sji 
 märke.  

A 

590 48' 48" 

590 49' 00" 
22 0  52' 15" 

68 FINSK  

I  Benämning af Fyrskenets 
fyr- och  käji- 	Latitud  N. 	Byggnadens eller  

a.ntal, utseen- 
ningsbåken  el- 	Lngitud O 	sjömärlets  höjd.  
ler sjömärket. de  och färg. i 

Fran I-{angö 

På  iV,a ulde  af 	- 	 -- 
gamla Tull/wlm.  

P  (len Östra  if - 	- 	- 	 6' 
le till Sgruppeil  Kit-

sicär  höran  &le ho I mar 
 vid stora farleden 

mellan  HangS  udd 
och  Jungfrnsund.  

Beläget  p  samma  - 	- 	 - 	7' 
hahne  som  nä.otföre- 
gående.  

l'å  dcii Westia  af 	- 	 5'.2 
ile två Norr om 
Sgml IiTits/cären 
helägiiaöfvervat.fons 

 klipporna  Ski/fe-
grund.  

På  SWra  sidan  - 	-  
af (len lilla klippan  
Kyfsicär.  

Pk  klippan Skf  äl-  - 	- 	 6',9 
sten vol Inri eden 

 einel lao HangS  udd 
och  Jimngtmnoiind  ge-
nom  slciin'gåmden  ii 
vestra Hangs  fjär- 
len.  



KEN 	 69  

rtornets  Höjden af  
kbyggna- eldeneller  

	

ens  eller sjömärket 	 F  

: 	
n 	 Anmärkningar. 

färg. 	 ' --- 

	

grunLi 	I 

rdvart. 

ilvitt. 	— 	1S67 

)iran  och 	32,6 	1885 
riaiigel  a 	26,3  
aita  men 
inlet hvit. 

Hangö 	Ett kouformigt steiikummel, tjenar att för  
adds  inre. \Vestvart gående utvisa det Icursen här för-

ändras och utloppet Westvart fran ilangU 
redd. 

Hvardera  märket utgöres af  en  rund spira 
som  är  uppstå!  hl  i ett  6  fot högt steiikum-
nie! och vid toppen försedd med cii likhent, 
spetsvinklig genombruten triangel af bräder i  

F  horisontelt  läge. Märkenä stå i N—S  på  ett 
 I aiståiid  af  28  famnar från hvarandra. 

D:o. 	38 	1885 I 	 fl 

22 	F  
Hllna öfverens tjena  dessa märken högst 

 10  fot djupgående fartyg  till  ledning vid lärd 
det grunda och trånga ftcrvattnet genom 

SIcj'äistens sund  ellei'  Skjälstens  paret. 

fl  

Svart. 	21,4 	1886 
19,4  

Hvitt. 	- 	1867 

rra  och 	36  
ra sidorna 	17,5  
'ta  på 2/  
ijd  upp- 
ii. iiedra1/5  
en ,j emte 

 ra delen 
 h  spiran 

samt  SO- 
och  We- 

a  sidorna 
te spirans 
dre  del  
röda.  

Består af  en  i klippan inhoi'rad  11  fot hög 
jernstng vid livars topp  är fiistad en  spira 
af trä med  en  vid densamma aubragt med brä-
der i horisontelt läge hekll bl genombrutcu 
liksidig triangel i Ostlig och Westlig riktning 
med basen uppåt. 

Ett konformigt stenkummel, angifver  den 
 grundare farleden; kursen  YW.'iig  på Ostra  

sidan  Slijälstens  sjömärke.  
En  fyrkantig öppen stocktimra, fran hvars 

midt  en  spira utgår  8  fot högre  än timran. 
Tjenar  såsom märke för inre farleden vit! 

passerandet igenom  den å SO:ra  delen af  We-
stra Hangö tjärd  i närheten af Hangö udd 
befintliga ögrupp; icke lngt fran niärket skil-
,jer sig yttre farleden hvilken kan nytjas af 
ända  till 16  fot djupgående fartyg från  den 

 inre för endast  11  fots djupgående. 
Farleden emellan Hangö och Kimito kanal 

går jemväl invid detta märke. 

1856 
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I 
Benamning af I  

Fyrskenets 	Z  
fyr- och ki%n- 	Latitud  N. 	Byggnadens eller 

ningsbåken  el- 	Longitii). 	sjömärkets höjd.  
antal, utseen- 

ler sjömärket. de  och Mrg. 	 °  

Kålagrund  sten-  59" 49' 32" 	På  dcii JVv'stliqaste  
kummel. 	22° 52' 10"  och  me/lees/a  af  klip- 

Måsholm  eller 
 Kummelgrundet 

sjmrke.  

A 
59° 52' 42" 
22° 51' 10" 

pOIIiit 	Åiifogiuiuls 
I\Tl/.ra kaiit.  

På  klippan  ]lIås-
holm  eli  ,'i'  Kuin  ou'l-
grund vid farleden 

 fl-ån  Hangö  till  Ki-
mito  ström öfver 
ilangö Westra ijard. 

— 	(V  

nsten  sjömärke.  59° 49' 45" 
22° 47' 50" 

P.  Idippan Ln
-sten vid farleden ge-

nom skäi-gårdcn uti 
SO:ra delen af  Hangö 
fjården.  

Ankargrundet 	59° 50' 18»  
stenkummel. 	22° 49' 25" 

På den  låga lilla — 
ho/men Ankar qrnnds 
vesiligaste  udde. 

Hamnholms -kub-  59° 50' 30" 	På  U'estliyu u1,/en — 	—  
ben  stenkummel.  22° 48' 8o"  af lilla iiiirgliolnien 

Hamnhoimskithben. 



	

cia. Otia 	31  

	

Södra  p 	244  
höjd  11)j)- 
ån  svarta 
i  den  ne- 
a de-
jemte öf-
delen af 

 ran hvit 
t Westra 
fl  och spi- 
ss nedra 

 el  röda. 

1856 

1867 

TKEN 	 711  

rtornets,  Höjden af 

kbyggna- 	e1deneller  I  

ens  eller 	sjömärket Anmärkningar. 
ömärkets  Ii  Eng. fotj 

färg. 	
Ofv.vatt.  

Ofv. grinid.  cl-  I  

lEvitt. 	- 

RÖdt. 	31,8  
i 	27  

1867 

1858 

Hangö  I 	Ett krniformigt stenkummel, utvisande stål- 
idds mcci  let der utpriekade  farleden från Hangö udd 

 till Kimito  ström aftager från farleden  åt 
 Jungfrusund.  

Tlppfördt  i  form  af  en  genomskinlig stym-
pad  pyramid, slunda  att  6  spiror luta emot 
hjertspiran och äro sinsemellan förhundna  å 

 tre ställen med tvärribbor i horisoutalt läge. 
Tjenar  till  rättelse emellan Hangö udd och 

Kimito kanal öfver Hangö Westra fjärd.  

Ilivitt 	- 	1867 

En  öppen stoektimra med  en  från dess 
midt öfver timran utgende  12  fot lång spira 

 å hvars  topp  är  fästad  en  visare pekande långs 
farleden. 

Utmärker  den Westliga  eller djupare  far-
leden emellan Hangö udd och Jungfrusnnd ge-
nom SO:ra delen af  den å Hangö vestra  fjärd 
belägna,  till ilangö  udds landet gränsande 
skärgård. 

Ett konformigt stemicummel, utvisar Söder 
ifrån kommande stället  der  stor lcursftr/indring 
göres ifall farledenvesteroni hergholmen Hamn-
holmsklubben genomgås. 

Ett konformigt stenkiimmel, angifver  far-
leden  Wester  om Harnnliolms knbhen och för 
Ostvart gående att  kurx/lröndring skall ske  på 
Westra  sidan af holmen ifrån Sydlig  till SO:lig. 



72 	 FINSK 

Benämning af Fyrskenets 
fyi-  och kän- Latitud  N. 	Byggnadens eller 

ningsbåken  el-  
antal utseen- 

Longitud  0. 	sjömärkets höjd. 
- 

ler sjömärket.  de  och färg. ' 	 .  

- 	 - - -  Skomakaren sjö-  590  50' 53" På 	klippan 	ko- 7'  
marke.  melcaren  uti tarvatt- 22 0  48' '2°»  

net eniellan Hangö 
AL  udd 	och 	Jungfru- 

sirnd, 	igenom 	den 
S0:ra  delen af Hangö 
Westra  fjäril beläg- 
na skärgård. 

Rönnskltr  eller 
 Lill-Kålen sten- 

kummel. 

Trehålet sjö- 
ml(rke.  

IL  

59° 51' 26" 
22° 47' 00" 

590 51' 58" 
22° 46' 10" 

På  Ostliqa  sidan 
och  å noidten  af  den 
en.camma  mindre  ho!- 
men  Rönnslcär äfven 

 kallad  Lili-Kolen.  

På  klippan  Treliå
-let  emellan Hangö 

udd och Jungfru-
sund.  

Köpmanskär 
 stenkummel.  

La 
59° 53' 02" 
22 0  43' 56" 

På  liögata  höjden 
af berghulrnen  Köp-
manskär. 
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rtornets, Höjden af 

kbyggna-  eldenellei  n  
ens  eller sjömärket . 

-  n  Anmärkningar.  
ömärkets i Eng. fotJ 

färg.  Öfv, vatt.  P  ta 

37.7 	1856 	Hangö 	En  fyrkantig öppen stocktimra, med  13,6  
udds inre, fot ötver timran utgående spira i  whiten, på 

hvars topi) en arm  eller visare  är fl.stad  ut-
märkande sträckniugen af farleden. 

Tjenar  till  ledning  wider  färd emellan 
Hango udd och Jnngfrusund  it  ()stra  delen  a 
Hangö Westra fjitrd. 

- 	1867 	,, 	Ett konformigt stenkummel, anvisar för  
\Vest ifrhn  kommande, farlederna, (lett (Ijil-
pare Wester  och  den  tirundare  Öster om  ho]- 
men. 

39 	1856 	,, 	En  fyrkantig öppen stocktimra frän hvars 
midt  en 16  fot öfver timran utgitende spira 
reser sig med  en  visare  p2  toppen  pekaink 
längs farleden. 

Tjenar  att utvisa farvattnet emellan Hangö  
11(1(1  och Jungfrusund, uti farleden  it  Hangö 
Westra  fjärd.  

I  närheten af detta märke och  SO  om det-
samma delar sig farvattnet, bildande  en  yttre 
och  en  inre segelled.  

40,9 	1858 	,, 	Ett kägelformigt stenkumme] försedt nieti  
en hjertspira  it  hvars  topp  är anhragt en  vi-
sare pekande  åt  farleden  på den  Södra sidan 
af holinen som bör passeras, samt angifvei 
segelleden emellan Skomakarens och Trehå-
lets tränga sund i farleden från Hangö iidci 

 till Abe. 



74 F 	I N S K  

Benämning af Fyrskenets 
fyr- och kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 

antal, utseen- 	8 ningsbåken  el- [ongitud 0.  sjömärkets läge.  '1 n—°°  de  och farg. 	s 	g. ler sjömärket.  
_________________________________  I  

Ryssklubb sjö.  59° 53' 55" På  klippan Ryss-  —' 	— —  7' 
marke.  220 40' 50" kuhh  vid  den å Han- 

go Westra tjärd till 
Jungfrnsund 	gåen- 
de farled. 

SWan sjömrke.  39° 55' 35" 
22 0  35' 52" 

P3  klippan  Sn/an 
vid tarleden emellan 
Hangö och Jungfru-
sund.  

Uddskr  sten. 
kummel.  

	

59° 54' 56" 	På den  Sydligaste  

	

22° 31' 58" 	Udds/törs liolmar 
SW:ra  sida. 

Furuhoim  sten -  59° 54' 14" På  höga skogsbe- 
kummel.  22° 25' 24"  vuxna  Furuhoirn,  af- 

yen 	kallad 	Fårö, 
klubbens sydvestliga 
bergbrant. 

Strömsgrund  sten -  59° 55' 06" På  kala herghol- 
kummel.  22° 24' 05" men 	Strömsgrunds 

NO:liga  sida. 

Elgashoim  sten -  59° 56' 45" På  I%TO:liga  udden 
kummel.  22° 24' 48"  af  S/cogsholrns  landet 

Ernäs  udden, äfven 
kallal Elgashilni. 
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yrtornets Höjden afi  I 	n. 
kb 	 -  ygg  a elden eller 

enseller sjomarket '  Anmärkningar. 
ömärkets i  Eng.fot. 

färg. Ofy. - 

Ofv. 	grund.I 

rra, 	Östra  43,s 1856  Jungfru-  En  fyrkantig öppen stocktimra, fran hvars  
Ii Westra F 	sund. miöt  utgår  en  spira,  18  fot högt öfver timran  
oma  svar- mcii  en  visare pb toppen.  

2/ 	lijd  Utvisar 	farleden 	emellan Hangöudd 	och 
)ifrån  den  i Jungfrusund öfver Hangö Westra fjäril. 
li-c 1/3  de-
,jemte  spi- 

och taf-
hvita, Sö; 
ra sidan 

röd. 

- 	1867 

En  fyrkantig öppen stocktimra med  en 
 spira i inidten,  på  brors topp  en 4  fot lbng 

visare fästats.  
F 	Utmärker stället  der  farleden grenar sig  
F den  ena  till Jungfi-usund  och Dahlivik,  tien 

 andra  till  Jungfrusunds lotsuppassningsställe 
i Högsåra  by  samt vidare norrut.  

Ett konformigt stenkummel. Visar  Wester- 
ifrån Iconimande farleden  till  Högsår och stål - 
let, der  kursen ändras  till WSW:lig  för att 
behörigt passera Jungfrusundet,  /warifrån Jcur-
sen blir WNW.lig. 

Ett konformigt stenknmmel, angifver stäl-
let  der  kursf/irändring  till NW:lig  och N:lig 
skall ske och utvisar farledeii Norrom Furu-
klubben. 

lorra  och  F 	36 	F 1880 
tra sitlor-  F 	27  i  2/  upp- 
n  svarta,  I  
ra '/ ile-
jemte spi-
s öfra  del 
h tafian  F  
ita saint 
ulra  och 
stra sidor-
jemte  ne- 

delen  al 
rail  röda.  

I 1-ivift. 	- 	1867 

I 	l): 

1867 

- 	1867  

Ett konformigt stenkuminel, angilver  far-
leden för såväl N:d som S:d ifrån kommande 
och  der  kursföråndrinq  sker  till N t.  W.lig.  

Ett konlormigt stenkummel, angifvcr  till 
N:d  ifrån kommande seglare farleden med 
Sydlig kurs  på  &römsgrunds  kumlet. 
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Benämning af 	
Fyrskenets 

fyr- och kän- Latitud  N.  Byggnadens eller 
ningsbåken  el- 1Jjitii1.  sjömärkets läge. antal, utseen- 
ler sjömärket. 	 de  och  farg.  

Kuggörns sten-  139° 58' 18" 	P1 (let  låga skå- - 	- 	- 	- 	- 
kummel. 	97 	ret  Kuggörns Wliga 

sida. 

Jungfrusunds  lots- 	 På  Ö.ra berqs - 	- 	 -  
uppassningsstuga. 	 stranden vid  Höqsår  

by.  

Norrö eller  De- 590 59' 50" 	På  lägre  NO:liga - 	- 	- 
gernäs  sten- 	22° 22' 27»  stranden af skogs- 

kummel 	 bevuxna liogallorro- 
landet,  äfven kalladt 
Degernäs. 

lIamnholm  sten-  I  60° 01'12" 	Vkj.  stranden  på 	 - 	-  
kummel. 	22° 22' 10" 	VO:ra  sidan af 

Hainnholmen.  

Sandskär sten-  60° 02' 40" 	På  låga udden  å - 	 - 	- 	-  
kummel.  22° 22' 20"  Ö.ra siilan  af skog-

bevuxna  Sands/cars-
ho/me. 

Espskär  sten-  1)) 05' 28" 	På  JVgasfe  udden - 	- 	- 	- 
kummel. 	22° 19' 26»  af lilla holmen  Esp- 

skar. 

Höglands sten-  60° 06' 27" 	På den  höga  s/cog- - 	 - 	- 
kummel. 	22» 19'  ()()« hevuxna  ön Böqian- 

dels )VO:ligt uts/cju-
tande bergsudde. 

Långholm  sjö-  60° 07' 45" På  S:ra  udden af - 	- 	- 	- 
märke. 	22° 17' 15»  Långholmen vid in- 

loppet  till  Pargas- 
port  från Gulikrona 
fjärd. 



IKEN. 	 77  

'yrtornets, Höjden af 
 åkbyggna- ildeneller , 

	

lenseller sjornarket 	 Anmärkningar.  
jömärkets 	fot.  

	

Ofv. vatt. 	2' 	t  
farg. 	.- 

Ofv.  grund. 

Hvitt. 	- 	1867 	Jungfru- 	Ett  konforiidgt tenkummel. iitvsar  åt stl- 
sii  ud. 

	

	vI  I  Svd sunt  N nrdifi'Iu konmiatitle  seglare  far- 
leden  vesterom ( ranhulmen. 

Ilöd. 	- 	1 Sh2. 	,, 	En  envånings  hyggnail  med signalstång;  
Yvhvggd 	här uppassa  .Jungfriisurids 1otar  för att lotsa  

1889 	 till ilangö  udd,  Dahlshruk, Abo. Gullkrona,  

	

I 	 Lolim och  I'argasport. 

Hvitt. 	- 	1867  

D:o. 	- 	1867  

D:o. 	- 	1867 	,, 

1):o. 	- 	1 8( 7 

J)a,. 	- 	1867 

30 	1882 	Pargas - 
20  

Ett  konfurmigf  stenkummel.  angifvor  för 
 S:vardt  gående  farledeti  emellan Lindholmen 

och Norrön. 

Ett konformigt  stenknmmel, angifver  far-
leden  lIr N:difrn  kommande och  så/het  der 
en  misuire knrsf3rärtdrinq  sker. 

Ett konformigt  stenktiinniol,  utvisar  far-
leden  förnl  ml igast åt. N:il  ifrån kommande 
här sker i/fern kursfirän/riny  från  S till SO:lig.  

Ett konformigt  stenktimniel,  anvisar  farle-
den  med  N:dlig  eller  S:lig  kurs. 

Ett konformigt  stenkiinmiel. tngifver  it 
sväl N:il  soi O:variifrän kwnmande  rätta, 
farleden. 

Ett fyrkantigt  11nt träk ummel  något. bre-
dare vid basen,  frito  dess  midt.  utgör  en  spi 

 6  fot  öfver tiniran  med  å  dess topp  fitsi  ui 
 visare pekande  åt  farleden,  angifver farlelti 

 frita  Gullkrona  fjärden  till Pargasport. 
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Benämning af 
I  

fyr- och kän- 	Latitud  N.  
Fyrskenets 

Byggnadens eller 
ningsbåken  el-  Loiigitud  0.  antal, utseen- 

sjömlirkets lage.  n— 
ler sjömärket. 'dc  och färg. 	 . 

Godaholm  sten-  600  08' 27" På  SO:iiqe wld"n  
kummel.  22° 16' 44" a1 	stora  Sor1w  lan- 

det, udden  I r  åfven  
kai  lad  Goduiwim. 

Halshoim SÖ:ra  60 0  10' 35" På den  höga skog- 
stenkummel.  22° 17' 05»  hevnxna JIaIx/,oimens  

SO  udde. 

Haisholm NW:ra  60° 10' 44" På 	NW.ra 	höga 
stenkummeh'  220  16' 5  bergsudden af Hals- 

hoimen. 

Hejsala  sten-  60° 10' 33" På en  bergsklack 
kummel.  22 0  16' 00"  iL Hjdeaio (Hejsaiö) 

berglan4lets .VO:iiga  
sida invid stranden. 

Brndörn  sten-  60° 08' 32" På 	den 	lilla liol- 
kummel. jj4"  pien  Brändö,ens 

!vO:ra  udde. 

Djurholmssunds  60° 0' 49" På 	Södra 	sidan 
stenkummel.  22° 12'  Tiaf  en 	liten 	huOne  

Oct  om lcrysprieken. 

Trollö stenkum-  60° 08' 00" På  SW:ru 	sidan 
mel  )90 	

,  
om S0:ra  widen  af 
Troilön  vid tarleden 
emellan 	Gulikruna 

-  och Paroasport.  0  

Pargasport  lots-  , 	- 	På  Timmerholm.  
uppassningsstuga.  
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'yrtornets, HOjden  af 

åkbvggna-  elden eIIer  u 
lens  eller sjömärket '; , 

t 	a  ffi  a  i 	Itu ing  a  i. 
1ömärkets iing.fot.  C: 

färg. --' _ 
Otv. 	iund. 

Fivitt. 	- 	18(37  Pargas- Ett ]conformigt stenkummel, utvisar 	emte  
I  port. 	I  sjömärket  på  .Låny/iilinen 	nioppe/ ti/f  Pargas- 

port  sund $:derifrän.  

Do. 	- 	1867 ,, 	I 	Ett 	konformigt. 	stenkummel, 	utvisar 	för  
I 	Sydifrån 	konimande  att farliilen gr Norrom  

I  Ha/s/ic/men,  kursen ändras här  NW:lig  åt lots- 
stugan  på Timmerholrn.  

D:o. 	-  1867 ,,  Ett 	konforniigt 	stenkummel. 	utvisar 	för 
Westifrån  kommande farleden Norrom Hals- 
holm.  

D:o. 	- 	1867 ,, 	Ett 	konformigt 	stenkumniel. invid ntprir- 
katie  segelleden  åt. Gullkrona,  kursen  WS W.Iiq  
emot kumlet  på  Brändö  lilla bergholme. 

J):o. 	- 	1867 ,,  Ett konformigt stenkiiinmel,  anger  för så- 
väl Ot som Westifrn kosiimande  sin.. .. a  kurs- 
ändring ifrån  EVSW  till SSIV 	h  ifrån  iVNO  
till ONO.  

i 	-  1867 ,, 	Ett konformigt stenkummel, synligt endast  
I  i farleden fran  SW  och anvisar  på genonitar- 

ten  enligt prickarna  Djupholms .cundet.  

1):::. 	27,7 	1856  Ett konformigt stenkuminel, utmärker  far- 
leden emellan Gulikrona och Pargasport. 

- 	1857 En onvånings  byggnad med signalsthng; 
här uppassa Pargasport lotsar för att lotsa 

 till  Åbo stad, Ruotsalais, Hästholmen,  Jung-
frusund och Gullkrona. 
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Benämning af Fyrskenets 
fyr- och kän- Latitud  N  Byggnadens eller  

antal, utseen- 
a  

n ningsbåken  el- Longitnd  0.  sjömärkets läge. •.  
.  

ler sjomarket.  de  och farg a 	 ' 

Fra.0 Para.sport  lot  

Svartsten sten-  (30° 12' 17" På den l5ga klip- - 	 - -  

kummel.  pan  Scarfs/ca cinel- - i-- T-ja  
Ian Pargasport  och 
Hästho]nien 	vid  in- 	I 

I  loppet 	till 	Sanilö  
ström. 

Kimito  kanals  lots - 	 Pb Norra sidaii 
uppassningsstuga. 	 vid Kim/to kanal.  

Fran L-Iamnholrn(  

Speiharu  sjö- 	(lO 0  03' 55'  

	

märke. 	22° 08' 20'  

Skosulan sjö- 	10° 04' 24"  

	

märke. 	22° 07' 11'  

Köpmansskär 	10 0  05'  $  

	

sjömärke. 	22° 0(3' 00  

PS  Spelbara klip-
pa  å  Gul Ikrona  fjärd. 

Pb  klippan Sko- 
salan  å Gullkrona 

 fjärd.  

På  klippan  Kfp-
mauss/cär nIl ra  in iop-
pet till Gnllkrona 
hanin. 

- I  - 	 - 	 -  

I 
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rtornets,  Höjden af' 

kbyggna-  elden eller  I  

siis 	eller sjömärket  'n 	CD  A n in ä r k n  i  ii g a r. 
ömärkets  j  Eng. fot. 

färg. öfv.vatt.  _____  '1  CD.P 
Ofv.  grund.,  Cf  

.ts  till  1I:ästholmen. 

Hvitt. 	24,3 	1850 	Pargas- 

	

21,4 	 port.  
Ett konformigt stenkummel  12  fot högt, 

från hvars topp uppgår  en lo  fot hög spira, 
 p hvilken en  tunna  är  vertikalt plaserad; 

anvisa,r inloppsfarleden vid Sandö,  då man 
JVesterifrån  eller öfver Peniar  fjärd söker sig 

 in till  det trånga vatten, hvaraf Kirnito lan-
det omgifves synnerligen i Norr och  Oster. 

- 	
-  1857 Kimito 	i 	En 	envnings 	byggnad; 	hkr uppassa Kl- 

kanal. 	mito 	kanals 	lotsar 	för 	att 	lotsa  till Hangö 
I  udd och Hästholmen. 

L.ohm.  

ra, 	Östra  40 1850. Gullkro- 	Märket fyrkantigt, brädheklädt  i  form  af 
Westra  15 Ommå- na.  en  stympad  pyramid 	med  en fran  taket  lit- 

rna svar-  lad  gående  3  fot lkng spira,  på hvilken  i riktning  
2/3  höjd  1880  längs 	farleden 	är 	fästad 	en 	tafla. 	Utvisar 
ifrän  ne-  I  

1/3  delen 
ska...gåiiis failedrn 	emellan 	Jungfrusund och  
Gulikrona.  

samt sö-
sidan röd.  

21,5 	1850 	,, 	En  fyrkantig öppen stocktimra. Utvisar 
iö 	 farleden emellan Jungfrusund och Gullkrona.  p 

I  D:o.  46,2 	1856 	,, 	En  spira med tunna  å  toppen i vertikal 
ställning,  på  hälften af spirans höjd samman- 
lupa  6  stöttor,  å  såväl hjertspirans nedre hälft 
som tvenne af stöttorna kro trenne tvitrribbor 
fästade i horisontelt läge med betydliga mel-
lanruni. Anvisar inloppet  till Gnllkrona  hamn 
och  till  ledning uti farleden vid Gulikrona.  

1] 



82 	 FINSK 

Benämning af Fyrskenets 
fyr- och  kän- 	LatitudN.  Byggnadens eller 	

' anta1, utseen- 
ningsbåken  el-  Iongitud  0.  sjömärkets höjd. 
ler sjömärket.  

ide och färg. 
S;..  p  

Gulikrona  lots- 00° 05' 10"  .  P  ett  hö'jt bery  å  
uppassningsstuga. 	o5'22  Ostra sie/an ul  hot- 

men Gul/krona. 

	

Spårharu  sten-  60° 05' 00" 	A  N:liga  ändan af 
kummel. 	22° 03' 50 den  lilla höga en- 

samma holmen Spår 
 baru,  på  holmen  n

-nec äfven 2:ne  icke 
kalkade  stenkumrael. 

	

Gråharu  sten- 	60° 05' 41" 	På  lilla  herghol- 
kummel. 	21° 57' 20" men  Grå/aru.  

	

Byskärs  Nö:ra  60° 05' 00" 	På  Byskärs  berg- 

	

stenkummel. 	21° 58' 48"  landets  NÖ:ra  sida.  

	

Byskrs NW:ra  60° 05' 04" 	På  Byskär.c  berg- 

	

stenkummel. 	21° 57' 58"  landets  NW.ra  sida.  

	

Råckelholm  sten-  60° 06' 22" 	På  1?åckelms NO: - 
kummel. 	 tiga udde.  



IKEN.  83  

Höjden af! yrtornets, 
kbyggna-  elden eller  n 

: 	 •ct  
ens  eller sjömärket  'n Anmarkningar.  
ömärkets iEng.  fot. rs 	, 

färg. Öfv. vatt. ,.  
Ofv.  grund. 

Röd.  77 1888 Gulikro-  En  envånings byggnad, tjenar  till  ledning  
14,6 na.  i farleden emellan Lohm, Gullkrona och Jung- 

frusund; 	htr uppassa Gullkrona 	lotsar 	för  

I  att lotsa  till Lohm,  Jungfrusund och Pargas- 
I port. 

	

Hvitt. 	- 	1867 	,, 	Ett konformigt stenkunmiel, utvisar  far- 
leden  Nord  om Spårharu holme  till  och från 
Gulikrona, kursen Westlig och Ostlig. 

	

I):o. 	- 	t67 	,, 	Ett konformigt stenkummel; farlederna 
skilja sig  N  och  S  om (len stora skogbevuxna 
höga bolmen Bränskitr; för Norra farleden 
lortsättes med  W:iig kars och med  WSWiiy  
styres  på  Byskärs  kwnlei  för Södra farleden. 

	

D;i. 	 1867 	,, 	Ett konformigt stenkummel, angifver rätta 
tarleden söderom Bränskär,  går  Nord  om  kern- 
let  och Byskärs holme, kursen  W.liy  i sundet 
mellan båda landen. 

	

P:o. 	- 	1867 	,, 	Ett konformigt stenkummel utvisar för  
I 	 I 	Westerifrån  kommande farleden Sydoni Bräu- 

skär emellan Bi'änskitr och Byskärs landen.  

	

1);. 	17, 	1883 	Lohm. 	Ett konformigt stenkunimel utvisar farle- 
6 8 

	

	 (leIl  Nord ens  Böc/,elltolmen  emellan Lohrn och 
Gullkrona samt Jungfrusund. 



Frän  

1 Fast  fyr. 	- 
ilvitt.  

rrån  SO 1 
° öfver  
och  \V 

ill NW 
80°. 

b'4  FINSK  

I 
Benämning af Fyrskenets  

I  

Z  
fyr- och hän- 	LatitudN. Byggnadens eller 
ningsbåken  el- Lngitud 0. 

antal, utseen-  
sjömkets lage.  

c  

ler de  och färg.  a  sjömärket. 

Yttre vägen fr  

-  

	

Bengtskär  sjö-  59° 43' 30" 	På VV  udden af 
märke.  22° 30' 00»  klippan  Ben qts/cär t 

en  af yttersta  hats- 
klipporna af  ilhitis 
sic//era. 

VL, 

	

Wänd-Kalkskär  590 46' 45" 	På  det  S.gaste s/cä - 
sjömärke. 	22° 04' 45"  ret  af  Wönö-Acil/c - 

skar emellan Hango  

A
och titO. 

	

Norra Grimsöarne  59° 41' 35" 	På XO:iiga ,u/den  
träkummel.  210 30' 05  af (len högsta  X(*/i

-go.  klippan af Norra 
 Grunsöarne.  

Utö fyrbåk. 	59° 46' 54" 	På  holmen Utö  
(0 3).  21° 22 07"  vid inloppet från 

Ostersjöij  till den 
 utanför  Aho  liggan-

de skärgård. 



IKEN. 	 85  

Höjden af 1  yrtornets, 
åkbyggna- eldeneller  

lens  ellei  sjömärket 
:  

Anmärkningar. 

--- -  I  färg.  
Ofv. grnncL '  

[anö  till  Utö 

	

vitt  åt S:ra 	58 	180 	Jungfru- 	En  fyrkantig öppen stocktiinra med otvan 

	

mt rödt.  åt 	26 	 sund. 	densansinas öfra kant utgående tre spiror med 

	

öfriga  si- 	 I 	 ä  topparna fästade  tailor  föreställande  Nord- 

	

rna, spiror- 	 flaggor. Varnar seglare att icke  piVordvert  

	

a  och  flag- 	 om detsamma int  den  af liränningar och  

	

oma  äfven 	 skär fyllda Westra Jiangö fjärd. 
roda. 	 I 

I Rödt. 108,6 	Nytt 	-  
71 	1889 

S,jömärket  är  åttkantigt. pyramidformigt. 
 till 66  fots höjd från marken hriölfodradt,, 

fran dess topp utgår  en 7  fots hög spira med 
 en dejå  i  O—W horisontelt  liggande tunna.  

45 	1882 	Uto. 	En  fyrkantig st.ocktimra med spetsigt tak  
32 

	

	 genom hvars spets uppgåt'  en pira på 1,vars 
topi) är  fästad  en  tunna liggande i horisontel  

I 

	

	 riktning i  O—W, t.jenar  att. utmärka  de  far- 
liga  N:ra  och &ra  Grimsöarna.  

I  Lohm. 

åt hafvet 	126,6 1753,  ny- 
.tande  3  si- 	76 3  repare- 

'  na målade rad  1814, 
rpendiku-  1826, 
t,  ena hö  if-' 1857, 

hvita  och  1868. 
ira  hälften Ny fyr- 

röda, apparat  
1881 

Fyrkantig af granit  till 6972  fots höjd, 
hvai'på fyrlykt.an  är anhra.gt. 

Under  tjocka klåmtas uti  en  klocka i  5 
 minuters  td.  efter hvarje  10  minut. 

Tjenar  såsom landkänningsrnrke, utvisar 
farleden från Finska viken och Ostersjön  till 

 Åbo. 



8f  FINSK 

Benämning af Fyrskenets  Z  n  fyr- och  kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller  
antal,  utseen- .  

ningsbåken  el-  LongitudO  sjömärkets läge. 
ler sjömärket.  J de  och  farg. - 	 .  

I 	I  

Utö  lotsuppass- 	590  46' 55" På 	högsta 	boerget - 	 - 

- 	I  - 

ningsstuga. 	21° 21' 35»  Wesleroin  håken. 

Finnskär sten. 	59° 47' 20"  Påmidten  af  Finn-  - - -  6'  
kummel. 	21° 21' 40"  skärs ho/me  vid  in- I  

loppet  till  Utö hamn.  

-- 

	

Båklandets Westra  59° 47' 00" 	På  Utö  håkianils  
udd stenkummel.  jl'  28"  vestra  udde. 

	

Ormskärs kummel.  59° 47' 30" 	På den  kala Orm- 
21° 22' 00»  skärs holmes vestra 

udde. 

	

Gråharar sten-  59° 49' 10" 	På  inidfen  af  den  

	

kummel. 	21° 22' 40" 	största  ho/one,,  Grå- 
harar  midt  emot  

I  kumlet  it  Lilla  Grit- 
harar och  Westerom 

 sagde  ö.  

