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Bovbjerg Fyr 
Fyrvej 27     
7620 Lemvig     Opført 1877 
Lemvig Kommune   Tromlelinse 
Ringkøbing Amt    Tårnhøjde 26 m 
 
Fyrgården består af et sammenhængende symmetrisk bygningsanlæg med boli-
ger, udhuse og fyrtårn. Bygningerne er murede og facaderne overfladebehand-
let med maling på anlæggets yderside. Mod gården fremstår bygningerne i rødt 
blankt murværk. Det runde tårn har aftagende diameter opefter. Tårnet har et 
profileret naturstensbånd forneden og en stor tilsvarende gesims med rundbue-
friser under omgangen. Tårnet er forbundet til boligbygningerne med zinktag-
tækkede buede korridorbygninger. 
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Den cylindriske originale lanterne er forankret på en brystningsmur og har dia-
gonaltstillede sprosser samt et klokkeformet jernpladetag.  
 
Tagene på de øvrige bygninger er henholdsvis natur- og eternitskifer. Den 
nordlige længe i anlægget har mange originale bygningselementer, hvorimod 
sydlængen brændte i midten af 1970´erne. Efterfølgende blev al interiøret samt 
yderdøre og vinduer udskiftet i denne længe. 
  
Anlægget fremstår som en god helhed, der rummer betydelige bevaringsværdi-
er især i kraft af sin samlede lukkede bebyggelsesplan men også på grund af de 
mange bearbejdede bygningsdetaljer og sin historiske betydning for såvel 
skibsfarten som lokalsamfundet. Fyret har tillige en flot og markant beliggen-
hed i det åbne landskab.  
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Nordre Rønner 
Vesterø Havn 
9900 Frederikshavn   Opført 1880 
Frederikshavn Kommune   Linsefyr 
Nordjyllands Amt   Tårnhøjde18 m  
 
Fyranlægget er et 3-fløjet bygningskompleks med et rundt tårn og en runding 
med korridorer til tårnet, som lukker gårdrummet på den 4. side. Bygninger er 
opført af granit, henholdsvis kvadre på tårnet og uregelmæssige sten på de øv-
rige bygninger. Taget er skiferbelagt dog har rundingen zinktag.  Nord for tår-
net ligger et tilsvarende udhus.    
Bygningerne er i dårlig vedligeholdelsesstand men meget original i såvel mate-
rialer som rumopdeling.  
Anlægget er placeret som eneste bygninger på en lille øgruppe nord for Læsø.  
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Skjoldnæs Fyr 
Skjoldnæsvej 8    Ingeniør Theodor Wedén  
5985 Søby    Opført 1881 
Ærøskøbing Kommune   Roterende linsefyr 
Fyns Amt     Tårnhøjde 22 m 
 
En anlægstype som findes flere steder i landet med et 3-fløjet anlæg, som luk-
kes med buede gange ved tårnet. Det runde tårn er af fint tilhuggede granit-
kvadre. Under omgangen er rundbuede konsolbårne udkragninger og lanternen, 
som har trekantede glas hele vejen rundt, afsluttes af et klokkeformet kobbertag 
med en udluftningshætte.  
Boligbygningerne er opført i rødt murværk på granitsokkel og har eternitskifer-
tag. Der er nyere vinduer, som er opsprossede enkeltglasruder med kitfalse.  
Nord for fyrgården ligger mindre træbeklædte udhuse samt et maskinhus med 
overbygning til kystudkig.  
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Æbelø Fyr 
Æbelø 
5400 Bogense    Opført 1883 
Bogense Kommune   Linsefyr 
Fyns Amt    Tårnhøjde 18 m 
 
Anlægget er et trefløjet boliganlæg, hvor et buet gangforløb lukker gården mod 
tårnet. Tårnet er opført af smukt tildannede granitkvadre med en lanterne, som  
har trekantede glas hele vejen rundt. På taget er en kobberhætte. De øvrige 
bygninger er murede - rød, blank mur og har skifertag, i rundingen dog zinktag.  
Anlægget er meget velbevaret med stort set alle originale bygningsdele intakte. 
Nye tilføjede elementer er tilpasset det eksisterende. 
Hele anlægget har høj bevaringsværdi såvel historisk som arkitektonisk. Alle 
materialer i bygningen harmonerer med husets oprindelige udtryk. Eneste und-
tagelse herfra er den nye lampeteknik i tårnet, hvor der er nye og fremmede 
solceller, batterier og lyskilde.  
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Lodbjerg Fyr 
Lodbjergvej 33     
7770 Vestervig    Opført 1884 
Sydthy Kommune   Roterende linse 
Viborg Amt    Tårnhøjde 35 m 
 
