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FYRNYTT 

Morups Tånge Fyrsällskap ordf. 

Det är en konstig tid vi lever i just nu, endera dagen 
tror man att pandemin snart är slut och vi kan leva 
som vanligt. Men så kommer nya besked om ökad 
spridning, och länder och regioner som stänger ner. 

Corona har såklart även drabbat vår verksamhet i 
Morups Tånge Fyrsällskap. Sedan utbrottet har vi 
dragit ner på våra visningar och hittills har vi bara hål-
lit en tredjedel av visningarna som vi har ett normalt 
år. 

Däremot är det full fart på byggnationen av vårt nya 
Fyr- & Fiskerimuseum och snart är själva bygget 
klart. Bakom byggnationen och målningen står Bosse 
och Tommy och Wiga har varit färgrådgivare. Vi hål-
ler även på att göra en inventeringslista på de saker 
och fiskeredskap vi har fått från fiskare i närområdet. 

Vi har dessutom tagit fram en policy om vad museet 
skall innehålla och hur det ska drivas. 

Renoveringen av vårt ”Fyrhus”, där vi planerar att 
hålla möten och sammankomster, var precis på väg 
att bli klart när pandemin bröt ut. Hittills har vi bara 
kunnat hålla en konstutställning i Fyrhuset i slutet av 
sommaren, på grund av pandemin, men vi ser fram 
emot att kunna utnyttja huset mer under kommande 
år. 

Nu blickar vi framåt mot 2021, och hoppas att ett vac-
cin snart gör sitt intåg. Vi planerar att öppna vårt mu-
seum till sommaren, och vi ser dessutom ett uppdämt 
behov från allmänheten att få komma upp i fyren igen 
och titta på den vackra utsikten. 

Hoppas att vi ses nästa sommar vid Morups Tånge. 
Glöm inte att hålla avstånd – och att tvätta händerna! 

Ordförande, Göte Johansson 
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Svenska Fyrsällskapets ordförande och grun-

dare, Esbjörn Hillberg,  har gått bort. 

Esbjörn har flera gånger besökt Morups Tånge 

Fyr, vid årsmöten och senast, vid vårt 175-års ju-

bileum. 

För att hedra hans minne har Morups Tånge Fyr-

sällskap lämnat en penninggåva till Svenska Sjö-

räddningssällskapet. 

Esbjörn tillsammans med sin fru Ulla samt Göte Johansson 
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Fyrvisningar under coronapandemin. 

Under 2020 har vi inte kunnat arrangera all-
männa visningar på det sätt vi gjort under tidigare 
år.  
Förra sommaren hade vi ofta runt 100-talet kö-
ande besökare under visningsdagarna och med 
de restriktioner som gällt kunde vi då inte ha såd-
ana visningar.  

Först beslutade vi i styrelsen att helt ställa in alla 
visningar, men i efter midsommar tänkte vi om 
och i början av juli gick vi ut med erbjudande till 
allmänheten om att kunna boka en visning för ett 
sällskap.  

Det skulle gälla sällskap om max 20 personer och 
det skulle vara corona-säkrat, innebärande att vi 
skulle tillhandahålla handsprit och plasthandskar 
samt att grupperna skulle informeras utomhus.  
Vi fick en omedelbar respons på detta erbju-
dande och fram till idag har vi haft ett 20-tal vis-
ningar med allt från 4 till 20 personer i de besö-
kande grupperna. 

Från styrelsen vill vi rikta ett särskilt tack till våra 
fyrvärdar som lojalt ställt upp vid dessa visningar, 
ofta med kort varsel, och därmed gjort det möjligt 
att ta emot besökarna.  
Visningarna har varit mycket uppskattade av de 

besökande grupperna, inte minst för att de i sam-
band med visningen fått berättad för sig om fyren 
och dess historia. 

Så länge coronarestriktionerna gäller ligger vi 
kvar med bokade visningar. Vi hoppas förstås att 
det till nästa sommar blir möjligt att öppna upp för 
allmänna visningar igen.  

Då kommer också vårt Fiskeri- och Fyrmuseum 
att vara klart. Våra besökare kan då fördriva tiden 
där medan de väntar på att få gå upp i fyren. Vi 
skall då också ha färdigt ett kösystem med num-
merlappar för de väntande. 
 