Gråharar träd-  590 49' 00" I På den  Östra af  
kumihel.  21° 23' 05» den  kala ögruppen 

Gråltarar  21/  mii  i  
N t. 0  från  1tö  fyr

-bitk. 

	

Kummelkläppen  59° 49' 40" 	På  klippan  Kuin- 

	

stenkummel. 	21° 23' 12" 	?flelklä1)pefl  3/4  Eng.  
I 	 mil  lvorrom  Gråha- 

rar trädkummel.  

- - 	 - 

IiIi 
- 	 - 	- 	7'  

- 	 - 	
- 



IKEN.  87  

Höden  aft  ' yrtornets, 
åkbyggna-  elden eller 

lenseller Aninarkningar. 
jömarkets  I  Eng. fot. .  

färg. - 
Ofv.  grund 

Röd. -  1844 Uto.  En  envånings stockbyggnad med forstuga 
och 	signalstång; 	här uppassa UtO lotsar för 
att 	lotsa 	till 	sjöss och från sjön  till  Kokar 
och Lohm. 

Omåladt. 	27,i I 1856 
4,5  

Sammansatt af sten och jordtorf i  form  af 
 en  stympad kon. 

Tjenar  att utpeka vestra inloppet  till  Utö 
hamn.  

D:o  

I 	I  

	

47,i 	1856 	,, 	Uppfördt  af sten och jord i  form  af  en 

	

2 9 	 stympad kon, tjenar att utvisa farleden  till 
I  hainnrn  då  kumlet lemnas  åt Oster. 

	

57, 	1856 	,, 	Består af uppförda spiror i konisk  form, 

	

9 2 	 ifylldt  med jord med  å  dess topp fästad tjär- 
tunna.  

	

46,2 	1850 	,, 	Sammansatt af sten och  tort  i  form  af  en 

	

5 8 	 stympad kon, från hvars topp uppgår  en  liten 
spira. 

Tjenar jemte  Gråharar trädkummel att 
utgöra  en port  och  leinnas i denna trånga  
passage till Wester. 

Rödt. 	 1856 
12,6 

En  fyrkantig stocktimra  under  spetsigt 
tak, hvarur uppgår  en  spira,  på hvars  topp  I 
en qvadratformig ram  af ribbor  är  fästad 
stående  på  ett af sina hörn, tjenar att  jemte 
Grållarar stenkummel utvisa  den  trånga passa-
gen  lemnas  åt  Öster. 

ladt. 	16,s 	1856 
2,3 

Uppfördt  af sten i  form  af  en stympai 
 kon utvisar farleden emellan Gråharar oc] 

lemnas  åt Wester. 



88  FINSK 

Benämning af Fyrskenets 
fyr- och kAn- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 	

antal, utseen-  I  ! 

ningsbåken  el-  Longitud  0. sjomårkets  läge.  
ler sjomarket.  I de  och farg. -  r o  

. 

Knifskär spir. 	59° 49' 13" På  W.ra  sidan af  - 	 - -  

kase. 	21° 21' 37»  holmen  Knif s/cär  be- 
lägen 	3/4 	Eng.  mil  
Westerorn Grharar  

I  trädkummel. 

HH  
Östra  Eglonskär  59° 50' 15" På  Östra udden af - 	 - -  0'.  

stenkummel. 	21° 23' 00"  ÖStra 	Egionsicäret  
3)/ 	Eng. 	mil 	från 
Utö nordvart. 

Widskärs  sjö. 	59° 54' 25" 	På  Wids/cf/rs hol - 
märke.  21° 27' 35U  mes  ,SO:ra  sida 

West.erom farleden  
I  emellan Utö och 
Lohni. 

Widskär  sten-  59° 54' 45" 	På  Wids/cärs  bl- -  
kummel.  21° 28' 00' 	mes  NO:ra udde. 

Snökubb  sten-  51)° 55' 45" 	På 	Westra 	bergs-  -  

kummel.  1 u  jy 	y'  höjden af  den  kala 
bolmen Snökubi'  3/4  
mil SW  om  Aspo  
landet. 

Ingalskär  trä-  59° 58' 00" 	På  (len lilla kala -  
kummel.  1° 34' 30' 	holmen 	Inga/skär  I 

1/ 	mil 	NW 	om 
ASpO  landet,  på  östra 
sidan 	af 	!arleden 
från tito  till Lohm. 

7'.l 



1K 	EN.  

________ 	

89  

yrtornets, Hjdeu  af 

tkbyggna- eldeneller  

ens  eller sjoiflärket .  A  nmärkuiugar.  
ömärkets  1  Eng. fot.  

färg. CD  
V 	giniii.  

nnau  svart. 	46.2 	1SSG 	t., 	I  Ippfördt  af spiror anliragta omkring  en  
ertspiraus 	f - 	 mölten  vertikal  t  stielide hjertepira,  så ii  uda  
'c  (le.l  röd 	 att spi roma samman löpa  I  deras öfre  (let  samt 
ch  nedre 	 bilda två koner,  den  nedra större,  den  öfre  
it,  det  of- 	 mindre förenade sinsemellan vid topparna,  på 
a  omåladt. 	 hjertspirans  topp  är en  tunna fästad i hon- 

sontelt lage. 

ilvitt. 	29.s 	1881 	,, 	Ett i  torni  af  en  stvmpad  kon af sten upp - 
78 	 tördt  kummel,  

I 	 Utvisar stället  der den  nordifrån  kom-  I  
mande farletlen  grenar sig  /emna.c  åt Wester. 

nt 	Is 	Ii. 	68.2 1865  ,,  Ett. 	pyramidforniigt 	stenkumniel, 	genom  
21.4  hvars 	topp 	uppgår 	en 	stång försedd 	meu 

tvenne uppåt stende qvast.ar.  

23.s 1856  ,, Uppfördt  i  form  af  en 	stvmpad  pyramid  
tjenar 	att 	utvisa 	fai'leden 	Osteroin 	Wids/är 
lemnas  åt 	lfrester 

-- 	55 1856  ,, JTppfömult  i  form  af  en  stympad kon tjenar 
att utvisa bolmen Snökubb, som kan passeras  
på  hvardera  sidorna.  

lilt. 	48,8 1856  Lohm.  En  fyrkantig stoclrtinira med spetsigt tak,  
19.4 I  livarienom iippgfu'  en  kort spira. 	Tjenar att 

utmärka  den  kala holinen Ingalskär,  der far- 
leden 	böjer  siy  till  Aspö hamn  åt Oster  samt  

I  farleden  Westeroin  densamma. 



90 
	 F I N S K  

Benämning af Fyrskenets  
fyi'-  och  kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 	

antal.  utseen- 	. cj . 

ningsliåki'n 	el- 	Loiiiritiid 0 sjömiirkets  läge 	
dc 	färg. och 

ler sjömärket 

Rimskär spk-  60° Dl' 58" P 	lies/i-a 	uf/,/,)  

kase.  21  u3i'  23" id 	den 	S Ll:ra 	/w/ 
men 	af 	I?ini.°/,lir.' 

' 	

ho4o 	'  

Lilla  Blirskär  60° 02' 25" På  klippan 	Lille  
stenkummel.  21° 37'5()"  1?ors/iYli's Os/re tu/le  

sidan af  fn  
leden 	mellan 	Ek 
och 	Lohni  41/ 

- S:derom Koipo lai  
'det.  

Wargskär  sten-  60° 04' 05' På 	kala 	klippan  -  

kummel.  1°1' 40"  Ll'!r//Skär  2'/ 	mil S  
i från  Korpo  

Lastgrund sten-  60° 04' 35" På ticii  kala  klip- -  
kummel.  ' sd" , 

 pari 	Les/grund 	21/4 
mil  i Syd från  Korpo. 

	

Lohm lotsuppass-  I )°  I If;' -Ii I'' 	Pil, högsta berget  
ninysstuga. 	21° 41' 	'' , 	Kililuui/wimeit. 

U1;(1t (,  i• 	.ui1  I )i1  

Fran Lo 

Den  Syd//ge. 

	

Ominais gasolje.  (11° 16 :0" 	Pa  Per/rn  holmes  1 Omvix- 52 Ijkin- 1rån 	\\ 

	

lyrar.  2  stycken.  21  °  56' 04" 	thYt  udde. 	 ande  rnit  kai  i  mi-  (1)0 15  
och  hvitt.  noten. 	er  S lii 

SO 59° I 

I)en Vord/iqci  

	

60" 16' 48" , 	På  Pi/kön/eau tul- 	1 	1):u. 
de  i  H iii,.  holme  

i):u. 	Fi'ån  8\\ 1 
80° 15')- 
ver S tiP 
SO 9° 45'. 



IKEN 
	 91  

Höjden af  frtornets  
khyggna- eldeneller 

, 	 ,  

ens  eller  sjoniarket  g, A ii  ni  ä r k n  i  n g a r. 
ömitrilets  i Eng. fot.  

farg. Ofv. vau. 

v:gr)lnri. 

)måladt.  68.2 1S5(  1oliiu. Tjtgöresaf 	kiena 	piror 	resta 	omkring  
31 . lertspiraiI, 	s 	liin(la 	bildande 	en  kon,  lijert- 

spiran 	ippgät,  71/ 	ff ofvauoin  konens spets,  
1  lijertspirans 	t.oltj) 	bi'  en ii (,t'isOfltelt  liggande 
tunna 	tästail. 	Utmärker 	den 	fl'esi/qaste 	af  
1?imskärs  öar 	och 	farleden gående  JFeslerwn  
(I ensaiiin)a. 

37,a 	1856  Ett stenkummel i  torni  af  en st.ympad  kon 
 genofii hvars tO1)1)  Uppgår  en  liten slät spira, 

 tjenar ,jemte Riniska..,c  spirkase  att utvisa  far-
leden och  frames åt Wester.  

vpostiöin Söderow Lohm. 

ilvitt. 	;i) 	1880 	Lohin. 	Ett  stenkitnimel  i  torni  at en  stympad kon 
utvisar byar farleden från Utö  vikcr  af  åt 
Koipoström ,Söde,'om  It  urpo  landet och tein nas 

 åt  'odir.  

	

I. 	91,t 	1880 

A  hO.  

	

(ml. 	 1t5t. 
F'lvt.tad 

 174 

Uppföröt  af sten i konisk  form  från  livars 
topi) ntgår  en 2 tot  lång spira  ntVislI' 11t1'l(i-
den Sörlerom Korpo till Korpoström, lemnas 
åt  Söder. 

Eu  envånings byggnad med utkikstorn och 
signalstång; här uppassa  Lohm  lotsar för att. i 
lotsa  till  Uti och sjöis vid  Utii, J)tilgfrnsnhld, 
Gulikrona,  Aho,  ituotsalais, Lypörtö,  Berg-
baum  och  Sottu nga.  

taken 	42,s 	1883 	Ah),.  
mla.  

Fyrlyktan fästad utanpå fyrk uren. 

I l 
) : o. 92,2 	1883 

4,2  
Fyrlyktan  ut.anp  fyrkuren  tjenar  att  jemte 

fyi'en  på l'urha  leda fritt emellan  qrundet O,ni-
nrj,c oidt ,7,ö(ö ief i1'VOilMOlfl  fritt  föm' rllfliIrf 

il 	VIM!,! 	'// 	; K,f, 	V 	Js 	L.  



92 	 F I N S K  

Benämning af 	 Fyrskenets 	 ' 
fyr- och kän Latitud  N.  Byggnadens eller 

	

antal, utseen- 	 cO ningsbåken  el-  Lougitud  0.  sjömärkets läge. i 	.. 
ler sjömärket 	 de  och farg. 	. 

Köpmansgrunds 	1)" 24' u-i' 	I'S den  kala klip-  I  F'at  lyr. 	- 	Fran SO  
ledfyr. 	(7' 	• jOI  11 	.löJ)Tfl(I1IXfJ((/I1f 	I 	It. 	 530 ÖhI 
fl 	 h  'iO 	,.,dan  II 	 5 0(11 \V  

	

l'rota fiS  (1  vid  iii- 	 till NW  
hpptt  till  Ab,. 	 48°.  

Åbo lotsuppass- öO°  25' 50" 	A SW 	- 	- 	 - 
ningsstuga. 	22' 12' 00''  B/'k/,ol,m'n iivi,jAloi  

stad. 

Från  A  

Mäntykari  sten-  600  19' 02" 
	

P  iIiflntI/kari 
kummel. 	21 56' 15" 

	N:rra  ii  Ide. 

F'  
Wähä Majsari  
stenkummel.  

öu°  lä' 50" 	På  iIi/iä iliaj.cari 1  
210 512(1"  Yord/qest' ,,d,Ii'  5 

mil  SI.)  liiii  Riot- 
aIais. 

Wehka träkuni-  öl)'  21' 30" 	Pil Södra si1an af 
mel.  2 47' 31)''  llI'i)  lilla luji  niin  

E 'e/d-(I  pS 8O:ra  si-
dan  at  Iiolnwn I?uof-
salais. 
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Höjden  af 1  yrtornets, 
eldeneller - kbyggna-

leiiseller sjoinarket  
. 

r Anmarkningar. 
jömitrkets  1  Eng.  tot.  

farg. (liv.  van.  ' 

Ofv. 	grund.  

3ail  utom  2.s 1881)  ilco.  En 	eiivitniiigs 	byggnad 	med 	en 6  kantig  
\T.i.a 	väg-  

- 	
- fvrlvkta  på 	lis' SWra  vägg. 	Tjenar  till led- 

ru  som  är  ui  nu 	öfver 	Erta 	tjä cd 	ch 	utvisar 	/rFtfldc't 
hvit.. 1fhjononsqcw,cI. 	li 	laivattiien 	1'c/a  sig 	ich  

I  
gå pit  O:ra  och. 	JV.ra 	,si,Iernaaf 	.lioi/hoi,,ien.  

Gul. 	- 

iotia1ai.  

il-Ivitt. 	13 
4,8 

1876 	,, 	En envånipgs  byggnad med  signa1st.ng:  
här uppassa  Aho  lotsar för att lotsa  till Nå-
Ienclal. Ruotsalais,  Lolim,  Berglsamn,  Pargas- 
port  och  Jiingfrusuni.l.  

1883 	Ruotsa- 	Ett.  konfirinigt stonkummel,  utvisar  fa.rle- 
laju. 

	

	luc qenonc Ile//ris  salmi '4öl,'roo, Aristmnam ö 
lemnas åt odec. 

1883 
	 D:o 	 cl:o.  

I.8 

rca  ich 	38 
'a v:ugiii'- 	'134  
i' 	lii, 
cli \V:ra  
te  tiinnan 

 liv  it a 

1887  En  fyrkantig  st.ocktimra  med  spe.tsigt.  talc 
hvccrigenom  uppgår  en  spira  jut  hvars  topp  cii 

 tunna  är fåstad  i  horisont,clt,  läge.  Tjc'iiai' 
 att utvisa farleden från  Rotsulais osivari. 
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FINSK 

Benämning af Fyrskenets ro fyr- och kIm- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 	
antal. utseen- 

ningsbåken  el- 	Longitud  0.  
, 

sjömärkets läge.  
ler sjömärket. de  och färg. 

I'râii 1{uøti.u1i.1  

Kuivas stenkum-  (300  22' 15" 	På  Jussiniemi  ud- 
mel. 	210 43' 08'' 	it  Kuivas  landet. 

Russkikari NÖ:ra  60° 26' 12" 	På  N():ra  udden 
stenkummel. 	i° 	af Russki/cari  holme. 

Russkikari N:rra  60° 26' 12" 	På  Nrra  udden af 
stenkummel. 	21  öni 	Russicikari  holme. 

Laitakari  sten- 	60° 27' 50" 	På den  kala lilla 
kummel. 	21 	holilien Laila/carl pa  

&ra sidan af  Faire  

Palva Kirjava 	50° 27' 50" 	På  holnien  med 
hvita  fläck. 	21° 38' 20»  sammna  namn.  

Palva  Korkia  2 60° 28' 00" 	På  holmen med 
hvita  fläckar. 	21° 38' 20"  saamme  namn. 

Orrkubb  sten-  60° 06' 38" 	På en  liten  kai  
kummel. 	21° 35' 30"  holme lieiiämml  Ore- 

/cubh '/ niil 86derom 
Korpo  landet. 

Skräckskär sten-  60° 06' 12" 	På den  Nordliga- 
kummel. 	21° 22' 4 	ste  af  de  kala hol - 

maine  S/cräck/iiir 
'/  mil Westerom 

Korpo  landet. 

Skräckskär 	60" 06' 0(3' 	På dcii West/lya- - 
spirkase. 	21° 22' 30" 	&L1  S/cl'aC/CS/CW'S 

ho/mar. 

(3'. 

F'i-n  Lø1i 



I K E N 	 95  

Höjden af yrtornets, 
å.kbyggna-  elden eller  

lens  eller 	sjömårket 

:  

' An in 	r k n  ing  a r.  
jömärkets 	iEng.fot. 

fårg. 	(Jfr.  
Div. 	grund.  

Li  Palvasund. 

Hvitt. 	11,7 	1883 	Ruotsa- 	Ett konformigt stenkunimel utvisar farle- 

	

- 	 lais. 	den  från  I  ,o/salas f//I Pu'nsunil  och Lypörtö 
iemna'  dl  iVd,r.  

D:o. 	10,7 	1883 	,, 	Ett konf'orrnigt stenknmrnel utvisar farle- 
den  från  Jiuot.sytlais  till  Pufvaxuiu/ oCh  Ly-
pört.ö lemnas  (if  lI'ster. 

I)o. 	8,7 	1883 	,, 	Ett konformigt stenknrnmel utvisar farle- 
len från  Palvasund  till  Ruotsalais lemnas  
åt SW.  

T):o. 	27,2 	1885 
14.6  

Ett i  form  af  en  stympad kon uppfördt 
stenkummel, från livars  bas  nedt  on 7  fot 
lång och  S  fot  bred  yta  är  iroit  målad. Tja- 
nar att Iria  fe  en Forget  febe  Kirjava  må-
lad  leif flUek  leda W'sierom desamma belägna 
yrniiden Petäju/cari och &im,nalkctri. 

- 	29 
7 

1 	 - - 	 6,8 
I 	21 

1  fottuna.  
housut. 	åt;  -  

19,s 

1885 	
,, 

- 	,, 	2 på  berget  Palva  Korkia hivitniålade  flute- 
kai'  leda fritt emellan grunden Mustaletto och 

 Lait  akari,  invid Westra sidan af Palvasund.  

1856 	Lnhm. 	lTppfördt  i  form  af  en  stvinpad  kon af 
sten, tjenar  till  vägledning  in  i Korpoström-
men  Westifrån,  då  kumlet  lemnas  åt  Syd. 

i. 	13, 	1856 	,, 	Ilppfördt  i  form  af  en  stympad kon. Tje- - 

	

	 nat'  att utvisa t'arleden genom Ski'äckskärs 
ägrupp,  learn let  lemnas  åt Nord. 

11:, 	1.1.1 	1856 	,, 	1Jppfiiril  i konisk  form,  som bildas af spi- 
-  roi' lagda emot  en  li,jertspira. Tjenar  att ut-

visa 1ai'leden genom Skräckskärs tigrupp,  slur- 
i kasen  lemnas  åt  Söder. 



96 F 	I N S K 

Benämning af 
I 

I,  

Fyrskenets 
I 

4:I  
fyr- och kän- 	Iatitua  N.  Byggnadens eller 
rnngsbaken  el 	Lniii1  0  

antal, utseen- 
sjorn rkets lage  n 

let  sjomarket. dc  och farg  

Rjörköhufvud  60° 05' 88" 	På NW  sidan  a F  - 	 - 	 - 	 - 

trädkummeL 	2° 1' 4n"  liolilito Jireds/cär6'  2 
mil  \Vesterom  Kor- 

0  landet. 

_____ 	H  
F'rån 

Isoluoto  Södra  60° 21' 26" 	På  grundet  Iso-  - 	 -- 
grunds sten- 	21°35'24» bolos  Södra  yrunI  

kummel. 	 16/2  eng.  mil  norrom 
Lohrn. 

Jersö stenkum.  60° 15' 42" På  Ji'rsö  landets  - 	 - 

mel.  210 42' 43"  ost ugn udde.  

Lypörtö  lots- 60° 36' 10" På  holmen  Kill,'- 	 -  

uppassnings- i°  14'  s/ct/es 	vesIen 	strain!.  

stuga.  
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Höjden af frtornets,  
kbygena-  elden eller  

ens  eller 	sjömärket '; Anmarkningar.  

färg. 	L_Ofv vatt. '  I  

Ofv. 	grund.  

1857 	Lohm. 	Består af  en 20  fot hög och  9h/  fot  bred  
och lång stocktimra  under briidtak,  genom 
hvars spets nppgr  en  kort spira. Tjenar att 
utvisa farieden öfver Slciftet. 

1  Jypörtö  

Hvitt. 	13,6 	1883 
6,s  

D:o. 	14,1 	1883 
6,6 

1889 Lypörtö. 

Uppföi'dt  af sten i konisk  form, tjenar  att 
utvisa farleden från  Lokm  till  Lypörtö,  kum-
let lemnas  åt Wester.  

Liknar sistnämnda och tjenar för samma 
ändamål, lemnas  åt Wester.  

Lotsstugan  är  ställd  på  berget  å  Kiliesicär 
vestra  strand, på  dess tak  är uppfördt  ett 
utkikstorn. Här uppassa Lypörtö lotsar för 
att lotsa  till  Nystad, Lökö, sjöss vid Enskär, 
Lillklyndan, Lohm och Ruotsalais.  

Rödt. 	17,2 
6,s 

1 
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100 	 ÅLAND  

I 
a  

Benämning af 	 Fyrskenets  _.  
fyr- och  kän-  Latitud  N 	Byggnadens eller antal, 

 utseen- 
ningsbken  el-  Longitud  0.  sjömarkets  läge. 

 de  och färg. ler  sjörnärket. 

Ufvr 	skillet..  
Smörgrunds  gas- 

oljefyr.  
60° 10' 30" 

	

A den 	lilla 	kala 	()mvx - 

	

klippan 	med samma 	ande 

	

namn i 	södra si- 	hvitt  och 
21° 26' 45U  

dan af farleden för- 	rödt.  
bi  Wuoluoto  hamn. 

Berghamns  lots- 60° 08' 40" På  holmen  Rof- -  
uppassningsstuga.  jjo  -j  skär  SO  om  Berg

-hainns  landet.  

F'rtn Jei - 1artiiI 

Rliskr sjtlmärke.  

HA  
60° 07' 0( 
21° 18' 3 

På den NW  af 
Rösicärs klippor  2 1 /4  
mil  söderom  Berg-
hamns landet. 

Blåskär sten- 	60° 06' 40"  
kummel. 	21° 13' 30"  

.iiH_  
Bogskär kännings-  60° 04' 38" 

 båk. 	20° 55' 28" 

Belägen tätt invid 
och  på  nordliga si- 
clan  af sistnämnde 

 jömärke.  

På den  sydligaste 1  
klippan ,,&'arta-hun-
den", af  Blå.skärs 

 ögrupp,  3'/4  mil SW 
 om Berghamns lan-

det.  

På  Bogskärs hoian  
å  skiftet  51/  mil 

 från  Sottunga  lots-
plats.  

Omvex-  Omkring 
 lande  30  blän-

hvitt  och kar i  mi- 
rödt. 	miten.  

Från  NI) 
50 0  öfV(l 

 N  och  W 
till SW 
45° på 

 kompas- 
sen.  

RöskIir gasolje- 60° 07' 05" 
fyr. 	21° 18' 40"  



K A fl G Å R D.  

Höjden af yrtornets, 
kbyggna- 	elden eller  

[ens  eller 	sjömärket A n m ä r k n  i  n g a r.  
jömärkets 	i Eng. fot.  

färg. 	Ofv.  van.  
(Mv. gruud.  

Li  Sottunga.  

Hvitt.  24,5 
30  

med rödt -  
tak. 

kult.  22,4 
13,o  

1890 	Berg- 	Fyrkuren placerad  p en 20  fot hög ställ- 
hamn. 

	

	ning med förrdsboda bredvid, tjenar  till  led- 
ning i farleden  till  och från Skiftet.  

1857 1 
	

Består af  en brädfodrad  stockbyggnad för- 
edcl  med signastng. Här stationerade  lot-

sar lotsa  till  Aho, Sottunga, Lohm  och  Nä-
dendal.  

1856 
	 Består af ett i konisk  form uppfördt  sten- 

röse genom hvars topi) uppgr  en  spira; tje-
nar att ut-märka klippan Jtöskär vid segling 
öfyer Skiftet, lemnas  åt  Söder. 

vit med 	18,s 
rt  tak och 
udniåladt 
syirke  (på- 
Liket fyr- 
lull 4a 1).  

i 	33,9 
22,1 

Tid fyren finnes  en  rödmålad förrådsboda. 
Tjenar  till  ledning vid segling öfver Skiftet 

 till  Husö. 

Ett fyrkantigt stenkummel i  form  af  en 
 stympad  pyramid  med sluttande tak. Tjenar 

att vägleda vid segling öfver Skiftet; lemnas 
 åt Nord. 

1884 	fl  

1884 

ut. taket 	52.3 	1819 	Sottunga,  
I  UI  a]  LIlt, 	32,1 

tEll  Ii  il- en  
ilvit.  

En  fyrkantig byggnad af timmerst ock, bräd-
focirad och med spetsigt tak. Tjenar  till led- 
fling  vid genomsegling af Skiftet. 
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Benämning af Fyrskenets  c  
fyr- och kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 

ningsbken  el- 	Longittidø 
antal, utseen- 

sjörnär1ts  höjd.  
ler sjomotrket. de  och farg. -.  

Hus gasolje- 	60° 04' 43" 	På  linsö holmens  I  Omvex-  Cirka  30  Från  NW  
fyr. 	o° 4' 45u  norra  wide. 	 lande 	hlii.nkar  85°  ö0ei 

hvitt  och i minu- 	N till 

	

I 	 rodt 	ten 	SO 77  

	

Sälsö gasoljefyr.  600 04' 31" 	På  holinen  nuo'  1 	 11, 
ö°  'Oo  samma namn  hvaret 

 Sottunga  lotspiats 
 är  belägen. 

Fdin Berghanin  go- 
10111  Jsngfruokr. 

Rofskär  sten- 	600 08' 42" 	På  W.liga bran/en 	- 	- 	 6.  
kummel.  /oinen Ro/c/'är  

SO  iran  Berghamns 
landet. 

	

Röjstholm  sten-  60° 08' 50" 	På  Södra bran/en 
kummel. iik' / Röjsl/whnen  SO 

iran  Berghamns lan-
det. 

	

Hamnholms SO:tra  60° 08' 52" 	På  Sö:ra bran/en  
stenkummel. 	21° 18'  38'fl 

	

Hamnholms SW:tra  60° 08' 52" 	På  SW.ra  branten 
stenkummel. 	21° 18'  2fl  af  liamniwimen. 

- 
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Hojden  af yrtornets, 
leldeneller  kbyggna- .  

H g  . 	 . 

lenseller 	sjomarket ' Anrnarkn  i  ngar. 
jörnärkets 	Eng.  lot. 

I 	Ofv. vatt. farg. 	.. 	 -  I  OCr.  grund.  

Hvit. 	32,s 1884  Sottunga. 	l3estär 	af 	en 	vanlig 	flir gasoijefyrar  an- 
-  4,6  vänd fyrkur.  

95 	1890 
	

Uppförd  på en 30  fot hög ställning. Tje- 
nar att »inte lImö gasoijefyr  hållna i linje 
leda fritt emellan grunden  på  Skiftet,. 

Hvitt. 	35, 
3,4 

1856 Berg-
hamn.  

Ett stenrös uppfördt i  form  af  en  stympad 
kon. Tjenar  till  rättelse vid genomsegling af 
farleden, som går vesterom holmen. 

1856 

1856  

50,2 
5,1  

D:u.  36 
3,4 

Ett stenrös i  form  af  en  stympad kon. 
Tillsammans med föregående tjenar  till  ritt-
telse för passerandet af sundet mellan  ho!-
marne }iofskiir  och Itös i Berghamns skär-
gård, farleden går söder om holmen. 

Lika med sistnämnde, tjellar för passerande 
af Berghamns sund.  

fl:, 	 1856 	,, 	Ett stenrOs i  form  af  en  stympad kon. 
Tjenar  till  rättelse vid passerande af  Berg-
1i,inns sicoigård  och att utpeka det trånga  in-

ppet till Berghanins  hamn, dervid kunilet 
l(rnnas  åt  öster. 
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Benämning af Fyrskenets 	0  
fyr- och kän- Latittid  N.  Byggnadens eller I  antal utseen-  

ningsbåkeu  el-  Longitud  (1  sjömärkets höjd. 
ler sjömärket.  de  och färg. 

Rysskubb  sten.  60° 08' 45" På  bolmen  Ryss-  - - -  

kummel. F1s'  27,1  Ruhhs NW:ra  brant 
Söder om Berghanis 
landet. 

Långholmen sten-  600  08' 58" På SO  sidan 	af - - - -  

kummel.  14' 28" deii 	kala 	holmen 
Lön  ytwirn  1I4  mil 
West  om Berghamns 
landet.  

Mellanbalken sten-  (300  09' 10" 
 kummel. 	21° 12' 05" 

På  södra  si,/an  af - 
 en  klippa  21/.2  mil 

West  om Berghamns 
landet. -  

Lill.Kramarskr  60° 08' 48"  
stenkummel. 	°  09' 50"  

Stor-Krmarskär  60° 09' 00"  
stenkummel. 	21 0  08' 46"  

Trekanten sten.  60° 08' 50" 
 kummel. 	21° 04' 04"  

Jungfruskärs eller  60° 08' 40"  
Hamnholms  sten-  21° 03' &5'  

kummel. 

P den  lilla kala - 
klippan  Lull-Ira

-marsicörs Ostra  sida 
 Oster  om Stor-Krk-

marskär.  

P NÖra  sidan af - 
holmen  Sf  or -Krä-
marslcär  41/ mil 
Wester  om  Berg-
hamn.  

På  klippan Tre-  - 
/caizfen  NO fran 

 Jungfruskärs lan-
det.  

På NW  udden af - 
holmen  Hantuhoim. 

- 	-I  
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yrtornets, ilöjden  af  I  

Lkbyggna-  elden eller - 	0  
a  

lenselleri  sjoniarkct  n 
. 

- 

I  
Anmarkningar.  

omarkets 1  Eng. fot.  
,  a- 	 -.  0:.  

I  

färg. 
I 	()f. 	vatt.  

-  Oft.  gruud. 

ilvitt.  63,s 1856 Berg-  Ett stenrös uppfördt  i  form  af  en  stympad 
-  hamn. kon. 	Tjenar  till  stamhåll vid färden  till orh  

från 	Junfrnskär, 	samt äfven 	att utvisa in- 
loppet  till  Berghamns hamn äfvensom farle- 
i len 	genom Bergliamns skär,  då  kumlet lem- 
nas  åt  Söder. 

D:o. 	47.2 1856 

19,o 1856 
3,9 

I ):o. 	25,8 1S56 
4,4 

60,s 1856 
5,4 

Ett stenrös uppfördt i  torni  af  en  stym-
pad kon, tjenar  till  rättelse i farleden, äfven 

 till  styrningsmärke från Jungfruskär.  Lem- 
oas  åt Nord.  

Lika med föregående. Leninas  t Nord. 
Tjenar till  rättelse i farleden. 

Lika med föregående. Lemnas  åt  Söder. 
Tjenar för samma ändamål. 

Lika med föregående. Lemnas  åt  Söder.  

I 	I):o.  

21,9 	1856 	,, 	Ett stinrös uppfördt i  form  af  en  stym- 
4 9  pad  kon. Tjenar  till  att utvisa farleden i det 

trånga passet vid utloppet från  Jnnçjfrus/dirs 
 sund  då  kumlet  lemons åt  Norr. 

ö.i 	1856 	,, 	Liknar sistnämde. Tjenar  till  ledning öf- 
ver  Skiftet, samt anvisar inloppet  till  funq-
fruskär frän  West,  lemnas åt  Söder. 



A L A N 	I  

Benämning af 
fyr- och kän- LjtwJN  

Fyrskenets 
Byggnadens eller 

mngsbåken  el-  Longitud  0. 
antal, utseen- 

sjömitrkets  höjd. 
. . 	-c  

ler sjömärket.  de  och farg. . 

Kpmanskubb  60° 05' 47" P5.  vestra  udden 	 — -- 
stenkummel.  200 50' 23"  af klippan  Köj,inans- 

grand. 

Södö stenkum- 	00° 04' 52" På  östra sidan af 
mel. 	20° 41'  ØJU ,SÖdÖ halme.  

4L_  
Sottunga 	lotsupp-  60° 04' 38" På den  höga hol- 

passningsstuga. 	20° 44' 55" men  Sa/sO  invid inre 
farleden 	till 	De- 
gerly. 

t
L l  

hire farledeH. 	 Fr4tn ottiin 

	

Skomakaren sten-'  80° 05' 12" 	Midt på  holmen 
kummel. 	20° 41' 00"  ,Skomakaren  

	

Bergskr  sten-  80° 04' 42" 	På  norra udden —' 	— 	- 	— 
kummel. 	20° 39 55H  af holmen  Bergs/car. 

	

Brännkubben  sten-  60° 04' 57" 	Midt på  holmen —' 	— 	— 	— 
kummel. 	20° 35()'  BnflkUbbefl. 

Ylre farieden. 

	

Sånökubb  sten-  80° 08' 20" 	Midt ph  klippan — 	— 	— 	— 
kummel. 	20° 40' 00"  Sånökubb  söder om 

Stora  Sottunga. 
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Höjden af yrtornets. 
eldeneller'  kbyggna- 
sjömärket ens  eller Anmärkningar. 

färg. Ofv. vatt 
Ofv.  gr 

- 	Sott  unga 	Ett stenrOs i  form  af  en  fyrkantig stym- 
pad  pyramid.  Tjenar  som ledning från Jung-
fruskär tilT Sottimga, lemnas  åt  Syd.  

Ett stenrOs i  form  af  en  fyrkantig stym-
pad  pyramid.  Tjenar  till  ledning förbi  Södö 
norrut, samt utvisar inloppet  till  Sälsö sund.  

fl  

1858 En  envåningsbyggnad försedd med signal-
stång. Här uppassa lotsar, för att lotsa  till 

I  Deqerby, Kö/car. Mås/uaqa, Kasta/ho/ra, Bornar
-sund, Lohin och Bergharnn. 

flegerby. 

