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Kullen Karaktär: Fl W 5s. Svenskt nr: 714600. 
Position: N 56 18, O 12 27.
Internationellt nr: C 2260.

Kullens fyr är det högst belägna fyrljuset i Sverige – drygt 78 m ö h. Den första kända 
fyren på denna plats kom i bruk redan 1561 och utgjordes av en s k papegojfyr. Det 
var den danske kungen Fredrik II som i ett brev den 8 juni 1560 gav order om att fyrar 
skulle sättas upp på Skagen, Anholt och Kullen efter klagomål från sjöfarande, framför 
allt från holländarna, som hade svårt att navigera på ett säkert sätt från Skagen ner till 
Falsterbo, särskilt runt det klippiga och farliga Kullen. Detta blev också grunden till det 
danska fyrväsendet.

En papegojfyr, och säkert även den på Kullen, utgjordes av en järnkorg som hängde 
i en kätting på en träställning av ek med en arm och hissades upp c:a 12 m i luften. 
Den eldades med ved eller kol. Elden skulle brinna hela natten. Papegojfyren var en 
föregångare till den s.k. vippfyren. För Kullens fyr användes till att börja med ved från 
den ekskog som successivt höggs ned på Kullaberg. Redan 1563 ersattes denna fyr av 
ett murat stentorn med blytak, vilket försågs med 12 talgljus i en cirkel. Runt ljusen satt 
glasfönster.

1577 utnämndes den berömde astronomen Tycho Brahe till ”fyrmästare” vid Kullen, 
en befattning som han behöll till sin död i Prag 1601. 1585 byggdes en ny fyr som 1624 
ersattes med en öppen stenkolseldad fyr. Det behövdes 6-7 hektoliter stenkol per natt 
för att klara fyrningen. Stenkolen hämtades från Helsingborg och transporterades av 
särskilda s.k. lyktebönder med häst och vagn till Kullen. På vissa sträckor hjälpte lokala 
fiskare även till med sjötransporter.

Vid freden i Roskilde 1658 blev Skåne och Kullens fyr svenskt. Freden innebar 
också att danskarna varje år skulle betala mer än 5000 daler silvermynt till Sverige från 
de fyrpengar, som passerande skepp fick betala i den s k Öresundstullen. 1749 revs det 
gamla fyrtornet och ersattes med ett nytt med en invändig trappa samtidigt som beman-
ningen utökades till två personer. Redan 1792 anpassades fyren till den nya typen av fyr-
båk, en öppen stenkolsfyr, där kolkorgen placerats över en skorstenspipa som fungerade 
som en vindtunnel genom hål i fyrväggen. På så sätt fick man ett kraftigare ljussken sam-
tidigt som kolförbrukningen minskade betydligt. Denna konstruktion varade till 1817 
då fyren byggdes om till en täckt stenkolsfyr. 1843 ändrades fyrljuset från koleldning till 
lampor med rovolja. 12 paraboliska mässingspeglar med en diameter på 48 cm mon-
terades, tre på var sida av en fyrkantig ställning, som genom ett lodsystem roterade ett 
varv på 8 minuter. Härigenom fick Kullens fyr för första gången en egen fyrkaraktär – ett 
blink varannan minut.  Fyren klassificerades som en omgående spegelfyr och ljusskenet 
syntes 50-60 km. Den tekniska utvecklingen innebar fler framsteg: 

1857 försilvrades mässingspeglarna, 1882 byttes rovoljelamporna mot envekiga 
fotogenlampor och 1899-1900 byggdes en helt ny fyr i granit och tegel en liten bit 
nordväst om den gamla och försågs med ett linssystem av 1:a ordningen bestående av 
tre linser (6 ton), urverk och lod (148 kg). Samtidigt monterades bättre fotogenlampor 
som innebar en högre ljusstyrka. 1907 gick man över till luxljus (fotogenglödljuslampa 
med eller utan tryck) och 1937 elektrifierades fyren med en 1000 W 110 V lampa som 
medför en styrka av 3,8 miljoner hefnerljus. Kullen blev därmed den ljusstarkaste fyren 
i Skandinavien.



