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D
e ligger som ett pärl-
band utmed världens 
kuster: fyrarna. Vi tar 
dem kanske för givna 
där de reser sig på sina 
klippor och uddar, men 

utan dem vore det maritima landskapet 
inte sig likt. En del är påkostade bygg-
nadsverk som designats av berömda 
 arkitekter som Karl Friedrich Schinkel 
och Louis de Foix. Andra har skrivit in 
sig i världshistorien, som fyren på Wes-
terplatte i Gdansk, varifrån enligt somli-
ga källor de första skotten i andra världs-
kriget avlossades. Åter andra figurerar  
i fantastiska berättelser om människo-
livet, som Virginia Woolfs ”Mot fyren” 
eller Tove Janssons ”Pappan och havet”.

Dessutom har fyrarna förstås också 
haft stor praktisk betydelse. Utan dem 
vore den moderna sjöfartens framväxt 
så gott som otänkbar och havet en 
oändligt mycket större kyrkogård än 
vad det faktiskt är. 

Men det fanns en tid när såväl kultur 
som sjöfart fick lov att klara sig utan 
 fyrar. Den typiska fyren som vi numera 
föreställer oss den – ett torn i vars topp 
ett kraftigt strålkastarljus sveper över 
nattliga vatten, klart synligt ända bort 
mot horisonten – har bara existerat se-
dan 1820-talet. Den fyrbyggarrevolution 
som då inleddes, först i det post-napo-
leonska Frankrike och snart i resten av 
världen, är temat i en utmärkt ny bok av 
den amerikanska historikern Theresa 
Levitt, “A short bright flash: Augustin 
Fresnel and the birth of the modern 
lighthouse” (Norton).

Fyren som idé är förvisso lika gam-
mal som sjöfarten själv. Men i praktiken 
förblev fyrarna länge få och oansenliga. 
De flesta var enkla hamnljus som först 
mot slutet på riskfyllda resor hjälpte far-
tygen att hitta rätt. Problemet, skriver 
Levitt, var att dessa tidiga fyreldar var så 
svaga att de, även vid klart väder, inte 
syntes på mer än någon enstaka sjömils 

avstånd från land. Oräkneliga skepps-
brott på klipprev och sandbankar inträf-
fade betydligt längre ut från kusten än 
så. Ironiskt nog gick många fartyg på 
grund just i samband med att de försök-
te urskilja ett eller annat hamnljus. 

Men så under 1700-talet hände något. 
Sjöfarten växte så det knakade, varvid 
även skeppsbrotten ökade i uppseende-
väckande takt. I hårt trafikerade vatten 
som Engelska kanalen förliste hundra-
tals fartyg varje år – de allra flesta  genom 
att de gick på grund. Till en början tyck-
te man inte att detta var så mycket att 
förundra sig över, och att den som gav 
sig ut på havet helt enkelt fick acceptera 
risken. Men under inflytande av upplys-
ningens tankegångar började allt fler 
ifrågasätta det normala i de höga döds-
talen. Möjligheten – och skyldigheten – 
att på teknisk väg ta spjärn mot natu-
rens ursinne bildade utgångspunkt för 
en ny vision.

Men hur kom det sig att just Frank-
rike gick i bräschen? Världens ledande 
sjöfararnation var ju snarare England, 
som vid denna tid dessutom var på väg 
in i en industriell revolution och därvid 
hade ett stort övertag på de flesta tek-
niska områden. 

Levitt tycks mena att fyrbyggande 
var något som passade det franska ut-
vecklingstänkandet särskilt väl. Nyckel-
personen i hennes bok är Augustin 
Fresnel, en ung naturforskare och in-
genjör från Normandie. Fresnel växte 
upp i ett Frankrike präglat av revolution 
och konflikt inte bara inom politiken, 
utan även inom vetenskapen. Han blev 
snabbt anhängare av den på denna tid 
kontroversiella teorin om att ljus kunde 
beskrivas som en vågrörelse. Därmed 
fick han många bittra fiender inom det 
franska vetenskapssamhället, men ock-
så en allierad i generationskamraten 
François Arago, en märklig person som 
tidigt väckte uppmärksamhet genom 
sina äventyr i Spanien och Nordafrika 

under Napoleonkrigen – vilka han se-
dan skickligt utnyttjade för att bli invald 
i Frankrikes prestigefulla vetenskaps-
akademi. Arago använde sig av Fresnel 
och dennes geniala uppsatser om lju-
sets fysik för att utmanövrera giganten 
inom fransk vetenskap, Pierre-Simon 
Laplace, som han innerligt hatade, och 
stärka sin egen akademiska position. 
Den timide Fresnel, vars hälsa ständigt 
vacklade, var ointresserad av sådant 
schackrande. Men det akademiska in-
trigerandet blev ändå en förutsättning 
för hans egen vidare bana – och därmed 
även för fyrbyggandets fortsatta öden.