Hyiti. 	- 	- 	Sottunga.' 	Ett stenrös i  form  af  en  fyrkantig stym- 
pad  pyramid.  

- 	I 	,, 	Ett dylikt stenrOs. Båda kumlen tjena 
för att anvisa farleden hvilken går emellan 
dem. Första lemnas  åt Nord  det andra  åt 

 Syd. 

- 	Degerhy. 	Ett stenrOs i  form  af  en  kon. Tjenar för 
• 	att anvisa inloppet  till  det smala sundet vid 
• 	Håsi/uoimen. Leinnas i'tt  Nord.  

I 	1):.  

Tivitt. 	- 

-  

11,7  

Hvit. 

- 	- 	Sottunga. 	Ett stenrOs i  form  af  en  kon. Anvisar  
2,4 	 farleden, lemnas  åt Nord.  
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Benamning af Fyrskenets 
'  

fyr- och kan- 	LatituiN. 	Byggnadens eller 
antal, utseen- 

ninsbåken  el- 	Longitud  0. 	sjömårkets  höjd.  -n 
ler sjomarket. de  och farg. 

Enskar  tvtnne  '(30° 07' 281 På  Nö:ra  sidan af 
stenkummel.  20u 34  hoimen  Enskär.  

60° 07' 2A" På 	NW:ra 	sida,,  
al 	sistsagde 	hu1nw. 

Öfreö  udden sten-  60° 06' 35" På  NW:ra  nöden 
kummel.  20° 28' so» al  ho!rnen Ofreö  vid  

I  ari  eden  s 	krik  n  ing 
Sy(lvart. 

RamsJ spirkase.  60° 06' 10" På  (len kala kOp- 
Pan  Bwnsö,  SW  fran 
sistagde  I  nrnm(.1 

Spettarhoim  sten-  60° 02' 25" 	Midt  p  holmen 
kummel.  'SO" J' j  Spettarhoim,  vest- 

vart iråii Tnlludden 
(Degerhy). 

Degerby  lotsupp - 	- 	I  Dqerhy  SW  från 
passningssiuga. 	 Sprttarfwln. 
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'Hjden  af yrtornets, 
elden eller -  0  

Ikhyggna- ,.  
Anmärkningar. 

ömärkets i Eng. fot. 

farg.  Ofv.vatt. . r 
Ofv.  grund. 

Hvita. - - Degerhy.  Båda stenkumlen äro uppförda i  form  af  
o koner. 	Tjenar för att anvisa farleden som går 

8  
norr 	om 	dem, 	och afviker litet sydvart vid  
(let  andra kumlet. 

Hvitt. - 	- . 	,, 	Ett stenrös i  form  af  en  kon. Tjenar  så- 
som ledning  till  .Drgcrly  samt anvisar farle-
dens afvikning sydvart. Här möter  den  från 
Degerby  till Måshpga  norrut gående farled. 
Kumlet lemnas  åt Oster. 

Idbekläd
-a  len hvit  

'I 	ift1i(t 
Ii([t. 

24,3 	1885 
14,6  

Märket består af  en  spira med åtta stöt-
tor  och  en  tunna  på  spirans topi) ,iti bort-
sontelt läge samt  Sr  upptill beklädt med brä-
der  å  alla sidor. Anvisar farleden från  De-
gerby  norrut, lemnas  åt Wester.  

Hvir. 	-  

I (d 

Ett stenrös i  form  af  en  kon. Lemnas  åt 
Wester. 

- 	i 	,, 	I Degerbj,  uti  en  envånings stuga försedd 
med signaltång oc.h belägen sydvart om  Dc-
gerby tulikammare.  uppassa lotsar för att 
lotsa  till Mdslzaga,  Sottunga,  Bomarsund,  Ka

-stel/wl)n, I?öd/tarnn, .7Vtjhamn,  Ledsund,  till  sjöss 
förbi Ledsund,  Bjo..kör och vid  Oxhodan  samt  
till  Kökar.  
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Benämning af Fyrskenets 
eller 	

antal, utseen  
ngitud,  ;::s  

ler sjömärket.  de  och farg. 

F'råu 1Iegerhy  till Le  

Flisöholm  sten-  60° 01' 47" På  norra sidan  at  - 	 - - -  

kummel.  20° 21' 24"  FUsöholni Westvart  
från  SW  udden af 
Degerby. 

KruslockenslSren  6O 	01' 12"  Midt  på  klippan -- - -  

stenkummel.  20° 19' 40"  Krusiockensören. 

Flisöberg  sten- 	60° 01' 05" 	På  högsta vestra - 	 - 	 - 	 -  

kummel. 	20° 19' 57" 	höjden af  FlisiTheig.  I 	
I  

Granhamns sten- 	59° 59' 40" 	Midt 	ph 	Gran-  - 	 - 	 I 	-  

kummel. 	20° 17' so" 	/lanzns  holme vid sö- 
I  dra 	delen af Flisö. 

Tristronörarne 	.59° 59' 00" 	Midt 	på 	holmen - - 	 - 	I 	- 	 -- 
stenkummel. 	20° 16' 57' 	Trist  ronörarne.  

Ledsund kannings-  59° 57' 55" 	På  kala liolmen - 	- 
båk. 	20° 10' 09"  Ledsund vid södra 

udden  al Aland.  

JL 
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yrtornets, Elöjden  af 

kbyggna-  elden eller  

ens  eller sjörnärket Anmärkningar. ..1IiEng.fot.  

färg. UfV. vflt.1  
Ofv 	grund. 

md  och  1Eariehamn. 

ilvitt. 	- 	I 	-. 	Degerby 
5,4  

Ett stenrös nppfördt i  form  af  en  kon. 
Tjenar  att anvisa farletlen  till  Ledsand; 

norrom detta kummel afviker farleden  till  
Rökar. Lemnas vid segling  till  Ledsund  åt 
Oster, till  Kokar  åt Wester.  

D:e. 	
6,8 	 «  

Bada kumlen uppförda toim af  en  kon 
angifna inloppet från  Föylö tjärden  till Dr-
yer7y  och tvärtom. Första lemiias  åt West,  
det andra  t  Ost.  

_____________ 	 ,,  
8,8 

- 	- 	,, 	Detta kummel uppförät i  form  af  en  kon, 
tjenar  till  ledning öfver Föglö fjärden,  lem-
ons åt Oster. 

I 	 - 	-- 	,, 	Lika med sistnämnde och tjenar för samma 
ändamål.  

e, in 1 	57,0  
i röda och 	34,8 -  
tt rerti- i 
li  5  fot  
[a  ränder. 
tt  n hvit[ 

II 
I i'ä 
fl fill  och 

 nih].  la-
ji vait. 

1862 Rödhamu. 	Består af ett rundt  torn nppfördt  af gra- 
nit och tegel, med tak af jerriplt. 

Tjenar  till  ledning för vestifrån kommande 
fartyg, som söka Ledsunds farled vid Ålands 
södra udde, äfven  så  för  NO-ifrån kommande. 



112 Å L A N H 

I 
Benämning af  I  

P  
Fyrskenets 

fyr- och  kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 	
antal,  utseen- c3  .  

ningsbåken  el- 	Liig1tii1O.  sjömärkets läge. 	
'd 	färg. och ler sjömärket.  

Rlidhamn  sten.  59 59' 00" 	P den skoglösa  
kummel.  9°  bolmen  Rödskär  2 

mil NW t. W  från 
 Lecisund.  

Rödhamns upp.  590 59' 05" 	På  holmen Långö. 
passningsstuga.  20° 08' 00"  

Rödhamns tvnne  59° 59' 10' 	Det ena eller syd - 
stamhåltsnirken. 	Fo'  liga  å  bolmen  Långö, 

det andra eller nord-
liga  på  holmen Ljus- 

590 59' 24"  skär.  
I 20° 05' 57"  

- 

Ljungskär sten-  59° 59' 23" 	På  nordliga udden - 

	

kummel. 	 af holmen Ljung- 
skär.  

	

II: 	
H  

Ytterklubb  sten-  60° 00' 38" 	På  NÖ:ra  udden  af 1 '- 

	

kummel. 	20° 02' 38"  holmen  Ylterklubb. 
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Höjden af1  yrtonnets. 
Lkbyggna-  elden  ellei'  a 
ens  ellei' sjomitrkef : 	,. 

' 

omarkets  
. 	

. 1  iang. tht. - 
©: , 

' 	 ' 

farg Ofv. vatt. " 

A n  ni iL i  k ii  i  ii g a 

Hvitt. 	62,0 	1856 Rötlhamn 	Består  al'  ett fyrkantigt kummel  al  röd  
gran it  i  torni  af  en stympail iivramid 

Tjenar  till leilnimt nfl l'arleilen  förbi  11ö/- 
I 	 hamn och anvisar inloppet  till  hamnen  der- 

I  stades.  

Röd. 	- 	1857 I 	,, 	Består af  en  mindre envåningbvggnad för- 
sedd med signalstång. Här ippassa lotsar,  

I 	 ,  för ett. lotsa  till  sjön samt  Dei»,'hij,  Marie- 
hamn.  Nyhamn och  Kobba/c.iintarne. 

målade. 	- 	- 	,, 	Hvardera  market  består  at'  Cli hji%rtspira  
med nödiga stöttningspiror, (,('ll  en  tunna i 
iiori,uintelt läge  å  toppen.  

I 	 Tjenar till  ledning uti f'arletlen från sjön  
till  hamnen vid  Röd/,a,,tn.  

I 1-fritt. 
3,' 

Består af ctt konformigt stenrös genni 
hvars topp ippgö.r  en  spira. 

Tjenar  för ledning iti far)eden.  

1890 	,, 	Består af ett stenkummel iippfördt i  torni  
af  en  stympad  pyramid. 

Tjenar  till  ledning i larleden. 
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Benämning Fyrskenets 
I 

,  

n-"  

fyr- och kän- Latittid  N.  Byggnadens eller 
ningsbåken  el-  TilÖ  

antal, utseen 
sjömärkets läge.  

ler sjömärket. (le  och färg. 

Granskär sten•  1100  01' 20" N  1101mPH  Oran- 
kummel.  20° 02' 30"  norra udde. 

Rabbskär  sten-  60° 01' 57" På  norra  mu/en  af  - 
kummel. jr holmen  Raldskär. 

olketsholm  sten-  60° 03' 12" På  norra  widen  af 
kummel.  19° 58' 50"  1(0/men invi'l 	No/ön. 

Rdgrund  sten-  60° 03' 15'  Jio// 	joi 	klippan 
kummel.  19 0  58' 050  I?oi/qron/. 

Kalfskär  sten.  60° 02' 51"  MidI  på  klippan  H- 
kummel.  19° 57' 18  Ralf/cär. 

Midi itörsgrund  sten-  --  på 	iVötö,s  
kummel.  yrundel 	(Jnl1iulms- 

kiappen).  

Kråkskär sten-  -  P 	holmen  Kr/i/c - 

kummel.  s/car.  

Frän I)e-er 

Linskär sten-  59° 58' 47" 	P9  $Wra  udden 	-_ 	-  

kummel. 	20° 37' 10"  af  Linslcörs ho]nie. i 
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yrtornets, Höjden af  I  

ikbyggna- Iden eller  0  ,.  
ens  eller  sjomaiket1  A  nrnitrkn  ing  aF.  

ömärkets  Eug.fot. 

farg. Wv. vatt, ' 

Öfv.grunii _____________________________________________________________ 

Hvitt. - - 	 ödhamn.  Ett stenrös i  form  af  en  stympad kon,  på 
63  hvars topi)  är  CII miiidre  stort uppsatt.  

'l',jenar 	att 	anVisa larledens 	krökning  åt 
NW.  lemnas kt W,th?r. 

- - 	 ,, Bet'är  af ett. konformigt.  stdul(ummc],  ge- 
rom 	bvars 	topi) 	uppgår 	en 	kort spira  meil 
rvärlit'tde. 

T,jenar 	till 	ledning 	uti farleden, vid seg- 
(ing norrut hålles akterut och styres  på  kuin- 
let å  Fo]ketsholin, lemnasåt 

T):o. - - 	Marie-  Består 	af 	ett stenrös i  form  af  en  styin- 
itamti. taMI  kon.  

Tjenar  till  ledning uti farleden, samt an- 
visar stället  dci' (lensainnia afviker  norrut  t  Il  

ariehamns 	östra, 	och 	veste.rut 	till 	Mai'' - 
hamns  vest.ra  hamnar. 	Pa.(seras iwrrorn.  

D:o.  - - 	 ,,  Uppförd af' sten i  form  af  en  kon, geni  ne  
hvars tOPI) uppgr  en  

Tjenar  till  ledning uti farleden.  

- 	,, 	Liknar sistnämnde  men  smalare i  basin. 
7., 

	

	 Anvisar farledens riktning;  lemnas  il 
Söder.  

I liökar. 

	

Ilvitt. 	- 	- 	Degerby. 	Består af ett konformigt  stenktimmel  ml 
6,8 	 en  stång i toppen.  

	

I:. 	- 	-- 	 ,, 	Lika med  Nötörsgrnud  stenkummel.  
11,7 	 I  

	

I):I. 	 - 	 - 	 ,, 	Like  med  of'vamiiirnnda. 
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Benamning af 
Fyrskenets 

fyr- och  kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 
ningsbåken  el- 	LoiitiiiiO antal,  ntseen-  

sjörnärkets  läge.  
-so  

ler  sjötnärket. (le  och färg.  .  •  

Måsklapp sten-  590  58' 25' 	På  norra  0(1(1(11  
kummel. 	20° 37' 20" 5l  klippan  Mus/ciäj,1,. 

Skötkubben  sten-  590 57' 25" P 	klippan  Sicöl- 
kummel.  20° 38' 50"  

Sderharun  sten-  590  55' 17" På  klippan  &Wer- 
kummel.  20° 49' 00"  /larun. 

Skiikunilen  vid  fade- 
ties  frau 	Kökar  

'iIi 	1ii. 

Kobbklltppen.  59° 54' 25" På  klippan  Ko111- 
/cMppen.  

Inre Ljusskär. 	59° 54' 08" 	P  klippan Inre 	 - 	 I 

52' 40'  Ljizsskär. 

Berrskär. 	59° 54' 23" 	På  klippan  Berr- - 	- 	- 	-  
skär. 

	

Kökars  lotsuppass-  59° 53' 50" 	På  holmen  B/or/c- - 	- 	- 	- 
ningsstuga.  I 20' 53' 40" 	skär.  

Utterskär.  59° 54' 18" På  klippan  Utter- 
20° 53' 48"  

Inre  Mjukholm.  59° 54' 18" På 	klippan 	inre  
20° 5! 	29"  Mjuk/whn. 

stenklåppen.  59° 54' 47" På  klippan Sten-  - 	- 	-  
20° 58' 28»  kfäppen 
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Höjden af 'rtornets,  
kbyggna-  elden eller] 

nseller sjomarket '  A nmärkningar. 
niuirkuts  i Eng. fot. 

farg. ()fv. vatt. 
- 

Ofv. 	grund. 

Hvitt. - - 	 [)egerljv.  Består  at  ett  kinformigt stenknmmel. 
Farletle,,  går t'mellan LinsAib 	el 	M2s/ciäp- 

pen,  samt afvikr 	lerut. 	När  tuuli  passerat.  
I I 	1åsklitppeu norroni, 	styres 	Ost 	om 6djande 

kummel.  

11:n. - - 	 ,, Bestitr  af ett kunforinigt stenkummel nn,I  
I å lis-ars 	t pp 	är 	lästad en 	tt tiina. 

Från 	detta 	kummel, 	hvilket 	lemnas 	åt. 
Vest, 	styres 	norrini följande kummel  t 	So- 

1  riarun.  

D:o. - -. 	KOkar. Bestkr 	af ett steniöse  i  form  af  en  kon. 

	

]D:o. 	 - 	 -  
5,8 

	

I):. 	- 	- 
6,8 

	

I :(. 	- 
5,8 

	

Elvil. 	- 	1882  

Detta kummel passeras norrnm. och  sedan 
 styres Sydom nästföljande. 

Ut.i  en  stuga försedd med signalstng  up-
passa lotsar, hvilka lotsa  till  (Tio.  Deq'rOi,  
och  Roffunqa.  

5,8 

5,8 
-- 	 - 	

,, 	Al la ulvamämndi 	t 	IL  intl t1fOrla  i  
form  af koner tjena liii  It-lIlla 
Söderom  Kokar  till 1/ii;. 
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Benämning af Fyrskenets 
fyr- och käii 	Latitud  N  Byggnadens eller 	

antal, utseen- 
ningsbåkeii  el- 	tongitnd sjörnärkets  läge.  
ler sjömärket. de  och färg. 

Sfharun. 	59° 53' 02" 	På  bolmen  $ä/  
/iarun. 

Elgkubb  590 52' 14" På 	ho)n 	Klg- 
210 04' 03" klilhen. 

Stenlngan.  59° 51' 52" På  klippan Sten- 
21° 05' 38"  knyan. 

Halfvägslängan.  59° 51' 05" P 	den  lilla kala  
l 	09' 08"  Iippan 	/2 	mii 	i  

NW t.. W 1/  W  frkn 
UtO. 

Sletharu  sten-  51) 0 49' 50"' På den  lilla kala 
kummel.  21° 18' 30" ho/men Sie/horn  3'/ 

mii  NW t. N  från 
;Utö. 

StIlklInhlfn: 	I  

	

Trdgårdsharun.  60° 00' 45" 	JIidt  på  klippan  
20° 46' 33"  Tii/qariSharnn. 

	

Trdgårdsharuns  I 60° 00' 58" 	MidI  på  klippan. 
klippa. 	20° 47' 00"'  

	

Bogskärs kän-  59° 31' 08" 	Vid nloppet frän 
ningsbåk. 	20° 25' 45 	Ostrrsjön  till  Aland.s'  

(Östra Bogskär). 

Frän  Sottuii 

- 

- Söderoin  Ala  
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Höjden  al rrtornets,  
kbyggua- eldenellet - 	o 

, 	 . 

ns  eller  
:1 	ng. fot 

a,  Anmärkningar. 
imärkets  

färg. o1y. %1att. ' 

(ify,  grund.  

Hvitt. - - 	Kökar.  Sedan man  passerat Uhenholms östra  ethic  
styres 	mera 	sydvart 	enligt 	renirnarena, och 
kumlet Säf'harnn lemnas  å Nord men  följande 
två  Elykiubli  och  &enlänyan  åt  Syd, från sist- 

0  nämnde kummel styres norrorn Halfvägslängan  
och  sedan på  Sleflaru stenkumme!. 

6,3  

D:o. - - 

måladt.  14,1 1856 	Iltö. ifppförit 	af sten i  form 	af  en 	stympad 
kon; tjenar att utvisa denna laga holme, hvil - 
ken  hör lemnas itt  Syd. 

D:o.  25,s 1856 	,, Uppfördt 	af sten 	och 	jord i  form  af'  en 
9  stympad  koti; 	t.jenar  att utvisa  (leima  liolme. 

nurr rn hvi Iken  segel leden går  till 	UIÖ.  

hö kar.  

FIi. 	- 	-  

I. 	 - 

tersjön. 

(kOl  era- I 	O,6 	161 
tiit.  

Sottun- 
ga.  

Båda kemIen äro uppförda af' sten,  koti
-fornilga; tjema  till  ledning uti farleden, hvil
-ken  går mmcl lan dem, fritn Sotlunya  till  Kö/cai  

0(11  tvärtom. 

Kökai. 	Uppförd af kilhorrad granit i  form  af  ei  
sexkantig .stympad  pyramid tied jerntak,  ifrån 
hvilket utgår  on  stäng med flo jel. 
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Benämning  a  Fyrskenets  u  
.3  

fyr- och  kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 
ningsbåken  el-  Longitud  I)  

antal,  utsc'en- 
sjömärkets läge.  

ler sjömärket.  (le  OCh  färg. 

I I  

	

Bogskrs  fyrbåk.  59° 30' 15" 	På  len  Wes//iqasle  I I3fänkfyr.  Fra  hvi-  Hela  hen 	II 
20° 21' 1  "  al  Boysköis  kf  ippor 	/,vjtt. 	la biinkar sonten.  

i minuten 
med  en  

	

jj. 	 I 	 varak-  I 
I 	 tighet  al  

15 sekun- 
der.  

	

Fstorne kän-  69° 51' 27'' 	1>1 den  yes/ru  af  - 	- 	- 	- 

	

ningsbåk. 	1 ) 0 	 )' 	 )''  'ii'  ineil  mim  net 
clurnu 	/et, ku a de 

I  

	

Skarf eller Skarför  59° 53' 50" 	Viii inlo1ipsfurfe - 	- 	 - 	I 	 - 

	

sjniUrke. 	20°13' 52" 	frdn Fdslo,  ne  
ti/f Rji/rkör /o/sp/als,  

I 	 I 2 1/2  mil 8 '/2  () fr3n 
- 	 sagde lotsplats.  

pa //ippun S/all/Jr 

4  
. 

Björkörs  lots- 	59° 56' 32" På  holmen  Rjörköu'.  

	

uppassnings- 	20° 13' 38"  
stuga.  
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frtorn(ts, 'IT{oj(Ien  af 

kbyggna-  elden eller -  

ens  ellei  jöniärket  
:  

A ii m ä r k n  i  n g a r.  
ömärkets i Eeg. fot. 

färg. jfr. 	ratt. 

»fr ,  grund. 

Röd. 	98,4 	1882 	Kökar  
84,7 

F'yrtornet uppfördt  af jern i  form  af  en 
 stympad kon. 

Tjenar  till  ledning för seglare, som frän 
Qséersjön  och Finska viken komma  in till 
Aland haf.  

64 	1856 	Björkör.  
52,3 

- 	1883  
lvi  n  hvit. 

Uppförd i forn af  en  stympad fyrkantig 
 pyramid  utaf  resvirke, hrädfodrad med sper 

sigt tak, igenom hvilket utgår  en  spira,  pu 
livars tO1)1)  en  tunna i vertikal ställning 
fästad. 

Angitver  inloppet  till Aland  och  Degerhv 
genom Björkörs farled;  är  ett godt landkäti-
ningsmärke  på  kusten ifrån sjön samt varski' 
för  de  i omgifningen befintliga grund  oli 

 klippor.  

En  trekantig  pyramid  af resvirke  it S( 
 sidan hekläcid med bräder; nära  till  spetsen 

 är en  tunna i horisontelt läge uppsatt  sä 
 lunda,  att hjertspiran synes olvan tunnan. 

i .  Tjenar såsom ledning,  då man  fritn  sjön 
inlöper  Björkörs farled. 

Uti  en  envitnings  med signalstång försedd 
byggnad uppassa lotsar. som lotsa från haf  Vii 
till  Degeräy  samt  Bo,nargund. 

59,6 	1856 	fl  

36,2 
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Benämning af Fyrskenets 
fyr- och hän- 	jfitudN. Byggnadens eller 	

anta1utsnen- 	. ningsbåken  el 	Longitud  0 sjomhrkets lage  
ler sjömärket. de  och targ 

•  

Lågskär fyrbåk.  590 50' 35" 	På  norra udden af 	' Stadigt.  
(0 2). 	ii4' 40' Logik/les halme W 	Hvit. 

I 	 46° 111/4  mii  från  

I 	
Ålands södra udde 
och  18/4  mil NO 70° 
fran  Söderarms fyi--
håk vid  Svenska  ko-
sten. 

Från  SO 11 
L80° öfvev 
S  och  \V 
611N0 II  
rättvi;ih 

Ålands haf. 

F'rn  Stockholm till 
Ledosud.  

Nyhamn sj 	59° 57' 38" 	På  holmen  Lille  
mmrke.  1190 57' 13"  Thitslcör hellgen  /2 

mil S  från  Nyha?nns 
lotsplats och  7 mii 

 i  N 8/4  0  från  Lu°q-
I  skär. 

Lilla  Båtskmr 	59° 57' 36" 	På  holmen Lilla 
(Nyhamns)  gas- I 19° 57' 12"  Båtskäi. 

oljetyr. 	 I  

Nyhamns  lots- 590 58' 02" 	På hoimen  Stora 
uppassnings- 	iTh7'00" Båtslcär '/ mii  N  

stuga. 	
från sjömärket. 

Omvex-  Cirka  50  Från  N\ 
lande,  il ilänkai- i  33°  öfv 

Hvitt  0.  nunllten. W  (ui!  
grönt.  till 
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yrtornets, Höjden af 

ikbyggna- eldeneller  

ens  eller sjömärket 
:  

Anmärkningar. 

färg. • Olv.  vat 
Ofv.  grund. 

dra delen 	99,3 
uiit.ens,  öl- 
1 l(gl (tS 
iat uri ga 

 :g, lantei-
en  gul, ta- 
et  svart.  

1859. Nyhamti. 	En  åttkantig tornbyggnad af huggen grå- 
FörS  tt- 	 sten  till 1874  fots höjd och nfre delen  at  te- 
drad 	 gel. - Under mist  och tjocka kll.mtas vid  
1884 	 fyrbåken  uti  en  klocka fortfarande  under 5  

minuters tid, med  10 min,  uppehåll emteflan 
hvarje klämtning. 

Tjenar jemte  Söderarms omgående fyr  på  
svenska sidan  till  ledning fÉr seglare som 
från Ostersjön  komma  in till  Ålands hal.  

ti es I 
a dulcet 
rt, hjert-
iran  och 
iiau 

68,2 	1856. 
4j 	l?(irilli(Ir 

1877 

Market  består af  en hjertspira  med  4  stöt-
tor  och  en  tunna  på  toppen i horisontelt läge. 

Tjenar  till  ledning för fartyg  sum  söka 
Ledswtd. 

•ILIE  29,2 	1885.  
Flyttad 

 1888 

- 	1876 I 

Fyren bestr af  en  fyrkur mcd fyrlyki  a  
af plåt, fästad  S.  ena sidan, uti hvilken Fyr 
apparaten  är  placerad. 

Tjenar  tör att anvisa farleden förbi Ny-
hornet  till  Ledsund. 

Uti  en  envånings byggnad uppassa iV.11-
hamne lolsar  för att lotsa från och  till  sjön, 
samt  till  Degerby,  Rödhanen och  Kobbak/in

-tame.  
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Benämning af Fyrskenets 
fyr- och kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 

ningshåken  el-  LongitmlO,  
anta] utseen- 

sjömärkets läge.  1-.  ler sjömärket. de  och färg.  • 

Ledsililds  ledfyrar: 	 I  

Herrö ledfyr. 	59° 58' 18" 	På  Herrö  add, in- I  Stadigt.  
5) 	20°  ()'  5791  vil Le/sun,/. 	 Hvitt. 

- 	Från  No 
7()O  OIVi  I 

S till \V 
ra.ttvis. 

1 Omvex-  Cirka  50  Från  SW 
lande  I  blänkar  I 58° till 

hvitt  och minuten.  SW 80. 
rödt. 

Buskskrs  gas- 59° 58' 15' 	På  klippan  Bush- 
oljefyr. 	20° 10' 30'  skar invid  Ledsnflh/.  

I  _ 

SIY:ra  farleden  till 
 larichaeiu. 

Kobbaklintarne  00° 01' 53" 	På den  vectra  af 
sjömärke. 	 thkalla,Ie 

klinfarni' 	vid 	in- 
(Lotsstation). 	 loppsfarleden frän 

sjön  till Mariehamn. 

Tvibenan  sten-  60° 02' 28" 	På  södra sidan af 
kummel. 	19° 53' 00"  hidmen Tuiin'nan. 
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Höjden af yrtornets, 
elden eller  kbyggna-  

ens  eller sjomarket  Anmärkningar. 

färg. .?Yi 
Ofy. grund. 1  

Röd. 	43,s 	184.  ITödhamn. 	Fyrapparaten d.r placerad  nfl  on  lykta,  få- 
Förändr. 	stad 	ena sidan af fyrvakt.arestngan. 

 1888  

Hvit. 	22 	Förhöjd 	,, 	Består af  en  fyrkur med lykta  å  ena si - 
IT 	188 	 dan, stäld  på en  ställning. 

Dessa fyrar, hållna  öfverens,  leda från sjön 
 till  Ledsunds  känni,igsöåk  klart för grund  mail 

 undantag af det i närheten deraf belägna och 
med nurdprick utmärkta såkallade  Ledsunds 

 vestra irund.  

it,  tiiiinar  
11.4  

UnIt. 	-  
5,4 

1863 	Marie- 	Består af  en  fyrsidig brädfodrail  pyramid  
lianin. uppförd af resvirke; tre fot öfver pyramidens 

spets  är på  hjertsptran  en  tunua  i horisontelt 
läge.  Tilt  utkik för lotsarne  är på  hvarje 

 sida  at  märket  en  öppning eller lucka inrät-
tad.  Anyfver inloppsfarleden  frän sjön  till  
staden  M'arie/tainn.  

Invid sagde märke uti  en  envnings  stuga, 
försedd med signalstång, ppassa Marie/tames 

 falser  för att lotsa  till  Marieftam,i, .Vy/iamn., 
M'arsaiid, Ecice,'ö  och  Signi/sicör. 

- 	,, 	Ijppfördt  af stan i  form  af  en  kon, genom 
hvars  toi)]) Itppirår  en  spira. Anvisar farle-

I 	 den,  lemuas  åt &ter. 
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Benämning af Fyrskenets 
fyr- och kän 	Latitud  N  Byggnadens eller 

-  antal, utseen- 
ningsbåken  el-  Longitud  0  sjömärkets höjd. 
ler sjöinärket.  de  och targ. .  

Korö  1injfyrar:  

Korsö nedre. 	60° 02' 26" På SW widen  af 	Omvex- - -  
19° 53' 46»  Korsö  hoirne belägen lautle  

I  p 	astra 	sidan 	at hvitt  och  
I  inlopsfarieden 	vid  rödt, 

Kobbaklint arne.  

Korsö öfre. 	60 0  02' 28" 	På  samma halme.  
19° 53' 54" 

Hvitfogelskr 	60° 03' 38"! På  östra sidan af 
sjömrke. 	I 19° 54' 04"  holmen 	Hoitfogel- 

skar.  

Granöklubb  sten-  60° 03' 46" !  På  norra sidan af 
kummel.  -j---- i--  I  lsolm Granökiuhb  

NI)  från sistnämnde 
kummel.  

1 	I):o. 	- 	- 

LoLberge1 	linjefyrar: 

Lotsbergets nedre.  600 05' 02" På  Westra 	siran- I Omv  
19 0  55'  ss"  den 	af 	Iliariel,arnns laij  

landet.  hvitf 
rii  

Lotsbergets öfre.  60° 05' 07" På 	samma 	laud 1 1):,. 
1.9 0  56' 02" °°11 	fiu'egåcndt 	40()  

fot 	NO 	om 	(ICH- 

samma. 

Mariehamns  lots- 60° 05' 27" På 	det. såkallade 	-- 
uppassnings. Lotsbei-gei in.vzi/  Ma- 

stuga. 
rzeluams vestra  

sts-and. 
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Höjden  af yrtoi'nets,  
.khyggna- 	eldeneller -  
ens  ellei' 	jörnärket 

: Anmärkninr  

färg. 	)fv. vatt. 
i.ifv. 	riinL _ 

Hvit. 	I 	12 	1890 	Marie- 
hamn.  

H 	Dessa fyrat'.  hållna i linje, leda fritt. fran 
sjön norrom  Kohbalciintarna. 

D:o. 	36 
	

1890 	» 
6 

Hvitt. 	- 	- 	 fl 

8.3 

ho. 	- 	- 
6 

Bestr  af ett i konisk  form  med bredha. 
nppföi'dt stenrOs. Vid segling  till Ma iehaml/ 
lemons åt Wester. 

lJppfördtaf  sten i  form  af  en  kon. 
Tjenar  till  ledning vid segling  till  Marö

-/uvnn.  från  Hainmai-uijd  och  Kobba/clintarne. 

H'ji. 	13 	1890 	,, 
5,5  

Dessa fyrar,  Miina  i linje, leda fritt eniel
-an  grunden  till  och från Korsö.  

54 	1890 

,. 	I vestra  hamnen oppassa uti  en envåning.  
stuga, försedd med signalstång, lotsar för  aft  
lotsa  till  Röd/tainn,  Torpö, sjöss förbi  Koh/o

-klint  arne  och Svart  bådan,  Ma rsnnd  och  frin 
 stadens östra hamn ut  till  sjöss samt  till B 

maisund  genom  Le,n.etröms kaiwl. 
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Henämning  af 	 Fyrskenets 
fyr- och kän- Latitud  N.  Byggnadens eller antal, utseen_! 
uingsbåken  el-  Longitud  0.  sjömärkets läge. 

 (le  och färg. 	a lm' sjöniärket. 	 _, 	•  

1rr.n Mariehamii  t  

Kakan  stenkum-  600  02' 54" 	På  holmen  Ka/can 
mel. 	19° 50' 52" NW 530  1,4 mil  från 

Kobbakfin/arnc. 

Westerklåppen  60° 04' 50" 	På  sÖdra  sidan af 
stenkummel.  19° 45'  klippan  Westerklip

-pen,  belägen  SO-
derom  Hammarud-
den.  

Torpti lotsuppa 
	60° 09' 30" 	På  holmen Torpö.  

ningsstuga. 	19° 36' 10"  

West('!'o  

Westerskr  eller  60° 11' 23" 	På  holmen  We- 
Norra  Degerskär  19° 18' 30"  erskär  eller Norra  

sjlimärke. 	
De,qerskiir  invid  Sig- 
in/s/car. 

Heliman hainnfyr.  600 12' 33" 	På  Södra  uddcn  af  
19° 18'59"  holmenlleflinan  NW  

från Signilskär. 

	

1  Stadigt, 	- 	'rån  ONO 
livitt. öfver  0 

till SO tO 
 och från  

NW t. W 
'/  W of-
verW till 

SW ioi 
kompai - 

sen. 
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Höjden af rtornets,  
khyggna-  elden eller  

ens  eller s3ömärket 
:  

Anmärkningar. 

färg.  O• 	 . 

