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Lungö fyrplats 150 år
Lennart von Post (Foton sid. 15 Anders Nordin)

Först lite historik
Fyrplatsen köptes av Fortifikationsver-
ket på anbud av familjerna Elisabeth 
och Per-Anders Norlin samt Lisbet och 
Lennart von Post 1996. Fyren hade 
släckts av Sjöfartsverket 1988.

Sommaren 2001 återtändes fyren av 
de nya ägarna, med Sjöfartsverkets till-
stånd. Ett reportage med flera bilder finns 
på www.fyr.org/läsvärt. Den klassas där-
efter som OCCAS-fyr (tillfällig/säsong, 
men har hållits lysande hela året) och har 
en lysvidd på 9,6 Nm (c:a 2 mil).

Under de gångna åren har bostads-
huset och dess två lägenheter restaure-
rats av oss.

Förberedelser
Inför 150-års Jubileet beslutade vi oss för 
att det befintliga fyrtornet, som byggdes 
1926-27, måste renoveras. När det gjor-
des senast vet vi inte, men vi kunde kon-
statera att det verkligen behövdes, för att 
inte alltför stora fukt- och frostskador 

skulle uppstå. Planeringen av arbetet 
startade redan i februari 2010. Fruarna, 
Elisabeth och Lisbet, skötte ”marktjänst” 
och diverse passnings- och fotografe-
ringsarbeten. Om renoveringsarbetet 
kan du läsa på sid. 12.

Jubileumsfirandet
Vi beslutade att jubileet skulle hållas 
den 16 juli för att så många intresserade 
som möjligt skulle kunna vara med. An-

Lungö fyrplats.

Mycket folk var det och alla lät sig väl 
smaka av våfflorna.         Foto: S. Forsberg
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nonsering gjordes till alla Härnösands-
bor och sommarboende på ön. Särskild 
inbjudan gick till närboende medlem-
mar i Fyrsällskapet, nära släktingar till 
tidigare fyrpersonal och representanter 
för närliggande fyrplatser. 

Mellan klockan 13.00 till 17.00 bjöd 
vi alla besökare på nygräddade våfflor 
med saft och kaffe. Runt bostadshuset 
upptogs snart varje möjlig sittplats av gäs-
ter som verkade uppskatta våffelfesten.

Vid 15-tiden gjordes ett avbrott för 
en liten Jubileumsceremoni. Elisabeth 
hälsade alla hjärtligt välkomna. Lennart 
gav en historisk återblick från de första 
tankarna 1857 på en angöringsfyr till 
Härnösand och Ångermanälven, till nu-
tid. Fyrsällskapets ordförande Esbjörn 
Hillberg höll ett jubileumstal för fyren 
och till de nuvarande ägarna. Detta tal 
avslutades med att ägarna fick dra i en 
skruv var, till den minnesplatta som 
överlämnades från Fyrsällskapet. Däref-
ter utropades ett fyrfaldigt leve för fyren 
på uppmaning av Esbjörn. 

Några personer med särskilt förhål-
lande till platsen presenterades: Birgitta 
Montelius, vars farfars far, Viktor Mon-
telius var Lungös första fyrmästare. Jan 

Sjöstedt, vars far var Lungös sista ordi-
narie fyrmästare. Samt Tore Olsson, vars 
far, till och från, vikarierade för de sista 
fyrmästarna på Lungö under lång tid.

Jan Sjöstedt och Anders Törner upp-
vaktade fyrägarna med uppskattade gåvor. 

Totalt uppskattade vi antalet besö-
kare till c:a 120 personer, och ett gene-
röst bidragande till fyrens upprustning 
och fortsatta underhåll fann vi i den 
frivilliga ”sparbössan”. Även på söndagen 
fick vi besök av några intresserade som 
haft förhinder på lördagen.

Lennart ger en historisk återblick och Per-Anders skruvar upp minnesplattan. 

Vi vill passa på att tacka alla trevliga besökare för att Ni gjorde detta jubileum till ett 
glatt minne för oss.
                                    Elisabeth och Per-Anders Norlin & Lisbet och Lennart von Post

Esbjörn Hillberg och fyrägarna utbringar 
ett fyrfaldigt leve för 150-åringen.
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Fasadrenovering av Lungö fyr 2010
Lennart von Post

Planeringen av arbetet startade redan i 
februari. Per-Anders konstruerade en fa-
sadkorg samt därtill konsoler, som kunde 
fästas i befintliga bultar i lanterninbröst-
ningen och pallas upp på balkongkan-
ten. Fasadkorgen utfördes av alumini-
umprofiler och en smed anlitades för 
svetsningsarbetet. Korgen försågs med 
två el-vinschar, en i varje gavel. Dessa 
kompletterades med kedjor och 4-skur-
na handtaljor för full säkerhet. Korgens 
bredd täckte arbetsmässigt en femtedel 
av omkretsen.

Lennart utredde färgvalet. Efter mäng-
der av referensutredningar med hjälp av 
bekanta konsulter, Sjöfartsverkets un-
derhållsspecialister och flera färgtillver-
kare föll valet på Keim Granital Silikat.

Måndagen efter midsommarhelgen 
startade arbetena på fyrplatsen. Den be-
fintliga putsen, som bestod av grov sprit-
puts, skrapades med hårdmetallskrapor, 
så att all gammal plastfärg, andra okända 
färger, svart tjära, olika lavar och stora 
delar av ytan avlägsnades. Det blev några 
skottkärror. Cirka tre femtedelar av ytan 

För ett säkert arbete behövdes en fasadkorg..
Per-Anders konstruerade den..

Lungö fyrplats fyller 150 år 2011. Inför ju-
bileet beslutade vi oss för att det befintliga 
fyrtornet, som byggdes 1926-27, måste re-
noveras. När det gjordes senast, vet vi inte, 
men vi kunde konstatera att det verkligen 
behövdes, för att inte alltför stora fukt- och 
frostskador skulle uppstå.

Korgen är nu klar att hissas upp. Renoveringsbehovet syns tydligt.
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behandlades därefter med Algicid mot 
lav och annan påväxt. Därefter ströks 
ytorna först med ett varv grov silikatfärg 
och därefter med ett varv fin silikatfärg. 
Totalt gick det åt 160 kilo färg. Den 16 
augusti drogs de sista penseldragen och 
fasadkorgen kunde hängas upp i ett för-
rådstak. Fram till denna dag hade vi tagit 
oss endast två veckors ”semester”. Med 
några få vind- och regnuppehåll hade vi 
lagt ner 400-450 timmars arbetstid. 

Fredagen den 20 augusti, dagen före 
Internationella fyrdagen, bytte vi ut de två 
svårt rostskadade plåtarna i lanterninen 
till glas. Vi hade nämligen fått med fem 
reservglas vid köpet av fyrplatsen. Från 
lanterninen har man nu 360º sikt, men 
det känns som en dubblering. Högbonden 
och Hemsö Hatts 208m höga topp ligger 

Det omfattande skrapningsarbetet har på-
börjats.

Vi är högt uppe. Skönt med en stabil platt-
form att arbeta ifrån.

i denna sektor. 55 besökare fick uppleva 
detta under lördag och söndag.

Målning av lanternin och räcken 
kvarstår till våren 2011, då luftfuktighe-
ten är lägre samt inga ställningsarbeten 
erfordras, som kan skada arbetet. 

Mycket arbete var det, men slutresultatet 
blev gott.


