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1 Anret 1799 gav jeg mig den Ære nt forelægge det Kongelige 
Videnskabernes Selskab nogle Anmærkninger over Fyhrene pact Ky
sterne} samt over de forskellige Findes Firkning paa en i Luften 
fritstaciende Lue, som Selskabet har beæret med at optage i den 
forste Deels andet Hæfte af dets Skrifter for Aaret 18.00., Side
17>

Siden den Tid er der indrettede adskillige nye Fyhre paa 
vore Kyster, som jeg har havt den Lykke at gjore Forslag og Pla
ner til; jeg smigrer mig med, at have foruden det’ som jeg i 
bemeldte lille Afhandling, alt har berört, anbragt adskillige ikke 
ubetydelige Forbedringer og nye Indretninger baade ved Blus- eller 
Stcenkuls - Fyhrene, som ved Reverbeer og Lampcfyhrene. I 
Andledning heraf gjör jeg mig det Haab, at det Kongelige Videnska
bernes Selskab ligeledes med Godhed vil modtage en udforlig og 
med Tegninger vejledet Beskrivelse over disse Indretninger, hvil
ken ifald den maatte findes værdig tfl at optages i Dets Samlinger, 
kunde vise hvad der til denne Tidspunkt er udfort i Fædrenelan
det i denne Sag, og tillige mueligen give Andlcdning til hældigete 
Planer for dem, som i Fremtiden skulle arbejde i samme Fag.
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Men forend jeg- indgaser i nogen Déraillé elfer særskildt 
Beskrivelse af de forskellige Fyhre og deres Indretning, maa det 
tillades mig at fremsætte nogle almindelige Betragtuihger.

Ved det blotte Navn Fyhrer, forbinder enhver det Begreb", at 
det er saadahne Lys som man indretter for de Söefarende og sætter 
paa Landpynter, Oer og s. v. til at veilede dem at tinde Vej, og 
at kunne sejle om^Jattcn i snevrc og vanskelige Farvande; eller 
til ar gjenkjende saadanne Landbukker, som cre vigtige at ansejle, 
eller tage sin affarende Punkt fra.

Ved Fyhrers Anlæg er det nödvendigr, som ved,mange 
andre deslige Indretninger, at gjore sig nöje bekiendt med enhver 
Beskaffenhed, saaveLaf Farvandet i og for hvilket Fyhret skal 
tjene, som af den endog ofte tilsyneladende ringeste local Om
stændighed af det Stæd paa Landet man vælger til at anbringe det»

Naar man tager Söe-Kaarter for sig, ville mange efter det 
blotte Öjesyn maaskee strax henpege paa de Pynter, Landhukkcr 
o. s. v. som saaledes maatte synes at kunne være de passeligste 
til Fyhr Anlæg; og dog kunde de være langt fra det rette Maal, 
og enten vælge et aldeles unyttigt eller forbigaac det vigtigere 
Sted, ja maaske- angive et saadant hvor det formedelst en eller an- 
anden Beskaffenhed paa Landet nærmede sig til Umuclighed at an
lægge et Fyhr; det hender derfor iblandt, at endog selv befar
ne Sôemænd, fælde vrange Domme og gjöre Forslag til Fyhrers 
Anlægs som enten ikke vilde medfore de af dem forventende For-
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dele, eller at der ved Stedet var dem ubekjendte Vanskelighed 
der, der kunne hindre Forslagets Udførelse,