Ofv.  grund. 

rpö  ooh It[arsund. 

Hvitt. 	- 	- 	Marie- 
hamn. 

Do. 	- 	- 
6,s 

lJppfördt  af sten i  form  af  en  kon. 
Tinnar  till  ledning vid segling  till  ilo,,,-

marudif, lemnas  di  Syd. 

ijppfiirdt  af sten i  form  af  en  kon, genom 
hvars topp uppgår  en  spira. 

Tjenar  till  ledning vid segling  novi/veri.  
I  Marsundet  på  holmen invid vestra sn/ui, 

af far/eden  uppassa  lo/sar  för att lotsa fil] 
Finnio, Torpö,  Mariehamn,  Dånö  och  till  sjöai  
vid Hammarudden. 

1866 
	

Torpö. 	Uti  en tvhvånings  byggnad, försedd me1 
ignalstång,  uppassa  lo/sar  för att lotsa  till  

sjöss, Kobi,alclintarne,  från  1w/vet  till  Marir
-hamn, Marsund, Ec/cerö  och  Siyuiislcär.  

and,  

ra taflan 
irt,  nedra 

hvit. 

128,6 	1884 	Signil- 	Mlrket  består af  en 40  fot hög hertspir;i 
skär,  och  8 stöttningsspiror; ph  spiran finnas tvenji 

 tailor, hvardera 4  fot i fyrkant, hvilkas  plan 
 ligga i missvisande  Nord  oc.h  Syd och sålunda 

äro synliga  åt \Vest. 
Tjenar  att anvisa inloppet  till  Degersicär. 

 sund.  

21,t 	1868 
13,6 

61  Fyren består af  en  lampa uti  en sexkantio 
 glaslykta uppställd vid södra hörnet  till fyi -

vaktsrens honing,  som  är  ett brädfodralt. 
gu]mäladt euvåningshus af trI. Ar inrätta] 
hufvudsakligen för att. tjena  till  ledning  vii 

 postkommunikation emellan Eckerö och Grisle-
hamn i  Sverige.  Fyren brinner året om,  on-
dantagande de  tider,  då sjötarten  hindras af 
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Benämning af Fyrskenets C  
fyr- och kän- LtitdN. 	Byggnadens eller 	

antal, utseen-  g 
ningsbåken  el-  Longitud  0 	sjömärkets läge.  
ler sjomarket. de  och färg. 

Signilskr  signal. 60° 12' 10" 	Belägen  å  S'ignhi--- 
stång. 	uiió s/ärx /wime  i Alailds  

I 	 hat. 
I 	(Lotsstation).  

111111111  
Eckerl  hamnfyr.  16 0  13' 20" 	På Eckerö  holme  

19° 32'30"  ' naiheten  af tull-
kammaren. 

Stadigt 
hvitt.  

-- 	'rån  ON) 
till So t.  
)  och iran 

 NW t. V-
/ W till 
SW gå 

koniinis-
sen ätSW 

 760  stal- 
kaste  sko- 

I  net. 

Märkets fyrbåk.  60° 18' 14" 	På  klippan  MOr- 
/et NW  om fasta 
A/,tni/uti  Södra  

I  Blänkfyr Hvar 6:te Från  5(0 
hvitt  sekund ° öfver  

en  blänk  S. W  (SI  
at 4  sek  N  ohi  N 

 varaktig-  n 
I het. åt- 
foljd  af  

2  sek. 
mörker. 
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yrtornets, Höjden af 
kbyggna- 	eldeneller  

ens  eller 	sjoinärket  C  '  Anmärkningar. 

färg. 	fr_vatt.  P 
Oft. 	grund.  

- 	1872 Signil- 	Tjenar  att upphissa sigpaler för postförin- 
skär. 	gell emellan  Sverige  och  Aland. 

1:0. En  kula upphissad i toppen af stån-
gen betecknar att postångaren hör rikta  sin 

 kurs  på  farvattnet  till  FJellman,  men  mindre 
räddningsbåtar böra stäfva sig fram i nordlig 
riktning.  

2:0.  Tvänne  kulor upphissade i toppen af 
stången, beteckna att ångbåten kan utan  hin-
der  styra  till  Degers/cärssundet  eller i närhe-
ten af detsamma vid Signilskärsholm,  men (le 

 mindre räddningsbåtarne  gå den  vanliga  tai- 
leden.  

3:o.  Trenne kulor upphissade i toppen af 
stången beteckna att ångbten skall styra  till  
Skeppsvik vid  Eckerö  landet,  men de  mindre 
råddningsbtarne böra hålla Sydligare  än den 

 vanliga farleden. 
Söder om signalstngen uti  en envåning 

 byggnad uppassa  lo/sar  för att lotsa  till  Eckerii, 
 Torpö och  Finnho.  

Gul. 	19,s 	1845 	Eckerö.  Fyren består af  en  lampa uti  en  glaslykta. 
som  är  fästad  å vestra gafvelvitggen  af  en 

 envånings träbyggnail, i hvilken fyrvaktaren 
jämväl bor. Fyren  är  inrättad, för att tjen7 

 till  ledning vid postkommnnikation emellan 
Erkrr  och  Grislehamn  i  Sverige.  Fyren briti-
ner året om, undantagandes  de  tider,  då  sj- 
farten hindras af  is.  Vid  Etkerä tu]lkamrnai', 
uppassa två  lo/sar, hvilka lotsa  till  sjöss  00/"  

och söder ut samt  till  Signilskär,  Finnbo och 
Torpö. 

il  nod livi- 	54,5 	1885 	Signil - 
bälten och 	467 	 skbr. 

 vitt tak. 

Uppförd af tege.l i  form  af  en tvåvånine --
byggnad med  torn  i  NW:ra hörnet  på grub I - 

 mor af granit. Vid båken  är  uppförd  at  st/II  
och tegel  en  magasinsbyggnad samt nppret 

 en  signals/day  för signalering  till  Signils/cä/'7  
1 (,tsstation. 

Tjenar  till  ledning vid segling i Kvark"  
-:imt varskor fran  9  fots gruntlet Sydösfi'i 
"1//ten öeläget  NO 28 1/2 0  från fyren. 
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Benämning af 
fyr- och kan- 	Latitud  N.  

ningshåken  el 	L6igitii, 
ler sjömärket. 	I  

I 
I  

Fyrskenets 
Byggnadens eller 	

antal, utseen 
sjomafl ets hujd 	

de  och Mig 

n..0  

-  

,•_,,  

- 	 I  

- 

-  

Högsten kan. 	60° 21' 22" P3 	klippan  Hö9- 
ningsbåk. 	19° 27'  sten 	Södra 	Kvar- 

/"1 	'/ 	mil W  från 
F•u,p/o 	landef 	och  

mil 	ONO1/O  

båk vid  Svenska  ko- 
.:,  

'sten. 

Stengrunds sten. 	60° 16' 09" På  grundet  Sten- 
' 19' 27' 20»  grund emellan Långö 

och 	Venskärs 	hol- 
mar. 

Rödkon  stenkum-  i  60° 18' 55"  Ztlidt  på  holmen - 
mel. 	I 19 °  29' 35"  .  Rödkon. 

Finnbo  lotsuppass-  60° 20' 55" På  Finn/to laiulrt 
ningsstuga. 	i u  j4' 30" NW  från  A/an'/. 

dkä 	stenkum- 	60° 21' 02" På  SO:ra  udden - 
mel. 	19° 31' 	T  af  Ådskä,rs  holme. 

,JL  
Stenskar sten- 	60° 21' 15" 	På  Vectra  sidan 

kummel. 	19° 32' 30)" a  SEen/lois  holme, 

Klubbskar sten-  60° 22' 46" ' 	1å  klipian K/nM- 
kummel. 	fqo 	' 	'  - kör Söder om Skäl- 

skärs fyr.  
I 	 I  

Frtn Eckerö 
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Höjden af 1  yrtornets, 
, ,kbyggna-  elden eller 

enseller 30Thet  Anmärkningar. 
ömärkets Eng.  lot. ' 

fttrg. Ofv, vatt 
-____ Ofe. grunri. 

Höd.  86,i 1845 Finoho.  En 	sexkantig  pyramid,  eller tornhyggnad 
af resvirke, hrädfulrad och med tak  på hvil- 

- ket  finnes  en  knopp. 
Tjenar  såsom landkänningsmärke  I  Södra  

4varken,  att varsko för  den  mycket klippiga  
I  Aiänds/ca  kusten.  

irbi Fiunbo. 

Hvit. 	- 

Hvitt. 	-  
9,3 

- 	Eckerö.  I 	Består af  en  större sten  å öfvervattens 
grimdet. 

Tjenar  till  ledning Osterom holmen Vm-  I  
skär.  

- 	Finnho. 	Uppförd af sten i  form  af  en  fyrkantig  
pyramid, lemnas  åt West. 

(II. 	- 	- 	,, 

I  [vitt. 	- 	-  
8,s 

Hvitf. 	 - 	 fl  

I en  stuga med signalstång uppassa  tväune 
totsar,  sum  lotsa  till  sjöss vid  Sqnilslcär,  till 

 Ecicerö, Iffarsund, Dånö  samt från och  lilt  huf- 
vet.  

TJppfördt  af sten i  form  af  en  genom axeln 
afsknren kon. 

Tjenar  till  ledning från Rödkon Norrut, 
lemnas  åt West.  

Uppfördt  af sten i  form  af  en  fyrkantig 
pyrami(i. 

Tjenar  till  ledning, samt anvisar jemte  .1'!- 
skärs stenkummel I)aset emellan holmari»' 
Stenskär och  Ådskär. 

Hvitt. 	- 	-  
6,8 

Uppfördt  af sten i  form  af gn kon. 
Tjenar  till  ledning frhn Ads/car norrti  I.  

lemnas åt vester. -  Norr om detta  kummi 
 afviker  farleden  åt SW till  Dån.ö. 
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Bentmning  Fyrskenets 
fyr- och kan- Latitad  N. 	Byggnadens eller 

antal utseen- 
ningsbåken  el-  Longitud  O. 	sjömärkets höjd. ' 

;  
ler sjömärket.  (le  och  fárg. - 

SkäIskrs  fyr-  60° 24' 40" 	Vid Norra. ia.iop-  I 	Stadigt Röda Hela  h- 	I  i 
båk.  To 	5' 	«  pet till  Södra Kvitr- hvit  med blänkar rNntn.  

ken, å vestra 	sidan röclablan- hvarje  
af 	bolmen 	Södra kar,  half mi- 

JLH 
SÅätskär.  nut. 

Dånö-Gamlen 
sjömlirke.  

60° 25' 33" 
19° 45' 

På en  höjd af l)ånö 
landets nordliga  del, 
3 mii WNW (ph 

 kompassen) från 
peta bergen  på  

Åland. 

Norr  

- -  

Till 1)&  ankar - 
sätiningen  leda 

stenkumlen.  

Half  mån.  10° 2f;' (X)" 	_1[i,lI  på  klippan  
19° 45' 04"  Ile//månen. 

Mellansklir. 	6(  )°  3' 1'' 	la,  rf'x/?'e a,/an  af  
it)° 15' 2''  lijlnn'n jlle//ans/cär, 
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rtornets,  Höjden af  
elden eller  kbyggna-  

ens  eller sjömärket  Anmärkningar. 
:  

färg  fy_tt 
Ofv  grund 

vit, taket 	146,1 	1868 
rödt. 	101,3 

l)ånö. 	Fyrtorliet  är rundt  och  up1lfördt  al  tegel,  
lanterninen  af  jern  med rund kupol  jemte 

 knopp och  åskiedare.  Omkring tornet  på 92 
 fots höjd  ofvan  grunden löper ett galleri. 

Fyren  tjenar  till  ledning vid segling inom 
södra Kvarken samt ,ör att varna sjöfarande 
för  de  i  NW  från  A/an'!  långt utskjutande 
farliga klippor och grund.  

fl1tii  och  
lädnailen 

 ta,  (let of- 
a strtiket  
ed  t 1111 
•l( 	IIIVI IiI. 

1863 
58,4 

En  sexkantig  pyramid,  som bildas af  en 
 hjärtspira och  6 stöttningsspiror. PyramiWn 

är brädfordiad 3  fot från spetsen,  sedan  för-
sedd med  6  tum breda  horisontela tvitrrihhor. 
hvilka  stå  på  lika  afståndfrän livarandra  till 
12  fot  ofvan  grunden.  A lijä.rtspiran, soul 

 sträcker sig  öfver pyramidetis  spets,  är en 
 i rektangelformig  tafla  fästad. 

Från sjön  är  märket ett  godt laudkannings
-märke och  tjenar  till  ledning när  den fur- 

träff liga ankarsättningen vid  Dånö sökes. 

FItt. 	
1:1 	- 	fl  

Båda kumlen äro uppförda af sten i  fore I 
at  fyrkantiga stympade  pyrarnider.  Des 
kiimien  anvisa inloppet från sjön  till  Diii  
ankarsättning belägen  söderom Dånö holms 
farleulen  från sjön gr  niidt  emellan  stenli  1111- 

lena.  
1]I\ lii 	___== 	- 	,, 	I 

	

7 	 I  
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Benämning af _-,  Fyrskenets 
fyr- och  kän- 	LatitudN.  Byggnadens eller 	

antal,  utseen- ningshåken  el- 	Longitud  ° sjörnarkets lage. 	
de 	färg.  och 	 .  ler  sjomarket. 

Dånl$ lotssta- 	- 	F  I)nö  by. 	 - 
tion.  

Från sjön  till  Sagö 

Koxnan stenkum-  60° 28' 17" På  SW:ra  sidan - 
mel.  i° 	«  af holmen  Koxnan lj/ 	mil 	NO 	29 ° M  

från  Geta berget. 

Saggö  lotsupp-  60° 24' 07" På  holmen Hund- 
passningsstuga.  01' 30" klobben. 

Bergökubb  sten-  60° 18' 35" 	På  östra sidan af 	-  
kummel. 	°  is"  Berqökubb. 

Bomarsunds  lots- 110° 12' 44" 	p  ostliqa  höjden 
uppassningsstuga.  200 	af  Prestö holnie 

Bornarsiin  det. 
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I 	... en a  I  
yrtornets,  

elden eller kbyggna-
enseller sjomarket Anntarkningar.  
ornarkets i Ena. fot .. . 

färg. 
Ofv. 	grund. 

- - - 	 --  I  Dnö by  iippassa lo/sar, hvilka  lotsa  liii  
I  och 	ftdn 	/öifret  samt  till  Sagyö, Finnho  och  

PFIargzuId. 
(.)sterom 	byn 	ståt'  på  ett  berg en signal- 

stång.  

dare till floinarund. 

Hvitt.  14. - 	 Saggö. lppford 	af sten i  form 	af 	en  fyrkantig 
stympad pyranud. 	Anvisar inloppet från sjön  
till farleilen  ostvart förbi  Saqgö. 	Fartyg livilka 
söka denna farled höra lemna Ko,z'nan  cirka  

I 3/4 mil åt  Ost och styra 	SO 38'/4° till  Sayqo  
I  iippassningsstuga hvilken  är  belägen  SO 23'/°  

rättvisande  4'/4  mil  från  Koxnan. 

I  Flytt  

- 	i  1864  
flyttad  

1888. 

en eiivåeiitgssttiga  försedd med  signal-
stång uppassa  lo/sar  för att lotsa  till  och  

I  fy  hahn, Bumwsana'  och  Dä,,i;. 
Lötsstugan tjenar  fill  ledning vid inseg - 

hug  från sjön vid Korna,,, bör lemnas  åt  Syd. 

lJppföri  i  form  af  en m'und stynipad  kon 
't'jenar  till  ledning från  Ru/cs/i saco/et  sane 

 utvisar stället för farledens krökning sydvari 
i rh i Ber  yö  till  Bomarswul. 

(itI 	 - 	1861) 	1bunir- 	hlti en  envåningsstuga försedd med  signal- 
-uitil  tång oppassa lo/sar, hvilka lotsa  till Mu.-

Inja, Kastnl/,ulm, Björicör, Sot  tunga,  Dryer/ui. 
uqyö och  Mariehamn  genom  Leniströms  kanal  

lb  
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Benämning af Fyrskenets 
fyr- och 	hän- Latitud  N  Byggnadens eller 

ningabäken  el- Longitwl  0 
antal,  utseen- 

sjötnärkets  läge.  
ler  sjornarket. de  och färg. 

Kungsliolm  sten-  6t 	OW 50"  I'A  ho Imoti A'iinj.- - -  

kummel.  20° 04' 00"  lw/in. 

Ofra 	' W.ra.  
2  fyrlyktor vid  60° 05' 53" Pk 	stranden 	vid 	2  Stadigt  

Lemströms  kanal.  20° 01' 14" en 	vik; 	nord 	iwi  kvitt. 
östra 	in  loppet 	till'  
kanalen. 

Nedre  SÖ:ra. 

(fli' 	2" p 	norra  piuldcu  
20° 01 	[5  vil 	sainnia  

till  kanalen.  

Lemströms  kanal  Pi 	hron 	iitvep 	1 Stadia"  
brolykta.  Iuu,x1j'/u,i,s 	/0HZ/f.  loi  It 	'Ii 

grout. 

F'rn Hoinaisi  i  

1-lem 	hin- 
risonten.  

t 

	

Gottholms  sten-  60° 06' 05" 	Å1i/l  »5  holnien 
kunimel. 	20° 19' 58" 	Gult  ho/nu  

kohl. 

	

Långnäsudde  sten-  G) ()6' 54" 	I'S  Liuyiil'su/fr,  

	

kummel. 	20' 17' 52" 	dcii 	ost1igate al 
Luiuuparlaadet. 
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Höjden af  I  rtornets,  
1liyggna-  elden  e1ler  

ens  eller  sjomarket '  Anmärkningar 
märkets  LEng.f'ot.  

färg.  1• 	5Lt  .•1  -. 

iifv, 	grund.i  

1  1%lariehamn. 

Hvitt.. 	 - Biimar- 	EJppfördt  af sten i  form  af  en  stympad kon 
sund. 	'1jeuar  ti 1  ledning vid segling  diver  ian,- 

per/j/rJ.  Vid segling  diver  Ijirden  styre- 
rätt  p  kumlet eller  SW 460  rättvsand 

 tills  ostpriekcn  norrom  Ku.nqsoirnen  blir  (väri.  

tolparna 	19,5 
a  lyktorna 
gröna.  

— 	13,6  

1889 	Marie - 
liani  fl.  

Tvänne  uppå.  st.olpar  uppsatta fyrlyktor 
med  petroleum  lampor. 

Bada fyrlyktorna hållna  öfverens  eller 
 NW 540 t  kompassen  leila  klart  till  kane/ri 

enmilan  (le på  SO:ra  sidan belägna grund  e 
ter  passerantle  af  Näsuthien.  

En  lykta placerad  på  bron, sålunda  in  
densamma visar  rddt  sken  då  bron  är  iippei 

 och grönt  då den är fast. 1-Ivarjomte  brovak - 
on  vid kanalen ålagts  till  kommande  farty 
nol  skild lykta  visa  rödt  sken  ilå ströinrnis' 

 kanalen  är  från Ost och grönt när  dcii  ii 
'run West.  

För att lätta  förhalningen  genom  Lem-
strönis lanai,  hvilken  är 40  fot  bred  och  1.; 
tot  djup  är  vid  livardera  ändan  en  rödmåla  I 

 förhaluingsboj  utlagd och  jernringhult faI 
 satt  ii  berget  på  vestra  sidan af kanalen.  

,nn.rsund. 

livö  I. 
1 

1,7  

ilonar- 	Uppfördt  af sten i  form  af  en  stympal  
sund. 	kon med  cii  stång  å  toppen.  

Tjenar  till  ledning i farleden från  De,qerhr; 
resterorn Jersii  ti I!  Boinarsand. 

IJppfdi'ilt  af sten i  term al en  lyckan  Ii 
pyramid.  

Tenar  till  ledning samt anvisar  inlop]ll  
'i Il Engäcvn'/ norriim  kumi  et.  
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Benämning af 
i Fyrskenets C ..,  

fyr- och kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 
ningsbåken  el- 	Longitud  0.  

antal, utseen- 
sjömärkets hojd.  u 

ler sjömärket. d 	och färg. .  

'rtn Degeiby  t  

nöskär sjmärke.  00° 07' 58" 	På  O.ra wh/ei,  
I 0° 91'30"  af bolmen Suns//i, 

- 	 r,'öudden. 
 från 

Botskärs  sjS- 	600  (9' 30" 	På  norra udden 
märke. 	 BoékÖTS liolme, 

söder om  Mås/aga. 

Smedsholm  sten-  60° 10' 05" 	Midt  på  holmen 
kummel. 	2003514 	S,n,'dSf1011fl.  

Måshaga  lots- 	- 	I  Mås/,aqa  by. 
station.  

Lambskärs  sten-  60° 09' 52" 	På  norra  io-b/en  at -  
kummel. 	20° 35' 5J 	Lujflbskörs lioline.  

Östra Kobben 	600 10' 0" 	fid  på  holmen 
stenkummel. 	20° 37' 4 	h/o  Kohhen.  

Långörn sten-  60° 23' 10' I P  holmen  Lånq - 
kummel. 	20 °  51' 20'  rus norra  iu/de  

eng.  mil  Nord  från 
holman Li/1-Lap1e. 
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rtornets  Höjden af 

kbyggna-  elden eller  

ens  eller sjömärket A n m ä r k n  i  n g a r.  
ömttrlcets  Eng. fot.  

färg. 
Ofv.  ratt.  

shaa oeh  Fiskö. 

ilvitt. 	- 	 Måshaga.  I 	Består af  en  hjärtpira  med ngra st.öttor.  
127  Tjenar  till  ledning i farleden; vid segling 

nordvart bör  man  hålla  på SW  udden af  Må,-
haga, lemnas  ht  Syd. 

T):o. 	- 	I  - 
	 Lika med otvan nämnda. Anvisar farle- 

9,7 
	 (len söderom  Måshaga,  lemnas  Syd. 

Hvitt. 	- 	- 	Måshaga.  

'7 

Uppfördt  af sten i  form  af  en  fyrkantio 
st.ympad  pyramid.  

Anvisar farleden. Lemnas  åt  Norr.  

I  Måshaga  by  uppassa två lotsar för att 
lotsa  till Degerby, Bornarsund, F/s/co  och  &t- 
tunga. 

EJppfördt  af sten i  form  af  en  rund styni
-pad  kon. 

Anvisar farleden. Lemnas  åt  Syd. 

Lika med ofyannämde. 
Tjenar  till  ledning vid segling  till  F/si'  

samt angifver inloppet  till  ltlåshaga norrifran.  

T):o. 	- 	 ,, 
6,3  

Ett steurös i  form  af stympad kon, tjenat 
att i detta trånga pts utpeka larleden. 
kiimiet lemnas  åt  norr: vit!  titloppet frän  Li/i. 
Lapposun det,  Irån Lii/-Lappohamnnyrynnuns norr-
pr/c/c,  hållen akterut i linje med Gråskärs  kuin- 
tact  lörut; tjenar  till  stamhåll för passerande 

 till Rob holm en. 

43.4 	1856 	Fiskö. 
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Benämning 
fyr- och kän- 	Latitud  N.  

Fyrekenets  
Byggnadens eller 

ningsbåken  el- 	lJongitiiiO  sjömärkets läge. 	L 
ler sjömärket. de  och färg. 	 .  

. _. 

Gråskrs  sten-  600  25' 25" 	På  klippan Gr- - 	 - 	- 
kummel. 	200 53' 45"i ''r /2 wig. mil ;  

om  Orina.  

Fiske lotsupp-  00° 26' 40" 	På  Fisko  landets 
passningsstuga. 	ooTh6oÖ' SW:ra  bergs  brant. 

Rödörn  stenkum-  600 29' 18" 	På  klippan  R5d- 
mel. 	20° 	rn  vid  N:ra inlop- 

pet  till  Fiskö ström. 

Inderskär  sten- 	- 	På  (len glest  he- 
kummel, 	 vuxna holmen  ln- 

der.skärs 8O:ra  udde. 

Härön sten  kum- - 	 å N  Wra  udden. 
mel.  af (len kala holmen 

i Härön  1/2  mii vest  
om  .Jurmo. 

Rödörs stenkuni- -. 	På  mS/ten  af  din  
kala klippan  Röd/Jr 
\VN\V Irån  Härön. 
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Höjden af  yrtornets. 
Lkhyggna- eldn  eller  

ens  eller  sjörnärket, '; Anrnärkningal'.  

färg.  iv. 	vatt '  

Of'.  gniiid 

Hvit.t. 	31,2 	- 	F'iskö. 
7,8  

Gul. 	85,2 	1873 
91,4  

Hvitt. 	- 	_ 	1856 
I 	7,3 

I), 	iiä,s 	lRäö 

Lika med  löregåeuth. 
T,jenar  till riittelse 	farleilen.  tills  nunuo  

med det föregående  hi  dar ett  stanihåll  för 
passerande från  Lapposundet  till  I?01ö. 

Bestr  af  eri  envåningsbyggnad af  stock, 
brädfodrad. 

Tjenar  till  att. i  skärgrden  N  ifrån utvisa 
farleden genom Fiskö ström  då  det styres  p 

 stugan klär  uhpassa lvtar  för att lotsa  till 
kIdS/maya  och Jarmiw. 

Ett stenrös  uppfördt  i  form  af  en stns 
pad  kon.  

'1jenar  att i denna skärgård norrifrån  ii - 
visa  inloppet i Fithö ,s'trömnrnen. lemnas  åt JF-

i sEer. 

Tlppfördt  liksom  föregende. 
Tjenar  att utvisa farleden, samt  angifv'r 

 stället  der farletlen  gör  en  krökning,  anbru 
aktermmt  i  linie  med kvarnen  på  femma norr, 
backe bildar stamhåll efter  afvikande fran 
far]eden  W  om  F/s/co  och Norrö, kumlet  leni-
nas  åt N  och  W.  

	

12,6 	1856 
8,3 

	

11.2 	1856  

Ilppfirdt  liksom föregående.  
Tjenar  till  ledning i  firrleden ;  med höjde 

 på  stor  Fiskar/who aktei'mmt  och kumlet  förai 
 i linje;  tjenar  som stamhåll för passerande  ii 

prickarne NN 1-5  af  Jarmo  loIsplals. 

Jurmo. 	Ett i  form at en  stympad  pyrsmid  upp.  
radadt mtonrösc'.  

till 	rätiel' 	1mm'  
'Inn 	'it'm' 	iL;iii','ti 	I rail  
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Benämning af 	 Fyrskenets 
tyr- och kän- Latitud  N.  Byggnadens eller 

	

ningsbåken  el- 'LongitudO.  sjömärkets höjd. antal, utseen- 
	 . 	-c  

	

ler sjömärket. 	 de  och farg. 

	

Degringsklubb 	- 	På  NW.ra bran/eu 	- 	- 	-  
stenkummel. 	01' 12»  af  kolmen  Deyrinys- 

klubb. 

	

Grisselörs  sten. 	- 	På  Södra sidan af - 	- 	- 	- 	5  
kummel. 	 kolmen  Grisselör. 

	

Eggskrs tvnne 	- 	På SW  och  SO:ra - 	- 	- 	- 	5  
stenkummel. 	 uddarne af holmen  

I 	 Eggs/car.  

Rödklubb sten-  I 	- 	På  högsta berget  - 	 - 	 - 	 - 	6  

kummel. 	 af klippan  Röd/clubb,  
43/4 mil  norr om 
.Jurrno  landet. 

	

Rönnklubb sten- 	- 	På  NW:ra bran/en 	- 	- 	- 	7  
kummel. 	 at  holmen  Röus,- 

klubb.  

	

Österholm  sten- 	- 	På  kuhben Os/er- - 	- 	- 	- 	7  
kummel. 	 110/Vi  vid Norröns 

östra sida. 

	

Greggolskar  sten- 	 På den  med några - 	- 	- 	- 
kummel. 	 trätt hevuxna  hot- 

men  Gregyolskär. 

	

Ridarkubb spir- 	()°  34' 	På tieji  kala  unI- - 	- 	- 	-  
kase. 	21° 04' 25» men  Ridar/cubb  Norr 

om  Jurmu  landet.,  H  

	

Jurmo  lotsupp- 	- 	På  holmen  Li/I- - 	- 	- 	- 
passningsstuga.  '  klyndan  vid farle-

dens forgrening  åt 
I  Fiskö, En.skär, Ly - 
I  pörlö,  Nystad och 
Lo/co. 
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rtornets,  Höjden af 

cbyggna :e,Ideneller 
; 

nseller b0mit1.lt  Anmärkningar. 
märkets  1  Eng. fot. 

farr.  Ofv.  van.  

I Oft.  gr ni  

Hvitt.  27.3 1856 Jurmo. Lemnas  åt  Öster,  
7.s  

Dessa tre kummel äro 
uppr'örda  af sten i  torni  af 

D:o.  21,4 1856 Lemnasåt  Wester.  stynipade pyi'iniider. 
- 

T,jenar 	till  rättelse och 
ledning i farhedcn norrut. 
samt efter utgången från 
Röd/cubbs  sundet. 

D:o.  19,s 1856 ,, Leninas  åt Wester. 
4,9  

D:o. 	32.6 	1856 	,, 

tTpptörda hikasom töregående. 
Tjenar  att jt'mte Rönukiubös  kummel soni 

 eri  port  utvisa det alldeles trånga passet mel- 
D:o. 	44,3 	1856 	 ,, 	han dessa höga kala liolmar Rödkuhb  och  

Rönn/€/vbb.  

46,3 	1856 	,, 	Liknar föregående kummel. 
Tjenar  att utvisa farleden  Oster  om Norrö 

och lemnas  åt Wester. 

42,4 	1856 	,, 	Liknar föregående kummel och tjenar att 
utvisa  den  trånga farleden som härstädes rör 

 en  höjning  åt  Söder, kumlet kunnas  till Oster. 

1):. 	33,6 	1856. 	,, 	Uppförd af  mot hvarandra  lutande spiror. 
T,jenar  att utvisa Isvar tarleden norrifrån 

förgrenar sig öster och vester om holmen  
I 	 Icorrön.  

3u1. 	 18430 	,. 	Bestitr  af  en  envånings byggnad,  under 
pert.tak, föi'sedd  med signalstång. Här sta-
tionerade lotsar lotsa  till  Jarmo, Ens/car, Löhö. 

 Tystad,  Lypo..tö  eli  Fiskö.  



III.  

1YRÅR, KÅ 	IMllhKAll UII JEi1ÅRKE. 

BOTTNISKA  VIKEN.  
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Benämning af 
Fyrekenets ',  

fyr- och kän Latitud  N.  Byggnadens eller 
ningshåken  el-  

- 	 -.--- 	 --  Longitud  0.  sjömärkets läge. 
antal, utseen- 

ler sjömärket.  de 	och 	fig. 1  

lnoediiILroinitken:  Fran  Lypört'ö 

Pohkari  sten-  600  3)5' 3))"  Beläccu 	på 	den  -  
kummel. i°  10' 50"  

I  
kaTh  klippan vd  in- 
loppet 	till 	Lypörtö  
sundet  1/4  mii  i nord 
från 	uppassnings- 
stugan.  

Järvi -pohkari  00° 36' 45" P 	klippan  Järvi- 
stenkummel.  1 	10' 	)" 1,ol,kaii 	närheten 

af  Po/ikari  kummel. 

Saukovuori hvit-  600 36' 31)"  Belägen 	berg- 
målade fläck. ip 	' Vägefl 	på  östra si- 

dan  at  norra 	iop- 
pet till Lyporto  sund.  

Mustaklubb sjs-  600 38' 35" 	På  klippan  uusia-  -  
märke. 	210 11' 	klubb,  nerrono Lo1'- 

pöllö.  

Blekungen sjö-  (iO°  39' 00" 	På  ilon  kala hol- 
märke. 	20ji 	w men  Blelrunyn. 
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'yrtornets, Höjden af  

ål b  yggna elden eller 

lenseller s,jomarket '  Anmärkningar. 
jömärkets tEng.  fot. 

farg. Ofv. 	vatt. 
.. 	 - 

- 

Ofv.  grund. 

öss  och norrut. 

Hvitt.  27,7 1885.  Lvpörtö.  Märket  är  nppfördt.  af  sten  I form  af  en 
7 s  Förändr.  pyramid, under  detsamma  är en S  fots qva- 

1888  dratyta livit.mlad.  

D:O.  13,2 1888  ,, Uppfördt 	at'  sten i  form 	af  en  stympad  
5 8 pyramid. 	Båda kemien bilda insegltngslinien  

I NW 26°  rättvisande.  

35,i 	1885 	,, 	Består af  en å  bergvitggen  anbragt. livd - 
- 	 kalkning i  form at' en  rektangel.  

29,2 	1885 	,, 	Ilppfördt.af  tre spiror, bildande ett trian - 
19.5  I  gelfortnigt  sjömärke, beklädt  p  hvarje  sida, 

från toppen  15  fot nedåt med bväder, hvi]ka 
äro påspikade med  7 turns  mellanrum. 

Tjenar  för att utvisa (len nya farleden 
norrut och  till  Nystad  österwn  sagde klippa.  

61,4 	1857 	,, 	En  fyrkantitl stocktimra  under  brädtal.  
22 s 	 genom hvars spets uppgår cii spira. 

Tjenar  att utvisa t'arlederna från  Lypñi'h  
och  .Jursno  norrut,  lernnasåt  Wester.  
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Benåmmng  af Fyrskenets 	cO 
fyr- och kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 	

antal, utseen 	. 

ningsbåken  el- Lonitud 0  sjömärkets lage.  
ler sjömärket. de  och färg. 	a  

Flatu sjdmärke.  600  41' 15" 	På den  kala  ho)- 
mcii Fin/u  3,4 mil 
SO t. 0  om Nystads  

I 	 (Enekärs) fyrhk.  

	

1  Stadigt, 	- 	Från  NO 

	

hvitt. 	 78° öfver 
N—Woh 
S till 51) 

58°. 

Nystads eller  En. 60° 43' 03" 	På  (len  JVestra si- 
skärs fyrbåk 	21  °  00'43»  dan af holmen  En- 
(med klämt- 	 /cär vRl  inloppet 

från  ,q,nn  till  ]\eglad  
klocka), 	 och  Lyporto. 

