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Morshyttebadet — ett verk av bybor 

 
En idyllisk bild från l I Morshyttebadet. Infälld initiativtag aren Axel Dalqvist. 

Morshytteborna behöver 
inte längre åka utsocknes för 
att bada. Vid den lilla idyllis-
ka Morshyttesjön har frivilliga 
krafter i byn ställt i ordning 
en egen badplats och där 
plaskar nu inte bara byns 
egna innevånare omkring. 
Även grannsocknarna, har 
fått upp ögonen för det lilla 
trevliga badet. Vid fina bad-
dagar myllrar det av bad-
gäster där. 

Det var Axel Dahlqvist som 
den varma sommaren för två 
år sedan kom att tänka på att 
Morshyttan skulle behöva en 
egen badplats när det i alla 
fall fanns en sjö i byn. 

Hem.-äg. Johan Ljusberg var 
inte ovillig att ställa mark till 
förfogande. Men ett krux var 
att skogen växte tätt och ända 
ner till sjön o. hr Dahlqvist 
o.hans vänner fick ägna åt-
skilliga timmar bara till att 
skövla undan skog. 

Att ställa i ordning en än 
så liten badplats är mer arbe-
te än vad många tror. Första 
året blev allt provisoriskt. De 
två sista åren har man fort-
satt att röja skog och för-
bättra landgången och bryg-
gan. Men än återstår en hel 
del arbete. Men man resone-
rar som så att ta en sak i 
taget. 

Morshyttesjön har ett 
mycket fint vatten och tempe-
raturen har hållit sig på om-
kring 20 grader. Ett problem 
är att sjön de sista dagarna 
stigit ovanligt mycket och en 
del av den lilla landgången 
har kommit under vatten. 

Morshytteborna är natur-
ligtvis storbelåtna med det 
nya badet som helt kommit 
till på frivillig väg och utan att 
man sökt kommunalt stöd. 
För att finansiera badet har 
insamlingar gjorts i Morshyt-
tan och Rossberga. Och de 
bidrag som de lämnat har 
ingen ångrat. 

 