Den som skal hensigtsmæssig anlægge et Fyhr, har derfor 
adskilligt at iagttage, og bor foruden at være vel bekjendt med Far- jr
vandets Beskaffenhed for hvilket det anlægges, nöje undersøge 
enhver Omstændighed paa den Landhuk som man bestemmer til 
Anlægget; thi hvorvel der er unægtelig!, at jo höjere man særter et 
Fyhr, i desstorre Omkreds vil man kunne see det, saa kan der 
dog gives flere Aarsager, at man ikke altid vælger det höjeste 
Sted, der kunne særtes paa. Der kunne ikke alene være Hin
dringer i Henseende til Optransportering af Kul m. v., men an
dre Natur-Beskaffenheder kunne tilfældigviis have, Sted og give en 
lavere Punkt Fortrin for en höjere; saasom at Taage eller Skyer 
lagde sig særdeles mere an paa Toppen af et Bjerg fremfor paa et 
andet Sted, en Omstændighed der kan beroe paa de mecst hærsken- 
de Vindstrog, i Forening med de övrige omværende Bjerges re
lative Beliggenhed m. v. Er Landpyndten derimod en lav udskyden
de Sand-Pynt, behoves höje Fyhrtaarne : man maa da undersöge 
Grundens Beskaffenhed til at * bære en saadan Bygning, om den, 
som. ofte -kan være Tilfælde, enten er moradsig eller usikker Sand- 
Grund, saa at der behoves Pilotering, Slyngeværk og deslige, 
til at sikre Bygningens Fundament. Især maa man ved slige 
Situationer ligeledes ikke forglemme at være agtpaagivende paa 
Strømmenes Skjæring mod Kysten, og Soens Paabryden, om disse, 
og dennes Kraft, ikke med Storme af visse Vinde skulle kunne 
bortskylle saadanne Landpyndter eller forandre deres Dannelse, saa 
at man ved Anlægget kan troe at have valgt et godt Sted, og
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nogle Aar efter finde sig forundret ar den opförde Bygning mue- 
hg staaer Fare at un derm i aer.es af Soen, skjöndt den havde været 
•meget solid bygt; disse cre nogle af de vigtigste Gjcnflsrande, 
som de der forfatte Planer til deslige Anlæg, have at være op
mærksomme paa, hvilke blot beröres for tildeels at .vise hvad der 
fordres, da flere kunne anföres, men som dog ikke bör und’ 
gaae den Skjonsomme der overdrages Undersøgelserne. Ikke min
dre maae man, som forhen sagt, være..velbekjendr med Fahrvandet, 
for derefter at bestemme Stillingen af Fyhrct eller Fyhrene, paa 
det at Soemanden kan have den efter .Farvandets Beskaffenhed at- 
traaede Veilcdning deraf. Heraf folger videre, at Fyhrene kunne 
være af forskjellige Slags ligesom Omstændighederne fordrer den 
saa vel i ¿Henseende til Afstanden som de skal sees paa, som an
dre Bieomstændigheder., som ogsaa det, at r.aar der i et sne
vert Farvand ere flere Fyhre, at de enten ved Stillingen de kunne 
sees fra, eller ved andre udmærkede Adskillelses - Tegn, saa- 
ledes kan biendes fra hverandre, at Soemanden-ikke bör kunne 
forvildes eller antage det ene for det andet.

For nærværende Tid kan man classificere Fyhrene i 3de 
Slags; nemlig simple Lampe - Fyhre, roterende eller omkring- 
gaaende Blink - Fyhre, og endelig Blus- eller Steenkulsfy.hre. Jeg har 
ikke sjælden hört forskjellige Domme om Fyhre og deres Indret
ning, og den Sætning paastaaet, at Lampefyhre havde Fortrin 
saavel i Virkning som i Sparsommelighed, frem for Steenkuls- 
Fyhre, men naar man fremlagde mig, i ovrige Henseender ube
tinget, det Spörgsmaal, hvilket Slags Fyhre der var ar give For
trin, i Hensyn til -bestemt ..Synbarhed, fra den længst timelige
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Afstand, da'maatte jeg erklære mig for vel indrettede Steenkuls- 
Fyhre: nemlig af det Slags, som jeg i forbemeldte min ¿afhand
ling: Om forskellige Vindes Virkning' paa en i Luften frit
stående Lue, har omtalt.- Betragtende disse som et Slags 
Hoved - Fyhre, vil jeg her forst , Veiledet med , behørige 
Tegninger, give en udforlig Beskrivelse over hvorledes de ere 
indrettede, som jeg i den senere Tid har havt den Ære at gjore 
Planerne til, og derved særdeles følge Tegningen af det som 
i indeværende Aar er Eleven bygt. paa¡ Fakkebjerg paa Lcmgelandi 
Foreløbig maa jeg bemærke,- at hvad Taarnets Hojdc berræffer, 
som et Fyhr anbringes paa, da- er det aldeles vilkaarligt og beroer 
paa Stædct hvor det skal staae , enten samme er höjt eller 
lavt. Fakkebjerget er höjt og desaarsag behövede man ikke at give 
Taarnet her mere Höjde end fornoden til Fyhrets beqvemme Inde 
retning»

* Figur ty viser Öpstalten af dette Taarn med Overbyg
ningen eller Lygten, og Figur 2 er Gjcnnemsnittet deraf. Byg
ningen eller Taarnet er- en regulain Sexkandt ; paa hver Side af 
S'anime er Fig. 1 og 2, en Gevölbt, n, n-, fly for» forer 
til Foden af den i Midten opgaaende Skorsteen b,b. Fra hvilken 
Side Vinden kommer, vil den naturligviis falde ind i en af disse 
Gevöibter og. stöde an mod Foden af Skorstenen, paa hvilken der 
lige for hver Gevölbt er et Hul, eller Aabnirtg r', c, c, c, om
trent i Fod bred, til halvanden höjr; for sanime er der Jernskaa- 
der d, d:, dy som bör slutte godt, disse Skaader kan formedelst en 
Snor eller Kjæde e, e, som gaaer op igjennenr et Rör, f,f der er 
fnbragt igjennem Gevölbterne. langs med og uden paa; Skorstenen 
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9» gaae op i Fyhr-Lygten, trækkes op eller hikkes til efter Behag. 
Den Fyhr Oppassende kan saaledes ved at trække Skaaderne lidt 
eller meget op, og efter hvad Side han i Hensyn til Vinden 
aabner Skaaderne, erholde lidt eller meget Træk til Fy b ret-, som 
kommer fra neden op i Skorstenen tii Ilden. Naar Fyhret pas
ses ordentlig holder Luen en stadig Hojde af 4 Fod *). Skorste
nens Hojde ovér Gulvet i Lygten er 4I Fod , det er omtrent lige- 
med Brystet af en Mand , saaledes har den Fyftt Oppassende be- 
qvemt at lægge Kullene paa Risten, og kan magelig, vedligeholde 
Ilden, samt rage op_i den naar behoves. Varmen af en saa 
stærk Lue er folelig, men saa snart Manden sætter sig, som 
han kan mellem Pasningen, har han ingen Hinder af dem

