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Fyrhuset uppfördes 1890 och den ursprungliga fotogendrivna fyrlyktan var i funktion fram till 

1917, då den ersattes av ett gasdrivet AGA-aggregat. 2014 monterades ett svagt prydnadsljus in i 

fyrhuset. Det drivs av en solcell på taket. 

 

Sedan Carl och Calla Curmans Stiftelse tog över fyrhuset från Vikarvet (år 2017) har det funnits 

ett uttalat önskemål om att förse det tomma fyrhuset med ett innehåll som minner om dess ur-

sprungliga funktion som en ledfyr för sjöfarten. 

Helst skulle man vilja få tag på en gammal fotogendriven fyrlykta från tiden. 
 

I avvaktan på att en gammal fyrlykta eventuellt skulle kunna hittas, fanns tankar på att montera 

foton på en antik fyrlykta runt en pappcylinder, som placerades på ett bord i fyrhuset så att de 

skulle kunna beskådas genom fönstren. 
 

På sommarmötet 2020 med Carl och Calla Curmans Stiftelse togs förslaget upp om att göra en 

modell av en fyrlykta för fyrhuset. Förslaget gillades och det anslogs en summa för materiel-

inköp. 

 

Den ursprungliga fyrlyktan finns beskriven som; 

“Linsapparat af 6:e ordningen visande reguliert, hvitt och rödt klippsken. Apparaten har en diam-

eter å 30 cm, bestående af tvenne fack om 90 grader vardera. Rotator med tvenne messingsskär-

mar. Röd glasruta i fristående jernskärm söderut och röd glasruta i fönster norrut.” 

 

En lykta enligt vidstående bild, valdes som 

modell för bygget. 

 

Cylinder, turbinring och skärmar i mässing-

plåt beställdes hos plåtslagaren. 

  

  



 

Hållare för cylinder, linser 

och brännare tillverkades i trä 

och målades sedan svarta för 

att efterlikna en järnkon-

struktion. 

 

BORD 

Bordet tillverkades med en 

benlängd anpassad så att 

linserna skulle komma i 

fönsterhöjd. 

 

BRÄNNARE 

En fotogenlampa från en 

gammal båtlanterna fanns till 

hands och påminde lite om 

brännaren på vår förebild. 

Det visade sig senare att den 

inte alstrade tillräckligt med 

värme för att driva runt rota-

tatorn. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINSER 

Linserna skall vara av samma typ som finns i gamla skeppslanternor; 90-garders fresnel-linser. 

Linshöjden 20 cm skulle passa till bygget. 

Efter en tids resultatlöst sökande på bl.a. Tradera, gjordes ett försök att gjuta linser i transparent 

plast. Resultatet blev inte bra, varför sökandet efter en lanterna fortsattes. 

Problemet med gjutförsöket var dels att tillverka en form till linsens skarpa veck; dels att undvi-

ka att gasblåsor stannade kvar i plasten. 

Till slut hittades en antik akterlanterna med 180-graders lins, som kunde delas mitt itu. 

 
 

 

STUDIEBESÖK 

Vänermuseet i Lidköping har några gamla fyrlyktor för fotogen. Vi släpptes in i deras stora 

förrådsmagasin för att studera detaljlösningar i bl.a. upphängning av rotor och balansering. 



 
Vi blev imponerade av hur fint rotator med skärmar var balanserade och att friktionen mellan 

rotatorns centrumspets mot stödjande halvädelsten var så låg. En liten knuff på rotatorn fick den 

att snurra en bra stund. De tidigare funderingarna på en kullagerupphängd rotator övergavs nu; 

det fick bli på det gamla viset. 

 

 

ROTATOR 
 

En cirkelformad plåt klipptes upp i 24 sektorer, 

som får bilda turbinblad i rotatorn. 

Bladen nitades fast i rotatorns ytterring och ett 

nav med centrumspets monterades. 

Centrumspetsen vilar mot en skålformad 

halvädelsten för att uppnå låg friktion. 

Mässingskärmarna fästes i lodräta stänger som 

hängdes upp i  horisontella spröt på rotator-

ringen. Skärmarna fixerades sinsemellan med 

dubbla horisontella stänger. 

 

 
 

TESTNING 

 

Så blev det då dags att tända lampan för att se om rotatorn började att snurra av värmen från 

lampan. Första försöket med lysfotogen och lampan från en gammal lanterna gav mer sot än 

snurr. 

Med brännaren från ett Trangia campingkök och T-röd som bränsle gick det bättre och rotatorn 

snurrade fint. 



 

INSTALLATION I FYRHUSET 

 

Den 2/6 2021 transporterades delarna till lyktan ut till fyrhuset på stångehuvud, där de monte-

rades ihop. 

Brännaren tändes och efter en stunds uppvärmning började rotatorn snurra. 

 

Den ursprungliga fyrlyktan var en s.k. 8-dagars lykta med en separat bränsletank, som via ett rör 

försåg brännaren med bränsle. Då behövdes man bara fylla på bränsle en gång i veckan. 

 

 

 
    

Fyrlyktan på plats i fyrhuset. 

 

Där finns också en fotogendunk i aluminium från tiden, samt en instruktionsbok från 

lotsstyrelsen om fyrlyktans skötsel. 