Lotsstation.  

I 
Wähä.Warestus 	60° 42' 10" På 	T(): 	sidan af -  

stenkummel. 	j4l ()  den 	kala 	holmen 
Wähä-Warestus 	in- 
vid 	farleden söder- 

'ifrån  till  lVt,stad. 

Hylpus stenkum- 	tiO'  43' 15" På  klippan 	Th11- 
mel. 	21 0  15' :30"  jnus  1 cog. mil  i  NN() 

I  Wiiltä- Wares/us. 

Kallikari  sten. 	60° 43' 32" På den  kala  hol- -  
kummel. 	j45"! men 	med 	samma! 

namn  1 	mil  NNO  
från föregående 

kummel. 

Från Lypö 
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rtoirnets, Höiden  af 

kbyggna- elden eller  o 

[enseller sjornarkct  Anmärkningar. 
jöniärkets  Eng. fot.  

fa  rg. C'.  Öfv. grunil.  

Röd. 	39,s 	1857 	Enskär. 	En  fyrkantig stocktimra med spetsigt tak, 
genom hvars spets uppgår  eli  spira med ett 
kors i tuppen. 

Tjenar  till  att utvisa farleden från  .Lypörlö 
norrut,  då  det lemnas  åt Wester  och från  

I 	 Jurino,  då  det leninas likasom vid segling från 
Lypörtö  till  .Ens/cär,  åt  öster. 

invexlande  162,i 	1833 
la  och hvi-  12 	Till- 
horisonte,lt  byggd 
ande 	bäl- och för- 

at livilka ändr.  
t 	öfvcrsta 1889  
ut pygg- 
aileii  och 
ternin  äro 

iii1;t  

En  rund tornbyggnad af tegel, med  pi- 
byggnad af jern, i  form  af  en  stympad kon 
med balkong,  på hvilken ]anternin  med appa-
raten ärstäld.  

På SO:ra  sidan af liolmen uppassa uti  en 
envininga gulmalad  med signalstång försed 
byggnad  Enslärs lo/sar för att lotsa ifrån  /of- 
vet  til Lypörtö,  Lökö,  ATystaa'  och Fiskö.  

1  Nytad. 

Hvi. 	42,3 
6,8 

1857 	Nystad. 	Ett af stenar i  form  af  en  stympad  kin 
I 	nppfördt  stenrös. 

Tjenar  att utvisa farleden och lemnas  
Wester. 

20 	1857 	,, 	Uppfördt  i  form  af  en stympail  kon.  [t- 
5,8 	 visar farleden, lemHas  åt  Os/er. 

I  l):o. 	21 	1857 	,, 	Liknar sistniimnda. Htvisar att segelledeit 
gör hur  en  höjning. 
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Benämning af Fyrskenets  Z ''  
fyr- och hän- Latitud  N.  Byggnadens eller 
ningsbåken  el- LongitudO.'  sjömärkets höjd. 	

'antaI, utseen- .  

ler sjömärket.  de  och farg. _,.  
Nystads 	lots- 60° 47' 45"  Belägen  på Wahl- - 	 - - -  

uppassnings- berget invid stadens 
stuga. hamn. 

Från Nystad  t  

Keskiletto  sten-  60° 48' 35" 	På den  kala hol- 
kummel.  ii' 20" men  med samma 

namn vid  farieden 
frånN1jstadtill Lo/co. 

Lkö lotsuppass-  60° 51' 35" 	På  ön  Ylötynkari 

	

ningsstuga. 	,i° 	ioH vestra  udde, kallad  
I  Lienu/csennierni. 

Wirpkari  styrstång.  60° 52' 29" 	På  holmen med  
21°1Ö' 06"  samma namii. 

Wasikkari 2:ne 	- 	På  holmen  Wa- - 	- 	- 	- 	7,  

	

styrstnger. 	 sthlcari. 
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yrtornets, 	Höjden af  

kbyggna-  elden eller  

ens  eller 	sjömärket  
? 

\ijnärkninai.  
ömäricets 	iEng.fot. 

färg. 	Ofv. vatt.  
Of'. 	grund. 

Gul. 	- 	1858 	Nystad. 	Består af  en stockhyggnad. hrttdfodrail  oh  
försedd  mccl signaltåne'.  Iv  ystads  lotsar  loti.i  
trän hamnen  till  Lypörtö, Enslo1r.  Lökö, Jwvu. 
oih  Fiskö i  fall då lots frhn ,Tec'cno  ej  ks  ci 

 entä  I  las. 

kö och norrut.  

ilvitt. 	24,3 1837 	,, 	Uppfördt  i  torni  al 	(ii stvcnpad  kon.  
Tjenar  att. utvisa farleden  till  Lökö. 

Gul. 	-.  1858 	Lökö. 	Består  at en stockhyggnad, brädfodrad oc 
under  trätak med signalstång. 	Kan tjena t  
ledning för  sttderifrån  kommande fartyg.  i1 
crationeracic 	lotsar 	lotsa  till 	sjöss  lörhi Löki 
MIs, 	till 	iVijs/ad, 	Lppörtö. 	Enskör, 	PöäIaui. 
Ben1kär, 	Reiondersqrnnd  och 	&/hthär förto 
fyrskepvet. 

Hvil. 	II 1890 	,, 	Mänket 	hestr 	af  en 	36 	fot 	hög 	spirit. 
o 	prätthållcn  medels fyra stöttor, vid  spirace  

pp 	är 	fästad  en kvadrattormig tafla  väitti  
iii  ett af hörnen uppåt. 	Detta märke,  SOJH 

hyitmåladt, 	tjenar, 	hållet 	ötverens 	niet 
L(;/ö 	Iobcuppassningsatciya 	i  SO 8°  och i fört- 

og med  Wasikkari 	stvrstänger,  till väglecf- 
oing norrifrn  till  Lö/cö sand. 

40 1890 	,, 	Hvardera  märket 	bestående af  en 3(3 f 
li;g  spira  upprätthllen  medels 	fyra 	stötton, 
vit 	toppen 	jr fästad  en  triangelformig  tails 
iiI 	spetsen 	uppåt 	på. (let  norra eller yttre  

li  en  dylik 	tafla  med spetsen nedåt  p 	det  
•tra  eller inre. 	Dessa märken äro  belägut  
it 	tamnar 	trän 	hvaraudra,  bilda hållna oj - 
ortins  i  SO 42° styrlinie  ledande mellan  grill!- 
[ccc 	Wasi/skarifuda  och Loafci/etto. 
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Benamning af 
fyr- och kän- LatithdN.  

Fyrskenets 
Byggnadens eller 

antal utseen- , 

ningsbåken  el-  Longitud  0. sjörnärkets  läge. . '  

ler sjömärket,  de  och farg. 

Lök 	knnings.  600  56' (11" Pc 	Xii 	si/an 	al 	 - 	 - -  

båk.  21' 08' 	5''  Int1I 	liolnien  kallad 
Bål/nio/et  invid  far- 
leden norrut.  

H  
Iiir-  ;o°  sw  10" 	på Westliga  siden - 

kase. 	•2ion94o  af  den  lilla kala 
liolmen 	Le/id//karl  
2/4  mii nol-rom  Lö/cö 
båk. 

'-'I  

Säärenpää spir-  (0u  56' 20" 	På  Wi's/rn si,'aic - 

kase. 	Tl2'  -is" den  af  den  kala, la- 
ga holmen  Säörn-
pàä  vid inre el/c, 
Os/rn far/eden från 
Lökö  till  Raurno. 

4L 
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Höjden af  rtornets,  
kbyggna-  elden  eller 1  , 

enseller sjomarket  n Anmarlcningar.  
ömärkets  1 	g  fot.  a  

farg. Ots'. 	vatt. 
.. 	 - 
Ojs',  grund.  

Ire 	delen  73,s 1757  Loko. Uppförd af granit i  form  af  en  smal  styin - 
Il  halfva r;j  pail Icon mod rnndt  tak  klädt  met! lily.  
,Iden från  - T,jenar 	tt utvisa  vestra. farledon  från  LöJi  
till 	0 	röd, norrut.  oili 	till 	lanikänning; 	vii 	ogling  norr- 
ii 	() 	ti  Il 	S  ifrån,  lemnas 	it 	lUra/er.  
t-; 	öfrtt  (le- 
från  Ntill 
hvit, 	fran  
till 	S  röd,  
öfriga  de- 

[en hvit. 

ålaci  för- 	51,6 	lRR 	,, 	TJppförd  i  form  af  en  kon sålunda, att  
rn  tunnan, 	j— 	 spirorna ställda uti  en  cirkel omkring  h,jert -- 
rars  tifra 	' 	 apiran sammanlopa  och korsa  livarandra.  
ft är  röd, 	 dess topp,  hvarest derigenom  en  liten ni'  I  
dra  hvit. 	 spetsen nedåt vänd kon bildas; uppil.  h,jerr - 

spiran  är en  i  N  och  S  liggande tunna  pia-
cerad. 

T,jenar  att utvisa  vestra  farleden från  Lö/  
norrut,  lemnas  åt  öster.  

	

2/.2 	R59 	,, 	Uppförd i  form  af  en  kon sålunda, att  
l  spiror ställda  utj  cirkel omkring  hjertspiri  n 

sammanllipa  och korsa  hvarandra  i toppen. 
 hvarigennm  (ler  (jemviil)  bildas  en  liten  mel 

 spetsen nedåtvänd kon.  
Tjenar Qtt  utvisa farleden  till  Wer/cnäsud,/. 

lemnas åt Oster. 
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I  
Benämning af  

Fyrskenet.s  
fyr- och 	n- 	Iatittid N.  Byggnadens eller 

nLn2sbåkell  cl 	Longitud  (> 
antal.  utseen- 

s)on]ar1cet 	lage  
. 	ccr 

ler sjömärket.  de  och  farg -  

Wetra inJ())J) 

-  
II .  

Relanders  grund.  61'17' 60" 	F'ar/ijqet ir Thr- 	I Sftdif  
Fyrfartyg.  1 u' 	j 5  jikrailt  P1  14 fan- 

Lars liii) 	SO rItt- 
visande 	frin 	Ostra  I 

ó  sidan 	af  Relanders 

/  

qrund  p 	ett  atstånil  
af cirka  250  famna  r 
från detsamma. 	H  

Nierni-Santakari  810  06' 31" P 	len  1ga..  kala  - 
knningsbåk.  Tir  Rulmen 	Xie1fli-.Sfl- '  

tu/ari  vii S  \\:ra  in- 
loppet 	tI 	Rauma 4  

Pikari 	Iotsp-  61° 05' 32" På 	holmen 	P,ri- 
passningsstuga.  2°  jT /.ari  invid  Wer/cnds- 

udd 	och 	far/eden 
från Lökö,  1°/4  mii 
SSO  om IViemi-San- 
taken 	båk.  

Korkiakarl  lots- 61° 07' 50" På  lolmen 	Kor- -  
uppassnings-  51T  /ciakari  invid  Ra.umo 

stuga. stads hamn.  

KylmIl-Santakari  31° 08' 30" 	På.  holmenkylnö - 

lotsuppassnings - 	 Jt)'T 	San/akar  2' 	eng.  
stu  a 	 nil  i  NO frail  Iv?e7n2- 

Sanfakari hik. 

NW:ra  into  
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yrtornets, 
kbyggna-  
ens  eller  
ömärkets 

farg. 

Höjden af  
elden eller 

 sjomai'ket 
Eng.  lot.  
((tv. vait. 	 ' 

' 	» 
fv. gruni.  

A ilm ärkn in uar.  

LI  Raumo,  

Röd  mcd  27,3 	1 S86 	Ri limo.  Fartyget. som 	ur af  jern.  ii' försedt  med  
t.vb 	 klot  å  för- ninet  »Be- - - mäster och 	ett  genombrytet  

lauders  masten. 	I ysii i]gsapparaten  består  al  tre  lam- 
111(1" 	hvi-  pur  nied  linser, som hissas  it förmasfeii. 
holcstäfver  Om 	lagen,  då  fartyget står  på  sitt  stäHe, 
hvardcra  hissas 	aktertit hvit  flagg med blått upprätt- 
sidan  I  stående kors och med kompass i  öfra  hörnet 

samt 	it 	aktermasten 	fyrfartygets 	flaçg,  gul 
med  lid/I  kors. 

Fartyget 	utsättes  it  sitt 	ställe vid sjöfar- 
tens 	öppnande 	och 	intages 	ettei' 	dess  slut, 

I  såframt 	is 	ellei' 	andra 	omständigheter icke 
föranleda  till  fartygets tidigare intagande. 

Fyrfartyget  tjenar  att anvisa inloppet  till 
Raumo 	samt 	till 	ledning för  norrifritn  kom- 
mande fartyg.  

1  muu  små 	71,1 	1857 	,, 	En  åttkantig  tornhyggnad  i  form  af  en  
tu  fnter- 	 stympad  pyni  id sf  resvirke,  hriölloilraul  och  

lelusgd  med ett 	sptuts hoplöpande perttak,  
Ii vusrå är  uppsatt  un vindflöjcl. 

Tjenar  att utvisa  SW:ra  inloppet  till  Rauni  
I imn  och  sitsom laiiclkänningsmärke. 

lii. 	- 	I 	,, 	Bestitr  af  en  stockbyggnad  under perttah. 
lu'äultodrad.  Här uppassa  Raunuo lo/sar br 
itt  lotsa  till  hamnen och  Lä/co  samt norrut 

 till  Bergskär och  Räfsö.  

I 	,. 	Här  tippassa  Rauma  lo/sar  för att  lots  
turtyg  till  1?erqs/uär,  till  sjöss förbi  ludkep  eli 

 lIi.lkiakari,  till  Räfö  samt  till  Lökö.  

1itiiino. 

(iI. 	- 	I 	.. 	En brädlodrad stockhyggnad  med  signal  
stång. Här uppassa  Raumo lo/sar  för att  lot'.ii  
till  Raumo  hamn, Bergskär,  Räfsö  och  Lökä. 
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Benamning af Fyrskenets 
fyr- och kän- Latitud  N  Byggnadens eller 

ningsbåken  el-  Longitud  0.  sjömärkets läge.  
antal utseen-  0  -ou 

F  
ler sjömärket.  de  och farg.  

II  

Walkiakari  gas- 61° 00'_35",5  Belägen 	på 	hol-  I 	Omvex-  30  blm- Från 	0 0,  
oljetyr.  210 21' 45» men  H'cikiakari  vid lande  kar i  mi-  740  öfver 

NW:ra  inloppet  till  livift  och noten.  0  och  N  
Rauma.  riilf.  till NW  

Petterskr sjs-  01° 20' 42" 	På  holmen  Pet- 

märke. 	21 0  23' 04" terskär  vid inloppet 
liii  den  inre far/c-
den  förbi Berqskär  
till  Rafoo  

Bergskärs uppass- 	 - 	Belägen  på  hol- 
ningsstuga.  men  Röfvarskär  vid 

norra sidan af  Berg-
skär3  hamn. 

Björneborgs eller  61° 28' 45" 	På  holmen  &bb- 
Sebbskärs  fyrbåk.  I' 21' 00" 

(04).  

jr  

1  Stadigt, Blinkar- Hela hon-  12. 
 hvitt,  med  ne  efter sonten. 

 blank. 1  minut. 
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yrtornets Höjden af 

kbyggna-  elden eller  

ens  eller sjömlirket A n in ä r k n  i  n g a r.  
ömärl.ets  1  Eng. fot.  

farg. YVL  CD  
'  

Ofv.  grund. 

it,  korsvir - 
på  hvil

-fyrkuren 
 r,  rötimå-

ladt. 

33,' 
20,4 

1884 	Raumu. 	Fyrkuren  är  uppförd  at  korsvirke och 
brädtodrad,  står  på  korsvirke med  en  altan 
rund tyrkuren ;  å  kurens nordliga sida  är I I 

 stad  en  fyrlykta  at  plåt uti hvilken appara-
ten  är  placerad. Vid fyren finnes  eli  rödm

-lad  förrådsboda.  

ädfodracie 
 elen hvit, 

djepelarne 
)dlnålade.  

70,6 
58,9  

1856  Bergskär. 	E5ppfördt i  form  af  en  fyrkantig stympad  
1874 	 pyramid,  hvars öfra  hälft  är  brätifodrad  och 
om- 	 hvitmåhsd. 

byggdt 	 T.jenar  till  igenkänningsiniirke  vid angö - 
1883 	 randet  af kusten  å  detta ställe samt  då far- 

leden  till  Berskärs  hamn sökes.  

UI. 	 - 

Hvit. 	113,96 	1873 	Räfsö  
97,4  

Består af  en  hräclfodrad  stockbyggnad 
signalstången  är  upprest litet norrom stugan. 
Lolsarne  lotsa från och  lilt ha/ye!  vid  Pelts, - 
skär och  &bbskär  samt  till  Röfsö, Pi/iJa.. 
Raumo, We'rknäsua'd,  Lökö och öfver  till Lis- 
via  hamn. 

Bestr  at' en  rund tornhyggnad af tegel 
Fyren tjenar att varna sjöfaraiide för  h 

 vidsträckta grunden  Weslertwyiurue  och fil 
ledning vid kustens angörande, äfvensom  an 
visa  farleden  till  Räfsö  och  Björnebory norrou 
fyren.  

På  Westra  udden  at'  bolmen  uti  en end
-nings brädfodrad  stuga uppassa nhgra tulsa, 

 från Ra/sa för att  lstsa  fartyg  till  Iiuitni'n  
vid  Rö/ö. 
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Benämning af Fyrskenets  Z  
fyr- och  kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 	

antal.  utseen , 

ningsbåken  el- Longitnd 0.  sjömärkets läge. 
ler sjömärket. och färg.  .  

Inloppet  t  

Kallo  inloppsfyr.  610  35' .42" 	l'it  norra  wit/tn  af 	I  Elippfyr: ilvarjit  Från 	\\' 	3 
(0 5). 	21° 27' 30"  Kello holme  rid in- 	1)uljhel 6:te e- 23° 37'  

Lotsstation. 	 loppet  li/I RäRS. 	hvit  klipp. kund 	tilt W  

	

tveunt 	2  

Statligt, 	- 	Iran 
hvitt.  2° 37' 

till SW 
65 0  15 , .  

Enkel röd  ilvarje  Från  SW 
 klipp. 	5:te  se- 	650  15' 

 kund  en öfver W  

	

röd 	till NW  

	

bli%nk  a 	1°  ITt'. 

Rfsö  tvenne 
fyrlyktor.  

kunl 
varak- 
tigliet.  

61° 37' 04" Den  ena  på  Skepps-  2  Stadigt, 	- 	-  
21 0  26' 22»  brokajen,  den  andra 	rödt.  

pil ångbåtskajen i 
Ra  fsö  hamn.  

I  la.11e  (len  E1tn  I  

Wändningsprick- 	 Pil  liä/sö /,olntens  2 Stahi. 
grundets linie- 	 ,hit1 	uddar invid  

t  rar 	 farleden  till  Räftö  I  
beten.  



K  li  N. 	 11ff 

rtornets,  'Höjden af'  

kbyggna-  elden eller  

ns  eller sjömärket  A n  ni  it r k n  i  n g a r.  
imärkets  g  fot.  

färg.  Ofv. vatt.  
Oft.  grund. 

if'ö  hamn.  

Gui. 	23,4 	1884 	Ritfsö. 	Fyren  är  uppstälcl  I en  mindre byggnad 
af trä.  

Tjenar  att  angifva inloppsfarleden  till  
Rafo.  Seglare böra styra inom stadiga  hvita 

 skenet. Det röda klippskenet varnar för Tre-
lcantsgrundet.  

På  Kaila  hohne, söderom  fyren, uti  en 
 rödmälad  envånings stuga, invid  hvilken  fin- 

i  nes  en  signalstång, uppassa lotsar, livilka  lotsa  
till  Björneborg, Sastuncia, Bergskär.s hamn, Lökö, 
Sidebyudd  samt  till  och från hafvet. 

•li.s 	isi 	,, 	Hvardera  lyktan består af  en  signallan - 
tema,  hvilken  upphissas  på en  ställning af  

I  trä, Dessa lyktor  I  linje leda klart förbi 
 vänulnings ve.stpi'ikon  till I  mnkaeu,  samt  till  

Portreunmarefyrarms 1/nie, 

L;jöi - ii  t'J)oi•.  

1890 

20  

I'/i  tvenne  stelpiti ,,j,j>a.tta lvktor, hällua 
 i  I  mia, utwiva jemfe  de  tvenhie  röda  fyramut 

 på  ånght.shron  stället  der  Wfli.u/ningcprirJ-
qrnn,i  ts  vest1,ri,k  infinner  



I I 	\  I 

Benämnin 	af yrskenets ..  -- 
fyr- och kan- Latitud  N  Byggnadens eller  n  a a 
rnngshåken  el-  

-  
Longitud  0.  sjömärkets läge. 

antal, utseon- - . ' cJ -  
ler sjöniitrket.  de  och farg. -.  

Första Portrem-  610  36' 10" 	P1 	Räfsö 	ref/fl 1  Stadigt -  Hela 1ioi'- 
mare  fyrlyktan.  210  29' 30"  Vi(1 	öista 	I'øitini-  

marene 	i 	thricilen  
kvitt. sonteti. 

till Bjöinefr.irq.  

Stadigt - 	Hela  hovi - 
hvitt. sonten.  

Stadigt - 	Hela  hovi  
rödt. sonteit. 

Andra Portrem- - 	400 farnnai' NO 
mare  fyrlyktan. frän första  Par/rein- 

I mare fyriy/ctan.  

Tredje fyrlyktan.  330  famnar i  NO  
från 	anth'a 	Per/- 
rem mare fyrlykian. 

Kajakari sjömärko. G1U  37'  lO" 	På  holnien  Kaja- 
21 0  21' 40"  kari  belägen  2 mii 

Westerom 	heimon  
Räfsö  utanför Bjiir- -  & nebory 	vid inloppet 
till Räfsö  hamn. 

J'rån Sebbskäri  I 

Skarför  sjömärke.  610  50' 06" På Ii 	holmen 
(Lotsstation.) 	210 19' 30"  Ryssgrundet  den  Syd- 

vetiigaste  af Skarf- 
öarna 	vid 	inloppet 
från sjön i segelleden  
till  Brändö  hamn och 
Sastmola 	las/age- 

plats. 



I K E 	N.  

Höjd en  af yrtornets, 
Ikhyggna- elden eller  n 

ens  eller sjömtrlcet 
?  

ömlirkets  Eng. fot. 

färg. Of's. 	vatI 

Ofv.  grund., 

-  13,6 1889 

--  13,6 	 -  D:o. 

-  13,6 	 -  D:o. 

163 

A n in ii r k n  i  ii g a r. 

Hvarje  af dessa fyrar  är  uppstäld på  top-
pen af  en  pide, upprest  nti  en  nedlagd  slink- 
kista. Fvrarne, hvilka äro bekostade af Björ-
neborgs stad. tändas årligen i början af  Sep-
te.niber  och hållas tända  till seglationens slut. 
De  tvenne första fyrlyktorna tjena för led-
ning i  den  djupa rännan af farleden, och ut-
märka  de smalast.e  ställen; portremmarne 
lemnas  är  Söder.  Den  tredje fyren, som lem- 
uns  åt Nord, tjenar till  ledning och anvisar 
det ställe,  der  farleden afviker söderut  till 

 staden.  De  första fyrarne, hållna öfver ett 
kan tjena  till  ledning vid insegling från KaHn 

 till  staden. 

+  0 
 '.  

0' 

c, 	•- 	, 

Räfsö.  1  

1VT;1a nell 	4I,s 
ia ulnn,i. 	29.2  

187$ 	Rä,fsii. Består af  en  fyrkantig timra med hörnen 
stående i  N. 8, (1  och  \V  samt, hrlölfodrad. 

'rjenar  att anvisa  in  loppet  till  Räfsö kame  
samt  till  ledning vid segling från  Bcrysleäi  ti 

 Räfsö förl  ,i  Orb...ns  flo  gyreminare.  

l , p ,, II  Ill'!! 50,u 	1856 Sastrnola. 	Utgöres af  en pyramid,  som bildas af 
hjertspira  och stödjespiror, hvilka  sedan le 
brädfoilrade. På.  toppen af hjertspiran,  ems 

 utgår från pyramiden, äro aubragta tvenne 
med baserna emot. hvarandra stående koner. 

Tjenar  i förening med  &strnola. ic/suppose -
I  ningssbuga.  på  klippan  &ir/ergrund  till igenkln 
I  ningsmitrke  och anvisar inloppetarleden  iii. 
(let  smala och krokiga farvattnet mellan 
S'Josrförs grunden  till  Bröndö lwnin  och  Se 
(110/0  fasbagep/ole.  

På  klippan  rödergrnd,  nära  S/nzrförs .cj  
(fl  (irja',  uppassa uti  en derstädes  befintlig st.u. 
hvariuviil  en signalstiig är uppetlild, lo/si, 
hvilka  lotsa  frrn  och  till  /iafvet,  till  Brä.n/'  

I  /,amn  och tillbaka samt  till  &dehgudd  eri  
hälso. 
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Benämning af 
Fyrskenets 

fyr- och hän- 	Latittid  N  Byggnadens eller 
ningshåken  el-  Longitud  0.  sjömärkets läge. 

antal utseen-  o  

ler sjoniai-ket.  
.  de  och 	fb.rg. 

I  

Skarpgrund sjö-  610  50' 00" Pi 	len skoglosa  - I 	 -- - -  

märke.  21 0  21' 42"i  klippan  Slarpyrmd 
vid  tar]  oden lOirande 

&Jcaifors 	ikar 

Knöppelgrund 	61° 55' 08" 	Vid inloppet från 
sjömärke. 	--;j- ' 	till  Risby och' 

Lån qör fjärden,  på 

Yttergrund  sjö. 
märke. 

(Lotsstation.)  

A  
61° 59' 00" 	På  högsta  vi's/ra  
21 0  18' 00»  szdan  af liolmen  Yt-

ler qrunii  viii  södra 
farleden ti/i Side/nj-
hamn.  

Utterbergs  fyr- 
lykta.  

620 2' 45" 	Belägen  ph  klip-  I  Stadigt 
i°  18'48» pan Utteröerq  vid 	hvitt. 

Sileby  sockens kust. 

[cIa  hovi- 
son ten.  
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Höjden af  I 	 - -- 	 -- 

yrtornets, 
kbyggna-  elden eller  a 

ens  eller sjömarket 
:  

Anmärkningar. 

färg. OfV. vatt. ' 

Ofv.  grund. 

Rödt. 	42,4 
37,5 

1859 Sastninln. Består af'  en  spira med tunna, i horisontal 
ställning  å  toppen; spiran stödjes af  4  stött-
ningsspiror  p  21  fots höjd ofvan grunden 
och af  4  andra vid  30  fot från grunden. 

Tjenar  till  ledning för att inkomma  till 
 nödhamnen som  är  belägen invid sjömärket. 

 90  famnar  NW t. W  från Skarpgrunds sjö-
märke finnes första säkra ankarstället.  I  denna 
skärgård med  4  famnars djup och lerbotten. 

Hvitt  56,o 
41,4  

1859 
 ombyggd 

 1888 

Sastmola.  Utgöres af  en  spira, som med ett tvär-
britde  2'/2  fot från toppen bildar ett kors, 
spiran stödjes af  4 stöttningsspiror på 21 tots 

 höjd och af  4  andra  på 31  fots höjd från 
grunden. 

SSO  från sjömärket finnas tvänne fiskare-
stugor, hvilka jemväl synas från sjön. 

Tjenar  till  ledning,  då  inloppet ifrån sjön 
 till  Långör  och Risliy/järd sökes.  

•n  55,0 	1875 	Sideby- 	Beståi'  af  en  spira, stödd af  8 stöttnings - 
udd. 

	

	spiror och  vestra sidan brädfodrad. Utmärker 
södra tarleden  till  Siiehy  Junan.  

NO  om sjömärket uti  en  envånings gul- 
målad stuga doi'invid  en signalstäng är  upp-
rest  hålles uppassning  at'  lotsar hvilka lotsu, 

 till  Ska ftunga hamn, Eristinestad, Kasicö, ScsI-
mota och  Räfsö.  

1S85 	Sideby- 	Består  at' en  mindre fyrlykta som  p en- 
udd,  skild  persons  bekostnad uppförts. Fyren  hill- 

les tänd livarje  år  från  den 10  Augusti  till 
den 1  Oktober emellan solens ned och upp-
gång för att tjena fiskare  till  vägledning. 

•iiiiii  30,2 
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B 0 T T N I S K  

Benämning af 
fyr- och kan- 	Latitud  N.  

Fyrskenets .  

Byggnadens eller 
ningsbåken  el-  Iiiiid  0  

seen antal, ut 	 -  

04 sjöniarkets  läge. 	 n  
ler sjömärket. de  och färg. 	_. 

Harrgrund  fyr- 
lykta.  

HL 
61° 59' 15" 	På  skoglöoa hol- 
21° 17' 30» men IlarrgrundXorr -

om  Yti eryrunils  sjö-
märke. 

Stadigt 	- 
hvitt.  

via  hoi'i-
sonteli. 

På  fasta landf 
 3  mii  NO 26 112  

från  Ytt'rgrends sjE  
märke. 

- 	161  

Högklubbs  lots-  hoiiiien 	IInq- 
uppassnings - Ic/u/b  1/4  mil  Süder- 

4  S  uga.  uni 	Härh7nert 	båk  
invid 	far/eden 	li/i 
Krist,n  rotad.  

Härkmeri  kan-  620 11' 34" På  Härkmeri  kala - 
ningsbåk.  210 19' 43» 	hulme 	vid 	in/opp- 

far/ri/en 	fran 	son  
till  Krist inrsla/.  
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Höiden  af'  
I  rtornets, 

eldeneller 
.  

tbyggna- 
ns  eller  sjoma.rket  

, 	,• 

Au 	m 	itrk 	it 	in  g:t  r. 
imitrkets  1 	g. 	ot  

färo  Oiv.vatt. 
Ofv.  gr ud 

-  19,5 1882 Sideby- Be4åi  af  en  mindre  I vi'lykta. 	Fyren hål- 
udd  IOS 	tithd 	hvarje  år 	från (len  29  dvii liii  den 

19  &j,teinler  emellan  SOlOflS ntitl  orb nppgi ii 
fir 	att 	tjtna 	fiskare 	fil  I 	v1i'lednine.  

ui;  taket 	199,5  
svart.  

1831  Klockstapeln  är  uppfört! af trä i tre  al-
satser. 

Från sjön utgör denna klockstapel  äfven
-som  de s  kallade  Bötom bijn, ni  Ii ring 7 

nu!  ost från  Krisfinestcul, vigtieii l,iiiiilc,i iiiiii, - 
mirhu  pa din lea Pu  

Hög- 	Uti  en  envånings stuga,  derinvid  signal  
klubb. stång  jemväl  finnes, uppassa  miser  för  nfl  

lotsa från ltafvet liii Kristinestad  samt tvärt  Outi  

genom södra  (Torn  grund& och norra ('Salt-
grunds) farleden,  äfvensom  till  Sidebyudd oil, 
Keg/co. 

1,  ile Itu,  
sjiun  l, 
it  suikirita 
t  målade 

 n  spetsen 
dra  tm-' 

 nut 

73,s 	' 1857 
(32,4 

Pu 	il  l 	ou  kilgI ivricantugt tUtu  51,11 

en  mindre fyrkantig stympad  pyranuid  af  ri 
 virke,  briidfodrad  och försedd med lågt spel  - 

sigt  tak  hvarå  finnes  en  kula.  
T,jeivar  till igenkäutningsmärke elu bait 

Tornyrunds bålc  till ledriuig (lä iiilri 
f/rends)  farleden  till  .Kristiuestad  sök.  
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Benamning af 
fyr- och kim- 	Latitiid  N.  
ningsbåken  el-  Longitud  0.  
ler sjömärket.  

Fyrskenets 
Byegnadens  eller 

antal, utseen- 
sjomarket 	höjd. 

de  och  farg.  

,  

-'  

s  

,d  

Härknieri  sjö- 	62° 11' 36" Pi.  södra udden af-- - - -  7'  
märke. 	21° 19' 14"  1fÖr/cfl/,i 	kala  Loi- 

me. 	 il 

Hansnässkatans  62° 12' 00" 	På  Hansnässkatan.  

sjömärke. 	2 23' 20»  belägen  å  fasta lan- 
det  1/4  mii  Oster 

 om  Härkmeri  båk. 

Torngrunds 	62°12' 39" 	Vid  inioppsfarle- 
känningsbåk.  21° 19' 31" den till Kri.ctinecfad 

på  klippan  Torn-
grund cirka  4  mii  
SW 190  från stads-
hamnen. 

ni 

Murgrund sjö- 	62° 13' 45" 	På  len skoglösa 
märke. 	21° 17' 40»  klippan  Mar  jrund 

NW 40° 1' .2  miI  
från  Tormjraiul. 
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rtornets,  Höjden  afl .  

lcbyggna- elden eller  o  
, 	,• 

ns  eller  sjoniarket  An in ärk iii ii gar.  
märkets  iEng.  fot.  

farg. Ofy. 	vatt. 
.. 	 -  P 
Ofv,  grund. 

Hvitt.  41 1888  Hög- Består 	af  en 	tafia  som upprätthålles af 
klubb.  2:ne  långa hjärtspiror och  6  stycken  stöttnings - 

spiror. 	Tjenar 	i 	I inie 	med följande mörk  1 
på  Hwsnäs/atan 	att 	angifva 	inloppet 	oHi 
letia 	fritt 	emellan 	grnndena 	S'iorh&/an 	nil  
Hvita,s; hvarefter stvres  på  Iiär/cmeri hcu/c.  

flan  svart 	72,1  
i  lint  för 	4 
rigt r,'hlt  
nål  atlt,.  

1878 	,. 	Består af  tvänne  långa i  SSO  och  NN\V  
från  hvarandra  stående  ltjärtspiror,  hvilii, 
nppriittlihllas  af  6  stycken  stöttningsspir  i' 
med  it  toppen i  perpeut  I  kol ärt, läge  anb  r 

 genombruten  tafla  i  form  af  en  rektangel.  
I 	Tjenar  i förening med  Hörlcmäri  sjömärk 

 till inseglingsmärke, såsoiii otvan  nämndes.  