Fig. i og 2 , saavel til Forstøvning af Lygten, som til videre 
Beqvemmelighcd iFyhr-Værelset, er deren circulairFodmuur g 
omkring det, som er 3^ Fod over den överste Platreform af 
Taarnct, eller Gulvet i Lvgtcn. Saaledes er det överste af Skor- 
steenen just 1 Fod höjere end bemeldte Fodmuur , og da Vinduer
ne ere 6 Fod hoje , saa staacr Luen just lige med Midten af 
Vinduernes Höjde.

Den Rist som lægges oven paa Skorstenen at tjene til Fyhr- 
Herde, synes mig at fortjene en særdeles Beskrivelse; hvorfor jeg 
har afbildet den med dens Dele under Figurene 3, 4, 5, 6, 7, g, 
9, jefter en större Maalestok for at blive tydelig. Alt er af 
stöbt Jern. Fig. 6 viser Ristens Ring fra Siden med dens Fal-

*) I meerbemeldte Afhandling er indlöben en Trykfejl Side 198, da 
der staaer at Luen holder sig 6 til 8 Fod hoi, skal vare 4 Fod. 
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ser, i hvilke de löse Jernstænger Figur 7 passer. Disse Srænger 
ere prismatiske, som man seer af Fig. 9, der viser dem fra 
Enden, brede for oven og skarpe ned efter, saa at naar de 
nedlægges, bliver Risten, seet fra oven som Fig. 3, meget 
tæt, at ingen Kul kan falde igjennem; men alene den udbrændte 
Aske. Risten seet fra neden viser Fig. 4, fra unden er der 
da megen Aabning imellem de prismatiske Stænger, Luft- 
Trækket som kommer op af Skorstenen, kan saaledes virke godt. 
At disse Riststænger maa være af forskjellig Længde, forstaaer sig 
afsig selv og viser Figurerne, nemlig den Midterste, som lægges 
over Cirkelens hele Diameter, er længst og de andre tage af 
til begge Sider. Det er en betydelig Fordeel, at Riststængerne 
nedlægges löse, thi derved kan de have frie Dilatation under 
Ildens stærke Virkning paa dem. De Risrstænger som ere faste 
i den Ramme, som skal holde dem, enten den er firkantet 
eller rund, maa nodvcndig slaae sig krumme; til ydermere at 
forebygge dette ved disse, er der en liden triangulair Sideknop 
h, h, h Fig. 9 paa Midten af hver Riststang, som stötter dem til 
hverandre.

Naar Skorstenen er opfort til behörig Höjde, lægges Ringen 
Fig. 6 oven paa Skorsteenspiben, som faaer indvendig et lidet 
Bryst i, i Fig. 2, hvorpaa Ringen kan hvile:< derefter lægges 
de losej Riststænger i Ringen ; men for nu at danne Ildstedet 
eller at indslutte det Rum som Steeukullene skulle lægges i, haves 
en Ring 3I Tomme höj og omtrent 4I- Tomme bred, som læg
ges oven paa Risten. Ildstedet seet fra oven, viser Fig. 5 og 
efter Gjennemsnit Fig. 8. Den yderste Diameter af denne Ring 

rid. Sti. Sk. l tot. IV Del. II Htfte. G
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er, ligesom Ristens, 24 Tommer» dens Indvendige bliver fal- 
gel g 15 til 16 Tammer, for Beqvemmelighed er den Ring som 
danner Ildstedet, stobt i fire Dele k, /, rø, rø, hvilke passe i 
hverandre; der ei*  indstöbt en liden Öjebolt o, o, o, o, i 
hver Deel, for deslettere at handle Stykkerne» Disse lægges, 
som meldt, oven paa Risten og i dens runde Ildsted , som den 
saaledes danner, lægges Kullene til Fyhret. Ved ' det at 'den 
ydre Omkreds af Ristens underste Ring, dækkes af den firdeclre 
Ring indtil en Brede af 4I Tomme i hele Omkredsen, kan Ilden, 
aldrig komme til at beröre bemeldte underste Ring, men denne bli
ver uforgjengclig. Skulde Heden, af den idelige Ildning hver Nar, 
forbrænde Riststængerne, saa at der blev for megen Aabning imel
lem dem, er intet lettere end at have Reserve af disse og ombytte 
dem, de kan imidlertid holde i flere Aar, som vi have erfaret; 
da Risterne paa andre Steder temmelig snart forbrændes»

