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Fyrväsendet i Uruguay
Björn Sjöstedt

Under en vecka i februari för några år 
sedan vistades jag i Uruguay och besökte 
världsarvstaden Colonia del Sacramento, 
huvudstaden Montevideo och badorten 
Punta del Este. På alla tre platserna finns 
stora kustfyrar. I Colonia och Punta del 
Este står fyren mitt i stadens bebyggelse, 
i Montevideo mitt i en fästning på berget 
Cerro de Montevideo, som blivit stadens 
symbol. Åtta km utanför Punta del Este 
ligger ön Isla de Lobos med ett av världens 
högsta fyrtorn, 59 m. Tyvärr var jag inte 
upp i någon av fyrarna men jag hittade en 
alldeles utmärkt bok på spanska och eng-
elska med den engelska titeln Shores and 
Lighthouses of Uruguay. Den innehåller 
en utförlig skildring av det uruguayanska 
fyrväsendets historia och en beskrivning 
av landets tolv stora kustfyrar. Boken, som 
ligger till grund för den här artikeln, är rikt 
illustrerad men bilderna i artikeln är mina 
egna.

Uruguay har en yta på 176000 km2 
och en kuststräcka på 598 km. Av be-
folkningen på 3,3 miljoner bor hälften i 
huvudstaden. Vattnen väster om Punta 
del Este räknas till Rio de la Plata och 
öster därom till Atlanten. Kusten är öp-
pen och har få öar. Däremot finns rikligt 
med rev och undervattensskär och star-
ka strömmar. Det är således en mycket 
farlig kust för sjöfarten som dessutom 
tidigt var livlig. 

Staden Montevideo grundades i bör-
jan av 1700-talet som en fästning för att 
hindra portugisernas framryckning in i 
spanskt intresseområde. Platsen valdes 
på grund av de goda hamnförhållande-
na. Staden blev snart en viktig hamn för 
förbindelserna med Europa och en stor 
exporthamn för kött och hudar och där-
med en stark konkurrent till Buenos Ai-
res. Som en direkt följd av detta bildade 
Uruguay en egen republik 1830.

De många fartygshaverierna utmed 
kusten medförde starka påtryckningar 
från redare och affärsmän och den första 
fyren anlades 1802 på berget Cerro de 
Montevideo. 1828 anlades fyren på ön 
Isla de Flores ett stycke öster om Mon-
tevideo. Mellan 1857 och 1881 anlades 
åtta fyrar och under 1900-talet tre, den 
senaste 1977 på Punta Palmar nära bra-
silianska gränsen. 

De flesta fyrarna anlades på öde plat-
ser på fastlandet. Så småningom växte små 
fiskelägen upp i anslutning till fyrarna och 
många av dem har utvecklats till betydan-
de turistorter. På så sätt kan man säga att 
fyrväsendet i Uruguay hjälpt till att sprida 
landets befolkning utanför huvudstaden. 

Landets fyrväsen verkar vara mycket 
modernt och alla fyrar är automatisera-
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de. De som inte är kopplade till elnätet 
drivs av solceller. Två av fyrtornen består 
av 12 m höga, röd- och vitrandiga torn i 
glasfiber, nämligen den tidigare nämnda 
Punta Palmar och La Panela som står på 
ett konstgjort fundament i vattnet strax 
väster om Montevideo. 

Fyren har en intressant historia. Un-
dervattensklippan som aldrig når över 
vattenytan och de många starka stor-
marna gör att detta är ett av världens far-
ligaste farvattnen. 1866 strandande ett 
brasilianskt fartyg på klippan och strax 
därefter lade man ut en sorts fyrskepp 
utan eget maskineri. 1893 förolyckades 
detta skepp, eller ponton som det kallas 
i boken. Det ersattes av andra, men till 
sist byggde man under två års tid en fyr 
i vattnet på ett fundament av granit och 
cement och med en överbyggnad av plåt. 
Den tändes 1915. År 1951 helautomati-
serades fyren som stod kvar till 1984 då 
den var så förfallen att den måste bytas 
ut och ersättas med glasfibertornet. 

Många av de äldre fyrarna är mycket 
vackra, vitmålade torn med lanternintak 
som ser ut som paraplyer med varannan 
sektor röd, varannan vit, en sorts pol-
kagristak! Som exempel har jag valt att 
beskriva en av de fyrar jag kom närmast, 
nämligen Faro Punta del Este. Fyren lig-
ger idag i en av Sydamerikas allra popu-
läraste badorter men för 100 år sedan 
bodde här endast fyrvaktarna och några 
sjölejonjägare och fyrklippan omgavs av 
sanddyner. 

År 1858 byggdes den första fyren på 
Isla de Lobos utanför Punta del Este. Un-
der förevändning att fyren skrämde sjöle-
jonen lyckades innehavaren av jakträttig-
heterna få fyren flyttad och 1860 byggdes 
ett koniskt, 25 m högt torn av natursten 
på halvön Punta del Este. Fyrljuset var till 
en början fast med en fransk lins. Senare 
monterades ett system av roterande skär-
mar. Tyvärr framgår det inte vilket system 
som används idag. Fyrljusets höjd över 
vattnet är 44 m, lysvidden 19,3 NM och 

Sälkolonin vid Isla de Lobos.
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ljusstyrkan 15606 Cd (candela), fyrkaraktären ett 
blänk var åttonde sekund. 

Jag ska kanske tillägga att en ny fyr, det 59 meter 
höga, tidigare nämnda tornet, byggdes på Isla de Lobos 
1906. Det är landets enda fyr byggd av cement. Det 
mycket vackra, slanka tornet gjorde ön till ett populärt 
utflyktsmål trots att det är svårt att landstiga. Jag gjorde 
en tur ut till ön men fick tyvärr nöja mig med att se 
den från sjön. Idag råder landstigningsförbud då ön är 
skyddsområde för den stora koloni på c:a 180000 sälar 
och sjölejon som lever på och runt ön. På ön finns en 
vaktstyrka för att förhindra tjuvjakt. Fyren elektrifiera-
des 1958 och idag drivs den med solceller.

Mycket mer finns att hämta i boken Costas y faros 
del Uruguay. Författare är Miguel García Lescano 
och Jorge Chouy. 2008. ISBN 978-9974-96-363-4

Fyren på Punta del Este.


