
Hrumö tyr tändes för 90 år sedan
Fy,:väsendets tillkomst, nch utveckling

D SJ, OJ -lo-lot LItA ..' , .
en 15 oktober ·1859,alltså för g( år ~an, tändes \Bremö

f~'r för första gången, Det var klent beställt med fyrbelys-
ningen utefter våra kuster på den tiden.. och många späli-
nande händelser timade för den J',rsta I'yribefoo,kningen, Be-
lyshiJlgen val' hån början sten kol, rovolja och fotogen för
att så småningom övergå i modemars belysningsformer;: så-.
som Aga-ljus och nu på sistone el-ljus, Draghällans :»fyr» var
t. ex, hån, början endast ett stenkummel med en svensk .•
plåtfJagga på en stång. Den första fyren, "som' byggd,ils ~är::o'c,
hade för låg vågbrytare med påföljd att taket under -en höste
storm revs av fYl'huset och vattnet steg inomhus så att ,tyr"
mastarens hustru llIäste hänga UPI} barnen i dukar' på kläd-
sll'iick föl' att de inte skulle dränkas, l' '

I dag'l1\n3 hal' brernofvren Callgula uppföra vid 'Boulo~e
elektrtficl'll1s och i höst kom- sur Mer åi' 40 e, K. som 'minne
mer. turen till Åstholmens fyr. över sina 5Cg1'a1' över, gallerria.
Men fram tiII våra moderna fy- NärvM'a nordiska k~ter;'ut~
rar är vägen lånl( och mestadels fyrades för: första .gången. vet
spänoande, 'Bakom den moder- man inte. mm högst 'sannolikt'
na fyren 11g,gersvensk uppfin- är att så skedde redan uoder

Iningsförmå'g,a och svenskarna vllcinzatiden. Vikingaflottorna
I hat, på detta område liksom in- återvände mån:gm' gåu/(. sent, på
lom så mång,a andra visat sil( äga hösten från sina erövringståg,
Ien uppdiinningsfönn'\ga. som Troligt är att man tilUälligt vä,g-
'haft största betydelse föl' världs- lett dl'a'kama nattetid medelst
sjöfarten, . eldar på överenskomna' ställen

Bland säkeihetsaustalter till utmed stränderna i, hemmafar-
sjöss är sannolikt fyrbelysning vattnen. Åtskilliga lämnlngar av
den äldsta. Vilken nation eller 'kasar utmed kusterna. i'a,•. även
vem SOm först kommit på den i Mäla,ren tHl Bjlch'k&l, vittna
»lysande» iden att ordna fYl;ng, härom. och man påstå •.. t. o.im.
är dock,. höljt i mörker, Den 'a'tt deras lägen på sina- håll ut-
äldsta kända fyren uppfördes märka ~rundfria sektorer, varl
under Ptolomaios Filadellos re- man kunde kryssa si/( klar om
gerin/(' (28.'i-247 f, K.l å ön Fa- vjooen var knapp, Om 'antagan-
ros ulanför Alexandera och det det är ri'kti'gt. vlttnar plaoerin-
berömda fyrtornet rä<knades gen om stor ~enia,Jitet och upp-
bland världens sju underverk. 'finnin/(sIörmå'ga och det är först

'En annan berömd fyr lät kejsar under 19:de seklet SOI!J1 idån
med Iyrsektorer åteI'upptag:LUs.

Tmf,iken ·genom öresund var
hvlii! även i forna dar, 'l1HYäl-
lig Ivrbelvsning till sjöfai'andes
vägledning nattetid alru(}rdnudes
sannolilot där särskilt 'under ti-
den föl' skånemarknaderna. vil-
ka böllos på hösten i .samband

, ,

Modell a,v vippfyr.

Bremö fyr.

med det j1;tvonde sillfisket under
september och oktober" .

De mäktiga hanseaterna från
Liibeck, Wismaa och Rostock
hade där sin genomfart och
mycket talar för att Falsterbo
fyr inrättades på deras tillskyn-
dian, Den aolades under danske
konungen Waldemar Seiers för-
sta regeningsår l202 och är san-
nolikt den första fyren i våra
nordiska farva liten,
i Emellereld i Svensk Fyrlista
av i dal!: står 1202-som årtal för
fyrens tillkomst och Falsterbo
~la,Us kan tillgodoräkna sig
äran som Sveriges äldsta, Men
huru fyren från bärjan var be-
skaffad vet man inte.