Forbemeldte Indretning af Skorstenen og Ildstedet vilde 
allerede være en vigtig Forbedring ved Fyhrene» At omringe 
dem med Vinduer, eller, saa at sige, at bygge en Lygte 
øm dem, er i Forening dermed, Hoved - Forbedringen ved de 
nye Fyhre»

Naar man paa Stædet har undersögt, hvor stor Vinkelen, 
taget fra Fyhrets Centrum, kan blive af den Omkreds af Fyhret,, 
som vender mod Landsiden, og derfor ikke behover at sees, 
saa inddeles den övrige Deel af Omkredsen i Vindues - Fag af 
passelig Brede ; Vindues - Fagenes Antal er alrsaa vilkaarlig, 
efter Stedet Fyhret staaer paa, deres Höjde er antaget bestandig til 6



for at forebygge Slagregns Ind-
Paa den indre Side

at naar en Rude gaaer tilfældigviis i Stykker, kan en 
at naar 

, have
saa anlægges paa 

en lös smal Jern- 
saaledes, at disse 

anden Rude skulde 
Ruderne maa udfyl-

Derfor er fremdeles den Indretning, 
som paa den ydre Side 
Ramme ,

Ruderne,
Hvirvler,

Fod. Hovedstolperne til Lygten blive stöbte, og Vindues - Spros
serne, som indfatte Ruderne, smeddes. En ikke uvigtig 
Iagttagelse bör paasees ved Vinduernes Inddeling, og under Ar
bejdet, det er, at alle Rammerne til Ruderne, og Ruderne selv, 
blive nöjagtig af eens Störreise, hvilket har den betydelige Bekvem
melighed,
anden let indsættes.
Ruderne ere indlagte i Sprosserne, 
en liden modstaaende Kandt eller 
den indre Éide, til at anholde 
Ramme, som tilhæftes med smaa
Rammer, igjen let kunne aftages naar en 
indlægges ; mellem den indre Ramme og 
des med Klædelister og Bomuld, og Ruderne ikke passe alt for 
knapt i Sprosserne; men at der er lidt Spillerum ; thi naar Jern- 
Rammerne, formedelst enten udvendig eller indvendig fra kom
mende Varme, udvide sig, kunde Ruderne ifald de laae for knapt, 
trykkes og saaledes knækkes. Paa den ydre Side bör derimod 
Sprosserne eller Rammerne omkring Ruderne kittes paa alle Kand
ier med sædvanlig Glarmesterkit, 
trængelse, eller alt for stærk Trækvind, 
maa derimod Ruderne paa ingen Maade kittes *).

Disse Anmærkninger rnaatte maaskee Forekomme mange Læsere tri. 
vielle; imidlertid ere de vigtigere, end de ved forste Øjekast synes» 
Det tillades mig at fortælle en liden Anecdote»

De forste Fyhre af dette Slags, som bleve indrettede efter min der
til opgivne Plan, vare de 2de nær hinanden staaende Nakkehoveds

G 2
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Jeg troer her at burde bemærke, at i forbemeldte’ Af
handling om Vindens Virkning paa en i Luften frjtsraaende Lue, 
er sagt: at Fyhr-Lygten blev given 7 Alen eller 14 Fod i Dia-

Fyhre, lier i Sjæland, det var bleven bekjendtgjort at disse skulde 
tændes for at brænde bestandig d» 13 April igoo.

Da Indretningen var aldeles ny, vilde jeg naturligviis i 
Forvejen eftersee, om Hasndværkerne havde iagttaget alt tilbør
ligt, og tog derfor i Marts Maaned derhen; det var samme Dag 
et meget klart Soelskin, men lidet kjolig Lüft af Osten; jeg kom 
til Stedet om Eftermiddagen, foranstaltede strax at tænde det ene af 
Fyhrene ved Dagen, da man ikke kunde tænde det om Aftenen, 
forinden den bestemte Tid. Da Fyhret var kommet i Brand ®g 
Lygten eller Fyhr - Værelset blev opvarmet, knækkede alle Ruderne 
paa den ene, og nemlig paa den vestlige Side, i det ene Fag, med 
uendelig mange Sprækker, det næste havde ogsaa mangeSprækker, 
dog ej saa mange, det tredie næst ved mindre o. |s. v., men i de Fag 
som Solen ikke skinnede paa, og paa hvilke den kjölige Luft derimod 
virkede, vare Ruderne hele. Nogle af de Tilstedeværende meente strax 
at den hele Indretning maatte nedtages, og at man maatte gaae tilbage 
til det gamle, at have Fyhrene i frie Luft o. s. v*  Jeg lagde Haan
den paa de knækkede Ruder, for at fornæmme om Varmen som 
Fyliret foraarsagede, kunne være Aarsagen — bad de Tilstædeværende 
tt sige deres Mening derover, som rigti-g nok ikke syntes dem sand- 
syndlig« — Imidlertid var Ruderne knækkede, og hvad tder var 
«keet paa den ene Side i Dag, kunde skee paa den anden i Mor
gen. — Men hvorfor ikke strax paa alle .Sider,J da dog Uden stod i 

Centeret?