Et samlet fyranlæg med et højt granittårn, som er forbundet til boligbygninger i 
det trefløjede anlæg med buede korridorbygninger. Husene er opført i rødt 
blankt murværk med sandstensbeklædninger på gavlene og eternitskifer på sa-
deltagene. Tårnet har en konsolbåret omgang, hvorpå lanternen er fastgjort. 
Der er mange bevarede bygningsdetaljer i anlægget, såsom fyldingsdøre, op-
sprossede dannebrogsvinduer, bræddegulve og profilerede gerichter. Fyrets 
originale urværk med lodtræk, som driver linsen rundt, er ligeledes intakt og 
anvendes stadig ved strømsvigt.      
Det samlede anlæg rummer stor autencitet og er i kraft heraf et af de mest hel-
støbte anlæg på Vestkysten fra slutningen af 1800-årene. 
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Hirsholm Fyr 
Hirsholm by    Opført 1838   Opført 1887 
9900 Frederikshavn   Spejlapparat   Linsefyr 
Frederikshavn Kommune         Tårnhøjde 27 m 
Nordjyllands  Amt    
 
Der er to fyrtårne på Hirsholmene. Det ældste er sammenbygget med fyrme-
sterboligen og er ikke længere i funktion. Boligbygninger er ombygget flere 
gange og har bl.a. fået udskiftet vinduer og yderdør og har fået malerbehandlet 
de tidligere kalkede facader.  
Det nyere fritliggende tårn er velbevaret med mange originale bygningsele-
menter såsom døre, vinduer, trappe, lanterne m.m. Tårnet er opført af kvadrati-
ske tilhugne granitkvadre og har et profileret gesimsbånd over døren samt en 
svag udkragning under omgangen. 
De tilhørende boligbygninger er ligeledes opført i granitkvadre mens maskin-
huset og diverse udhuse er opført i groft tildannede uregulære granitblokke. 
Der er foretaget vindues- og dørudskiftninger på alle bygninger. 
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Fornæs Fyr 
Fornæsvej 3-7    G.N. Holgreen 
8500 Grenå    Oprettet 1839 - opført 1892 
Grenå Kommune    Roterende fyr 
Århus Amt    Tårnhøjde 27 m 
 
Tårnet er et højt fritstående granittårn, som afløste et fyr i fyrboligen fra 1839 
af Holgreen. Anlægget består derudover af udhus, 2 boligbygninger samt kon-
tor og kystudkig. Tårnet er med sine groft behugne granitkvadre velbevaret. De 
øvrige omliggende bygninger er ombyggede med eller for den nyeste kontor-
dels vedkommende opført af materialer, som ikke harmonerer med det oprinde-
lige anlægs bygningsudtryk.  
Helheden i dette meget tidlige fyranlæg er kulturhistorisk interessant - og beva-
ringsværdigt.    
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Omø Fyr 
Fyrvej 70      
4230 Omø   Opført 1893-94 
Skælskør Kommune  Tromlelinse 
Vestsjællands Amt  Tårnhøjde  22 m 
 
Rundt, muret fritstående tårn med 2 boligbygninger og udhuse omkring en 
gårdsplads. Tårnet har naturstensomgang og en lanterne med rombeformede 
glas i skråtstillede sprosser. Anlægget er relativt intakt, men med en del byg-
ningsændringer i boligerne. Anlægget har stor identitetsskabende værdi for øen 
og er som sådan bevaringsværdigt.    
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Helleholm Fyr 
Lillegade 13, Agersø  Oprettet 1846 
4230 Skælskør   Opført 1899-1900 
Skælskør Kommune  Linsefyr 
Vestsjællands Amt  Tårnhøjde 12 m 
 
Et fritliggende muret firkantet tårn med muret brystningsmur på omgangen og 
vandrette røde teglstensbånd på facaderne. Taget er af rødmalet jern med en 
vindfløj øverst. De oprindelige udhuse fra tårnets opførelse er nu fjernet. Tår-
net afløste et jerntårn.   
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Blåvandshuk Fyr 
Fyrvejen 106    Oprettet 1888 
6857 Blåvand    Opført 1900 
Blåvandshuk Kommune   Roterende linseapparat 
Ribe Amt    Tårnhøjde 39 m 
 
