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Nyhetsbrev från Morups Tånge Fyrsällskap

Morups Tånge Fyr har fått en lillebror!

I detta nummer:

Smedjebackens båtklubb har med ideellt arbete tillverkat två nerskalade kopior av fyren Morups Tånge. Per
Laurentz berättar historien bakom projektet:



Morups Tånge fyr har fått en
lillebror i sjön Barken



Stormvarningssignaler



De första som arbetade i Morups Tånge



Vad betyder Oc WRG 8s 8M?



Nya handledare i fyren

Iden väcktes en kväll på vår klubbholme Svinö. Vi ville
flytta vattenpumpen och bygga ett litet hus till den.
Valto Lahnalampi på P&V rörsvets tände på iden. Han
skulle svetsa en liten enkel fyr liknande sak. Ca metern hög med en lampa i.
Gunnar Persson på MVUSAB hörde om iden och antog utmaningen att rita fyren. Han studerade olika fyrar och fastnade för Morups Tånge. Det lilla projektet blev nu ett klart större
projekt. När vi ändå tog fram ritningar och material beslutades att bygga två exemplar.
Fyrarna blir 3 meter höga med en diameter på 95 cm.
Den ena till vår klubbholme och den andra till Lövhällarna i sjön Barken. Lövhällarna har idag en enkel fyr
på vinkeljärn, den ersätts nu med denna fyr.
Gunnar som är konstruktör på MVUSAB ritade och
konstruerade fyren i ett 3D ritprogram. Material och
skärritningar togs fram. Rostfri plåt skars och svetsades av P&V rörsvets. Fyren lackerades med 2 comp
färg och en blå rand målades. Originalet har ett svart band men då vår klubbfärg är blå så valdes den kulören.
Kanske vill Morups Tånge ändra sin färg när de ser hur bra det blev.
Ett fäste togs fram och gjöts fast på stenarna där fyrarna skall stå. En fyrlins
hittades i ett uthus och monterades i den ena fyren. Klubbholmens fyr kommer
att lysa med vitt fast sken. Lövhällsfyren enl tidigare ljus FL 3S. Fyrens position
är 60 ̊ 5.551N 15 ̊32.824. Mellan
Smedjebacken och Söderbärke i sjön
Barken. 1.a augusti monterades första
fyren på vår klubbholme. El och vatten kopplades in och fyren lyser nu
nattetid. Fyren på Lövhällarna monterades och driftsattes söndagen
den18.e september. Vid en mindre
ceremoni utsågs Gunnar Persson och Per Laurentz till fyrmästare och försågs
med varsin fyrmästarmössa / kepa.

Planerade fyrvisningar
- Annandag jul 26/12 kl. 13.0015.00
Privata visningar genomförs
tills vidare enbart under helger.

Välkommen!

Vill du hjälpa till med att
visa fyren?
Vi vill gärna komma i kontakt med
medlemmar eller andra intresserade som kan tänka sig att hjälpa
till med att visa fyren för bokade
grupper.
Skriv några rader till oss om du är
intresserad. Vi ser till att du får utbildning för jobbet.
morupstange@gmail.com
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Stormvarningssignaler

Stormvarningssystem i början av 1900-talet bestod i uppsättande av koner (trattar) och klot i skilda kombinationer
beroende av förväntad vindstyrka och vindriktning.
År 1873 bildades den svenska vädertjänsten som på den tiden
hette Statens Meteorologiska Centralanstalt (MCA).
Den 1 juli 1874 utkom den första svenska väderbulletinen. Den
innehöll uppgifter om tryck, temperatur, vindhastighet och vindriktning samt en sammanfattning av vädret med väderkarta från ett
tiotal svenska och tiotal utländska väderstationer.
När SMHIs föregångare MCA i slutet av 1800-talet och början
av 1900-talet förstod att en storm var på gång utfärdade man en
varning. Problemet var att nå ut till berörda i tid.
Stormvarningsstationer upprättades 1905 på 27
platser utefter västkusten. 1906-1907 även sydkusten, varvid antalet stationer ökar till 46. 1913
beslutades att hela svenska kusten skulle infattas i
systemet. Från att i första hand gagnat fiskenäringen gällde nu att informera sjöfarten i stort.

Ölands S. udde

Genom telegraf och telefon kunde stormvarningen snabbt nå telegrafstationer och enskilda med telefon, men sedan återstod problematiken att vidarebefordra uppgifterna till fiskare och andra berörda.
Detta gjordes på två sätt. Dels sattes stormvarningstelegrammen
upp på särskild anslagstavla vid varje varningsstation, och dels
inrättades signalmaster vid vissa stationer, bl a Morups Tånge.
Signaleringen bestod av koner (trattar) och klot i skilda kombinationer beroende av förväntad vindstyrka och vindriktning.