Da jeg bemærkede Aaarsagen, lovede jeg, at tænde det andet 
Fyhr næste Dag, lod strax hente en Glarmester fra Helsingöer,

. ■ ? ' ■ *.v  ’ .
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meter. Det var virkelig- den 'Diameter, som blev brugt til 
Nakkehoveds Fyhre; men man var der bunden til ikke at over
skride denne, formedelst at Taarnéne vare rilfældigviis byggede 
i Forvejen, og kunde ikke uden aldeles Nedrivelse og Ombyg
ning forandres, og da denne Diameter i Henseende til Varmens 
Virkning blev funden tilstrækkelig, er endog et Par senere nybyg
te Fyhre ei ble ven större. Imidlertid er det unægteligt, at en större 
Diameter vel foranlediger nogen mere Bekostning i forste Udlæg ; 
men har virkelig i det hele, og især for de Oppassende, megen 
mere Bcqvemmelighed, derfor er ogsaa de seneste Fyhre givet 16 
Fod i Diameter, som af vedlagde Tegning sees»

Det er i det Foregaaende anmfcrket, ct paa den Side af Lyg
ten eller Overbygningen, som vender mod Landet, og fra hvil
ken man ikke bchöver at seeFyhret, opforer man istædet for at 
sætte Vinduer, en Muur p, p, p, p\ paa denne anbringes na- 
turligviis Indgangs - Dören y, c[ Fig. i og 2, hvorved det er at 
iagrtage, at Muren paa det Sted maae have Tykkelse nok eller er 
lidet Udspring, saa at der kan blive dobbelt Dör , da det er al

som maatte udtoge Ruderne og lægge dem om. Sagen havde nem
lig bestaaet i at Glarmesteren af Magelighed , eller for at folge Sæd
vane, havde kittet Ruderne paa begge Siderne, saa.at de laae for 
fast spendte i Jern-Rammerne, nu opvarmede Solen Jernet uden fra, 
og Fyhret indvendig fra, hvilket saaledes udvidede Jernet, at det 
maatte knække Glasset, som havde aldeles intet Spillerum, — Saa 
let kunde en tilsyneladende liden Omstændighed havde tilintetgjert 
en meget nyttig Indretning, saavel for Fyhrenes Godhed, som 
til betydelig Besparelse i Kulforbruget*.
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deles nødvendigt, at naar nogen gaaer ind eller ud, medens Fy li
vet er tændt, maa den ene Dör være tillukket, medens den 
anden aabnes, hvorfor der og hör være Rum nok for et Men- . 
neske at staae imellem Dörene; thi dersom begge Dörene vare paa 
■engang aabne og et Vindkast kom ind i Lygten, vilde det slaae 
Luen hen over mod Vinduerne paa’ den modsatte Side og kunde 
knække Ruderneu

Den indvendige Side af denne Muur, beklædes med blan
ke Messingplader, hvilket naturligviis giver et stærkt Gjenskin 
mod Söesiden, hvorved bemærkes, at disse Messingplader ikke 
bör indrettes som et Huulspejl eller Reverbeer; thi da gav det 
vel et meget stærkere Skin ; men dette, vilde da alene falde ud 
i en lige Linie, og altsaa ikkun Fortrinligere forstærke Fyhrets 
Virkning i denne Direction; men denne Messing-Beklædning er 
bedre naar den bliver saa at sige en facette., at ¿let giver et Slags 
blandet Skimmer i Lygten.

y

■Uagtet det kan ikke nægtes., at den her be-skrevne Muur, 
jo er til megen Fordeel, og at den bör gjöres saa breed som 
Lejligheden tillader, .at den kan blive; saa maa man ikke desmin
dre, hvor det maatte Fordres, saasom paa Oer, der kan besej
les rundt fra alle Sider, indrette Lygterne aldeles uden Muur *);  

■urnen da maa Indgangen i Lygten være ved en Opgang indven
dig fra.

*) Hos Fyhret paa Öen Færder ved ïndsejb’gen af Christiania Fjord, e* 
Lygten indrettet uden .Muur.
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Omendskjöndt man giver Lygten som anfort 16 Fod i Gjerr- 
nemsnit, saa vil enhver dog letrelig indsee, at hvor der i et 
saadant Rum vedligeholdes en saa betydelig Steenkuls - Ild■,• vil 
der fordres adskillige Forsigti.ghcder og Indretningertil at bort
skaffe den betydelige RÖg, som heraf fremstaaer, samt holde Vin
duerne klare, og tillige gjöre Fyhrværelset, i Hensyn til Heeden, 
til et taaleligt Opholdsted, for de Oppassende. — Og disse Midler 
ville vi nu forklare.