79,4 
5 tit 	62,4 

sjin  vet-
tde  sidor  
år, fit.  

1798 	 Uppförd  al resvitke  och  ti7I Iorniti 
vanlig finsk klockstapel uti två  fottst'r.  iii 

 spetsigt tak,  hvarifrån  utgår  en  stång  ntu 
vindfiöjei  å  spetsen.  

'rjenai'  till landkäriningsmörke. då man 
 anlöper kusten vid  Kristinestad  samt  till led-

ning  för insegling  derstädes  då  södra  ellei'  
Torn  grands farleden begagnas.  

	

'ni  iii 	lii  

	

iii 	It ii' 
ht'  1/ii  10th  

i  ifrigt 
 t infiiadt. 

56,0 
47,6 

187: 	,. 	I -i. 	;  
5 	:r' 	L'i 1 iii 	ii 	Iiitö1i  I  

samt stödd  id' S  stöttningsspiror. 
Utmärlcer  inloppet från sjön genom  non, 

 eller  Saitgrunds  farleden  till  Kristinestad. 
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BeniLmning  af Fyrskenets 
fyr- och  kän-  Latitud  N.  Byggnadens eller 

antal.  utseen. , 
ningsbåken  el-  Louiritud  0.  sjomarkets  läge.  .  
ler sjömärket.  de  och  farg.  

Kaskö  (Skjäl.  62° 20' 7,6" P 	8ö/ra .cifen  af  I 	Bh/inJftjr.  ()ni- Hela  hnvi-  11  

grunds) fyrbak.  21  °  il'  36"  ilfiThu 	•'kju/yrtuul Röifi.  ]pp.-  onten.  
val 	inlippet 	till I  tiden  

' 	'' I(aslcö  hamn.  jitinitter  
Lotsstation.  ti(1i'n  

litre  fat'leileii [iiis 
KaI 	HOITIII. 

Truthällan  sjö- 	62' 24' 25" 	Pd  liolmeit Tiul- 

märke. 	21° 10' 25" hähian  invid  AStor- 
sic  atsundet. 

Kaldonskär  Norra  62° 27' 03" 	Belägen  p5  Idip - 
eller Norra  Flat- 21°  ('  i4" jail  Norra  Flaixli/li  

skär sjömärke. 	
on  af  de  nort1liast  
L)  ngriippen  Kaldon- 

skäven. 



I K E N. 	 171  

Höjden af'  I  
yrtornets, 
&kbyggna-  elden eller  

lenseller 	sjomitrket Anmrkningar.  
ömärkets 	ing. 	o  .  

färg . ___________________________________ 

invexlande  99, 1875  Skäl- Fyrtornet 	uppfördt  på en  granit stenfot 
röda och grund.  är  af tegel och  rtindt. 	Fyrbetjetiingen  bebor  
vita  hon-  '  en  ungefär  50  famnar  norruni  bälten  upplIrd 
onielt 	IS-  rödniålad tniibyggnad. 
nde  bälten  Pit  Skjälyrund.s  holme nära håken uppassa  
hvilka  tiet  lotsar 	uti 	cii 	rödmå  lad 	envånings byggnad,  

fvei'sta  är  derinvid 	en 	signalstfuig 	finnes, 	hvi  ha  loi  sa  
hit  och  ne-  från  ha fret till  .Kaskö och tvärtom genom norra 
rsta jemte  och södra fanleden, samt  till  Krictinetod  och 
sockeln  Gås/iählan. 
hvita. 	I  

15,8 	1882  
I5:o  

tJtgiires  af  2:ne hjertspiror, upprä.tthå]lu; 
 af  6  stöttor,  mcd  en  i toppen  anhrart geii  ii)  - 

 bruten  kvadratforniig tafla.  
ill alt 	ivk 	lirlc!en  ann  k,!- 
I, 	iIrt 	i. 	I- 	I.  

30.2 	1885  (iitsliiil- 	Märket utgöres af  cii  fyrkantig  stucktini  
Ian. 	med  s1otsigt  tak.  

Tjeiiar  till  ledning vid  insegl  ing,  lenin 
 åt  Ost.  
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Benämning af 	
Fyrskenets 

fyr- och  kän-  Latitud  N  Byggnadens eller  - - 	 antal,  utseen- 	- ningsbåken  el-  Longitud  0.  sjömärkets läge. 	•.  
ler sjömärket, 	 dc  och  farg., 	g  . 

Kaldonskär  Södra  2 26' 48" 	Belägen  p3  klip- 	- 	 7  
Saltgrund sjö- 	H°(7' 4U" pan  (1/tgrun(/  en  af 

märke 	 le  N\V:stcaf ofyan- 
nännie ögrtIp). 

Röfvargrund  sjö.  62° 28' 13" 	På  skoglösa hol- -  
märke. 	I  9t°OS'OS"  inert 	Röfvarq,aicr/  

i  lio'anit  till  A'alloii- 

A c/cr  ögrupp. 

Gåshällan.  Lots. 62° 31'  :-i" 	På  kl  ilpan GiLc- -  
uppassningsstuga  21u  rt2'  18"  lä//in Wtt  (Irti  bl- 

och sjömärke. 	 nnn (3r!/ts/nrs uutTa 
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Höjden af  rtornets,  
1 

	

	eldeneller yggna- 
nsel1er 	oma'(',t  Anmärkningar. 

ömärkets 	iEng.  fot.  
Ofv. vatt. farg. 	.. 

' 

Ofv.  grund.  

Ira  delen 	38,os  1885  Gös- Märket består af  en  spira och fyra stöttor 
vart och  ljlihlan.  med två vid 	spirans topp och med baserna 
dra 	livit.  mot hvarandra aubragta svartm1ade  koner.  

T.jenar 	till 	ledning 	vid 	insegliiig, lemnas  
åt Wester. 

flan hvit 
ch  svart 

 )risoutelt 
älad, fni' 
rigt i'd. 

tra lis 
itt 	.1  

iis iioiii 
 h silva 

 oj'  i'iiila, 
tra  bitit- 
af samma 

 br  gul
-ade  samt 

 tra  sidan 
 oli ritra  

60,4 	1881 ,, 	Består af tvenne  hjertspiror  med  sex  stöt- 
tor, 	i 	toppen förenade med  en genomhruten 
kvadratformig tafla. 

Tjenar hufvndsakligen  till  ledning  fOr  seg- 
ling 	till 	och 	från 	inre 	farleden. 	Utmärker 
stället  der k'ursen  skall styras  Westlig  ut  till  
sjöss, intill dess  Knoppeigrunds Kallan,c  flagg- 
remmare passerats,  hvarefter  äter styres  Nord  
för  Gåshälian.  

48,7 	18(ä) ,, 	picti1iii 5 titti1 	är 	tf 	tyäliis 	Ii 
päbyggö lOrd 	i 	tva 	vällingal; 	a 	vesti;t 	dcliii 	al 	dii- 

1885  samma  är  ett  I yrkantigt hvitt initladt mindic 
torn 	päbyecit 	med 	spetsigt 	tak 	och 	signa!- 
stång. 	Stugan  är  ett  godt  märke för att  an- 
göra kusten, 	SO  om  Gå.s/iäilan  är, så  kallad,  
Gryts/cärs  hamn 	belägen, 	dit 	inloppet  är  ut- 
märkt med  tviinne  stenkummel, det ena  
Grij/sicärs vestra  udde, 	let  andra  på  Trutören  
vid 	insegling 	lemnas 	det 	första 	kumhet 	iii  
styrbord och det andra om babord.  

NO 	från 	Göx/,äilan 	uti 	Storfjärth'n 	eller  
TOj(ojvilccn haloni IIl'muflsörn thu iis 	ii  lätt  
oikarpiais 	lit 	tarledeii 	är utpr;kal. 
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	 BOTTNISK 

Benämning af Fyrskenets 
fyr- och  kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller  

ningsbåken  el-  Longiiid  
-  

antal  utseen 	
, 	 ,  

sjömärkets läge. 	 CD  ' 
c-on 

r  
ler sjömärket.  _,  de  och färg. 	o 	 . ,., 

. _• 

Storkallegrund  62° 40' 13" 	1  Rottniska  viken 
fyrfartyg. 	20° .13' 26" 500  faninar  i  West 

(Q) 	 rättvisande 	från  
rundet Jwlassfe-

nerve (West  om  
Eriksonsgrun4  

I  Stadigt  
hvitt. 

- 	Hela hon - 
',l  ,iten 

Södra Björkö 	02° l4' 44" 	A  NW.ra  mulen 
sjömärke. 	21° 63' 15»  af holmen Södra 

Björkö.  

En  hög  gran å 02° 40' 11,7" 	A  .Vyfomles hein-. 
Korsnäsafldet. 	21° 0' 11" mans mark  i Kors- 

näs  by  och  Yerpes  
socken.  

Svettgrund  eller  020  52'  fl7,9"F 	På  klippan Svett- 
Wattugrund  sjö-  21° 04' 24"  grund omkring  1 1/2  

märke 	 mil  vil fran Moiki- 
pää  häller.  
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Höjden af rtoruets,  
kbyggna- eldeneller  

ms  eller sjomtrket '  '; Anmärkningar. 

färg 
Ofv. 	gruid. 1  ____________ 

Fartyget  liar  två mäster och  är förankradt 
ii 10 tainnars  djup. Lysningsapparateit består 
af tre lyktor med linser. Fartyget.  hirer ii 
förtoplien  (9i  kula. -  Om  dagen hissas  å en 

 stång akterut Finska Lotsverkets flagga, riäm-
ligeti cii hvit. flagg med u])prättstående 1)10tt 
kors och kompass i öf're hörnet, och i stor-
toppen gul flagg med upprättstående blått 
kors. 

Fartyget  är utrustadt  med ngmaskin och 
ånymistiur  som i tjocka  under  förloppet af  
3  minuter låter höra sig  45  sekunder. 

händelse fartyget i följd af  storm  eller 
andra orsaker nödgas öfvergifva stationen 
tändes icke fyren och hissas ej heller gula 
flaggcn. 

Fyrskeppet utsättes vid seglationens början 
och förblifver  å sin station tills sog]ationen 

 anses hafva upphört. 
Fyrfartyget bör  at  förbigående fartyg  pas'  

seras  på  Westra  .sidan. 

Utgöres af tvenne hjertspiror, upprätthållna 
af  6  stöttor. med toppen anbragt. kvadrat-
formig genombruten tafla. Tjenar i förening 
med granen  å Korsnäslandet  att anvisa läget  
at'  &idra &orkallegrund. 

inmåi;idt 	31,2 
h va''di  ra 	iii -- 
an är  ned 
)i'O, hvita 
:kstäf'ver 
kiiadt  01'-
t  ,,Stor-

Ilegrund".  

1880 	Bergö.  

53,o 	1879 I 	FI  
I i'1 i'igt 	4t s  

Illå laAlt.  

111,1 
19,4  

	

7i.i 	1183 	,, 	En  fyrkantig  pyramid,  bildad  al'  rosvirke  
.2  och  b rädI'odrad 24 hit  nedåt från  t opl)en. 

 sim fnrtsilttes af'  en  dylik beklädnad  2/2 1'mi-
nat'  från hjärtspiran uppåtgående.  PI pyre-
midens topi)  finnes  en  tunna i horisontelt läge. 

Tjenar  till  ledning i skiirgårds farleilen 
emellan  &eftgrund  och  Jlloikipää hälior äfvon 
för seglare som söka Bergö eller  Wargö hamn. 



B  ()  '1' '1' N I S k  

Benämning af 
Fyrskenets 

fyr- och kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 
ningsbåken  el-  LongitidO 

antal utseen- 
sjurnärkets  läge.  

ler sjömäiket.  de  och färg. '  

I  

Södra  farkden Liii 
Sliir-lliisten. 

	

Moikipäähällars 	NÖ:ra 	Vid inloppet fr5n 
NÖ:ra  och  SW:ra  62° 54' 29,8"  sjön  till  Berö  eller 

	

stamhälismärken. 	 Wargu 	lioline  a  
grunden  ZfrIoiIcpöi 
källar. 

	

Bergö  lotsuppass. 	 A  Granöska/an pa 
ningsstuga. 	 sydvestra  stranden  

at  Wargö  (Bergö) 
landet.  

LO  

Lapprsskatan  62° 56' 50" 	A  LappörSsIfato  

stenkummel. 	21 12' 19"  U(1(1('fl, 	på  SOra  

	

I 	 stranden af holnien 
Bergö eller  Wargö. 

	

Högbådan 2:ne 	Nordliga 	På  (len lilla hol- 	-- 
stamhålismärken  men  Höq1öian, viiI 

63° 3' 16 5"  larleden  till  Niko - 
21° 1' 33  laistad. 



K EN  4  ••• 
1  

rtornets,  Höjden af 

kbyggna-  elden eller  a 
ns  eller sjömärket A ii in it r k n  inga  r.  
niärkets iEngtht.  

färg.  
Of'.  grund. 

Röda  NO 	1878 
43,4 	1872  

Bergö. Består af tviinne spiror livardera med 
sträfvor.  På  toppen af  den SWestvart  stående 
spiran  är en  tunna i vertikal ställning; nära 
toppen  f den NOvart  stående bildas ett kors 
förmedelst ett. tviirhräde. Dessa märken st 

 på 396  fots afständ från hvarandra. 
Tjenar  som stamhitils märken för att leda 

genom  den  djupaste rännan öfver Moikzpdä 
åanken,  norrom  Svettyrund  emellan  portreinnza-
rena  hvarest djupaste stället  är 10  fot. 

Uti  en envänings  stuga de.rinvid  en  signal-
stång ur upprest iippas lotsar för att lotsa  
till Wain.  (Bränt/ä), (/å.ihäilan, Ytirrudskär  
samt  till  sjöss vid Ritgrund och vid  MoiI€ipäö 
hö/mr.  Lotsstugan  är  ett. godt segelleds och 
känningsnmärke när  man  söker sig  in  i Vargö-
un det.  

IFivö  17,m 	- 	,, 	Uppförät al  sten i  form  af  en  kon. 
Tjeimar  till  ledning i farleden söderoin 

Bergö eller  Vn.s'yö.  

alati. 	N 44,9 	1882 	 ,, 	Utgöres af tviinne skilda med sträfvor för- 
sedda spiror, som stå i  N t. W  och  S t. 0 

36's på 21  famnars atstAnd ifrån hvarandra.  Den 
 nordligt stående spiran har  å  toppen  en  tunna 

i horisontelt läge. 
Tjenar  såsom stamnhålls märken i  (let så 

killade Maiskär.s hdlet hvilket är utpriekadt 
 med tre  par  Ost och  West  remmare.  

23 
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Benmuing  af 	 Fyrskenets 
fyr- och kän- Latitud  N 	Byggnadens eller 

	

antal, utseen- 	 -a  

	

mngsbåken  el-  Longitud  0.  sjömärkets höjd. 	•. 
ler sjömärket. 	 och farg, 

Torngrunds stam-  '63'05'32",84 	A  Xordöstra  n- 	 -- 
hållsspiror. 	21°20'09»,31  ian  af liolmen  Norr, 

Tomt/rund.  

SW  om  W  

Strömmingsbådan.  62° 58' 52" 	Belägen  ph den I  Stadigt 	- 	Från  NO  
Fyrbåk. 	 norra af  de  två låga. 	rädt. 	 5°  öfyer  

Q 	
kala klipporna Norr- 	 West t  i 

	

iculigrynnan  hörande 	 SO I  
tillika med Ström-'  

I  holme Syd från fy-
ren)  till  ögruppen 
Varjöyaddarnm'. Cir-

niinyshcidan  (en lå 

 ka  2 mil West  från 
holmen  Gåsbergel. 

Rnnskärs  kan-  63 03'48", 	På den  kala och - 	- 	- 	- 	II  
ninysbåk. 	20° 4S' 19»,  vestligaste  af  de till  

Ronns/cars ögrujp ho- 
(Lotsstatuon). 	 rande  holmar, kaI- 	• 	:1  
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Höjden af1  r  
'rtornets,  

eldeneller kbyggna- 
ns  eller sjömärket 

:  

': Anmärkningar. 
.5iEng.fot. 

färg.  Oft. gruud. 

ppen  af  35,3 	1883 	Brändö.  
ra hvit  at 29.2  
V:ra  svart  
r  öfrigt 	I 41,4  
niålade. 

Utgöres af 2:ne skilda med  4  stycken stöt-
tor  upprätthållna. spiror som st i  NO  och 

 SW 430  rättvisande  60  t'ainnar  från hvar-  I 
 andra. 

Tjenar ssom stamhålismårken  att utvisa 
farleden emellan grunden Östra och  Westro  

I  Skadeslådav  
Vid nästkommande sjömärket  &or-ifästcn  

träffas tarleden från  I?önn.ckär  och Korsö.  (Se 
 vidare farleden från  Rönns/cär  till  Nikolai- 

stad). 

ärgård.  

Berrö. 	Tornet  är  tippfördt  af jern i  form  af  en  
stympad kon  3t) 1 / 4  fot högt  på  sockel af grå-  1 

 sten. 
Tjenar  till  ledning vid segling norrut samt 

varnar sjöfarande för  de  vidsträckta grunden 
JT(irgögaddarne 

Fyrbetjeningen hebor  en  vid fyrbåken upp- 
id  rödmålad träbyggnad.  

På  holmen  Varqiigaddornc,  cirka  2  mii  West 
 irin fyrbken underhålles  af  Lifräddnings-

föreizingen i Wasa län  en  lifräddningsstation. 

(1 till en 	52,6 	1885  
(ijedOl  at 

 ss höjd 
låt, upp - 
fl  t'öi•  öl'- 
lot  livit.  

liii. 	 1784 	Ftönnskär  
71,1 

En  fyrkantig tornbyggnad, timrad i två 
atsatser, brädfoclrad med spetsigt tak och 
liknande  en  vanlig finsk klockstapel. Ar ett 
vigtigt landkänningsmärke för Söder ifrån  till  
.Vo,-ra Krarla'n  gående fartyg, samt tjenar i 

 1  rening med sjömärket  på  samma holme  till  
luing  för dem som söka inloppet genom 

/öunskärs  farleden  till  Niko/aistad. 
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Benämning af Fyrskenets 
fyr- och  kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 

ningsbken  el- 	Longitud  0.  
antal,  utseen- 

sjömärkets läge.  
, . 

ler sjömärket.  de  och färg. 

Rönnskr  sjö- 	- 	I SW 71° 45'  cirka  -  
marke. 	 5R  lanmar  från  lcn- 

ni  ihiken, 

Från Rönnküi- 

Trutskär  sjö. 	 - 

märke. * /,'\ 

-_  

På den kulriga  H  
holmen Tre!  Icär  rid  
farioden 	igenom 

 Rönn.ckiirs öflrnpp. 

Tummelsö  sjö-  63° 04' 13" 	På den  kala  klip - 
märke. 	20° 51' 00" )an Twnmelsö.  
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yrtornets Höjden af 
khyggna- eldeneller 

 ens  eller sjömärket Anmärkningar. 

färg. 	 --- 	• 

Ofv.  grund. 

aflans  ena 	50  
iiillt hyit 

 h  andra 
svart. 

ko1aitad.  

ra hälften 	01,o 
a  tt niålad 

1879  Rönnskär. 	Sjömärket hestr af  en  tafia  som upprätt- 
hålles af tvänne unga hjärtspiroi' och  6  stycken 

lSb8.  stöttningespiror.  Då  inloppet  till  Rönns/cär  
emellan  de  yttersta grunden sökes bör nämnda 
tafla bringas i linje med känningsbåken och 
styras  på  lensamma.  

Nära  R/inns/cär  uti  en  rödmå]acl  envånings 
byggnad uppassa  lo/sar,  som lotsa från sjön  
till Bönns/cärsliarnn  samt  till  Brändö  och Ni-
ko/ojs/ad. Vid Rön,,s/cär  finnes  en  säker hamn, 
som  år  öppen långt inpå vintern och tjenar 
ääven  till  vinterhamn.  

Utgöres af  en  spira med ett  2  fot ifrån 
toppen anhragt tvärbräde, som  mod spiral! 

 bildar ett kors. Spiran stödes  at 4  stöttnings
-spiror;  är på  östra sidan brädfodrad  till  hälf-

ten från toppen nedåt.  
Så  snart detta märke hlifver synligt  å  

Gloppet  på  utgåendet ifrn  Brändö,  bringas 
detsamma i linie med  Rönnslcärs /cönningsfiå/c, 
dt med  W t. N  'i  W  kurs passeras emellan 
iloimberys  och Oskars grunden.. Ar för öfrigt 

 till  ledning  då man  frän  Rönnslcär  kommit i 
farleden  på  Gloppet  och  Brändö.  

1 8 83 

V)na  lait  53,o 	1882 
35,1  

Består af  en  spira med tunna i liorison-
telt läge  å  toppen, spiran uppeliålles  al 8  
stöttn ingssp i ror.  

Andamålet  med detta märke  är  att utvisa 
farleden genom  Riinns/cärs ögrupp  på  utgående. 
sålunda at.t  sedan mall /t  Gloppet  uti farleden 

 I  från  Bräedö  passerat emellan  Iloinihergs  och 
Os/cars grund hör  man  styra  på  det sått att 
Tumme/sö märke kommer i linje med Bonu-
s/cars kännin.gsbåk,  då man  nalkas prikariia 
visande farvattnet genom  Rönnskörs ögrupp. 
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Benllmning  af 
fyr- och kan- 	Latitud  N.  

Fyrskenets 
Byggnadens eller 

ningsbåken  el- LiItud  0  
antal, 	 - utseen  

CO  sjömärkets höjd.  
.  oma  

ler sjömärket.  de  och  f  arg. 	 ' 	 . 
I  

Ensten sjömärke.  33°07'36",17 	På en lite.n  holme  
21  °12'lO"  36  mcd  samma namn 

vid farie/en ofeci 
G/ojpet  fill  Brändö. 

orrgrynnan sjti - 
märke. 

°06'49",68 	Vid far/eden  flyer 
o1735 02 Gloppet på  holmen 

Norrgrynnan  1 1 /12  mil 
IN  ifrån grundet 
Slorhiist,'n.  

Storhltsten  kase.  

A 
°06'49",09 	På  holmen  Bred-'  

grund vid smala sun-
det ense/ian Gloppel 
och Korshamns fjär-
den. 

Rönnbuskön 	63° 05' 53"  
sjömärke. 	21° 31' 16"  

Beläget  på  Södra 
sidan  al holinen  

Rönn huskön. 
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Höjden af 
yrtornets, 

eldeneiler Lkbyggna- ... ' 	E.  .  
ens  eller sjornårket ',  A n  ni  it r k n  i  fl g a r  
oinarkets i  En'.  fot. .., . ' 	-  

får  g. 
.. 
Ufv. vatt.  

grnnd. _ 
Mörkets  58.o 1882  Korsö. 	Består af  en 	timra, 	har utseende af  en 
LflOC itt.  ye- 
r  vettande 
dors öfra 
ilift hvit 
ålade,  den 
lra  delen 

 h halfklo
-tet röda.  

46,3  fyrsidig  pyramid  vid hvars topi) ett halfklot 
 år  anbragt. 

Tjenar  till  ledning i farleden  på  Gioppet  
emellan  J?öwns/cär och Brändö/wann  samt bör 
vid passerandet leinnas  åt  norr.  

lade. 31,o 	1882 	Bråndö. 	Utgöres af spira som med ett tvärhritd  .1  
fot ifrån toppen bildar ett kors. Spiran upp-
rätthålles af  B stöttningsspiror. 

Tjenar  till  ledning i farleden emellan  Roni,-
skär och  Bräwlö såväl vid inkommande som 

 på  utgående. 

)mnala,l. 	-- 	188() 	 ,, 	Uppförd för triangelmätningen lik  en  tre- 
sidig  pyramid  med öfra delen britdfodrad. 

Tjenar  till  ledning vid segling öfver Gb» -
jot  och  Korsboimsfjärden,  utvisar  (let sm, a 

 sundet (lär farieden passerar. Lemnas  åt  Svd  

1-Tviti 	21,4 	1885 	 ,, 	Märket består af två spiror och  sex stir- 
tor  med  en  emellan spirorna fästad kvadrai 
formig tafla. Detta märke hållet öfverens  mood 

ii net på  Ryska åt/ekOn  1  j/cobaiIa,1 tIm'fla 
,rt  anvisa farleden ifrn grundet Xayefyroii'/  
till  niirlieten  af len skallade kroken (gauil,  

I  ler norra inioppsfa rleden tillstailen). 
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I  Benämning af 
Fyrskenets 

fyr- och kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 	
' antal, atseen-' ningsbàken  el- Longitiil 0. sjöniärkets  läge.  

cn :- 

ler sjömärket. de  och färg. • 

Svltgrund  styr.  '  60° 06' 21" 	På  Södra ändan af  - 	- 	- 
marke. 	jTji  holmen  &ältgrund. 

Ahlgrund  eller 	(3° 00' 30' 	På 	holmen  A/il- - 	- 	- 	- 
FjIlgrund sjd- 	21° 31' 50" 	grund.  

mlLrke. 

fl.J4..AR I.&..l..... 
U!PUU UVI3IU9d. 	- 	,  På  Brändö  norr om 	- 

Ni/co/aistarl. 

Norrskr  eller 
Norra Kvarken 

Fyrbåk. 
(Lotsstation).  

(03). 

it 
10  14'Ol 	Vid inloppet  till 
)°3019",l(  Xorra (Oet.ra)  Kvar-

ken på den skoglösa 
 holmen  West  ra Norr-

skär.  

I Biänkfyr. Visariin  liioin  hor 
Hvitt 	der I mi- smiteii, 

nut en 
stark  och 
två sva- 
ga blän- 
kar med 
mörka 
meflan 
tider. 

Dcn sth  V 

Ica bib 
ken  Va- -  
rarö—U 

 sekun-
der. 

Östra Norrskär  3°14'49"0b 	På bolmen  Östra  - 
sjmärke.  20°41  Norrskar,  ,id  in/op-

pet  fran  von  z  Ivorr- 1  
skärs  far/ed  till  Ni.  

£ 	 kolaistad  2'/4  mil NO 
fi\ 	 63° 30'  från Norr- 

-  I 	 skärs fyrbåk.  

I  
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Höiden afi yrtornets 
tkbyggna-  elden efler,  

ens  eller 	sjömärket 

:  

Anmärkningar. 

färg. 	Ofv vatt. 
Ofv. 	grund.  

hvit. 	29,2 
23,4 

ppen  svart.  
29,2  

1885 
	

Brändö.  

Hvardera  märket bestr af  en  spira med 
fyra stöttor, 

Hållna öfvei'ens, tjena märkena att  an-
gifva  farleden, som ifrån (len såkallade kro-
ken leder förbi  SväItgrmin/  och  Alilgrun/. 

Uti  en envänings  byggnad med  signal  stång 1885 

	

	
nppassa  Brändö  lotsar, för att lotsa  till  Rönn- 
skär, Bergo, Korsö, Bl/grund  och  Ytteruddskär.  

Röd 

rbken  af 
egel och 

L1I)i)Ul,  Ian 
II  luen  jn 

ll  

105 
70,i 

1884 Norrskä En  åttkantig tornbvggnad af tegel i gra-
nit stenfot.  I ONO  från bken, nära intill 
densamma, ligga fyrhetjeningens honings- och 
uthus; i  NW  från sagde håk  på  holmens vestra 
sida finnes några fiskarstugor. Vid inträffanth 

 mist  och tjocka klämtas vid fyrtornet i er 
klocka fortfarande miti  5  minuter med  10 min, 

 uppehåll emellan hvarje klämtning; samt los-
sas hvarje femtonde minut, ett kanonskott. 

Fyrbåken  är  af största nytta för sjöfarter 
i Norra Kvarken tillika med fyren  å  Ho/mi 

adden  på Svenska  sidan; anvisar äfven, ,jemt( 
Osira Norrslm-ärs  sjömärke, inloppet  till  Norr 
skärs farled ifrån sjön  till  Nikolai's/ad.  

Nära invid fyrbken, uppassa uti  en  röd 
mlad envånings stuga, vid hvilken  en signal 

 stång  är  fästad, några lotsar, hvilka lotsa tu 
Korsö, och  derifrån vidare  till  Brändö  såframi 

 lotsombyte  It  Korsö icke kan ske för stan 
blåst eller instundande mörker.  

70,9 1883 	,, 	Består af  en  spira upprät.thållcn af  4  stöt  
tor, å hvars  topp  är  anbragt  en genombrute 
likhent  triangel med spetsen uppt. 

Tjenar  att fran sjön anvisa inloppet i Norr 
körs farled  till  Nikolaislad. 
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Benitmuingaf 	
Fyrskenets 

fyr- och kan-  Latitul  N.  Byggnadens eller 	 2 n  antal,ntseen• nmgsbken  el-  Longitud  0.  s,jömitrkets  utge. 
ler sjömärket. 	 de  och  farg. 

'rn Norrkár  ti  
Korsö  sjörntrke.  6001  1'1fY',7- 	P 	West,a,cid,,n 	- 	- 	- 	10 

91°0R'43''  i  (,  al  hol  men  K,rsü. 	» 	 I  

Korsi Iotsuppass-'63°11'19",1( 	På  Korsö holme  H 	 - 	 - 

ningsstuga. 	:1O ()3,44,, 	som  är  belägen i  
SW  från  Bn'dshi'r  
hörande  till Wall- 
grund  lani/ef. 

Sommarögrund  63"6S'42",1 	Pen  afSommarilJ— 	- 	 -  I  

sjömärke. 	 grunds holmar vid 
farleden  till  Nikolai- 
stad.  

Fran 1{orshamn fü1-4l  

	

Mastär stanihåHs-  63" 07' 00 	A  NO:,a  ändan af il— 	-  
spiror. 	200 21' 30»  bolmen llIustör. 
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yrtornets, Höjden af  
Lkbyggna- eldeneller  

Lens  eller sjömärket  A 	m ii r k 	g a r.  
ömftrkets  i Eng. fot,  

färg.  •, fv._vatt. ' 

Ofv.  grund.  

or- ILlästen. 

'itt 	mladt'  7(i,4 	1882 	Korsö.  
SV:ra 	itch 
0 	t'. 	0 	si- 

dorna.  

Hvit.  38,3 	1856 
19,8  

Utgöres af spiror  sammanfästade  i toppen, 
 livi Ika  bilda  en  tresid  ig  pyramid britdilrad 

ä tvänne soini',  utvisar  farletlen  från  Os/ca-
.Värrs/ciire,t  till  Aorsii  sedan man  först  lasse-
rat  såväl  W:stra  som Ost ra ,Yorrsåii ren  p 
norla  sidan  sanit. farhilen  från  Rönns/'ära 
ögrupps  Ostra  sida  till  IIolm/irrys  och Os/cars 
grafl(/  ca. 

IJtgöres  af  en  envånings byggnad  mail en 
sigilalstång på vestra gaf'veln.  

Ar ett  godt landkånningsmärkc  då  från 
sjön  JVallgrnnds  landen  anåiiies  ich anvisar 

 ilei'jämtc farle.den  till  ,Vi/cilaisiad.  Här upp-
passa några  miser  hvilka  lotsa  till  Nil'olai

-stad och  till  sjön vid  Norrslcär.  

52,s 	1874 
32,a  

Består af ett spira med tunna i  horison-
telL  läge  ä  toppen  saint  stödd af  4 stöttnings

-spiror.  
IJtmärkcr  vid  ?STor,slcärs  tailed  Svd om  let 

Sommar/in  (ett af  Wallgruni.ls ölanden) liefint-
liga Somnmarö grundel. 

rrut  till Pruthäilnn.  

rutiga spi- 	52 	1874 	Brändö. 	Utgöres af  tvänne  skilda med  strftfvor  lur- 
tn  t pp 	 sedda spiror 	stå. i  NW'  och  SO S°  råttvi- 

vai't,  lett 	 snute  185 lot  frän  hvaranilra. 
Iligas  topp 	45 	 Tjeita siisoni staniltållsinärkemi  att utvisa  
it, lo Of- 	- 30 	 norra  lårieden  or]! till leilutiug  lör att passera  
t ornålault. 	 grundet  ,,Pohjola"  som  utniärkes  medelst  den  

första ost-pricken i nämnde  farleil, 
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Benämning af 
Fyrskenets 	,  Q,t  

fyr- och  kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 
uingsbåken  el- 	Longitadø. antal,  utseen- 

ler sjömärket.  
sjöniärkets  höjd.  

de  och färg. 	n  
I  

Berggrunds 	63° 11' 44" 	fid  inre far/eden. 
stamhållsmärken.  21° 2H' 1d /1'  10/(hitCd 

n'r,-ut,  SO  om  Re-
plot/andet  p en 

 niiiidre holnie. 

rruthIIan spir- 	3"17'13",R9 	Belägen  p 	ho! - 
kase. 	il °32'U2",3E  men  Truthöl/an.  

- 	9'  

Från 	Truthitilan 
\orrnt.  

Yttre  Gloppste. 	63° 21' 59"  Vid farleden frän- 
arne sjömrke. 	i29' 08"  llthjrund 	till 	Ni/co- •  faistwl  3 mil 0 t. N  

trän 	Bjñr/cö 	norra 
udde  på  ett lågt  iif- 
vervattens  grund.  

odgarskärs  bå- 63" 19'36",97 På den  hga  1101-  - 
ian sjöinärke. 	20°39'21)" (fl fl1011 EVdya;xkärs  hd- 

dan, 	emellan 	hol- 
rnarne 	A.cps/cär  och  
Skø qs/iir 	rid 	inre 
far/eden 	f'an Vgko- 
/uixta/ 	till 	Ytter- 
adds/car. 

Från  Prutlnälh 



IL  ,1.u1,t,eii.  

Ifliii livit 	33, 
It 11 IlLöt 	31 2 
l't.  
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rrtornets,  Höjden af  I 

kbyggna- 	elden eller 

ns  eller sjömärket A n m ä r Ic a  i  n g a r.  
imärkets  ii  Eng. fot»  

färg. 	(Mv. vatt.  

ugn  top- 55 	1872 
en  svart 
:liga 	top- 

hvit  för  49 	1878 
igt  svart ---- målade. 