I 
samband med den franska konti-
nentalblockaden mot England 
började britterna experimentera 
med nya typer av fyrar. Sjöfarar-
na märkte genast av skillnaden 
och undrade varför de franska 

fyrarna inte förbättrats på motsvarande 
sätt. Den kejserliga regeringen svarade 
med att 1811 instifta en statlig fyrkom-
mission. Den fick ansvar för fyrbyggan-
de i hela imperiet, vars kust vid denna 
tid sträckte sig från Östersjön till Gib-
raltar och vidare långt in i Medelhavet. 
Motivationen var delvis militär, men  
i ännu högre grad, menar Levitt, var det 
hela en kraftfull symbolisk gest – ty vad 
kunde bättre symbolisera Napoleons 
moderna, upplysta kejsardöme än fyren, 
som på basis av vetenskapliga resone-
mang om ljusets egenskaper bokstav-
ligen lyste upp natten, tämjde havet, 
främjade sjöfarten och räddade män-
niskoliv? 

Fyrkommissionen hann aldrig riktigt 
komma igång med sitt arbete förrän 
 imperiet brakade samman. Den över-
levde dock det politiska tumultet och 
vaknade till liv på allvar när Fresnel 1819 
blev ombedd att hjälpa till i fyrfrågan.

Den teknik som vid denna tid hade 
kommit att dominera fyrbyggandet  
i Europa utgjordes av en oljelampa bak-

Det franska imperiet föll, men 
Napoleons fyrkommission levde 
vidare och revolutionerade 
sjöfarten med ljuset som räddade 
liv. Uppfinnaren bakom den 
avgörande linsen, Augustin 
Fresnel, dog fyra år efter att den 
första moderna fyren hade tänts 
vid den franska Atlantkusten.

Uppfinningen 
som fick Frankrike
           att stråla
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om vilken en parabolisk spegel monte-
rats. Dessa ”reflektorer” kunde dock 
bara ta tillvara en bråkdel av det ljus 
som faktiskt strålade ut från lampan. 
Fresnel blev som besatt av tanken på att 
utveckla en fyr som kunde ta tillvara 
lampans hela lyskraft. Han kom med ett 
radikalt förslag: att använda linser 
i stället för speglar. Detta hade tidigare 
ansetts omöjligt, eftersom linsen ifråga 
skulle behöva bli så tjock på mitten att 
den skulle bli helt ohanterlig. Det var 
dessutom välkänt att sådana tjocka lin-
ser var dåliga ljusbrytare. 

Fresnel föreslog dock att varje fyr för-
sågs med inte bara en lins, utan med ett 
helt system av fristående linsringar och 
prismor, vilka kunde monteras tätt intill 
varandra i ett mönster som liknande en 
piltavla. Tillsammans skulle ringarna 
fungera som en stor lins, med den vikti-
ga skillnaden att de skulle bli både han-
terligt tunna och optiskt mycket mer ef-
fektiva. Resultatet, förutsåg han, skulle 
bli en kraftig ljusstråle som kunde riktas 
ut mot havet i önskad riktning.

E
tt första experiment, i vilket 
en försökslins monterades 
upp på Triumfbågen i Paris, 
visade att ljuset från Fres-
nels piltavla blev så kraftigt 
att det syntes klart och tyd-

ligt på flera mils avstånd. Fyrkommis-
sionen jämte kung Ludvig XVIII, som 
begett sig ut till den lilla byn Mortefon-
taine tre mil norr om Paris, blev hän-
förda inte bara av att piltavlan strålade 
så kraftigt, utan även att franska ingen-
jörer äntligen hade hittat ett område 
där deras tekniska framsteg var över-
lägsna engelsmännens.