Utdrag från Svenska Vetenskapsakademiens årsbok 1915
Årsberättelse för Statens Meteorologiska Centralanstalt

Vet du något om dessa konor?
Vid fyren ligger dessa flätade konor. Vi misstänker att det är de gamla konorna och klot
som tidigare användes som stormvarningssignaler.
Om någon av läsarna känner till mer om
dessa så skulle vi vilja få kontakt. Kanske det
är möjligt att man skulle kunna kopiera dessa
för att återuppbygga stormvarningssystemet
Kontakta oss via : morupstange@gmail.com

/Anders Wikström
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De första som arbetade i Morups Tånge, fyrmästare
Rosenström, fyrvaktare Borgholm och fyrbiträdet Olsson.
Morups Tånge må idag vara en underbart och (för att vara fyrplats) tillgängligt rekreationsplats beläget mitt i Morups Tånge Naturreservat men under fyrens bemannade år var fyren och dess omgivning framför allt en arbetsplats. I den numera privata tjänstebostaden bodde fyrmästaren, fyrvaktaren och fyrbiträden med familjer.
Fyrmästaren var befälhavare och ekonomiskt ansvarig. Det
var bara vid de stora förstaklassfyrarna som bemanningen
bestod av både en fyrmästare, en fyrvaktare och en eller
två fyrbiträden enligt en förordning över fyrarnas skötsel
från 1827. Varje fyrplats skulle dock ha en fyrmästare och
till fyrmästare ”antages företrädesvis i tjänst varande eller
avskedade underofficerare vid flottan, vilka äro kända för
duglighet och gott uppförande samt äga nödiga krafter och
hälsa” enligt förordningen.
Om sådana inte fanns tillgänglig kunde den utses som "är
till stadgad ålder komna, kunna läsa, räkna och skriva samt
äro kända för nykterhet, ärlighet och i övrigt gott uppförande".
Fyrmästarens viktigaste uppgifter var att ansvara för att fyrplatsen hölls i gott skick. Att fyrljuset var tänt enligt
reglementet och att leda och fördela arbetet vid fyren. Fyrmästaren förde bok över vakthållning, materialförbrukning och väderobservationer. Vid dålig sikt skulle han se till att mistsignalering skedde, på de fyrplatser där man
hade utrustning för detta.
Fyrvaktarens viktigaste uppgifter var att sköta fyrljuset, att underhålla fyranordningarna och att hålla byggnader
och övrigt i gott skick. Smuts på linserna gjorde att ljuset snabbt avtog i styrka och linserna behövde därför
dammas av med en fjädervippa eller hårpensel så ofta som tillfälle gavs. Vid behov skulle linserna rengöras med
sprit och minst en gång per år skulle linserna poleras med krita.
Under dagen skulle linssystemet dessutom täckas över med ett tygstycke
så att hettan från solljuset inte skulle förstöra lampor och brännare placerade i linsens brännpunkt eller orsaka en eldsvåda.
Linsen övertäcktes även för att värmen inte heller skulle hetta upp linser
och prismor och därmed skada deras sammanfogning och infästning på
grund av längdutvidgningen vid uppvärmning.
Fyrljuset tändes vid solens nedgång och släcktes vid solens uppgång i
fyren och vaktpassen var uppdelade mellan: klockan 18-20, 20-24, 00-04
och 04-08. Dagtid upptogs fyrpersonalens arbete av att transportera och
fylla på bränsle samt att utföra underhåll vid fyrplatsen.

Visning av Morups Tånge Fyr
Vi tar gärna emot skolor, företag
eller enskilda grupper för visning
av fyren. Ange önskemål om tidpunkt och antal personer.
Tills vidare genomförs dessa visningar enbart under helger.
Gör din beställning via vår hemsida:
www.morupstange.se

Forts. nästa sida
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Om Johan Berndt Rosenström och Lars Christian Borgholm finns inte mycket information i Svenska fyrsällskapets
databas om fyrpersonal. Ingen av dem är registrerad på någon annan anställning inom lotsverket än den vid Morups
Tånge fyr. Fyrbiträdet Borgholm härstammar från Laholm och fyrmästare Rosenström föddes i Varberg. Fyrmästare
Rosenström avlider i Morup 1851 berättar databasen vilket är samma år som han slutar vid Morups Tånge fyr. Då
hans sista arbetsdag är så sent på året som den 3 december är det lätt att tänka att han kanske till och med avled i
tjänsten.
Om Morups Tånges förste fyrvaktare, Carl Magnus Olsson, finns dock lite
mer att upptäcka i databasen. Carl Magnus härstammar från Bro i Göteborg och Bohusläns län och när han tillträder tjänsten som fyrvaktare i den
nybyggda Morups Tånge fyr 1843 kommer han inte ensam till fyrbostaden. Hans maka, den då något äldre (29 år), Anna Charlotta Sandberg
Olsson och Carl Magnus kom att stanna vid fyren i fyra år. Med sig hade
de år 1843 den då tvåårige Olivius Östen Bernhard och den då ettårige
Lars Magnus. Under åren vid fyrplatsen utökades familjen ytterligare med
Gustav Ludvig (1845) och Karl Alfred (1847). Det myllrade sannolikt av
livliga små barn vid fyren dessa första år.
Carl Magnus Olsson kom efter sina år som fyrbiträde vid Morups Tånge fyr att tillträda en tjänst som fyrmästare vid
Carsten (1847-1868) och därefter vid Marstrands hamnfyr (1868-1888). Under åren vid Carsten tillkom barnen Maria
Elisabeth (1849), Gustafva Emilia (1856), Katarina Laurentia (1856) och Josefina Amalia (1858).
Ett år efter att Carl Magnus tillträtt som fyrbiträde vid Morups Tånge kom hans ende bror, Anton Olsson, att tjänstgöra
som fyrbiträde vid Morups Tånge. Den nio år yngre brodern kom att tjänstgöra under sin storebror de år Carl Magnus
och Anna Charlotta var kvar vid Morups Tånge och när de flyttade vidare tog Anton över sin brors tjänst under fyrmästare Rosenström. Anton Olsson kom att tjänstgöra vid Morups Tånge i sju år, varav de sista fyra på sin storebrors
gamla tjänst som fyrvaktare och efter det gick han (1851) vidare till en tjänst som fyrmästare på Hållö, en tjänst han
kom att inneha i 40 år. Under åren på Hållö fick Anton Olsson åtta barn med sin hustru Lovisa. Fyra pojkar och fyra
flickor. En av flickorna (född 1871) var dödfödd är noterat i databasen och den siste av Anton och Lovisas barn som
dog var år 1950. Den då 87årige Amanda Kristina. Kanske mindes Amanda Kristina ännu in på 1940-talet sin pappas
berättelser om när han började arbeta som fyrbiträde vid Morups Tånge fyr och hur han arbetade där sida vid sida
med sin storebror Carl Magnus.
Vad vet du om livet vid Morups Tånge fyr?