Något större intresse för fort-
satt fYl'belysninl( • de nordiska
falvattnen synes ej ha förekom-
mit på mycket länge och de äld-
sta sioböekerna eller seglings-
beskrivoinaarna nämna ingen-
tin:g' härom,

Först år 1560 tillkom på ko-
nun'l( Frederdok II:s befallning
fyrparmor på Skagen, Anhole
och Kullen, vilka trädde 1 verk-
samhet på våren 1561. Å'l' 1577
fick Tvcko Brahe Kullagården i

,förlänmg med skyldighet att.
>'hålla fyrlYlktan på KuUen »ved
. Lige Ol!.'Mag:t»., en förpliktelse,

som han dock icke fullir,ioroe på
ett tillfredsstallande säöt, Fy-
rens läge torde emellertid ei

, vall"itden bästa. tv den flyttades
, på konursgens befallning 15~1..

Sveriges, första fyr.
Under det danska väldet upp-

fördes på konung Kristian 1v':9
befallning en fyrpanna vid Fal-:
sterbo odll , lyktor. vid Nidirr-
ga,rna resp, å,r 1634 och 16.%,
Gen:om fred n i Brömsebo 1645
kom Nid&nl(arna under svensk

"admsnistratlon och kan sålunda
räkoas som Sveriges första fyr.
Kullens och Falsterbo fyrar
övergingo i svensk ägo i och'
med freden i Roslcilde 1658, I
våra äldre la'gai' och författnin-
/(ar förekommer intet rörande

_skyldiglhet att hålla fyrar eller
'sjörriänken eller förbud mot så-

. danats uppförande.
, Från 'svensk sida spåras dock

"ansatser dältiU i Gustaf l:s brev
av 'den ~ a~usti l5S() beträf-
fande inloppet till Helsingfors.

Vdd den svenska kusten i öv-
!,'gi.torde även Ivrbelysning; om.
än 1 r.imga omfaJf:llninl!' blivit
olUnad.. åtminstone vid infar-

j ten 'till' huvudstaden: En glimt
_därom ges i följ an de rörande

(Fort. å sIda f O, sp. 3)



Bremö fyr .•.
A,. 1672 förordJiades alt sten- des Marstrands eller Karlstens

torn skulle by,;gas i stället föl' fyr, vro-på följde Ölands södra
båken av trä. Huru det än var eller »Långe Jam 1785. Tio år
med fyrens tillkomst räknas senare moderniserades Fals ler-

IFOIIS h. sida Ire Landsort som den försia fyr som bo. då stentorn uppfördes för

I
Landsolts fYl. men om vars till- anlagts under svensk myndig- öppen stenkolsfyr i stället för
korrist upngifterna variera. Så- hets överinseende. förutvarande »fyrvipp».

[Iunda uppges att ål' 1651 lam- Fyrinrättningen fortfor alt va- .FY""rna~ antal vld 1800-taIets
nades råItIghet åt en viss »Gai - ra enskild egendom, med skyl- b~~1an fran. Tornea till norska
diner» att vid Landsorl im'ätta dighet att underhålla fyringen gr";"SCll utgiorde 12, varav till
en fyrbåk. men tillståndet åler- mota'llgift från förbipasserande f~rmgen användes stenkol uti
kallades följande år. möjligen Ifarlyg - en form a" fyr- och I~lIdooch olle.lampor med spegla,'
till följd aven det året ubkom- båka'vgHt - ända till 1841), då r e trenne övrige,
men förfaHn<in\!( om amiral ite- den inlösles av kronan på det' I de äldsta fyrarna begagna-
lels tillsyn över fyrbåkar. Om alt i lysningssättet kunde vid- des som sagt stenkol för åstad-
resultatet av förhör med skep- tagas tidsenlrga förbättringar, kommande av ljusskenet, Fy-
parria och den som höll fyringen Fyrby?~andet stod dock ej rens sken kunde dock förväxlas
vid Landsort, meddelas senare alldeles sl illa, Redan 1678 ifrå- med andt'a ljus i land och det
blott alt fyringen bestämts gasa ties - möjligen av gävle- lär ej h•• varit särskilt ovanlig l
skola börja den 1 zugusti och borna. vars stad redan då var alt en fyr släckts och en annan
s!uta 31 december. F~ren s~ulle en betydande expor!Jhalp<> -; e.ld uppgjorts vid lämpligt till-
saledes ha uppforts fore. 1651, bYI!.~~ndet av. en. f:,:.rbaik pa f~l1e for ~t l<>oka fartyg i för-

