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Gasoljefyrarna från 1880-talet – vad finns kvar?
Dan Thunman

Bakgrund
Sverige saknade, liksom de övriga skan-
dinaviska länderna ända till 1880 så 
gott som all fyrbelysning i skärgårdarna. 
De enda ledfyrar som då fanns var Bokö 
och Ledskär i Södermanlands skärgård 
samt Femörehuvud, Alen, och Håskö 
i Östergötlands skärgård. Dessa beva-
kades av en man, s.k. enmansfyrar. De 
skandinaviska länderna hade omfattande 
skärgårdar och hade därför inte råd att 
bekosta sådan fyrbelysning. 

Det var mot denna bakgrund som fa-
brikör C. R. Nyberg i Stockholm lyckades 
konstruera en ny typ av lampa där lågan 
brann med förgasad gasolja. Fabrikör G. 
V. Lyth fick därefter i uppdrag att utveck-
la och tillämpa denna idé praktiskt för att 
konstruera en fyrlampa för kontinuerlig 
förbränning att användas för fyrar i skär-

gårdsfarlederna. Lyth lyckades med detta 
och hans fyrlampa kunde hållas lysande i 
åtta till tio dygn i sträck. Till skenets för-
stärkning användes gjutna linstrummor.

Men ett viktigt problem återstod. 
Fyrljuset var inte tillräckligt starkt för att 
med säkerhet kunna skiljas från skepps-
lanternor eller skärgårdsbefolkningens 
egna oljelampor. Fyrarna behövde därför 
en från fast ljus avvikande karaktär och 
gärna med färgat sken. Detta problem 
löstes genom fyrkonstruktör Ludvig 
Fredrik Lindbergs genialiska konstruk-
tion: ”Lindbergska rotatorn”. Den bestod 
av en ställning med mässingsskärmar 
eller böjda, röda och senare även gröna 
glas runt fyrljuset. Ställningen kunde ro-
tera genom att värmen från lågan i sin 
tur drev en luftpropeller, vilket gav olika 
fyrkaraktärer (samma princip som ett 

Del av typritning för gasoljefyrar framtagen av L. Fr. Lindberg 1882. Väggar av stående 
bräder med profilerade locklister. I nedkant sågades brädorna spetsiga. Fyrkuren täcktes 
av ett enkelt sadeltak med takpapp. Två enkla fönster och en dörr. Invändigt fanns endast 
ett väggfast bord i samma plan som fyrlyktans botten. Förrådsbodarna hade en liknande 
men något enklare konstruktion.
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änglaspel). Dessa fyrar var nu konstrue-
rade för att kunna brinna oavbrutet och 
säkert i sju dygn. 

Efter att ha testats under år 1881 
uppsattes den första gaslojelampan 
på skäret Växlet i Furusundsfarleden i 
Stockholms skärgård. Året efter startade 
massproduktionen, och skärgårdarnas 
farleder kunde för första gången med 
framgång lysas upp utan fast fyrpersonal. 

Mellan åren 1882 och 1886 anlades 88 
gasoljefyrar av Lotsverket. I mellersta lots-
distriktet anlades 44 av dessa, i huvudsak 
för att belysa de stora inomskärsfarlederna 
på Stockholm. I östra lotsdistriktet anlades 
12 stycken och det var huvudsakligen far-
leden från Sävsund till Mem, som utgör 
inloppet till Göta kanal, som fyrbelystes. 
I västra lotsdistriktet anlades 25 stycken, 
de flesta till hjälp för insegling från havet 
till närmaste ankringsplats inomskärs. I 
det nedre norra lotsdistriktet anlades sex 
stycken och i södra distriktet en fyr.

Lindberg, som hade anställts vid Lots-
verket 1872 som konstruktör och ritare, 
tog även fram typritningar till Fyrhus för 

Gasoljefyrar med tillhörande förrådsbodar 
år 1882. Dessa fyrkurar och förrådsbodar 
tillverkades av trä. Snickerifirman Bark & 
Warburg i Göteborg, som även levererade 
större kombinerade fyr- och bostadshus 
eller renodlade bostadshus till lots- och 
fyrplatser, tillverkade ett stort antal fyrhus 
eller fyrkurar. Sedan fyrkurarna satts upp 
på den nya fyrplatsen monterades fyrlyk-
tan med den Lindbergska rotatorn. Fy-
rarna målades vita medan förrådsbodarna 
av liknande konstruktion målades röda. 
Lotsverkets personal eller andra pålitliga 
personer i fyrens närhet fick uppdraget att 
sköta om fyren. En gång i veckan skulle de 
servas enligt noggranna instruktioner. 