Tårnet er et højt firkantet betontårn på en granitsokkel med murede detaljer 
omkring dør, vinduer og gesims. Det fritstående tårn spidser ganske svagt mod 
toppen. Den tilhørende bolig og udhus er placeret sydøst for tårnet. Bygninger-
ne er murede, med pudsede facader,  skifertag og nyere vinduer med helruder. 
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Lanternen er cylindrisk med kegleformet tag af galvaniserede plader. Omkring 
lanternen er en støbt omgang med brystningsmur og nyere gelænder. 
Fyrets originale bygningselementer er stort set intakte. Den støbte trappe med 
trætrin, fyldingsdøre, flere sprossede hårdttræsvinduer, granitsokkel og -trappe,  
klinkegulv samt en stor del af det faste inventar er bevaret.  
Ved elektrificeringen af lampen fjernedes snoretækket til lodderne, som hang i 
trappelysningen for at trække linsen rundt.  
 
Fyret er meget markant i landskabet og er historisk set et vigtigt led i sikringen 
af sejladsen langs den jyske vestkyst. 
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Keldsnor Fyr 
Rathvej 8, Sønderho 
5935 Bagenkop    Opført 1905 
Sydlangeland Kommune   Linsefyr 
Fyns Amt    Tårnhøjde 34 m   
  
Fyranlægget består af 2 boligbygninger, 2 udhuse, et maskinhus og et tårn om-
kring en gårdsplads. Det ene udhus er en træbygning med paptag, mens det øv-
rige byggeri har murede og kalkede facader samt eternitskifertag.  
Anlægget er et særdeles velbevaret kulturmiljø. Et godt eksempel på et af de 
åbne anlæg, der er opført omkring 1900 som efterfølger af de aksefaste anlæg.        
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Lyngvig Fyr 
Holmsland Klitvej 109     
6960 Hvide Sande   Opført 1906 
Holmsland Kommune   Roterende linseapparat 
Ringkøbing Amt    Tårnhøjde 38 m 
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Det høje murede fritstående runde tårn er placeret på toppen af en klit. Tårnet 
står på et støbt fundament afsluttet med en granitsokkel. Indvendigt står vægge 
lodrette men murtykkelsen aftager opad, således at tårnet fremstår svagt konisk 
i det ydre. Den nederste del er kvaderpudset og indgangen markeret med bl.a. 
en segmentfronton. Under omgangen er en profileret gesims, lanternen er cy-
lindrisk med et tag af jernplader, som afsluttes af et spir med forsiringer. Origi-
nale fyldingsdøre og sprossede vinduer af hårdttræ er bevarede. 
 
Nedenfor klitten er fyrgården beliggende. Den består i dag primært af en bolig-
længe i 1½ etage samt et overfor liggende udhus. Husene er murede og pudse-
de, de har henholdsvis eternitskifer og tagpap på sadeltaget. Der er isat større 
ovenlysvinduer og opført flere glatte skorstenspiber på boliglængens tag. Der 
er overalt udskiftet vinduer, nogle med helruder nogle som dannebrogsvinduer 
med en sprosse i underrammen.  
 
Tårnet er meget markant i landskabet og sammen med de øvrige store hvide fyr 
på den jyske vestkyst vigtige historiske monumenter. 
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Spodsbjerg Fyr 
Fyrstien 1 
3390 Hundested   Oprettet 1845, opført 1907 
Hundested Kommune  Tromlelinse 
Frederiksborg Amt  Tårnhøjde 9 m   
 
Et mindre atypisk muret og hvidmalet firkantet tårn med en kvadratisk lav ud-
bygning. Fra den lave tilbygning fører en udvendig trappe op til omgangen, 
som er omgivet af et enkelt jerngelænder, som også findes på udbygningens 
tag. Lanternen er rund med kvadratiske buede glas og har på taget en karakteri-
stisk krone. Der er en bloktandsgesims med små blændingsfelter under som 
hovedgesims. 
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Svaneke Fyr 
Skovgade 28 
3740 Svaneke   Opført 1919-20 
Neksø Kommune   Rotationslinse 
Bornholms Amt   Tårnhøjde 18 m  
 
Fyranlægget består af et firkantet sandstenstårn og 2 boligbygninger, 1 ma-
skinhus og udhuse.  Det er et relativt nyt anlæg, hvor det støbte betontårn er 
beklædt med  Nexø sandsten. Det har granitgesims og jernlanterne med buede 
glas og kegleformet tag. De øvrige bygninger er opført i rød, blank teglstens-
mur med strømskifter i gavlene og røde halvvalmede vingeteglstage. Der er 
overalt sprossede vinduer og fyldingsdøre.  
De nyere boligbygninger er velbevarede eksempler på en type boliger, som op-
førtes flere steder i landet på denne tid. 
 
 
 