Man seer af Tegningen , at der over Lygten eller Fyhr
værelset er et Kuppeltag eller Hætte y denne er af Jern -Plader, 
og Spærværket, som disse ere lagde paa, ere naturligviis lige
ledes af Jern, det hele hviler paa en bred Jern-Ring, som lig
ger oven paa og holder Stolperne sammen *),  Paa de forste 
Fyhre havde man allene sat et temmelig höjt conisk Rör, som 
Skorsteen paa Toppen, gjennem' hvilket Rögen gik ud; ved at 
see i Gilberts Annalen der Physik 5 B. 4 St. , Beskrivelsen over 
den Bosvelske Ventilator, lod jeg en saadan forfærdige, til at an-

*) Jeg kan ikke undlade at fortælle en ikke nmærkværdig Begivenhed. 
Den 3<die November 1801 rasede som bekjændt her i Dan-mark en 
overordentlig Storm eller en Art Orkan, hvilken strakte sig til flere 
Egne af Europa. Paa tvende Fyhrtaarne, det ene af Nakkeho
veds, Nord i Sjælland, og det andet ps3 Giedser Odde paa Fal
ster, havde Smedden forsömt at anskrue Kuppelen til Ringen, 
som hæfter Stolperne for oven sammen — Stormen afkastede Kup
pel-Taget paa begge disse saa langt fra hinanden staaende Fyfir- 
Taarne, og kastede dem omtrent 60 Alen bort fra Taarnet,, hver af 
¿isse Kuppeler vejede dog 13 til 14 Skippund«. Jern-Stolperne
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vende som Roghat, paa Toppen af Kuppelen, istæden for det for- 
bemeldte Rör, og som den gjorde en ganske fortræffelig Virk
ning til at trække Rogen hastigere ud af Lygten, især naar der 
var den allermindste Blæst eller Luft, blev denne Slags Roghat 
anbragt ikke allene paa de siden indrettede, men ogsaa paa de 
til den Tid af dette Slags -allerede opforte Fyhre,

Man seer denne Röghat Figur i og 2 i men jeg har, for 
her at vise Detaillcn af dens Indretning, tegnet den i Gjennemsnit, 
efter större Maalestok Fig. 10 , som derfor vil kun behove 
meget liden Forklaring. Det folger af sig selv, at den maae 
være meget let bevægelig, s&j at den allermindste Vind maa kunne 
dreie den og derfor hviler den paa en Staalpynt r i en 'vietal- Bös- 
ning /, — Den maa dog kunne lettes for at reengjöres, som ikke 
er vanskelig, og kun behoves imellem efter lang Tid; man haver 
löse Stiger, at man saavel kan komme op indvendig i, som 
udvendig paa Kuppelen. — Den Bosvelske Ventilator, sem her 
er .anbragt som Röghat, er som man veed og af Tegningen seer, 
et Rör, sat inden i et andet, den hele Roghat drejer sig efter 
Vinden, saaledes staaer det inderste Rör t altid med sin aabne 
Tragt T, mod Vinden, og derved giver et bestandig friskt Luft-

* i

bleve staaende ubeskadiget, kun faae Ruder knækkede; Fyhret 
kunne brænde uden Kuppel; men det fulgte af sig selv, at den 
blev paasat snarest mueligt. Ved Nakkehoved er ade Taarne nær 
hinanden, paa det ene blev 'Kuppelen staaende, formodentlig 
har Vindströget ikke truffet paa samme Maade paa dette, som paa 
de [andre»

. ? » i .''- '
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træk i Roret «, som ej alene uddriver den i samme opstegne 
Rog, men videre tiltrækker den i Kuppelen værende Rüg og ud
jager den. Imidlertid er der en Iagttagelse ycd Forfærdigelscn af 
denne Röghat, som jeg ikke troer overflødig at bemærke, det 
er, at man maa nöje iagttage Forholdet af Rorenes Længde. Det 
yderste Rors Længde bliver tre Gange det opstaaende Rors Vide, 
at Viden af samme fra v til w bliver f, og fra w til Enden x f 
Dele, at Længden af det indre Rör maa have f Dele af det ydres Læng
de, saa at Enden af det kommer til at naae netop til Midten y, mel
lem w og x. — Man .vil let bemærke, at naar det indre Rör 
bliver kortere, vilde den Vind som kommer ind .af samme foraar- 
sage Hvirvler, og Rogen istæden for at udjages, vil slaae ned i 
Kuppelen, og er det for langt, vil det blive slöv eller dovent, 
om jeg saa kan kalde det, til at udjage Rögen. Om samme 
Nøjagtighed udfordres i Henseende til Viden af det indre Rör, 
nemlig at dets Diameter skal være f af det ydre Rörs, kan, jeg 
ikke sige med samme Vished, men jeg har da imidlertid ogsaa heri 
fulgt den samme Regel *).  Det ydre Rör bör have lidet skraae 
Fald, paa det at Regn eller Snee som Vinden kunne jage ind gjen- 
nem det inderste, kan have Afløb.