Röd.  72,1 	1885 
50,6  

Brändö. 	Består  at' tvänno  skilda spiror i toppen 
försedda med perpendikulära tafior, hvilka 
uppråtthllas af'  4 stöttningsSpirOl'  och stå i 

 NO  och  SW 39u  116  fot ifrån hvarandra. 
Tjenar  till  att anvisa riktig kurs norrut 

genom att hjertspirorna med sina tafior brin-
gas i linie.  

På  nordliga sidan af' holmen finnes  en  för 
triangelmätningen upprest kase, lik  en  tresi-
dig  pyramid brädfodrad  i toppen.  

Kan tjena till landkänningsmärke.  

Ritgrund. 	Märket består af tre höga spiror, hvilka 
sammanlöpa i topparne och äro beklädda ifrån 
toppen  15  fot nedåt med bräder. 

Tjenar  att utvisa byar farlederna frau Yt-
teruiitis/cär  och  Ritgrun,/  förenas; samt  till led-
ning  från  B[ttyrundet  norrut och norrifrån 
från  Ri/grund  sydvart. 

Svart. 	35,6 	1874 
34,i 

Utgöres af'  en  spira, försedd med cirkel-
rund tafia, anbringad  å  toppen i Ost och  West, 

 som stödjes af  4  stycken långa stöttningsspi-
vor. Utmärker  (Roppstc'narnes  grund och  är 
till  rättelse  Repiot/flirden.  

1863 	Yttertuld- 	Utgöres af'  en  spira, försedd med kvadrat- 
skär. 	lormig tfla i toppen och upphållen titaf  4  

stöttningsspiror. 
T,jcnar  till  att utmärka farleden ,jemte  den  

för seglare farliga Wodgitrdskärs bådan emel-
lint  Aspslcär  och  Skogkör  uti inre farleden fran 
Nikolaistad  till  Yllerwids/cär.  

Till  ledning vid segling i f'arleden från 
Trv,t/tällan  till  Ytlerudds/cär. 
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Benftmning  af 
Fyrskenets  -  

fyr- och  kILn- 	Latitud  N.  Byggnadens eller  
ningsbåken  el-  Longitud  0.  

, 	 -  

antal  utseen 
sjomitrkets  höjd.  

,-. 	 ,,  

ler sjömärket.  de  och färg.  w  
L In  

Nra.  
Finngrunds  tvnne  63° 19' 41" 	På  bolmen  Finn- - 	-  

styrmärken. 	21  °  40' 04»  grundel.  

W:ra.  
Uddgrunds  tvnne  63° 20' 55" 	På  bolmen  Udd- 	-  

styrmärken. 	21° 41' 2 	grund  på ö.cra  sidan 
af  far/eden. 

Ytteruddskärs 	63° 21' 11" 	På  holmen Ytler- 
lotsuppassnings -  21°  42öfl  uddskär  1 '/ mil SW 

stu 	 från 	Kaikenkarj ga. 	 båk.  

	

Kaiskenkari  kan.  63°2l'48",26 På  ostliga sidan af 	- 
ningsbåk. 	ii3ö"i bolmen Kaisken/cari.  H  

Ryssberget sten-  63°53'01"75 På NW  delen af ' — 
kummel. 	21°59'21» 01  Westerön,  å  det  så- 

kallade  Ryssferget. 

- 	- 	71  

- 	1(1  
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Höjden af rtonnets,  
elden eller byggna-  
sjöniärket iis  eller ' 	 ' Anm ärkningar. 

rnärlets iEng.fot.  

farg. Ofv. vatt. 
Ofv  grund. 

dtiga  tat-
hvit  för 

igt  svart. 
liga svart.  

	

44,s 	1885 	Yf,terwld 	Dessa märken  hest. hva.rdera  af  en  spira 
kär. 

	

	och fyra stöttor samt cii vid toppen anhra gf 
 sex  fot hög  nit  tre fot  bred tafla. 

	

53,6 	 Hlina ötverens t,jena till  ledning i farle- 
(len  till  Port/tans  grund  der  kors ändras. 

iga svart. t  42,9 1885 
tliga  top- 
hvit (let. 

35 

ga 	vat't.  33,1 
29.2 

I)essa  märken bestå livardera af  en  spira 
med fyra stöttor. 

HIlna  I  linje tjena dessa märken att leda 
klart för  I'o,-t/sans grund  hvarest farleden af- 
viker Oatvart. 

N  Sillan 	82,8 	1863 
tIe ölriga 

 rna röda. 

fl  

Uti  en envånungs  stuga försedd med sig-
nalstng uppassa några lotsar för att lotsa 
norrut  till  Stubben och Ritgrunt/, söderut  till  
Brändö  och  Berqö.  

En seakantig  stympad  pyramid  af resvirke 
och brädfodraci, med spetsigt tak, hvarifrån 
utgår  en  spira. 

Ar  en laudkännungs-  och  segeiledsmibrke 
för farletlen  till  Stubben. 

IH'itt. 	
41,t 	1862 
14,1 

Ett stenkiimmel i  form  af  en  stympad, 
fyrsidig  pyramid. 

Tjenar  till  att utmärka farleden emellan 
Kais/cenkari och Stubben. 
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I  Benämning af Fyrskenets  
cCF  

fyr- och kän- 	Latittul  N.  Byggnadens eller 	
antal, utseen-  

co  

c,'  ningsbåken  el-  Longitud  0  sjömärkets läge.  
ler sjömärket. de  och färg. .  •  

an  (Kvarken).  63° 25' 54" 	1  Norra  Kr  arken 
fyrfartyg. 	200 43' 44"  i  NW  frän gi'undet  

(0). 	 Snipan, fem kabel 
längder från hvita  

I  flaggremmaren,  NW  

skärs  båå-  och  SW 
83°  från Kummel- 

6°  från Gaddens fyr.  

I  Stadigt 
rOth..  

Nor  

- 	Hela hon-  0 
suntan.  

KummeIskr  kan-  63° 25' 36" 
ningsbåk. 	21° 05' 06" 

.1 
På  kolmen Kuin

-iielk/ir  eller  Star
-s/cUr  hörande tu] 

WalsUrarne. 

Walsörarne  fyr.  030 25' 20" 	På  kolmen  Stor- 
(0 2). 	21° 04' 15"  s/car  af ögrupieu 

WaisUrarne  närma-
re holmens Westi't 

 strand. 

Stadigt Hvarje  Fran SW 
 kvitt med  half mi- 47° öfvar 

 röda illiji-  nut tvän- West  och 
kar, 	ne  tätt  Nord till 

på hvar- NO 770  
andra 

följande 
röda 

blänkar 
af fem 
sekun- 

dens var- 
aktighet. 
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Höjden af rrtornets,  
kbyggna- eldeneller  

ana eller sjomarket  2  Anniarkilingal. 

f.rg. --- 
Ofv.  grund. 

varken.  

lSSfi 	Norrskär. 	Fyrtartvget som  ii at  jrn,  liar  två mäster 
och  är  förankrad  ä 12  lamnars  djup.  Lys-
ningsapparaten  är  dioptrisk mcd tre lampor. 

 Om  dagen hissas  ii en  stång akterut  Fin,c/a' 
Lo,erkets flaqq,  som  är  hvit  med ett upprätt-
stående blått kors och  en  kompas  I  öfra  hör-
net, samt  på  stormasten gul flagg mcd upp-  I 

 rätt-stående 1)10tt kors. -  I  händelse fartyget  I  
i följd af  storm  eller andra orsaker nödgas 
öfvergifva  stationen, tändes icke fyren och 
hissas ej heller gula flaggen. EJnder dimma 
eller i tjocka klämtas omhord i  en  ringklocka. 

Fartyget utsättes vid seglationens början 
 oli  förblifver  å sin station tills  seglationen 

iiises hafva  upphört.  

rfartvget 	27.a  
brun  må- 	-  
och har 

hvardera 
dan med 
ra hvita 

knacit  or- 
ii  ,,Kvar- 
-fl  (Sni- 
pa  fl) "  

I  

Ill a 	1  tS2 	fl ifirriind. 	lTppföid itaf  resvirke i  form  af  en  ått- 
ha  utig,  å  midten  hoptryckt pyraniil. bräd- 

(rad frau spetsen  till  grunden. Från ta- 
hots  spets utgår  en  spira mcl tunna i hon- 

utelt  läge  å  toppen. 
Tjenar  till  seglingsmärke uti (len tränga 

farleden i Norra (O.cf ra) Kvarken.  

123.i 	1u86 	,, 	Tornet  är  cylinlriskt  af jorn mel 
i7T 	 ohekläkla, kontrat'orer.  Fyrlyktan och kupo- 

'n  äro af  met-all  och omlalc. 
Tjenar  till  ledning vid segling i  Vorra 

Keirken. 
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Benlimning af Fyrskenets 	C  
fyr- och  kän-  Latitud  N.  Byggnadens eller  -  
ningsbåken  el-  Longitud  0 sjömärlcets  läge. 

antal,  utseen- 

ler sjömärket.  de  och  farg.  

Norra delen  acottnis]  

Ritgrunds  63°25'34,6o" På  holmen Bli - 

känningsbåh. O1O3ty345r grWu/  emellan  M'- 
Lotsstation.  keåcöiaine  0:11  lI'a/x- 

I  orarne, 	vid  nil  oppi 
fi'iin 	sjön  till 	Rejilt  

il 	ii 

Helsingkallan  63° 36'_49,6'' 	Fartyget 	ur 	ut- 
fyrfartyg.  20° 49' 6 	 ' 	lagt- 	i 	Nt) 	7° 	fran 	ii vi 

I NW 	af 	den 	vid  
griindet 	Ifi/sinqka(- 
len  nntiv'rhililna  syd - 

4.  liga 	fla.ggreniinare  
på 	ett 	atstånd 	al 

HiLsIN 
—ZL nli --I 

I(ALLA& ' 	

600 	faninar. 	samt  
-=-- 	finn hitgrunds kan- 

-  tung  Ii  il 	NW -17  

Stubben  63°3 112,38" På  holmen  &ubhe-,, 
knningsbåk. iOö,6'  V 	inloppet 	fran  
(Lotsstation.)  sjöli 	till 	Oravais 

I astagep  lat  s 	Ii  oran- 
under Elmo jern -  

bruk, 	ii fvensom till 
Ylleru,l,ls/cär 	och  I lie  

I 	 hamnarna vid  Rant- 
la/cs 	Monäs. och  

-- 	 - 	

- 

Tonskrs 
sjmrke.  

630 35' 51" 	På  holmon  Ton- 
2° 20' 	slcär  belägen vid  in- 

I ppet O'ån  sjön  r  Il 
 l(rinirnelskärs  sina  I 

l,,,i -I - 
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Höjden af  rrtoriiets, -.  
elden eller  a khyggna- 

snseller  sjömärket  
. 

,, 	 Anmarkningar.  
i lang. fot.  

Ju1a,1fls,UD 	.. 	 6: 	6  Ofv. vatt 	
CD  farg. 	 - 

Otv.  gr  od  

lien.  Norrbotten.  

A3,s 	1 $fiä 	Ritgrund  
2.3 

En  sexkantig stympad  pyramid  byggd af' 
resvirke och  brödfodrad,  med spetsigt tak, 
från  hvilket  utgår  en  lång spira. Ar  till  stort 
gagn för  leni,  som ifrån sjön söka inloppet  
till  Rejio/fjörden.  

Nära  känningsbåken,  uti  en  envånings stuga 
uppassa  lofsar, hvilka  lotsa  till  Brändö  (Ni-
kolaistafO,  Bergö och  Ytteruddskär.  

ia zt:It 
 d  namnet 

 J.ingkal- 
i  hvita 

kstäfver 
hvard  ra 

 idau, 

. 

	

/2 	l--ö 

	

78,2 	1858 	Stubben  
55,5 

Fartyget, som  r  af  jern,  är försedt  med 
två  master  och ett klot  å förmasten.  Lysnings-
apparaten består af tre lampor och upphissas 

 å förmasten. Om  dagen  (lä  fartyget står  på 
 sitt ställe hissas akterut  Finslca Lofsver/cets 

 flagga, samt  h  aktermasten fyrfartygs  fiaggen, 
gif  med blått vertikalt kors. 

Fartyget utsättes  å  sitt ställe vid sjöfar-
tens öppnande och intager efter  (less slut, 
shframt is  eller andra omständigheter icke 
föranleda fartygets tidigare intagande.  I mist  
och  fjor/ca kläm/as  å  fartyget i  k/ocka.  

En  stympad sexkantig  pyramid  af resvirke 
och  brädfodrad  med högt spetsigt tak,  på 
hvilket  ett kors  är upp1 ordt. 

Tjenar  såsom  ]andkiinningsmärlce  för inlop-
pet  till  Orate/a, Kon/laks  och Menas hamnar;  
jemväl  för segling  till  Ni/cola/s/ad  och  iVy-
karleby.  

Nära  känningsbåken  uppassa uti  en  envå-
nings byggnad med signalstång lotsar som 
lotsa  till  NpIcarleb,  och  Kon/loka lannar, 
llformäs  sund.  Orovais  bruk och  Ytteruddskar.  

	

dan i  ii 	-I-Is 	1885 	Kubban. 	Märket består af tre spiror med  sex  stöt- 

	

Ii Ii öf- 	 tor  och  en  rektangelformig hög  tafla  å  toppen.  

	

r;:lt. 	 Tjenar  till  vägledning genom Kemin  els/cärs - 
sund; samt vid segling från Stubben-  till Kum-
me/skärs  sund.  
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Benftmning  af 
Fyrskenets fyr- och kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 

ningsbåken  el-  Litii  0.  sjöniärkets  läge. 
nta1, utseen- 

ler sjömärket.  de  och farg.  s' 

id 	1l'ldn 	frds 
Thorö re.dd  till  

iioniisfjärdeiL 
Kubban. 	Lots- 	 -- PI. 	holnit'n 	Kul,- 

uppassningsstuga.  1 n 	på 	sLidra  sida  11 
al ,  farleden 	till 	Nv- 
karleby.  

Limpan. 	 -  På  holmen  Lim- 
Stenkummel. /iqns vestra  udde. 

Enbjörken. 	 Ii  östra  udth'n  a  
Stenkummel. 	 bolmen En/Ljör/ -efl. 

SockIotthllan 	63° 38' 24" 	Pd  klippan Sork- 
knningsbåk. 	2° 25'  i 	tott/,äi/an  viii  norra 
(Lotsstation.) 	 iii  loppet  till  Nykar- 

lehy fran sjon. 

Socklotthällan  63° 38' 36" 	I'd  samma klippa 	I  ()mvex- 
eller Hllgrund  22°  25'Oö" 	S011i 	OtViillIläfllll(lil anile 

gasoijefyr. liak, 	ilorroni 	(len- hvitt 	och 
i samma. rodt. 

1(1  

Itini \  Vs' 
72° HI-
ver  N, 

0  och  S 
till  SW8°.  
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yrtornets, Höjden  af1  I 	 - 

åkhyggna-  elden eller  
sjömärket  lens  eller Anmärkningar. 

:  

färg.  O 	vatt. 

Ofv.  grund. 

1866 	Kuhhari. 	En envknings hyggna(l  med  signalstkng,  
I  några lotsar  uppa.ssa höruti  för att lotsa  till 
Krolt.c/cvlrs fjöro'en, Lmjörens  sulo?, Mtnkgrun-

I  ilt,  Bonäs hamn, Långörns inre hamn och  
Thorsöredd.  

Dessa kummel  tjena  till  ledning  då man 
 kommer  frkn  sjön och  afgkr  vidare från  Thorsö  

till  Bonäs  fjörden  och skola hällas i linje  till 
- 	 dess  man  kommer i närheten af Limpan..  

76,6 	1824 	Soeklott- 	En  åttkantig stympad  pyramid  af resvirke  
liupare- likllan.  och  brädtordrad  med spetsigt tak,  på hvilket 

 rad  1861 vindfiöjel iii'  uppsatt.  
rrjellar jemte  slagen i'  T/wrcön  till land-

kännings märke  saint  visar  (let,  Norra och 
 förnömsta  inloppet från sjön  till  Vy/carielnj.  

På känningshåken  finnes signalinrättning. 
Nära  känningsbåken  uppassa uti  en  envå-

nings röd  mlad  byggnad med gula  pelastrar 
 några lotsar, som lotsa från.  liafvet  till  och 

från  Alörs  redd samt  till  &ukhen  och  It[äscicär.  

I

iii  llvit-  1  , 1883 
Ill;, l.  

Fyren  tjenar  att leda vid insegling  till 
Thorsöredi /  och  Nykarleby  kanin.  

Gul  

Hviff. 

-  

.tin 
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Benämning af Fyrskenets 
fyr- och kan- 	LatitudN. Byggnadens eller 
ningsbåkeii  el- 	Longitud  0.  sjömärkets läge.  

antal, utseen- 

ler sjomarket. dc  och färg. 

F'isn  sjön  ill  
JakoJatail.  

Kejsarklubb sjö-  63° 43' 44" 	T 	klippan  Kej- 	- 	- 	 lo,  
märke.  °  33' 50»  sarlthtlilii-n viii  vestra 

inlitppslarleden  till 
 Jakiibstad.  

Mässkärs 	' 63° 43' 42" 	På  hoimen AThs- 	-- 	 - 	Il.  
känningsbàk. 	'"i 	skär vit! vestra  in - 
tLotsstation.)  loppet  till Jakob- 

stat! i  ON  )  1/  (.1  
från  K'jsar1thth1)s 

- 	 sjiimärke. 

Gräsgrundet 	61° 44' 11" 	På  holmtn  Gräs- 	- 	-- 	- 	7.  
sjömärke. 	 qrun1et inanlor 

Mä.s'.tkärs  båk  vi'! 
 i farleden  till  Adb-

re!d. 

Svartgrundet 	63 44' 15" 	På  grundet  Svar- ,- 	-- 	 - 	 7,  
sjömärke.  22° 40' ''0  vid farleden från 

Adi redd  till  (rragq-
irina  hamn. 
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IHöjden  af  yrtnnets 
kbyggna-  elden  ellei  

'ens 	eller  sjöinärket Anniarkitingar.  
ö1 iEt. 

färg. (ile. yatt: 

,Ofv. 	grund. 1  

82,s 	850 ålS-skär. 	Bestr  af fyra emot  hvarandra  samman- 
löpande och med  topparne  i  korelagde  p  hur 

 eons på midteii  stödjas af byar sitt stötta,  1) 
toppeii  af  Itvarje  spira  är en ttpprättståcnde 

 tunna fästad. 
Anvisar  Westra  inloppet från sjön  till  Ja-

kobstad.  och  tjenar  i förening med Mässkärs 
båk i  ONO 1/2  0 till stamhällsmäi'ke  vid  in-
segling.  

100,3 	1858 ,,  En  sexkantig stympad  pyramid  af resvirke  
Om- brädforulrad  med spetsigt tak  p 	hvilket  finnes  

mihail vindflöjul. 
i*g3  Utgör 	likoni 	Pedu'rxf 	,coelcens Itjthf  or,,  ett  

godt lanilkänn itgernärke  och  tjenar  i förening 
med 	sjöntärket 	på 	klippan  Xi].  ur/tht7,1u'n  till  
stamhäll  tinder  insegling från sjön tu Il  JaI0h- 
stad. 

Pi't 	holmen 	Ltf/iss/ua .. uppassa 	itti 	en  gul- 
mlad 	envåningsstuga 	med  durinu'id  varande 
signalinrättning, 	miser.  hvilka.  lotsa från  leif- 
vet  slväl  genom  den \uistrut  som Norra eller  
Öresuneis 	failed 	till 	Adö 	redo' 	derifrån 	till 
Ja/uobst,u/s  hamn, samt  till  Soukiotl,äl/an. 

heuireti  i  , 	88 	1858 
1)1)11 hvit 	2ff  

fri  at 
It. 

Består af  en  spira, försedd med  en  triangel-
formig figur af  horisontelt  ställda  ribber 

 toppen, som stödjas af  4  längre och  4  kortare 
stöttor.  

Tjenar  till  ledning  viii  insegling  till Jakob-
stad eller  Adö  redo',  isynnerhet  då  WiAmans 
grun  det och Mässkärs hästen passeras.  

I, it nä 
it tuinni.  

44 	I SiSS 	,. 	Besthr  af  en  ltjärtspira  med tunna i hon- 
1 

	

	 sontelt  läge  å  toppen samt stödd af  4  längre 
och  4  kortare stöttor.  

T,jenar  i förening  used tIet  siinä  som kallas  
Fnrulwut,,s strömmen  till  stamhåll för segling 
frän  Aulö  redd  till  Gröqyörns  hamn. 

B Silt. 
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Benamning af 
fyr- och kan- 	Jjtud  N  

Fyrskenets 
Byggnadens eller 

ningsh tken  el 	Longitud  0 
antal.  titseen- 

sjomärkets hojd  n  
ler  sjomarket. de  och  farg  

Helsingörarne 	- 

sjömrke.  
PA  Helsing/)rens - 	-  I  -  

norra udde vid  in- 
loppsfarleden frAn 
sj6n till Jakobstail. 

Fran  sjön  lilt 
 (anila-Kaileby odi 

Yxpi1i.  
Tankar fyrbåk.  63° 56' 58" 	På bolmen  Tanker 
(Lotsstatjon.) 	50' 58" viii NW  inloppet  till 

( 	2. 	 Gamla  kari i'hy  kanin. 

Repskärs tvnne 	NW:ra 	PA bolmen  Rep- 
stamhåIIsmrken.  63° 55' 02"  ekär  vid farleden  

22» 57' 32»  emellan Tankar och  
Trulliifjärd  omkring  

I 	 37, mil S0'/4 0från 
- 	 Tankars fyr.  

	

'rinh'anle  Under IP]a  lir- 	12 
livitt. 	loppel il 	iflrifl.  

en niiii'it 
10 livili 
blAnka 
af4eL. 
varaktie-
I het  oli  
I 2  sek. 

 mörkaro 
 mellan- 

rum.  
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Höjden af yrtornets, 
elden eller  R ' 

Lkhyggna- 
ens  eller  sjömärket  ;, 	.  

A n  ni  a r k ii  i  ii g a r. 

jömärkets  I  £ng.  iou.  .i  

farg. Oft.  valt.  
.------- 

C  

Ofv. grumi. 

[riangein  61,4 1858  Mässkär.  Ittgöres  af  en  Spira försedd med  tn  triangel- 
it föröfrigt 55 foratig 	figur 	i 	toppen samt upprätthållen af,  
omåladt.  4  längre och  4  kortare stötter.  

Tjenar SilsenI  land kiinningsmii rke  för norr- 
ifr2n  till  JaIco1s/m/ gi  ende fartyg och anvisar 
inloppet frän sjön  till  Iielsinyörs far/ed. 	((tre- 
grands  sand.)  

lite,  rO  Cl  - 
cli 

 iii-ta  
((ill  ltiO 
inilade, 
Ilersta 
lanter

-och ko
-eu  

al lai. 

121 	iie 	'I'ankar  Består af ett  riundt  fyrtorn af  jern lP 
fördt.  på  gråstcns  sockel af  36  fots  diameter, 

 tornet  af'snialnar  hastigt frän sockeln livar- 
efter  lianietern  småningom  aftager  och  är 
tinder  lanternin  12  fot:  -  lanternin af samma 

 diameter  och  16  fot  hug.  
Nära  fyrbäken. österom  densamma,  alA  en 

 envånings  gulmålad  byggnad,  lerinvid  signal-
stång  är  uppsatt uppassa Tankars  Jo/car,  som 
lotsa från  1cfvet  vid  Westi'rbådan  till  Tiellä - 
fjärden.  amia/carlehy  stads hamn, samt tvärtom.  
äfvensoin  till  Y.vpiiä  lavin förbi  Rep.ckär.  På I 
13  famnars  afståml fran  fyren  är  fiskarelägets 
kyrka, med  cii  klockstapel  å  taket,  uppford.  

la 	liv  ii 55, 1S50 
Ian 	viii. 2  - 

T:ra hvit. ,  69,2 1850 
itln i',sl»  35,1 

S0:ra  består af  en  hjärtspira som  är  stöt-
tad  med  4  längre och  4  kortare  stöttnings

-spiror och försedd med  en perpendikulärt 
 'fästad tunna i toppen.  

NW:ra  lika med förstnämnde  men  med  en 
 triangel i toppen. 

Bägge spirorna,  hvilka  ligga  282  fot från 
 hvarandra,  bilda  inseglingslinie  från  Tan/car 

 Ui!  hamn förbi  Rep  kolme.  
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Benämning af 
Fyrskenets  

fyi 	och kan 	iatitud  N  d 	ller yggna  ens t 	
'ntal ningsbåken  el-  Longitud  0  

utseen 
sjömärkets läge.  

ler sjomarket. de  och färg. .  

Norra Trutklip- 
porna stamhIls- 

mlirken. 

Westra Trutklip.  63° 54' 14" 	På  SÖ:ra  ändan  I  Statligt 	-  
pans  fre fyr. 	- -o-j-r--0;i  af (len lilla klipp- 	hvitt.  

kolmen  Wstra  Trot- 
klipaiz. 

Westra Trutklip-  63° 54' 18" 	På NW  ändan af  I 	D:o. 	- 	Tho  
pans  nedre fyr.  23° 1' 38H  samma klippa,  4O 

I ' 	

hmnai  hån 

Hungerbergs 	63° 52' 00" 	På  klippan finn-  - 

sjimrke. diujija qerhi'rg  vid farledeii 
IrSu Repskär latin 
Trullögrimd  till  Yx-
pilä  hamn. 

63° 55' 00' 	På den  iion-a  af  
le  såkallade  Trot-

Ithp,surna  vid  far- 
le  len trän Tro il 
fjärd  ti  i'l,i sagli 

 klippor  ti  Il (lamla 
kar]ehy stads ndi. 

Från  NW 7 
78° 32' 
till NW 

33° 32'äo'' 

lE  

71  
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yrtornets, Höjden af  

kbyggna-  elden eller  

cuseller sj0m't  'H'  Anmärkningar.  
ömiirkets ,i  

färc 
..  
Ofi'.  satt.  °. 

Öfv. gruiul. __  

it  med röd  55,5 1850  Tankar. Bestå af  tvänne  märken som ligga  OSO 
utligi  I  ich 

 tnriiia. 

'iangvl iich 
uk uuninuel 

 Look ring 
ä.rtspiraiu 

hr it.. 

40,9 

47.7 	1850 
35,1 

och  WNW  frän  livaranuira  på 208  fots  afstånd. 
 Det  SÖ:ra mii rket  utgöres  at en  spira Som  är 

stötfad mcii  4  längre och  4  kortare  stöttnings
-spiror och försedd  meti  en  tunna i toppen.  

NW:ra  består af  en  hjärtspira som  är 
 stöttad med  4  längre och  4  kortare stöttor. 

 hvilka  med  en 5  fot från toppen fästad hon
-sont,al  spira bilda  en  triangel. 

Dessa märken  I  linie tjena  att utmärka 
fanleden emellan norra och södra Trutldfp

-porno.  

Hvitf. 47 	1889 Fyrapparaten  är nppstäld  i  en  lykta af 
 jern  uppsatt  på  ett  torn  af trä. 

i.,iI. 
Ogiui 	uuli 
st4 ngerna 

 Ii vita. 

al tnii.uuu'ii 
k'aulia-

'ii luvita 
ii fuigt 

It. 

30 	1889 
23 

47,1 	159 
34,9  

FFI  

Flu  

Fyrapparaten  är uppstiild  i  en  lykta af 
 jern,  uppsatt  en pbyggnad ai  trä  å den 

på NW  udden af holmen byggda fyrvaktare- 
stuga.  

Bäqge fyrarne  hållna  öfverens i  SO 56° 02' 
 rättvisande,  leila  vid inkommande från det 

yttre  grunulet Westerbfidan  fritt för  tie  i trak-
ten befintliga grund  till  dess att.  fyrarne  å 
hOlmen Hun.qerluerg  och  på  klippan  Frirnodig 
bragts i linje,  sanit  belysa horisonten i  en 
hge  af  22° 30' åt hvarulera  sidan från stam

-hllslinien. 

Bestär  at cii  spira med  en lualfmåne  af 
 bi'S  der  i toppen;  22  fot  (ufvan  marken  är en 

rombforuuuig tafia at'  bräder  spiked.  Både 
 haltmåuen otli ronibeui  äro ställda  mot Nord. 

Tjenar  till  märke för fartyg som  gå  från  
Tr&löfjäril  och  Rep.ckär  till  Yxpiiä  förbi  Bun-
gerberg. 
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Benrnning  af 
fyr- och  kän- 	Latituci  N.  

Fyrskenets 
Byggnadens eller 

ningsbåken  el-  Longitud  0.  
antal,  utseen- 

sjomarkets lage.  
ler sjömärket.  de  och färg. -- 

Hungerberg  gas- 630  52' 00" 	På  Idippan Ihw-  I  Stadigt 
oljefyr. 	2° 59' 30»  gerbf'ry  nära sjö- 	hvitt. 

 I market.  

Frimodig  gas- 630 50' 06" På  klippan  Fri- I 	D:o. 
oljefyr.  • 23° 01'15"  ntodigs  grund i  Yx- 

pia  hamn. 

Koörsklacken  63° 51' 15" På  klippan  Koörs-  I 	Stadigt  
gasoljefyr.  23° 00' 4"  kfac/n  vid inloppet 	rödt. 

___  till  Yxpilk  hamn.  

TrulUigrund sjd. 	63° 56' 52" På  hoimen Trullö- - 
marke. 	23° 03' 12»  qrun;/  viii  Norra eller 

(Lotsstation.) farled  
fritn 5juli  till 1  rullo- 
grunds redd  utanf)r 
&  ml  ikas lch 

Frhn  NW 
26° 40' 

 ötver  
N  och  0 
till SO 
60 40'  

Frhn  NO 
5° 50'  

öfver  N 
till NW 
39° 10'  

hela hon 
 sonten. 
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'yrtornets, 'Höjden af 
åkbyggna-  elden eller  a 

lens  eller 	sjornitrket 
:  Anmärkningar. 

färg. 	Oft, vatt. 
Ofv.  grund. 

)fra delen 	13 	1885  Tankar. 	Fyren  på  klippan  Hungerherg  med fyren 
vit, 	noire 	 förhöjd  på  klippan  Fuimoiligsgruiol, 	som 	är 	uppförd 

röd. 	 1890 vå  ställningar af spiror, 	bilda 	stamhålislinie  
NW 	16° 40'  rättvisande,  men 	då 	berörda 

linje gr helt nära ett  it  kortet utsatt  19  fot 
djupt grund af omkring  40  famnars dianieter 
ungefär  1/4  kabellängd i  S t. W 3/4  W  från 
Hunqerberg, 	böra fartyg af större djupgående 
med försigtighet begagna sig af denna  lime,  
och emedan linien längre fram går öfver ett  

I 	:''. 	37 	D:o. ,, 	23  fots grund, kan  den sitlunda  emellan  Iluit- 
gerhery  och 	hamnen tjena  till  insegling blott 
för  16-17  fot djupgående fartyg. 

li. 	16,o 	1888 	,, 	Består af  en jernstolpe uppit hvars  topp  en 
1'7 -  gasoljelykta är  fästad ; tjenar  till  belysning 

af sagde klippa vid passeranilet  did Ian gas-
olje-stamliållsfyrarne Hungerhery  och  Frintodig  
till  Yzpilä lastagebrygga. 

Rolf. 	07,i 	1850 	Trullö- 	Utgöres af  en  spira med tunna i perpendi- 
grund.  knlär ställning i toppen,  S  (ut från pira1is 

tupp  är en  tvål Spira aninagt iivil keii  I 1)3  da 
itndot'na nppehålles  at  stötter. S,jelf bjärt-  I 

 spiran upprätthålles af åtta stöttur. Ar jämte 
uppassningsstugan  på  Triiliöyrund till  ledning 

 då man  från sjön söker Norra eller  Truilö-
qninds farledez  till  Gamla/carlehy, 

EJti  en gulmitlad  byggnad, med  signal-
iuråttning, på  samma heImo nppassa tviinne 
lotsar för att lotsa från hafvet tilT  Gamla-
tarlehy redd samt  till  staden och Yxpilä  hamn. 

 I 
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I  Benämning af Fyrskenets 
fyr- och kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 

ningsbåken  el- LoniidO.  
antal, titseen- 

sjömärkets läge.  
, 

ler sjoniarket. de  och färg. 

Ohtakari  sjö. 	64° 05' 23" 	På  holmen  Oh/a- - 	--- 
märke. 	23° 24' 10" /'j  vid 	ifl101)lCt  

(Lotsstation.)  fran sjön  till  lauma 
lastagaplats  i  Luli-
tek socken. 

tilkokalla  fyr. 
båk.  

JL  
64° 19' 45" 	På  holmen  Ulko-  I  Stadigt 	- 	helt, h)ri - 
23° 26' 52"  i kalla utanför Kala- 	hvitt.  

joki elfs  ullopp.  

Maakalla  fiskare.  64° 19' 00" 	På  holnien  Maa - 
fyr. 	23° 31' 00" kai/tS  ost om  Ulko- 

kaila  fyr.  

1 	D:o. 	 - 	 -- 

Pertunmatala 	64° 21' 25" 	A  Pe,t,,nma/afq - 
spiskase.  2  54'5rj" rtiiitl  utanför  Pa

-/camems  udde Invit! i 
 Kalajoki elfmyn-

ning. 
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Höjden af  1  yrtornets, 
lkhyggua- eldeneller 

enseller sjui]t  'g  
, 	• 

Anmärkningar.  
pomarl..ets 1  Eng. fot  

.. 
a  

- 

targ. Ofv,  ratt ' ' 

Ofv. 	grund. 

innan hyit  73,1 I 850  Oiitakari. 	Består af  en  spira emot. hvilken  I  kortare 
föröfriit 
orniiladt. 

47,2 	 och  4  Itingre stötfor saoinianlöpa  och  på  hvars  
topp  en  tunna i liorisoute]t läge  är  aiihragt. 

