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Härnösand fick tillbaka sin angöringsfyrs, 
Lungös, fyrlins
Lennart von Post

För 85 år sedan byggdes ett nytt fyrtorn 
på Lungö fyrplats. Det försågs med en 
modern svensk lanternin av III:e ordning-
en, mindre modellen. Diametern var 2,5 
m och totalhöjden 3,6 m. Denna lanter-
nin var den första av en helt ny typ med 
speciell utformning. Den hade en ”luftlå-
da” som löpte runt hela lanterninen med 
luftintag och utsläpp vid varje lanternin-
ruta för att undvika kondensbildning.

Fyrlågan utgjordes av en Dalénbrän-
nare för glödnät. Till denna fanns 2 st. 
Dalénblandare (den ena i reserv), tryck-
regulator och 30 st. gasbehållare. Gas-
förbrukningen var 3,5 l/tim. Fyrlinsen 
drevs runt med hjälp av gastrycket via 
Dalénblandarna. 

Linsapparaten av AGA:s fabrikat och 
av 3:e ordningen, hade 30 cm fokaldis-
tans och var sammansatt av 6 fält vardera 
omfattande 60°. Varje fält utgjordes av en 

rund planlins (dioptrisk) och koncentriskt 
däromkring anbringade katadioptriska 
linsringar. De två helrunda planlinserna 
bildade dörrar. Ljusstyrkan ökades till 
80.000 candela och fyrljusets räckvidd 
blev ungefär 20 nautiska mil (37 km).

Fyrkaraktären var 3 korta tätt på 
varandra följande blänkar var 20:e sek. 
Eller exakt 0,45 + 2,88 + 0,45 + 2,88 
+ 0,45 + 12,89 = 20 sek. Kostnaden för 
fyrapparaten var 25 750 kr. Montagekost-
naden tillkom med 795 kr.

Genom att fyrapparaten var själv-
gående innebar det att vakthållning inte 
behövdes under nätterna, och persona-
len kunde därför reduceras. Om fyrap-
paraten råkade ut för någon störning så 
gick automatiskt ett larm till fyrbostä-
derna. Som kraftkälla till larmet använ-
des ett 4-celligt Jugnerbatteri.

Fyren blev den andra i ordningen 
i Sverige, som utrustades med en själv-
gående roterande 3:e ordningens linsap-
parat med Dalénljus. Den första sattes 
upp i Örskärs fyr vid en ombyggnad 
1925. AGA:s världspremiärvisning av 
konstruktionen skedde 1923 i Göteborg.

När fyren elektrifierades 1964 beslu-
tades att den skulle skärmas vilket inne-
bar att den sektoriserades. Linsen ersattes 
då av en 4:e ordningens (500 mm) diop-
trisk trumlins med 5+5 inslipade ringar 
samt röda och gröna sektorsglas. 

Den första linsapparaten sattes sena-
re upp som utsmyckning i Sjöfartsverkets 
reception på huvudkontoret i Norrkö-
ping. Vid en ombyggnad av huvudkonto-
ret ersattes linsen av annan utsmyckning. 

”Gotlandsbolaget” lät bygga ett nytt 
fartyg 1993. När VD:n för bolaget, Gus-
tav Myrsten, besökte Sjöfartsverket i 

Linsen i Silja Europas Konferensreception.
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samband med byggnationen upptäckte 
han att den vackra fyrlinsen var borta. 
Detta resulterade i en utlåning av linsen 
till den nya färjan som byggdes i Tysk-
land, dit också linsen skickades och sat-
tes upp som utsmyckning i Konferensav-
delningens reception. P.g.a räntekaoset, 
som strax därefter inträffade i Sverige, 
kom färjan att hamna hos ett annat re-
deri och få namnet Silja Europa.

I september 2006 fick jag några fo-
ton på linsen, tagna av Karl-Heinz Voreg-
ger ombord på Europa. Detta kom också 
på tal när Magnus Rietz i december 2007 
satte upp sin ”Sjömärkesutställning” på 
Murberget i Härnösand. När jag senare 
tog upp frågan med min gode vän Hans 
Modig, som varit skeppare på andra Sil-
jafärjor, nämnde han att rederiet numera 
var sålt till Estland. Detta föranledde mig 
att i januari 2008 skriva till Sjöfartsverket 
och föreslå att linsen borde lämnas till-
baka, samt att det fanns ett stort intresse 
av att få den till Härnösand.

Av olika anledningar drog det ut på 
tiden. Under sommaren 2011 togs ärendet 
upp igen. Esbjörn Hillberg och underteck-
nad kom med nya detaljer kring utlåning-
en. Christian Lagerwall på Sjöfartsverket 
skrev till Silja Line, och i november 2011 
var det klart att linsen skulle lämnas till-
baka. Samtidigt blev det klart att Härnö-
sands kommun skulle få låna linsen. Detta 
stöddes av ett positivt engagemang från 
kommunalrådet Fred Nilsson. Men det 
dröjde ända till den 27 mars 2012 innan 
Per-Anders Norlin, Sören Häggström och 
undertecknad fick möjlighet att hämta lin-
sen ombord på Silja Europa. Hon gjorde 
då en så kallad Stockholmskryssning, alltså 
låg kvar i Stockholm under dagen. 

Vår resa från Härnösand startade da-
gen innan. Per-Anders och jag körde om-
bord vår lånade transportbil kl. 07.15. På 
plan 12 fanns linsen. Först demonterades 

skyddsbågen, som skulle skydda mot sjö-
rullning. Själva linsen, som väger närmare 
400 kg, skruvades isär i sina 6 delar, stati-
vet delades i 2 delar och de 2 rotationsap-
paraterna togs bort. Det fanns lyckligtvis 
en intern person- och transporthiss från 
receptionen direkt ner till bildäck, så 
nedtransporten gick bra. När vi körde av 
Europa blev vi förvånade att klockan bara 
var 13.00. Efter 44 mils resa var vi åter i 
Härnösand på kvällen. 
Dagen därpå monterades linsen upp på 
Technichus, ett sciencecenter i Härnö-
sand, med hjälp av deras två tekniker.  
Den fick en mycket fin placering i ett yt-
terhörn med fönster mot norr och väster.

Under tre tillfällen sedan dess har 
jag berättat om Härnösands maritima 
historia och fyrarnas betydelse för sjöfar-
ten för tillsammans drygt 100 elever ur 
klasserna 1–4 på Gerestaskolan. Detta 
har skett i direkt anslutning till fyrlinsen. 
Samtliga elever har sedan fått bygga var-
sin liten, lysande, fyrmodell under led-
ning av Technichus pedagoger.

I början av juni skall samtliga elever 
i klass 4-6 vid Brännaskolan få höra sam-
ma berättelse i anslutning till Härnö-
sands hamnfyr, med utsikt mot Ström-
skatens fyr på Lungön.

Elev med sin fyrmodell.
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