Även i Norge, som vid denna tid var i 
union med Sverige, användes den nya fyr-
tekniken. Där beskrevs gasoljefyrarna som 
det viktigaste steget i det norska fyrväsen-
det sedan linsapparaterna togs i bruk. Led-
fyrarna gjorde det möjligt att lösa många 
och stora uppgifter beträffande den norska 
kusttrafiken och den inledde en ny epok 
för kustfarten med fartygstrafik även om 
natten. Redan 1893 kunde den första 
”hurtigrutten” gå på Nordnorge. 

Vad finns kvar idag?
Från 1889 byttes gasoljan ut mot fotogen 
som gav en jämnare och ljusstarkare låga. 
Under början av 1900-talet ersattes fyr-

Gasoljeapparat av Lindbergs konstruktion 
använd i hamnfyren vid Råå fiskeläge 
söder om Helsinborg. 

Foto: Råå fiske och sjöfartsmuseum

Bo fyrplats i norra delen av Baggensfjärden 
i Stockholms skärgård med fyrhus av trä 
och tillhörande förrådsbod anlagd 1883. 

Foto: Ur Sjöfartsverkets arkiv
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apparaterna successivt av AGA-fyrarna. 
Även fyrkurarna kom snart att utvecklas. 
På 1890-talet byggdes runda fyrkurar av 
järn och senare åttsidiga fyrkurar av gjut-
järn med lutande fönster, placerade på 
fundament eller torn av betong. Dessa 
kom successivt att ersätta de tidigare trä-
kurarna som togs ned eller flyttades till an-
dra platser där de kom till annan använd-
ning för lotsverket eller för privat bruk.

I samband med Lotsverkets och Sjö-
fartsverkets inventering av f.d. beman-
nade fyrplatser år 1999 observerades 
även ett mindre antal av dessa fyrhus för 
gasoljefyrar från 1880-talet, men utan 
fyrlyktor. Dessa var flyttade från sina 
ursprungliga platser och fungerade som 
förrådsbodar. Men det finns troligtvis 
många flera som idag står som förråds-
bodar i hamnar, vid lotsplatser, vid båt-
bryggor eller på strandnära gårdstomter.

Du som läser detta och vet med dig 
eller anar att det finns en f.d. fyrkur av 
trä och kanske till och med en tillhöran-
de oljebod får gärna meddela författaren 
detta på mejladressen:
dan.thunman@hotmail.com. 

Dessa fyrkurar för gasoljeapparater ska 
dock inte sammanblandas med 1900-ta-
lets fiskefyrar, ofta vitmålade fyrkurar med 
invändig fyrapparat. 1880-talets fyrkurar 
känns igen genom ett mera påkostat ut-
förande i snickeridetaljerna. Jämför gärna 
med här bifogade ritningar och bilder.  Skriv 
till mig och berätta vad du vet och bifoga 
gärna bilder. På så vis blir även dessa relativt 
okända ledfyrar inventerade, beskrivna och 
kanske bevarade inför framtiden. Tillsam-
mans med bevarade fyrapparater på mu-
seer berättar de om en revolutionerande tid 
inom sjöfarten och fyrväsendet, en tid då 
fartygen på allvar och framgångsrikt kunde 
börja trafikera flera av våra inomskärsfarle-
der dygnet runt. 
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Invid en mindre båthamn på Arkö (Öster-
götland) står denna mycket välbevarade 
fyrkur. Såväl de profilerade locklisterna 
som den panelade dörren ser ut att vara i 
originalutförande från 1880-talet. 
Men vilken fyr är detta?

Spåren efter fyrlyktan är tydliga. Här har 
man valt att sätta in ett fönster. På andra 
fyrkurar har öppningen helt satts igen med 
brädor och nya locklister.


