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NYHETER

TUNGENES
Det var sensommer, bølge-
skvulp, måkeskrik og Vamp. Det 
var solnedgang og lett bris fra 
nord – nord-vest. Det var 2500 
besøkende på jubileumskon-
sert, og alle satt bare rett ned og 
«nøyd det».

Det er slike kvelder som gjør 
at nå kan høsten bare komme. 
For på tuppen av Tungenes fyr 
fikk vi alle et glimt av sol og som-
mer. Et tjuetalls båter lå og dup-
pet langs bergene, og som om 
ikke alt dette var nok fikk vi alle 

se selveste Statsraad Lehmkuhl 
skli høyreist og stolt forbi, med 
kurs mot Lerwick, Skottland.

– Det var prikken over i’en det, 
sier en svært fornøyd kultursjef 
i Randaberg kommune, Anders 
Jaarvik, om Lehmkuhl passerin-
gen. Han medgir at han har vært 
ivrig på oppdateringene til yr.no 
de siste ukene.

– Nå fikk vi full klaff. Bedre 
vær enn dette kunne vi ikke 
drømt om!

ELISABETH RISA
elisabeth.risa@aftenbladet.no

Jubileumskonsert  Tungenes fyr 150 år

Magisk!
 Det ble nydelige øyeblikk på Tungenes fyr da 

Vamp spilte friluftskonsert i havgapet.

Tungenes fyr

 Etablert i 1828.
 Et talglys i et loftsvindu i Tunge-

vågen viste tidligere fiskerne inn til 
Stavanger.
 Etter siste utbygging i 1959 besto 

anlegget av selve fyret, et uthus, 
samt fyrvokter- og fyrbetjentbolig.

  I 1984 blei fyret avfolka og erstat-
ta med ei lykt på skjæret «Bragen» 
utenfor neset.
 Jubileet i år markeres med flere 

arrangement. Sjekk www.randaberg.
kommune.no for nærmere informa-
sjon. 

1. Øyvind Staveland i slaget, slik vi er kjent med å se han. 2. – Kjempeflott, 
sier Torunn Molde, her sammen med Per Weibell. 3. Kjell Ståle Ims hadde med 
fotoapparatet og tok mange bilder under jubileumskonserten. – Herligt, sa han 
om hvordan han hadde det på konsert. 4. Andrea Kristine Bø (3) sammen med 
Celina Skåde Vervik (4) koste seg på konsert med Vamp i går kveld. 5. Arnt 
Emil Frostestad sammen med sønnen Mathias (7). 6. Rundt 2500 fikk med 
seg jubileumskonserten i går. 7. Langs steingjerdet satt Aud Bente Aaberg 
sammen med samboeren Mons Randeberg. De to hadde bare en ting å si; 
– Fantastisk! 8. Kaja Ottesen Ingebrigtsen sammen med mamma Ingrid 
Ottesen. De to nøt sommerkvelden på Tungenes fyr. ALLE FOTO: TOMMY ELLINGSEN
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