Smedjebackens båtklubb har med ideelt arbete tillverkat två nedskalade kopior av fyren Morups
Tånge.
Iden väcktes en kväll på vår klubbholmen 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 fyrliknande
sak. C.a 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. Orginalet har
ett svart band men då vår klubbfärg är blå så valdes den kulören. 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 3̊ 2.824. 1.a augusti monterades första fyren på vår klubbholme. El och
vatten kopplas in.
Vid en mindre ceremoni utsågs Gunnar Persson och Per Laurent till fyrmästare och försågs med
varsin fyrmästarmössa / kepa.

Fakta:
Konstruktör: Gunnar Persson MVUSAB
Svetsarbeten: Valto Lahnalampi P&V Rörsvets AB
Diverse arbeten: Per laurentz
El: Anders Samuelsson
Sponsor: MVUSAB och P&V rörsvets
Material: Rostfri plåt
Höjd: 3 meter
Diameter: 95 cm