*) JeS kjender Nogle som har anbragt af disse Röghatte paa Skorste
ne med Hitid; for Andre ere de mislykkedes, udentvivl fordi Pro
portionerne have vseret forfejlede.

Sel. Sk». 1805. V Del, II Hafte* H

■
/ . «' ■ '

I fuldkommen Stille, naar slet ingen Vind var som kunde 
dreje Roghattcn og intet frisk Luftströg trække igjennem det in
dre Rör, ville Rogen, uagtet denne Indretning trække langsom ud



•af Kuppelen, ja endog blive staaende i Lygten; til den Ende Laf 
man anbragt sex eller flere Klapper paa Kuppelen, z, Z, z, z af 
8 til io Tommer i Firkant; disse ere saaledes indrettede, at 
naar man indenfra stöder dem op med en lang Stok, er der paa 
den indre Side af Klapperne en liden Krog eller Gaffel, med et 
Led paa, hvilken falder ned og understotter dem, saa at de 
maa blive staaende aabne, og naar man med samme Stok slaaer 
den Gaffel tilbage, falder den langs med Klapperne, der da falde 
ned og lukke sig, og saaledes kan den Fyhr-Oppassende skaffe 
Rögen flere -Udgangs - Steder. Paa Ydersiden af Kuppelen bor 
der foroven og paa Siderne af disse Klapper være e.n liden opstaa- 
ende Kandt, at Regn og Snee forebygges at slaae ned igjennem. 
dem, i Tilfælde de ikke vare fuldkommen tætte.

Endelig anbringes ade temmelig store almindelige Vindues*-  
Ven til latorer i den -.overste Rude næst Muren.

Disse ere Vejene, hvorved Rögen og Heden drives ud 
af Fyhrlygten. Til fra neden at indbringe frisk Luft , tjener först 
de 6 Körsom gaae langs uden paa Skorstenen, og 
hvorigjennem Snorene e, e, tillige gaae op, hvormed Trækskodderne 
d, d, pptrækkes; disse Rör skulle være af omtrent 6 Tommers 
Vide, der kunde være smaae Træedækseler ff, ff, over dem, om 
Oppasseren vil lukke eet eller nogle af dem. Den friske Luft 
som stiger op-gjennem disse Rör, tjener meget til at forfriske 
Luften i Lygten, og som Luften derigjennem kommer langs op 
med Skorsteenen, kan den aldeles ikke forstyrre Flammen eller 
give Kast til Siderne.
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TH videre at indbringe frisk Luft i Lygten, er der pai 
Fodmuren under ethvert Fag Vindue, saavelsom ogsaa under den 
Messing beklædte Muur, anbragte Huller ce, ce, ce, a, ce, af 
omtrent g Tommer i Firkant, men dersom man lod disse Hul
ler staae aabne uden at sætte noget for dem, kunne Kastevinde 
s laae ind af.dem henimod Fyhrets Flamme, sonl ikke alene gjorde 
Flammen ustadig, men ogsaa kunne knække nogen af de modsatte 
Ruder, eller i det mindste forulejlige Fyhr-Oppasserne, naar 
disse Kastevinde, som let kunde skee, indtraf uventer. Man 
kunde sætte Skodder for disse Huller,, til at lukke ep og i efter 
Behag.,- men da maatte Fyhrvogteren passe deres Aabning, og 
dog kunde ved mindste Forsømmelse eller naar Vinden hastig for
andrede sig, omtalte Folger have Sted, bedre har jeg derfor 
funden at sætte et Slags Kasser o, o, ö, ö, for disse Huller, næsten 
saa brede for oven som Vinduesfaget, men skraae ned efter, saa 
at de forneden kun ere noget bredere end bemeldte Huller*  Disse 
Kasser staae et par Tommer ud fra Muren, og Hullerne ere stedse 
aabne, saa at deraf indkommer et bestandigt stærkt Lufttræk, som 
stiger op med Vinduerne, holder dem tilde els klare for Kog, samt 
forfrisker Luften i Lygten.