Har du tillgång till någon berättelse om människorna vid Morups Tånge fyr?



Någon moster som brukade städa i fyren?



En gammelfarfar som gick som fyrbiträde eller en avlägsen bekant som
berättade en skröna om fyrmästaren vid Morups Tånge fyr?



Köp en keps med Morups Tånge
Fyrsällskaps märke!

Hörde du som barn berättelser om ett besök vid fyrplatsen eller bär själv på På detta sätt stöder du oss i vårt
en berättelse om Morups Tånge fyr och dess människor som borde bevaarbete att bevara fyrmiljön. Kepsen
ras?

Hjälp oss levandegöra livet vid Morups Tånge fyr och bevara dess berättelser
och livsöden för framtiden. Skriv ner din berättelse (eller spela in när du berättar) och maila detta oss så vi kan samla dessa berättelser för framtiden och
förhoppningsvis dela dem med fler i framtiden.

kostar 110 kr och då ingår porto.
Skriv namn och adress samt ange
”Keps” samt antal i meddelandefäl-

Skicka till: morupstange@gmail.com
/Tove Mattsson
Källa: http://www.fyr.org/fyrpersonal/ & http://www.fyr.org/wiki
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Oc WRG 8s 18M
Denna text står intill vår Morups tånge fyr i sjökortet. Men vad betyder den
egentligen?
Alla fyrar har något som
kallas ”fyrkaraktär”, en
speciell kombination av
blinkningar och färger
som gör fyren möjlig att
identifiera mot andra
fyrar och ljuskällor.
Oc (eng. occulting)
står för ett intermittent
ljus, det vill säga ljuset
tänt längre än det är
släckt. Fyren blinkar
inte, utan släcks en kort
stund istället.

Stöd Morups Tånge Fyrsällskap med ett medlemskap!
Nya medlemmar registrerar sig först
via hemsidan www.morupstange.se
och gör därefter inbetalningen till
bankgiro 132-5703.

är

WRG (eng. white, red, green) står för att det finns sektorer i olika färger
där ljuset är vitt, rött eller grönt. Vinklarna på dessa framgår i sjökortet.
8s är periodens längd. Fyrljuset släcks cirka en sekund var åttonde sekund och lyser sedan i sju sekunder.
18M är hur långt fyrljuset kan ses. Avståndet anges i nautiska mil och
begränsas av horisonten (det vill säga fyrens och betraktarens respektive
höjd över havet) samt lampans ljusstyrka. Under goda siktförhållanden kan
alltså Morups tånge ses på cirka 34 km avstånd från ett fartygsdäck 3 meter
över vattnet.

Enskild 100:Familj 200:Företag 500:Välkommen som medlem!

Kontakt
Kontakta oss om du vill ha mer
information .
Vår hemsida:
www.morupstange.se
epost:
morupstange@gmail.com

/Christopher Enckell

Nya handledare i fyren
I samband med visningar har vi sett att en del besökare har lite svårt att gå
säkert i de branta trapporna. Fyren har varit utrustad med enbart en handledare.
Vi beslutade därför att undersöka med Sjöfartsverket om de kunde komplettera trapporna med ytterligare handledare. Tyvärr fick vi nej på vår förfrågan. Styrelsen i Fyrsällskapet tog därför beslutet att själv bekosta kompletteringen.
Jobbet lades ut på Lynga Mekaniska som fick uppdraget om att utföra det
nya räcket på exakt samma sätt som det befintliga.
Vi kan bara konstatera att installationen blev väldigt lyckad!
/Anders Wikström
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