G~a,on .. eller ?a o!~karet, söm d~rvet,· V'ar Herre hade då fått
Är 1(i52 blev ett Iran nämnda o skiljes av ett jllalp a,lt »välsigna stranden»
märkesår smalt sund. v~1'om t, o. m. bads från pre~

j vårt Iyrväsendes historia. enär B"kbvggnaden anmäldes dock dikstolarna i kustoomas kyrkor,
tillsynen över fyrarna uppdrogs först 1687, För' att i någon mån hindra

,åt en statens myndighet då k. Ar 1738 förordnades, sedan förväxling av fyrsken började
rn.t den 15 september förordna- den gamla fyrbåken träffats av man hygga 2 eller flen fyra.' i
de .att emedan här-till ingen åskan och nedbrunnit .att den närheten av varandra, men det
särskild inspektion är hvad öf- nya båken skulle bli~a av sten bl~v dyrbart i både anläggning,
ver fyrbåkarna på en och annan »efter Hårlemans r,tning. och ~~ opil'under~ålL Så kom man
ort här i riket så skuJle Amira- anordnades föl' utförandet tiJl pa Iden 0JIl vippfyrar. Stenko-
Iitetet hafva dlrekticei och in- en början 35.000 d.r S:m't. Bå- l"'!" brunne 'i en kol'!( (fyrfat) ,
spektion af samtliga fyrbålkar i ken skuJle erhålla 5 brännspeg- hap-gande i <;"" änden på en
Sverige och underlydande pro- lar "efter parabolisk Iinres. ' stang understödd på mitten av
"inser'. Den 26 juli 1656 resol- .Bolägenheten av Örskärs fyr .en stolpe, 'G~nom ett tåg i stån-

I \"2H'tdes att amh alitctet skulle ~!1ord-e den till en av de vikti- g~lS andra ande kunde man ge
skriva till landshövdingarna aH aaste fyrarna nOIT om Stock- elden en UlPP och nedgående 1'Q-
de skulle hålla vid makt fyrbå- holm. relse, I de fasta fyrarna brunna
k"I11'" i skärgårdarna. Båda des- 1740 stod den nya fyren färdig kolen. i e~ fyrpanna (!'(ryta)
sa åtgärder tyder på att fyring och 1748,Y'tlmdes o~ densamma uP?"lalld' pa fv:.tornets tak el-
vid denna lid försiggick på åt- a~t den ar »den präktigaste fyr- ler annan upphöjd plats,
skilliea ställen, baken. ~j 1'1Ie~",st i Östersjön, Nästa steg var att utbyta kol-

Frågan om fyringen vid Lands., ulan cck pa rnatiga orter ej har elden mo: rovoljelampor. Som
ort kom 'Också snart i ett bättre sm like och lyser den nattetid en övergäng eller experiment
läge. efter att ha varit m~dk:gd' med konkava socnlar». får väl räknas oljelampor. ja, t.
under någon tid på 1650-ta1et. o. m. talgljus i en lykta utan
Ar 1658 lämnades. kansession till F~'l'byggandet fortskred förstärkning av ljuset.
holländske köpmannen van der nu i något raskare
Hagen för fyr1;>yggoad å Lands- tempo, - Svensk epokgörande
ort, men nåaon ordentlig fyring 1748 by~gdes Korso fyr v,d . uppfinning,
ä~de sannolikt icke rum förrän Sandhamn. Bottenhavet fick Kommissarien " Jonas Nord-
år 1669. då Hagen erhöll privi- längst i norr Holmegadd 1764 berg kom då på iden att för-
legium på fyringen; I Svensk och DjUl'sten' i Öl'egl'undsgrepen stärka det' sva~a skenet från 01-
Fyrlisla angives även fyrens byggdes 1765 för aU underlätta· jelaml??= med speglar, en
byggnadsår till 1669. angöringen av öregrunds skär- epokgorande UppfirUling, som

~årcl. varigene>m sjöfatten mes- blev If.undvalen för den moder-
tadels tog sig väg på den tiden. na fyrtekniken,

I Grönskär. öster om Sandhamn Utlandet skyndade sig att
tillk?m 1774, . . tillgodogöra sig denna storslag-

Vas*ustcll. vIlIe också 'vare l1Ia,ul'.p.finnjn'g, men engelsmäll-
med P<l ett hOl'n, o~h 1'(51' bm~' Ilen,' .vilka :,c>m .b~kantäl' ett

.., g.