Disse ere de Indretninger, som ere anbragte ved de nye 
Blus- eller Steenkuls^ Fyhre ; jeg har ikke kunnet aldeles undgaae, 
uden at afbryde Sammenhængen af denne Beskrivelse, at gjentage 
noget af det sonl er sagt i oftb’emeldte forhen givne liden Af
handling« Om Vindens Virkning pad en i Luften fritstaaende Lue, 
Nogle Aars Erfaring har nu bevist disse Fyhr-Indretnigers For
trinlighed, fremfor de aabne; thi ikke alene sees de paa den 

Hl



længst muelige Afstand efter den Höjde de lravc over Vandspejlet: 
saaledes secs Bornholms Fyhr fra et höjt Skib paa 7 til g Miles Afstand, 
fordi det staaer paa et Bjerg, hvorved det er 272 Fod over Vandspej
let; men de forbruge ti. .ge betydeligen mindre Kul end de blottede 
Fyhre. Med jev.n og god Fyhring forbruges ordentlig en Skjeppe Steen- 
kul hver Time, da de Timers Antal i hvilket et Fyhr skal brænde 
i eet Aar, udgjör omtrent 4000 eller noget derover, saa er Forbru
get hele Aaret igjennem 500 Tonder eller 28 Læster, hvilket for 
Spild og Smul, som falder ved Kullene, vel bör anslaaes til 
30 Læster, lidt mecr eller mindre, og kan, naar Kullenes før- 
skjellige Qvaliteter cj er for betydelig, ikke variere fra et Aar 
til et andet. — For de Fyhre som staae i frie Luft, og hvor 
Kullene kastes i en aaben Kurv, kan ej let gjöres nogen Bestem
melse, til Hensyn af Forbruget, da Vejrets Indflydelse kunne til
deeis gjbre samme ulige, thi i Storm brænde Kullene hastig ud, 
og mange Smaakul blæse bort; men særdeles beroer Forbruget 
meget paa Fyhrkurvens Dannelse. Saaledes forbrugtes tilforn et 
Aar i det andet, omtrent 160 Læster Kul paa Anholts Fylir, fordi 
Fyhrkurven var meget stor.

I forrige Aar fik dette Fyhr en Lygte eller Overbygning, 
som den beskrevne. Fyhret er blevcn fuldkommen saa godt, om 
ikke bedre end det forhen var, og der spares betydelig Kuk Andre 
af de aabne Fyhr forbruge 60 Læster Kul, meer og mindre. For 
dem af disse som ikke have faaet Lygte eller Overbygning, er der 
gjort Planer dertil, som ved Tid og Lejlighed kan ventes iværk
satte.



Jeg har sagt, at Kul-Forbuget er meget ulige ved de aabne 
Fyhre, og at dette for endeel heroer paa Fylirkurvens Dannel
se og Størrelse, som endog sjelden har været gjort af samme 
Dannelse paa det ene Sted som paa det andet. Nogle Steder vare 
Kurvene höje og smalle, andre Steder flade og af större Diameter.

Foruden den Ulighed af Störreise og Dannelse af Fyhrkur
ven, var der ogsaæ ved de ældre Steenkuls - Fyhre forskjellige 
Maadcr at sætte eller anbringe dem. Paa visse Steder hvor Lan
det var bjergigt eller höjt, har man sadt Fyhrkurven blot paa 
Jorden, uden nogen videre Indretning, og saalcdes har det væ
ret, og er endnu tildcels ved de Norske Fyhre; nogle Steder 
hvor Landet var lavt, og man derfor behövede at bringe Fyh- 
ret noget i Højde, indrettede man saakaldede Vippefyhre. Disse 
saae aldeles ud som det Slags Vipper, hvorved man paa nogle 
Steder paa Landet bringer Vand op af Brönde. Jern - Fyhrkurven 
hængte i den ene Ende af Vippeflangen, men hver Gang der skulde 
enten lægges friske Kul til, eller rages op, fordi de i Kur
ven værende Kul kunne være faldet sammen og have fortættet 
Trækhullerne, maatte Fyhrkurven nedlades til Jorden, ved at 
lade den anden Ende af Vippen gaae i Vejret. I den Mellemtid 
var altsaa Fyhret ikke alene meget lavere end det skulde være, 
men kun endogsaa tildeels slet ikke sees, hvilket altsaa kunde blive 
meget vildfarende for de Sejlende, som i bemeldte Mellemtid 
ikke saae Fyhret. Endelig havde man fundet fornødent paa nogle 
Steder at bygge höje Taarne for oven paa disse at kunne sætte 
Fyhrkurven, for at give Fyhret Höjde nok til at see det paa for
noden Afstand, men altid frit i Luften.
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Det Fortrin som disse her beskrevne Indretninger have 
fremfor hine, synes mig at være saa indlysende, at jeg ikke, troer 
de behöve videre Udvikling,

Dersom denne Beskrivelse over Indretningen af Steenkuls- 
Fyhrene finder Btefald> skal jeg bestræbe mig at have den /Ere 
i Fortsættelse at beskrive nogle af de nye indrertede Lampe- og 
Revcrbeer - Fyhre, og slutte med en Fortegnelse over Fyhrcnc 
paa de Danske og Norske Kyster,


