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å:dggålet nerl rerJan vär att rekognoscera för rrv-st::'tion
vid I'a1s terbo f yrplats.
Vid besök på platsen togos bii-ogacte fotografier,
lTr 1 är taget från plattfornien under fyrlanterninen
(frO ja ca 1S n) i r:iktning C$0 och vi-sar skärmningen på
Iäng.re avstånd från d.enna lti;d. Skär::rningen är som synes
rqinimal ända in vid kustlinjen. I riktni-ngar S, V och iil
därorn finns ingen skärnrning fcjrrän 1 riktning mot limharnn
och l,krlmo (Otil0). Den cn,La skärnade sektorn är alltså.90o
t
in rrot lanrj.
Pä sjä1vl ';rrto"t''et fi-'.es endq:L miijlighet att pli:cera
mindre v:.trnar,.lntcnner, :rOa fuii11r.i I i det närrr,?r;te kan f
ov{-tnnännria tiicknlnq, lI'r pr: j):nie-'n 'r1:ols l;e plteilr:'rs .:i11 si'll':n
av f-,'rtornet cch 1ri-"npligilsl* pl,-rt; torde v,'r'i i :;kogsdungen
cå 5C ra syd f yrerT ( nitd f ) . ikogen ey h:jr 9-1 0 ne.to:" hög
och antenne,-l måste <iå. utrp i iienna hö.j1. 3ilCserien 3 ar
ta6, en fl'ån f örutvarr.rnde fyrbostadens tak (irti j,* ca tl m) i
ri-ktnin;ren 0-5. Den vi.;:r.r den sliii.rrnning skogen qer 1de fcr
denna antcnnpl:i ce ring krlti ska riktning:-rrna. Ho j rien hrr,
8 m, är t-vclligtvis i lriilsba lilse t.
lSiltierna 4 och l äro tagna ev l'.,riren och skoqsdungen
från sC,dcr. Staketen gå;.r i 0-V resp lf-S riktnins.
Panoramabil-den 6 är' tagen irån kbs-tornet i riktning
0--f S*rV. Ögr:ts höjd är här ca 10 n, riom synes av bitcien
är skärmningen minimal i saintiiga ifrågasiatta riktningar.
Cm antennen placeras i tien föresl:rgna sicogsdungen ($V hörnet av onrådet) bortfaller dessr-rtom fyrens skymmande lnverkan. l)enna konmer ju då enligt bild I ligga rätt i norr.
DisDoneringen av onrådet framgår av följande ungefärliga skiss
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vi11 not1,"'efa fcrslag,et onr pejlantonnens
placering. Ätt sätta de.nsamma på bevuknln6:stolnet går e j ur
vikts.ynpunkt och kan e j vi-irå lärnpligt ned häns.yn ti}l tornets egentlig:: funktion.
!vgee-re5! taesJssr .
Nedre delen åv fyrbyggnaden utgiordes av den förutvarande fyrbostaden. Den består av en våning nred 4 rum serat
en källare. Kä11'-iren utnytt jades soIIl förråd av fyrpersonalen.
Dessutom fanns ett nyllgen uppmonterrat reservkraftaggregat
för kbs-sbationen. Lämnade 5 kVA 115 Y, 60 tv tilI 1 st 5 i{
TTK och 1 st 50 T[ Flt{-station,
I våningen över vars ytterväggar är ca 60 cm fanns 4
rum varav de två bäst tiueååftna (i östra delen) upptoEos
av marina förråd. ()lyrmä"stare Ni"lsson på. platsen år samtidigt fredsuppbli:rCsman -[ör' marinen). De två västra rummen
stodo så sott soq to/IIIna oeh skTrlle Iä"mpl igen kuv:na utnyttjas fijr app'r ratutr:rstni ngen ti I I 5tr'i or.en, -iln förutsiittning iör eie t,trir ,lnek, ätt rop:r"lt icn rr tf ijres och fuktskydd
i f orm av uFpviirmni ng cch i sol i: tion ,,lrordnas' (Saltavllrgring,arna pfr runmens innerv,?i.rs::r var c:å Cr5 cm),
f17rpl:rtser är 3-fas Z?-O V.
Spännin;ten till
Telefonlinjer -r'innas för såvä] lotsvorket scn för kbsOvan.ståencie

s

l,ationen.

jlig,hctcr bör f innas i sanhrillet orranf ör
ocit de'isuton nååire tr;J atser eventLiellt i fyr e-l l"er fyrbostad.
Cmråoet uIanfor fyrplatsen utgUres av -L'åls"Lerbo golfbana som g,år i det närrnaste runt oflt f;r::platsonr'å.det. bled
tanke härpå är trollgen antalet utlännin5,nr, som varje sommar
besöker platsen, avsevärt.
Enl igt Ctsolfiö har tidlgare f öreslår,its att en F$-28
skulle uppsråttas å fyren. Antennen till en sådan torde utan
svårighet kunna uppsii.ttas på plattforrnen under fyrlanternj-nen och utrymme för appar*ltenheter och kraftaggregat bör
kunna beredas i bostadsvåningen resp källarvåningen j- den
f .d. fyrvaktarbostaden, 5om framgår av ovanstå,encle bör täckningen över hela det aktuella vattenomrf:,,iet bli mycket goti.
Stcckholm den 1 9 decemher 1951 .
För1äggning;smö

G.0.IIa-sson

rtd

t";-i'r
*
Får.s *-Aa,-U" *)

tt

/'a s
i t-'o
a

+,

.'

'-'
-uL;

1

i {,l' o l

LlLi,

^;

r '-

re

,",

}

*s

\L*

!l.}!
J.

\l

\:
-

/^

.?
i