Vår medverkan i förra årets succé med Ljusfes-
ten i Morup måste vi tyvärr ställa in. Förmodligen 
tvingas vi även ställa in fyrvisningen på Annan-
dag jul. Hur det blir i påsk nästa år får vi se. 

Vad vi kan erbjuda besökare vid fyren just nu, 
utöver bokade visningar, är vår digitala tipspro-
menad. Den version som ligger på nätet nu är 
från i slutet av sommaren. Vi skall göra en ny 
version och siktar på att ha den klar innan jul. 

Visningsansvariga i styrelsen  
Tove Mattsson  
Yvonne Utbult  
Bo Bjerke 

 Stöd bevarandet av fyren och bli 

medlem i fyrsällskapet!  

Mer information finner du på  www.morupstange.se .  Vi finns 
även på sociala medier:         

  Instagram: mt_lighthouse_society  
  Facebook: Morups Tånge Fyrsällskap  
  Twitter:      MorupsF  

  Kontakta oss gärna via mejl: morupstange@gmail.com  

Detta hände för 151 år sedan vid Morups Tånge  

https://sv-se.facebook.com/pages/Morups-T%C3%A5nge-Fyrs%C3%A4llskap/300829386735311
https://twitter.com/tngefyr
http://www.morupstange.se
mailto:morupstange@gmail.com
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Fyr- och fiskemuseets uppbyggnad 

 

Efter det att under året större delen av det vi idag kallar fyrhu-
set blivit renoverat även invändigt, har vi sedan början av juli 
kastat oss över uppgiften att bygga om även det tredje huset, 
som vi än så länge kallar betonghuset, invändigt. 

Ett välgjort ritningsunderlag som Göthe Johansson tagit fram 
ligger till grund för den av styrelsen fastlagda ombyggnaden.  

Den första etappen omfattade rivning och utrensning av all 
kvarvarande utrustning, från kabelklammer och dito hyllor till 
rörstumpar och expanderbultar i väggar och tak. 

Vi (Bo Bjerke, Tommy Björkman och Per Mattsson) har varit 
på plats 1-2 dagar per vecka och efter första veckan var hu-
set rensat.  

Efter alla installationer som varit i huset såg väggarna ut som 
om en kulspruta fått härja på egen hand. 

Vi började därefter att göra i ordning den del av huset som 
skulle inhysa en sjöbod. Väggarna täcktes med plywoodski-
vor, undertaket spacklades, slipades och målades.  

Därefter monterades väggreglar, takstolar och tak, dess- 
utom golv av slätspont. Slutligen penslades innerväggar, reg-
lar och innertak med en blandning av tjära, linolja och ter-
pentin, ibland kallad roslagsmahogny, som tillhandahölls av 
Per.  
Allt för att ge en autentisk känsla i vår lilla sjöbod. 

I slutet av augusti var dörr, frontvägg och vindskivor tillver-
kade och målade. 

Sen gick vi över till att montera treetexskivor (en mycket po-
rös träfiberskiva) på väggarna i det större rummet, för att 
kunna erbjuda en yta för enkel montering av lätta föremål och 
informationsmaterial.  

Efter visst experimenterande med fästmetod hade vi fått upp 
skivorna i slutet av september. 

             /forts. 
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Vi införskaffade sedan på färghandelns rekommendation en kraftig 
reparationstapet att ha som underlag för målning.  

Denna limmades utan större problem på skivorna, och målades 
därefter i två omgångar i en varmgrå nyans. 

I skrivande stund, sista dagen i oktober, är även största delen av 
golvet lagt, och ett regelverk för mellanvägg mitt i rummet är på-
börjat. 

Återstående arbete omfattar läggning av några golvbräder, ytbe-
handling av golvet samt väggmålning i entrén. Vi räknar med att 
vara klara med detta under november. 

/Tommy Björkman 

 

Akvarellkurs 26/9 och 3/10 

Fyrsällskapet inbjöd alla Fyrvärdar och sty-

relse till en akvarellkurs under två dagar.  

Detta var som alternativ till den utflykt vi tidi-

gare gjort till andra fyrplatser. Det passade bra 

att kunna träffas utomhus under rådande om-

ständigheter. 

Vår konstnär i styrelsen Wiga Rosén funge-

rade som en mycket uppskattad lärare.  

Hon började med en allmän genomgång om 

akvarellmåleri och därefter fick vi hitta lämp-

liga motiv i omgivningarna. Under dagen gick 

Wiga runt och gav goda råd och kommentarer 

till våra alster. 

  