Fårö samma år. Sist i raden blir
Understen i Alands hav 1848

Sjöfarten krävde även stö;'1'e
iry!(·ghet för i öppen sjö liggan-
de grund och så kom fyrskeppen
t!lJ. Det försia svenska var ett
Iorhy,rt fartyg, som 1831 utlades
ubanfdr det fadiga Falsterbo
rev. Ar ]844 utbyttes delta ruv
ett för ändamålet särskilt bygg.t
fartyg, Detta crhöll namnet
Cyklopen, fastän det, med hän-
syf.tninl( till namnet, borde lyst
med endast elt öga, förde det
dock 2 fyrsken, ett på vardera
masten. F~.ltYl~et hade segel, &å
a,tt det vid förflyttning mellan
Karlskrona ad, stationen segla-
des av S!ll besattulI1g. vblken ut-
14.ordc 6 man. fyrmästaren in-
räknad, varjämte ombord VOl'O

stationerarla 5 lotsar. Fyrskenen
V91'O fasta (sideral sken). Mist-
signnlei- gavs medelst klämtning
l •. en estor klocka. Skrovet V-lbl'
rödmålar, varpå bokstäverna »F
S.))" lyste i vit f'ärg på sidorna.·

Aren 1863-1865 byggd'CS å
kronans varv ett nytt fyrskepp
for .samma station. Den drog en
kostnad. 'IV 90.500 r.dlr, därav
~4.000 for Iysnnparaaen och det
årlägu ro underhållet beräknades
1,1:1 8~500, I en uppslagsbok för
al' 18~2 angives antalet »Iyrolat-
ser pa yttre kusten» till 36 jäm-
te 2 kronans fyrar i insjöarna"
Av de 36 fyrarna underhållas 7
av sjöstäder, och torde ha f Ull-
rrits en och annan enskild min-
dre fyr i dc inre' farvattnen "

Slutnn slenkolsfyrar å Ho~ö-
gadd och S_tOliungfrun voro i
bruk hll 18;,4. men annars val'
~~ovold~n Hinhäl1skande som lys-
amne, men även silltran oah
hamlI.olia ha använts. För att
förstarka lyskraften försågs från
1844 lamporna med lins.' .

Vindel' 1850-tp,let fortskred il-
Iuminationeh i något lugnare
tempo. Näskubben i Arholmale-
den 1850, Val' nordligaste kust-
eller angöringsfyr Malören 1I1an-
for Hanaranda tillkom 1851 och
samma ål' Stora Fiädel'ägl( nord-
ost om Holmön, så norrlännån-
gar,,;a fick äyen sin del av upp-
Iysrsingen, Sa korn Rå 1857samt
Gotska Sandön. Björn. B l' e m ö
och Biuröklubb 1859.

Fvrbvggandet på 1860-taJct
blev åter livligare. Agö fyr vie,
Hudl~svall 1860. Lungo vid
Härnosand 1861. Sandhammaren
1862, Trelleborgs (nuvarande
nedre) 1863. På västkusten
byggdes Måseskär 1865, Väder'Ö-
bod och Halmstads västra 186/.
Peternoster och Marstrand
(nya) 1868, Faludden nordost
Hobo!'!>en 1867, Hanö och Simp-
näsklubb ]869. Fyrskepp kom-
mo mer i <lUmänt bruk på 1860-
talet. såsom F'inngrundet i Bot-
tenhavet 1859, Svdostbrotten i
Bottenviken 1862. Grund-kallen
1864, Svanbådan 1866, Svenska
Björn 1868 o. s. v.

konservativt släkte, fortsatte
dock långt efter att oljelampor-
Ilas fördelar erkänts av andra
nationer. att i Eddystones så
vi.Jct.iga fyr använda - talgljus.