Tidigaste fyr år:  1561
Nuvarande fyr år:  1900
Automatiserad år:  1979
Avbemannad år:  2008
Tornets höjd:  15 m
Lyshöjd över havet:  78,5 m
Lysvidd:   27,5 nm
Originaloptik:  12 talgljus, senare rovoljelampor
Nuvarande optik:  1:a ordn Barbier & Bernard dioptrisk planlins med bulls-
   eye och 7 inslipade ringar omgivna av ett varierande antal 
   katadioptriska prismaringar, 3 fack à 120°, roterande, 
   kvicksilverlagrad (c:a 20 l Hg).
Fyrapparat:  2x1000W 120V lampor
Övrig utrustning:  Landkabel, diesel, RC
Byggnadsmaterial:  Granit och tegel 
Tornets färg & form: Grått runt torn vid ett rektangulärt gult maskinrum.
Fyrplatsbostäder:  En 4-rums lägenhet med 2 enkla vindsrum disponeras av 
   SjöV:s fritidsnämnd. Fyrmuseum och servering finns.
Ägare:   SjöV äger fyren och fyrmästarbostaden.
Kontaktperson:  Per Sjögren, 0705-822372. www.kullensfyr.se.
Skydd enligt lag:  Föreslagen som statligt byggnadsminne och nationalarv. 
   Västra Kullaberg är naturreservat tillsammans med 
   omgivande marina miljöer.
Vägbeskrivning:  
Från Helsingborg väg 111 norrut genom Höganäs mot Mölle. Kör genom Mölle och 
passera vaktstugan till naturreservatet Västra Kullaberg. Från Ängelholm väg 112 mot 
Höganäs. Följ skyltar mot Kullabergs naturreservat.

Övrig information:
Kullens fyr ligger i västligaste delen av naturreservatet Västra Kullaberg, som bildades 
1971. Kullaberg tillhörde tidigare Krapperups gods, men förvärvades 1914 av Skånes 
Naturskyddsförening efter en pengainsamling. Syftet var att förhindra starka utländska 
exploateringsintressen för stenbrytning. Området kom att förvaltas av AB Kullabergs 
Natur, där Kungl Fysiografiska Sällskapet i Lund var störste delägare, fram till 1997, då 
Naturvårdsverket köpte hela reservatet. Fyren och den tidigare fyrmästarbostaden ägs av 
Sjöfartsverket medan den 2006 nedbrunna fyrvaktarbostaden idag är återuppförd som 
ett Naturum, som ägs av Naturvårdsverket. Här finns mycket information om Kullabergs 
natur- och kulturvärden såväl på land som i det angränsande havet. 

Du som besöker fyren och naturreservatet: Gå inte för nära de branta stupen ut 
mot havet och kättra absolut inte i dessa om du saknar utbildning! Inom reservatet 
förekommer inskränkningar i allemansrätten. Mer information om reservatet finns på 
www.kullabergsnatur.se.

Foto: Esbjörn Hillberg: Omslagsbild, interiörbild sid. 2, bilder sid. 4
         Anders Röös, Statens Fastighetsverk: Tylön sid. 4
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Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Svenska Fyrsällskapet, bildat 5 oktober 1996, är en ideell allmännyttig förening öppen 
för alla. Du är välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också 
kan läsa om på vår hemsida www.fyr.org. Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt 
kortare och längre fyrresor. 

Som medlem får du vår tidning Blänket fyra gånger per år. Tidningen är fylld med 
artiklar och gammalt och nytt om våra fyrar. 

Årsavgift för enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar 
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer 
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt 
medlemsregister. 

Kontaktperson: Esbjörn Hillberg 031-972148, esbjorn@hillberg.com

Helsingborg. Tylön

Kullen västra Nakkehoved, Själland i 
Danmark, papegojfyr

Hallands Väderö

Haken (Ven)