Men detta var bara början. Fresnel 
och fyrkommissionen pekade på att 
den nya linsens lyskraft möjliggjorde en 
total upplysning – i bokstavlig mening 
– av Frankrikes hela kust. Med kungligt 
stöd tog de sig för att utarbeta en natio-

nell plan som gick ut på att varje fartyg 
som seglade längs eller närmade sig 
den franska kusten alltid skulle ha åt-
minstone en fyr inom synhåll. Det var 
ett kostsamt projekt, men resultatet 
skulle bli ett förverkligande av dröm-
men om att, som det franska talesättet 
löd, ”få Frankrike att stråla”. Någon lik-
nande möjlighet för metaforen att ta 
bokstavlig form skulle inte dyka upp 
igen förrän i samband med efterkrigs-
tidens franska atomenergiprogram. 

I juli 1823 tändes världens första Fres-
nelfyr. Det skedde i en historisk fyrbygg-
nad, Cordouan, belägen på en klippa vid 
Girondes utlopp i Atlanten. Den hade 
uppförts redan under 1500-talet på ini-
tiativ av ingen mindre än Michel de 
Montaigne, essäisten som även råkade 
vara borgmästare i det närbelägna Bor-
deaux. Fresnel översåg själv installatio-
nen av det nya linssystemet, som av sjö-
folket genast erkändes som överlägset. 

Fyra år senare dog Augustin Fresnel 
i tuberkulos, endast 39 år gammal. Fyr-
kommissionen fortsatte dock sitt arbete. 
Samtidigt började andra länder få upp 
ögonen för den nya tekniken. Sverige–
Norge blev första land utanför Frankri-
ke att beställa en Fresnellins – den in-
stallerades på Oksøy 1832 – följt av Hol-
land 1834. 

För britterna tog det emot att erkänna 
den franska överlägsenheten. I Skott-
land lyckades fyringenjören Alan Ste-
venson efter en infekterad debatt över-
tyga kungliga Northern Lighthouse 
Board om fördelen med en övergång till 
Fresnellinser. Thomas Stevenson, Alans 
yngre bror, bidrog också starkt till att 
Skottlands vilda kust utrustades med 
franska linser. Sonen Robert Louis där-
emot gjorde fadern djupt besviken ge-
nom att bryta med familjetraditionen 
och i stället välja författarbanan – till 
senare glädje för alla som haft utbyte av 
berättelser som ”Skattkammarön” och 
”Dr Jekyll & Mr Hyde”.

Perioden från mitten av 1800-talet till 
mitten av 1900-talet blev fyrarnas gyl-
lene epok. Efter kriget övertog snart 
radartekniken mycket av fyrarnas tidi-
gare livsviktiga funktion. På 1990-talet 
började radarn i sin tur alltmer ersättas 
av satellitbaserad navigation. I dag har 
varje liten småbåt GPS. 

L
ikväl fortsätter tusentals 
 fyrar att pulsera i natten. Och 
Fresnels uppfinning har 
kommit till användning 
inom en mängd andra områ-
den. Teaterns spotlights an-

vänder sig av samma ”piltavla” av lins-
ringar som fyren i Cordouan. Detsamma 
gäller moderna trafikljus och många 
 bilars strålkastare. Man hittar Fresnel-
linser i enkla små förstoringsglas och  
i avancerade solkraftsgeneratorer. 

Men Fresnelfyrarnas mest påtagliga 
roll i nuet, skriver Levitt, är nog deras 
status som romantiska ikoner. Deras 
kraftiga ljuspulser blottar vår rädsla för 
– och längtan efter – att förlora oriente-
ringen och gå under. Det vilt stormande 
havet, gärna med farliga klipprev i fon-
den, som i Stevensons Skottland, utgör 
ju själva sinnebilden för det sublima, 
speglande människans litenhet och det 
utsiktslösa i att utmana en gudomlig 
världsordning. Paradoxen är att den mo-
derna fyren gör just detta: utmanar och 
tämjer naturen, uppmanande sjöfararen 
att ignorera den annalkande stormen.

Fyren Cordouan var den den första fyren med den 

epokgörande Fresnellinsen. FOTO: ALAMY 
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Ett första experiment,  
i vilket en försökslins 
monterades upp på 
Triumfbågen i Paris, 
visade att ljuset från 
Fresnels piltavla blev så 
kraftigt att det syntes 
klart och tydligt på flera 
mils avstånd. 
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Läs även ”Havet – från hem till utsikt och 

 badbalja” av Per Högselius.
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