Ssmtddigt med Nordbergs
speRI-ar kom en annan svensk
uppfinning; av ingen mindre än
Kristoffer .Polhem att tilldraga
SliJ?: uppruårksamheten världen
runt. Denne hade nämligen kon-
struerat en stenkolsfyr med lan-
ternin, d. v. s. eLt täckt rum
med glasväggar vari elden uri-
derhdlls. Själva kärnan i upp-
finningen var det genialh:kt reg-
ler·ba·ra draget ~enom en trum-
ma genom tornet eller del där-

I
av. varigenom åstadkoms en
l'öMni: vit ..och lyskrafit.ig låga,

I
som överträffade alla andra fy-
rars sken, t. o. 111, or5k;ir5. Där-

. jämte anordnades vindspel föl'
u~'pt'rans.purten av kolen. M"tmga
främmande länder tillämpade
denna uppfinning och hos oss
fortlevde den ända till 1850-ta-
let.
. I. örskärs fyr användes. som

tI~lgare antytts, speglar allt
Irån dess tillkomst. 1740 Ianris
där 5 speglar »hvardcra 1 aln
och 2 tum i diameter. försedda
med 6 st, lampor». 1768 förord-
nades att 4 rörHga speglar skul-
le, anbringas. Medelst stänger
fl an drivverkets axel rordes
varje spegel oberoende av de öv-
dp;a omkring en vertikal axel.
FYl'cn. val: således en blänkfyr,
~lmoh!<-t Icke {ör att - såsom
andamålet är med nuvarande
bl~nkI~ar - skilja denna fyr
fran nagon annan med vilken
förväxling kunde ske, utan Iör
a~~ fyren skulle kunna, med an-'
vändandet av ett mindre antal
speglar, ehuru med avbrott av
skenet, dock lysa i alla riktnin-
g<ar mot sjön.

A Korso fyr utskotos fr'ån
början tv~mle lanternor. en på
vardera sidan om tornet å där-
till inrättade ställningar, Se-
dermera användes 2 speglar för
att belysa erforderlig del av ho-
risenten. Dessa drevos Oln]o'ing
veltika.Ja axial' förmedelst ett
drivverk med pendel. Örskärs
ooh andra {YTa'!''; roterande spcg-
Iar drevos med handkraft t.iJ1
1781. då en urmakare i Mar-
strand konstruerade ett urverk
föl' ändamålet, Såväl endelsmän
~om fransmän ha försökt till-
agna sig äran av den ,iden men
för.g'äves. '

Agama ~v Landsorts m. f>l.
fyrar skulle underhålla fyringen
mot uppbärande av viss avgifit,
som erlades RY. forbipasserande
fa''tyg. Aven Orskärs fyr, som
dock ägdes av kronan, under-
hölls fyringen vid Kullens fyr
ay personel.', som för sådan skyl-
d1gbets fullgörande emålJit dels
>Kullagå,dem, dels andra går-
dar. dels ock ersättniog i pen-
rungar.

A,' 17?4 anbefalldes. alt »con-
Iraetor sn perpetum» skulle av-
slu Las om underhåll-et av Iyrtn-
gen på Kullens, Nidingens, Fal-
slerbo och Gräsö (örskär) Iy-
mr., Klander mot fyringens' up-
pehallande och tvister med per-
soner, som åtagit si·g densamma
antyda sättets olämplighet.

Att det ej VaT biUigt kan slu-
<las därav, att intressenterna för
sSkånska Sterrkolsverket» år
1762 fin!'(o som billskott på en-
treprenaden 12.351 d,., s:mt och
att en person 1765 tilldelades
fyringen vid sarruna fyr mot
2,000 rid Hamburger Banko,
Underhåll medelst entreprenad
Fortfor dock vid en del Iyrar
ända in på 1800-talet, .

Unplvsniogen sleg om än sak-
ta och varligt, men ibland såg
det ut som det tagit tvärstopp.
.. Gotland fick sin första fyr,
östergarn. 1817. varpå följde
Svartklubben 1820 och Malmö
(nuvarande inre l 1822. Sedan
var det slapp i 10 ar, varpå kom
Nidingarnes sydvästra 1832,
Grimskär i Kalmarsund 1837
Eggegrund och StorjulIgf1'll~
(a"'görmgsfymr till Gävle och
Söderhamn) 1838 och Soderarm
1839 samt ledfyren Bönan till
Gävle samrna år.

Under 1840-talet skjuter fyr-
byggandet bättre fart och bÖliar
ll;ed Utklippan 1841). Västkusten
far en hel J'au fyrar såsom Virl-
ga, Btlskär och BöUö 1841 Hallö
1842 ooh Morups Tån"'e' 1843.
Se'n blir' det Östersjöns lur igen
med Ölands norra 1845 Hoborg
(Hoboogs GUhben) 1846, Ystads
(nuvarand'e nedre) 1847 och