Tjenai'  i förening med  Lot sztppe.cxninqs-
stuyttv  på  V/ituA'ari  till  sf.amhåll  vid insegling 

 I  rön sjön (leririvid samt anvisar  in  loplisfarlo-
len  till redden  vid  ]fansiicka bohm' äfvensom 

 till  Rauma  hamn och lastageplats.  
På  samma liolnie ut.i  en  rödmålad envilnings 

byggnad invid livilken signalstång  är  uppförd 
uppassa tvänue lotsar för att lotsa från sjön 

 till  ankarplatsen och tvärtom.  

.6 	1872 	- 	Fyrbåken  är  uppförd af tegel i  form  af 
ett rundt  torn.  

Tjenar  till  ledning för söderifrån norrut 
gående fartyg och  vice versa:  lemnas  åt.  Ost. 
Vid fyren äro för fyrbetjeningen uppförda 
byggnader rödmålade med hvita hörn. 

Th - 	1 875 	 På  tien  Ost fran fyren liggande holmen 
Maakalia  är  uppförd  en  byggnad med glas- 
vaggar i hvilken fiskare hafva eld af två ljus 
fran  den 15  Augusti  till den 15 September. 

 Tillhör fiskare och tjenar dem  till  ledning 
vid insegling i båthamnen.  

'ian 	'Iii 
I•. 	I)i  011- 
Ii 	vai't, 

)tria'a  

I al 

å4,i 	1885 	Ohtakari 	Består af cii hjärtspira uppråtthållen af  
$2.1  fyra stöttor hvilka itr fästade med ,jernhiii

-tar till  bei'ghällen.  A  toppen af spiran  är 
 anhragt  en  likbent genombrutcu triangel af 

bräder hvilken endast  är  synlig  åt NW,  samt 
derunder  en  genombruten svartfärg'ad ballong, 
fran stöttorna som stötta hjärtspiran äro an-
bragta stöttningsribbor. 

T,jenar  som varning för det  1/3  mil I NW 
4Ø0  fiån Pus/cola  udde utskjutande g'rundet 
Pertuupaulia. 
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Benänning  af Fyrakenets  tj , 

fyr- och kän- 	Latittul  N.  Byggnadens eller 	antal, utseen- 
ningsbåken  cl- Longitud  0  sjömärkets lage.  

. 

ler sjötnärket.  
de  och färg. 

I  _.. 
hulsppei  fill  Ikalie- 

1ad. 

Kumbele 
känningsbåk,  

64 0  39' 58" 	P den  lilla kala  H  -• hhien KwnfeJ,'  el-
ler  Båkhoimen  vid 
SW:ra inloppet från 
sjön  till  Brahestads 

 hamn.  

Iso -Kraaseli 	64° 40' 38" 	P  Norra udden  
knningsbåk, 	23'59  "  at den  skogbevuxna 
(Lotsstation 	

holmen  lso-KraaseU  
vid vestra eller mel- 
lersta inloppet från 
sjön  till  Brahestad. 
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Höjden af  
r 

yrtornets 
eldenelier  åkbyggna- 

lens  eller  sjöm't 

:  

Anni  ä 1k ning a r.  
jömärkets iEng.fot. 

färg.  Y CD  

Ofv.  grund.  

lso-T(raa- 	En  sexkantig  stuektimra  med högt tak i  
seli. 	torni  al  ui  pyramid. brililfuilrad : å  taket  är 

np  satt  en vinIflöjel. 
Tjenar  till landkilnningsmärke  och anvisar 

det  SWr:ra  inlupjiet  från sjön  till  Bra/testads  
hamn. Detta inlopp  är mviket  smalt och 
krokigt, kan numera begagnas endast af  min-
dre (ljIpgåfnhle  fartyg.  

!"artyg  som  beguena  denna farled böra  så  
snart  de  ta  sigte Brakes/ads  kyrktorn bringa 

 letue,mnia  i  NO (ii °  och styra  deret  ter tills 
Kunbi b/c  blir synlig  lä  kursen  ha lies  litet 

 norllig;iru  från kyrkan  till  dess  litsar  möta 
vid  Ii'/c/n,,ala/a /rurn/. 

fr -i'a  red 
 ui  eiide 

 urna liv  ita 
 le diriga 

mte  taket 
 iiöl:i  

S1,s  
59,4 

1852 	,, 	Består af  en  åttkantig i  midtumi hoptm'vekt 
pytniid unilur  spetsigt tak  mel  stäng  oli  I 
viiilflije1  i toppen uppförd af resvirke samt 

 irältodrad  till 2/  del rbn  tuppen.  
Tjenir  till lanilkä nniugsmnårkn  vid  angö-

rin1uat  k  sten  saint uteör  i förening med  
Bra/u's/mis kyrktoru stamliållslinie  fur ineg-
ung från sjön  till inindi'  tal utmed  vestra 

 eller mellersta  s. k.  1so-K,'useli far/eden,  som 
 är  ilen djupaste  (till o.  ni. för  20  fot djup-

gåeni  le  fartyg) och förmedels berörde  stamhb  Il 
 I ättast  att  in  löpa. Fartyg  sumii hegig  fln  dun mii 

farluil  höra  så  snart ile  få  i  sigte Bia/icstm/s 
/cyr/c/orn  bringa detsamma i  No 740  och styra 

 ilerefter  tills  Iso-Krasuli 6/sk  hr  synlig, 
 hvarefter Brahstads  kyrktorn och  hd/sen  hållas 

 I linie. 
Brahes/au's /cyr/ctorit  ii r  det första  förem/si 

 som blir synligt  Tå man  hår nalkas Finska 
kusten och utgör jämte  landliöjderna Pi'hinya 

 vaarat  (syd  oni  staden) goda  landkitnnings
-märken.  

På Isu-]traaseli bolme  uti  en gulmålal 
 envånings byggnad  ippassa  några lotsar  50111  

lotsa från sjön  fill  udden genuin  SW, \V  och 
Norra eller  Tuska  far/u/en,  samt från redilen 

 till  sjön.  

I Tiöil 
	58 	1790  

repa
-rerail 

 1869 
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c 	rt,•- Benämning af 	I 	
Fyrskenets 

fyr- och  kän-  Latitud  N.  Byggnadens eller antal, 
 ut.seen -I  uingsbåken  el-  Longitud  0.  sjömärkets höjd. 

 de  och färg. 	.  
ler  sjöniärket. 	 J 	 _.  

Tasku  kännings-  64° 42' 39" 	P  lin lilla kala  - 	- 	- 	-  
båk. 	°  23' ü"  holmen  Tathu  2 2/3  

mii  NW 61°  hö  n  
Biw/ es/ads kyr/cii, 

 vid norra  info  ppsfar-
leifrn  1-i/i  famnen. 

Parleden Sder  sin 
 Kanin  till  Ulsåborg. 

Tauvo  lotsupp-  64° 43' 52" 	i'/L Taufl(/ lani/et 	 3',  

passningsstuga.  24° 33' 19"  N\V  wide.  

Tauvo  styrstång.  64° 48' 52" 	På  West/i9aste  nil-  - 	 .- 	9', 
93 33'18» den  af  Tauvo  landet  

A  
Rautakafljo  pro- 	4" 53' 52" 	På  Rauta-Kallio  
visionella  sju- 	-j'  i' 	ofvan 	vattenytan  

mUrke  stående sten  ariiiid 
 Norr  Om  Suku_joki 
 landet.  
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'Höjden af  'yrtornets, 
elden  efler  &kbyggna-  

lens  eller sjömärket Anmärkningar. 

iarg.  
(Jfr  -o  

OCr.  grund. 

Gul 63,3 	1853 	Iso-Kraa- 
seli.  

Uppförd af resvirke,  brädfodrad  och  Un-
(ler lågt  bribitak  på hyilket  ett kors  är an-
bragt nedra hälften af  häken  är form  af  en 

 prisma,  den öfre  i  form  af  stynlpad  pyramid. 
T,jenar  till lanlkänningsmii.rke  för  Nord- 

vest ifrith  kommande fartyg och utvisar med 
 iso-Kraaseli  bilk  i linje  nti  SO 130  30' den 

 Norra eller  TasJ'u  far! sden  till  Rrahestads 
1(atnn;  denna farled kan begagnas  al hogst 14 

 fot djupgående fartyg.  

vit  IliOd 
i!t- 

-liar. 

53,6 	1874 
4tk8  

Tanvo. 	Uti  en  tvåvånings stuga uppassa  tvänne  
lotsar för att lotsa  till  Tllråharq. Rrahestad, 
illarjanirml  och  ankarplat.sen Sandharnn. tt.il-
gan  löruedd  med signalstång;  tjenar  älven  till 

 sjömärke för fartyg  sum vitl  begagna  farle-
den till  rJleåhorq, Söderorn Kar/ii.  

	

(Illan  livit 	(;4,3 	1888 

	

101111 	5f4,4 
Bestr  af  en  högre spira med fyra  stöttot 

 med i toppen i  horisontelt  läge anbragt tunna  
Tjenar  i  linie  med  nppassllillgstugafl föi 

 att  angil'va  stället  der  farleden  söderum  Karu  
hegynnor,  samt utmärker (len  hvita  flaggrem 

 mare  med klot,  hvilkcn lemnas  åt  Söder. 

irirliii 	31,2 	1875 
aili.  kl- 
-ira ci 

Består af  en hjärt.spira, iI hvars  topp  är 
 ett klot  anhragt, llppriitthållen  af  4  stöttor. 

Utgör ett  godt segulleds  märke för fartyg 
som passera farleden söder om  liarlön:  från 

 hvita  flaggremmaren bör  man  styra  på  mär-
ket; samt  lemna  detsamma  åt  norr. Märket 
utsättes årligen samtidigt med  remmarena. 
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Benämning af 
Fyrskenets 

fyr- och kän- Ititt  N.  Byggnadens eller 
ningsbåken  el-  Longitud  0.  sjömärkets lage. 

antal, utseen-  o  

ler sjömärket.  de  och karg.  

•1  
Silkajoki  styr-  640 52' 45" P 	sanhieii  Met--  - - 

-  9'.  
marke.  24° 48'x)'  te1//?!/1'St/ 	stran- 

den  al .  Su/,9ok/ lap- I  
det.  

	

Santonen tvnne  6° 0920" 	iM  Södra  halföns 
styrmärken. 	240 5' 16" 	Santonen  strand  

(larIön). 

Yttr  sin  karlön  till I  
Uleåborg.  

Marjaniemi  fyrbåk  65° 02' 38" 	
På den  Westliqa- 

(Lotsstation). 	24° 3' 	th 	af  Kai/ön.  
Stadigt. Blinkar- Från  SSW  Il'. 

hvitt  med  ne  efter öfver  W  
blänkar.  21)  sak, och  N till 

 af  2 so- 	NO. 
 knielers  

varaktig-.  
het.  
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yrtornets Höjden af 

kbyggna-  elden e1ler  

lens  eller sjömärket  g.  
:  

n 	 Anmärkningar. 

färg. 
Ofv. Vftt tL ' 

Ofv.  grund.  

llvitt. 70,1 	1888 	Tauvo. 	Består af  en  hög spira med fyra stöttoi' 
os 

	

	 och  en  af tvänne bräder bildad spetsig vin- 
kel nedanom spirans topp. 

rsta svi'l 	- 	1880 
et a iii Ira 

 hvitt.  

Det ena  market  består af  en  svart, rund 
tafla anbragt toppen  at  eri  spira fäst.atl vid 
ett växande träd, samt det ndra af  en  lägre 
genombruten fyrkantig t.afla npprätthållen  al' 

 spiror och belägen  på  ett a'5tän(l af'  200  fam- 
SSO  3/4  0  rättvisande fran första märket. 

Dessa märken i förening med  ii1cajoki  styr-
märke utvisa kursen emellan renimareparet  ä  

iikajoki  fjärd.  

99, 	1872 	Maija- 	Består af  en  rund tornbyggnacl af tegel  
80 8 	 niemi,  uppförd  på  gråstens sockel. 

Tjenar  till  ledning föl' fartyg, som söka 
 tien  Ostra U!eåftorqs  farleden. Vid  fymeim äro 

uppförda för i'rbetjeningen ngra bvggnaihr.  
I 
 Gamla känningshåken i närheten af lyren 

 är  inredd  till  förvaringsrum. 
Uti  en  envknings  byggnad med signalstiing 

tippassa  fattar, för att lotta inkommande far-
tyg  till UIeåborgs  redd.  

I  Hvit  
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Benämning af 	 Fyrskenets 	 ' 
fyr- och kän- Latitud  N.  Byggnadens eller - - - - - 	 antal, utseen- iungshåken  el-  Longitud  0.  sjömärkets höjd. 
ler sjömärket. 	 de  och färg. 	. 

Keskiniemi kän.  65 04' 42" På NW  udden af— 	- 	 - 	9' 
ningsbåk. 	24° 	ö'  KarTh  landet.  

4  
Hiidenniemi kUn.  65° 05' 28" 	På  Nordliga ud- - 	 - 	 1 

ningsbåk.  jTi  den  af Karlön vid 
farleden.  till  Uleä-
horqs  redd. 

Hyypönmäki kUn-  (i5° 03"46,6 	Pi  Hyyptinnöki  
ningsbåk. 	 berg  Kariön. 

Santonenkari 	65° 05' 59" 	På  högsta stii.11et. - 
känningsbåk. 	jijj7  af  Bantonenkari öf- 

vervattens  grund. 
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Höjden af yrtornets, 
elden eller  Lkbyggna-  

ens  eller sjömitrkel  Anmärkningar. 

färg.  ()Iv. 	vaLt 

Ofv. gvund. 1  

1! 17  fut 	67,2 	1857 	Marja - 
d  neditrii 	(;03 	 niemi. 

 ute taket 
li  klotet 

ta  hr  il- 
'igt röi  I.  

I  Ippförd  af resvirke i  form  af  en  fyrsitlig 
stnipad  pyramid.  ställd  på  Cfl  kill)  livi  I ken 

 ör litet mindre  an  pyramidens Iata. Pyrami-
den  stii)jes  vid basen af stöttor; samt  pi  dess 
topp  är  ett klot anbragt.  

'F ion  nr  till I  ednin  för  nn  dvikande  af  de 
viii  Kes/riniemni  och JThntyniemi utlilar från 
Kwlöiam/et  långt Nordvart emot farlcdc'n ut-
stickande sandref; samt  till  ledning för  West 

 eller  NW  ifrån kommande fartyg. 

Består af  en  fyrkantig stympad pyrantid 
uppförd af resvirke och brädl'odrad, spetsigt 
tak och viudplöjel. 

Tjenar  till  landkänningsrnärke  och ledning 
för nnil vikande af  (le  från Huden  niemi  lön gt 
Norrut och  NW  utstiokande sandrel'. 

Bestr  af  on på  ett hjelklag uppförd py-
rarnid, med  en  påbyggnad i toppen, i l'or'm  al 
en  upp- och nedvänd  pyramid,  meil  pyramid-
form  igt  tak, brädfodrad med  sex  tums mel-
lanrum. 

Tjenar  till  ledning  viii  segling från  U/ed-
borg  till  .vöss  och  tvörtorn. 

l859 

il) 	 1874 
teiiet  ali  

I 	1  ri  il- 
ii In  ta.  

ali  S\  
illa hvitii  

II  ala.  

48,s 
39.o 

1875 Bestr  af  en  hjä.rtspira,  stödd af fyra lika 
långa spirar hvilka korssa hvanitndra.  sit  att 

 de  bilda tvönne fyrsidiga pyrarnider mcii spet
-same mot  livarandra: dcii öfra  har ett  lg1 

pyrarn ila  Ii  sitt tak; låda pyramiderna äro (dci 
nedersta  till  hälften) belagda med bräder inta  
a 8 turns  mellanrum. Hjiirtspiman stöttaa 

dessutom af åtta särskilda spiror.  
T  jenar  till  ledn  mig vid segling emellan  

I 'usireinmari  och  Iliidenniemi;  vid utgående 
 lähes  den  rätt akterut. 
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Benämning af Fyrskenets 
fyr- och kän- 	Latitna  N.  Byggnadens eller 

antal, utseen- 
ningsbken  el-  Longitud  0. sjöinärkets  läge.  
lei' sjörnärket. de  och färg  

I  

Laitakari kltnnings-  65° 03' 05".9 	Vid far/eden  till  -  
båk. 	25° 09' 22"  Uleåburys  redd  pa  

tjärden  emellan hol-
men  Santonen  och 
fasta landet  på den 

 lilla holnien  Laita- 

Uleåborgs  lots- 65° 02' 12" 	På  Bietasuari ut/de - 
uppasninsstuga. 	25° 25'  i 	iii(il ittsigt  åt Top- 

t/a sund. 

Från  1Jkborg  inre 
 farledeti NorruL 

Pensaskari  sjö-  05° 03' 45" 	F'  Södra udtien af - 
märke. 	250 14' 15"  P,'nsas/cari tin/inc.  

Löyhä  sjömärke.  05° 06' 00" 	På  Löy/tö  holmes - 
Södra udde. 

Hiuvet  lotsupp-  05° 00' 00" 	P  holmen  H/u- - 
pasningsstuga. 	25° 1)7' 11)"  (cl. 
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Höjden af ?yrtornets, 
åkbyggna-  elden eller  

dens  eller sjomarket  A 11 in ä r k n  i  n g a r.  
;jömärkets  i Eng. fot.  a 	 . 

farg. Ofv. vatt. 
Ofy. 	grund. 

Röd.  56,5 1851  Uleåborg.  Uppförd 	af resvirkeåttkantig, öfra delen  
50 6  brädfotlrad  till  två tredjedelar af båkens höjd 

och  en  tredjedel öppen nedtill. 
Tjenar  till  landkänningsmärke  ock utvisar 

farleden 	emellan 	Santonen.  holme 	och  Uieii- 
lorgs  redd. 

Röd med 	- 	1858  
dta Pntr. 	pbyggd  

1882  

En  tvåvånings byggnad af timmer med sig-
nalstång. Här äro  Ulåborgs lo/sar statione-
rak, för att lotsa från  U/eåhorgs redd  till  
Iliuvet, iliarjanierni  och med far]eden  Sä der  om 
Kanon  till  Tauvo. 

Hvitt mcii 	33,1 	1874 
al  spira och 	292  

tafla. 

Hvit  med 	43,s 	1874 
1(1  tifla. 	1jj 0  

Fliuvet. 	Ett.  pyramid  formigt  stenkummel med ut- 
gendc  spira, i midten hvarå  är  anbragt  en 

 tafla. 
Tjeuar  att. utvisa farleden från  Uledborg 

Norrut  till  Hiuvet  och  Tanned.. 

Ett  pyramid  formigt  stenröse kvarts  är  af 
spiror uppfördt ett spetsigt  torn  med trekan-
tig t.afla. Tornet  är  brädbeslaget med mellan-
rum af brädens brädd. 

Tjenar  till  ledning vid segling emellan 
Uleåborg  och  H/cent. 

5'  

ilvit md 	60,4 	1874  
irkate 	ii'- 	-  
last  ra  r. 

lJti  en  tvåvänings  byggnad uppassa lotsar 
för att lotsa  till  Uleåborg  stads redd och Ut-
lcogrunnz. 

Tjenar  till  ledning vid segling norrut. 
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Benämning af Fyrskenets 
fyr- och kän- 	Lntitud  w.  Byggnadens eller 
ningsbåken  el- 	LongitlO. antal, utseen- 

jöniärkets  läge.  
, 

F  
ler sjömärket. de  och färg.  

, 

Maijanletto  sjö-  65° 07' 47" 	På Maijanlef  Iv of-  - 	 - 	 - 

marke. 	25°O'45"  yOu iOEtCflX yrund / 
mil  Ost Irån Hiuvet. 

Kropsu  sjömärke.  65° (18' 55" 	På  Westra  udden - 	- 	- 	- 	7.8 
25° 	af  Iropsu  holmen.  

Kriisi  sjömlirke.  65° 14' 30" 	På  Kriisi  holmens— 	- 	- 	-  
5° 11' 29"  Westra  udde. 

Ilookanan provi- 	- 	PS  Iloolauvo  rna-  - 	- 	- 	- 
sionella sjömltrke. 	 tala. 	 I  
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Höjden af Fyrtornets, 
åkbyggna- eldeneller 

denseller sjom 	et  Anmärkningar. 
sjömärkets  1  Eng. fot. 

färg Ofv. vdtt 
öfv.  grund.  

ffvitf  med  36.0 1374  Hiuvet. 	Bestr 	af  en  spira som stöttas med 	tta  
34,1  

i toppen. 
spiror hvilka löpa ihop  p 15  och  24  fots 
höjd från grunden, hjärt.spiran har  en  tunna 
i toppen. 

Tjenar  att  på  afståncl  utvisa  Mja.nietio  
p  grund.  

}iviti  med 	44,8  
Hinna. 

1874 11  Består af  en  spira med tunna  I  horisont.el 
 ställning  å.  toppen, samt stödjas af  S  stycken 

spiror  till  midten  af Jivilka  en  stötta från 
från hjärtspirans nedra ända löper. 

Tjeiiar  till  ledning i farleden emellan Hin- 
i  vet  och  Kriisi.  

\i  t 	iii ii 	12,  1874 Består af ett stenröse, i  form  af  en  stym
-lad pyramid,  hvarå  är  ett fyrkantigt  torn, 

 uppförilt  af  en  hjertspira  och fyra stöttnings-
spiror,  är  brädh(Slaget  och har  en  kvadrat-
tormig tafla med SietSen uppåt i toppen. 

Tjenar  till  ledning  viii  segling Norrut, från 
Krop.cu  styres rätt  på  Kriisi  sjömärket.  

Hi ii 	- 	 Består af  en  fem famns lång stång med 
svart klot; stången upprätthålles med  .3  styv- 

I ken  st.öttor.  Utsättes årligen samtidigt mel 
remmarena för att utmärka  ifookanan malata. 
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Benamning af 
Fyrskenets 

fyr- och kän- Latituil  N.  Byggnadens eller -  u u 
i  ningsbåken  el-  

-- 	
-  Longitud  0.  sjömärkets höjd. 

antal, utseen- .  

ler sjömärket.  de  och farg. eg 

Kraasukka  sjö.  65° 20' 36" På bolmen Kraa- - - -  

märke.  24° 57' 30"  sukka.  

Viulunjemj  kum- 	- 	På  We,ctra  udden 
mel. 	 af Ul/cogrunni  ö.  

Ulkogrunni kän.  65° 23' 17",5 	På bolmen Ulko- 
ningsbåk. 	i05ö27', •qi'UflnS Noira  101(1,  

(Lotsstation). 	 Chi t"° till  ijO  
och i\ crc-ut. 

Pohjanletto  sjö..  65° 25' 00" 	Ph  Pohjan/ella  
märke. 	24° 49' 30"  grund Norr om  1]!- 

kogrunni.  

- L 

I  
- 	v.i 
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Höjden af 'yrtornets 
åkhyggna-  elden eller  

lens  eller sjömärket ' '' Anniarkningar.  
?: ' ° 

färg. 0fs11  vait. 

Ofv.  grund.  

'aflan  och 	60,t 
irorua  röda 	48,7 
racihekiad- 	I  
aden hvit. 

1874 IJiko- 	Består af  en  hjärtspira och  sex stöttnings- 
grunni.  spiror, hvilka bilda  en  sexkantig  pyramid, 

brädfodrad  nedåt  till en 74 del  med ribbor, 
spikade med mellanrum emellan hvarandra;  it  
hjärtspirans topp  är en rektangeltormig tafla 

 anbragt. 
Tjenar  till landkä.nnings-  och seglings-

märke emellan  ,Satakari  och  (Jikogrunni.  

•n omå- 	24,a 	1874 	 ,, 	Består af ett stenkummel med h,järtspira 
kumlet 	 å hvars  topp  är  anbragt  en  trä tafla. 
vitt. , ' Tjenar såsom märke för  Ifra grund,  hvars 

grundaste ställe fks  då båken pejias  litet 
Ostligare om kumlet.  

III. 	122,7 	1841 

	

o 	och  
1874  

Består af  sex  kantig stympad  pyramid  upp-
fört!  at rqsvirke, me  spetsigt tak och brihi-
focirad.  A  toppen  är en  vindflöjel uppsatt. 

Tjenar  till !andkänningsmärke dk NO  ku-
sten af  Bottnis/ca viken  sökes ät'vensom  till 

 ledning vid segling  till  Torneå  och  Y/cskivi. 
Vid båken ut,i  en  envånings stuga upp-

passa lotsar för att lotsa  till  Ajos, Yksklvi, 
Tamed  och  Hiuvet.  

vitt  toed 	36, 	1874 
al  tu  inn, 	34,1  

fl  
Består  at' en  hjärtspira och åtta stöttnings-

spiror,  1.  hjärtspirans topp  är  tunna uti verti-
kal ställning. 

Tjenar  att utvisa  (let  med. långt  ref  ut-
gående låga Pohjanletto grundet. 
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Benämning af 
c I  

Fyrskenets 	Z  
fyr- och kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 

ningsbåken  el- Longitndø.  antal, utseen- 
sjömärkets höjd.  

ler sjömärket. de  och färg. 

Ykskivi kltnnings.  65° 36' 07" 
	

På  högsta stället 
båk. 	24° 42' 10" af  Ykskivi  klippan. 

Ykskivi  lotsupp-  65° 37' 28" 	På  Iloilcara  ho] - 
passningsstuga.  3F 42' 00» men  Norr om  Yks- 

kivi båk. 

ltIlOPl)1t  till  Ajoa  
Plevna  fyrfartyg.  65° 26' 03" 	Fyrfait'get är  för- 

	

22' 00" ankradt  i  West  rätt- 	iöilt. 

	

visande cirka  2 1/4 
	 ii 1  

mil frkn Westliga-
ste  sidan  at grundet 
Flevna.  
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Höjden af yrtornets 
kbyggna- 	elden eller  

ens  eller 	sjömärket 
:  

Anmärkningar. 
ömitrkets 	iEng.fot. 

färg. 	Ofv. vatt. 

(ify. 	grund.  

e  sidor  åt 
n  liVitt  (le 
Ira tie 

75 	1874 	Ykskivi. 	Bestr  af  en  sexkantig stvmpad  pyramid  
byggd af resvirke och hrLbltodrad, med spet-
sigt tak. 

'reiar  till  ledning für dem som angöra 
Y/ckivi  för att komma  till de  ]Vorra  blm

-,,arna. 

1874 

1  itiI;[t 	 1885 
(1  11(1II  let 	. 	-  
le - llt(.' 	I 

a  bok- 
I 	er 
Var leta  

It 

Ajos  

Uti  en  envnings  byggnad uppassa  miser  för 
att lotsa  till  Ulkoyrisnni, 11/tyttö, Ajos oc.h  
från  hafvet  till  Ykskivi  och tvärtom. 

Fartyget  är  af jern och försedt med två 
mäster, med ett genombrutet klot förmasteis. 

 Om  dagen hissas akterut  boisrericets fbayga,  
samt  p  aktermasten fyrfartygs-flagg, gol med 
blått rätt uppstående kors. Lysningsappara-
ten  är  dioptrisk med tre lampor och uppsatt. 

 I  förmasten.  Vid tjocka klämtas  å  fyrfarty-
get i  en  klocka. Fyrtartyget atsättes om  vå-
vrt  vid seglations början och ititages om hö-
uteu når seglationeu upphör eller isförhållan-
Iii  och andra omständigheter icke medgifva 
fartygets längre kvarstannande vid stationen. 
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	 BOTTNISK  

Benämning af Fyrskenets C  ,,  

fyr- och kän- 	Latittid Byggnadens eller 
ningsbåken  el- 	Longitud  0. 

antal, utseen- 
sjömårkets  läge.  a  ler sjömärket.  de  och färg.  

I I  

Stadigt 	- Från  SW 
hvitt. 	5° till 

SW 13°.  
Två hvita Hvar 6:te Från  SW  
klippar. sekund  5° öfver 

tvänne till SO 
 blinkar  13° 30'. 

 af  en  se- 
kunds 

varaktig- 
het.  

En  röd Hvar 5:te Från  SW  
klipp, 	sekund  13° till 

en blink SW 31°  
af  1 se- 	30'. 

 kunds 
varaktig- 

het. 

Ajos  klippfyr. 	65° 40' 28" 	På  Wra  udden af  
(0 5). 	° 31' 00"  Ajo.c  holmen. 

(Lotsstation). 

Pitkäkari  eller  65° 40' 30" 	På  Westra widen 
Ristikari  styr. 	 af holmen  Ajos vid1  

märke. 	 farleden  till  Kemi 
redd.  

fl  

Selkäsaari  styr-  65° 43' 06" 	På  Ostra  stranden 
märke. 	24° 32' 12»  af holmen  Se//cä- 

saari.  

kH 



I K E N 
	 225  

Höjden af l'yrtornets,  
åkbyggna-  elden eller  

I  dens  eller 	1 sjömrket  Anmärkningar. 

färg. 	Ofv. vatt. 

Öfv.  grund.  ______ 

Hvitt. 	21.4 	1884 

	

14.s 	I  oran- 
'drad  och 

flyttad 
 1887 

I lu juu cli 	71.1 
('tyt hvita 
tii1 	1  

i'udt. 

Ajos. 	Fyren med  en  klippapparat  är pitteerad  
uti  en  fyrlykta uppstäld i ena fönstret af  lots-
nppassningsstugan. 

Hvita  stadiga skenut belysande  en 8°  vin-
kel. Tjenar att  visa inloppsfarleden till  an-
karplatsen.  

De  båda klippskenen såväl  (let  röda som 
hvita varna sjöfaranden för  de  grund som äro 
belägna inom dessa vinklar  18 1/2 0  stora. SjO-
faranden höra iakttaga:  1:0)  att fartyg  20  fot 
djupgående, vid segling inom stadiga hvita 
skenet höra aktas för ett  24  fots grund lig-
gande vid Ostra sidan af vinkeln  på  ett af- 
stånd  3 74 mil  från fyren och  2)  för att  in-
segla  till redden  eller ankarstället  är (let  nöd-
vändigt att använda  lots  och derför bör  p 

 ett afstnd af  1 '/2 mil  från fyren  lots till-
kallas. 

Lotsuppassningsstugan hestr  at en  två-
vnings byggnad hvari uppassa  Ajos  lotsas  for 

 att lotsa  till  Kemi hamn,  Ykskivi, Ulkogrunni  
och  Torneå  samt  till  ejöss.  

Består af  en  spira med tta stöttor, för-
enade  på  två ställen med stänger,  å  toppen af 
spiran  är  uppsatt  en  tunna i horisontelt 
läge, samt  under  (len ett kors. 

1885 

	

IFalluu hvit 	69,2  

	

triga 	58.4  
tt.  

1885 Lika med ofvannämnde,  men å  toppen  är 
en  rektangelformig mindre tafla uppsatt. 

Bägge dessa märken hllna öfverens, leda 
fran sjön intill lotsuppassningsstället  på  Ajos. 
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Benämning af 
fyr- och kim- 	Latitud  N.  

ningsbåken  el-  Longitud  0. 
 ler sjömärket. 

Fyrekeneta  
Byggnadens eller 	

antal, ut8een- 
sjömärkets höjd. 	

de  och färg. 
- 

Inokari  sjömärke. 	- 	Pa  J,wkari  ho!- -  
mens högsta stölle. 

Farhdn  till  Toriia.  
65° 37' 31" 	På  NWJö,aste - 

Pohjantähti  pro- 24° 22' 17» widen  af  Folan- 
visionella 	 tähti  vid vattenytan 

märke. 	 liggande grund. 

Norra Kraaseli  65° 39' 48" 	P3  det l3ea  sten- - 
provisionelta  sjö-  24° 13' 46"  gr/ledet  Norra  Iran- 

märke. 	 sth. 

Etukari  sjömärke.  65° 40' 50" 	På  Etu/tetri  eller -  
24° 12' 46»  rättare  Väli/een  hel - 

k 	 mens högsta ställe  
på midteh  af hol -

I 	olen.  

Röyttä  lotsupp-  65° 46' 01)' 	På  Röyttä heImo -  
passningsstuga.  65°09'OO" uul\'jd hngsågen. 

Il  

- 	7.1  

.,, - 
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?yrtornets, Höjden af 

åkbyggna-  elden eller  

dens  eller sjömirket  I 

A n m a r k n  i  n g a r. 
sjömärkets i Eng. fot.  

farg.  van.  
,1  

•  

Hvit  med 	48.7  
röd tunna 	41.s  
och röda 

sniror.  

1874 	Ajos. 	Består af  en  hjärtspira med  en  toppen 
uppsatt tunna i horisontel ställning. Hjärt-
spiran stödjes af  4  stötter hvilka äro bräd-
fodrade med  ribber till 20  fots höjd, dess-
utom  är  spiran stöttad med  4  kortare spiror. 

Tjenar tifl  ledning vid insegling  till  Kemi 
 stad.c/iamn.  

et  svart 	29,2 
STi ornä- 	- - 

- 	Ykskivi. 	Består af  en h,järtspira ä hvars  topp  en  
hög kula  är  fästad; spiran stöttas med fyra 
spiror, hvilka ankras med stensänken. Klo-
tet  är  af tjockt garn. Märket uppföres och 
underhälles rligen samtidigt  mail remmarene. 

 Utgör ett känningsmärke för segling  till  Tor-
ned.  

- 	10,s 	1873 	Röyttä. 
39 

Hvitr  nid 	58.4 	1874  
öds  t1tor 
oilI TJILi. 

Utsättes årligen samtidigt med remmarena, 
består af  en  spira med tunna i toppen och 
stöttad med nödiga sträfvor. 

Tjenar  vid segling  till  Röyttä  hamn, att 
utmärka det laga stengrundet. 

Består af  en  sexkantig  pyramid sum  bil-
das af  en  hjärtspira och  sex stöttningsspiror, 
är brädfoilrad  med mellanrum  at'  brädens 
bräild: har  en tafla  i toppen. 

Tjenar  till  vägledning vid  in-  och utgåen-
det från  RThjttä  hamn.  

jusgul  mc 	56,5 
nirka pe- 
lasti'i.  

1874 	,, 	Består af  en  envånings byggnad, hvari upp- 
passa lotsar för att lotsa från sjön  till Röyttä 

 lastageplats  Ajos. 
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