
 1 

FYRNYTT 

Renovering av fyren Morups Tånge 

Fyren Morups Tånge är i 

stort behov av att renoveras 

utvändigt. Fasaden har bör-

jat spricka och färgen är ut-

nött. Lanterninens tak har 

börjat läcka och rosta och 

dessutom har frostspräng-

ning genom åren orsakat 

stora hål i betongplatt-

formen vid lanterninen. 

För att få igång arbetet med 

renoveringen har Morups 

Tånges fyrförening gjort en 

skrivelse till Sjöfartsverket 

och ansökt om att de ska 

täcka kostnaden för en renovering. Fyrföreningens påpekanden kom 

inte som någon överraskning för Sjöfartsverket som gjorde en besikt-

ning av fyren för några år sedan. Sjöfartsverket har därmed ställt sig 

positiv till fyrföreningens förslag och enligt dess byggprojektledare kan 

renoveringen av Morups Tånge komma med i 2018 års budget. Det 

skulle i sin tur betyda att renoveringen kan troligen komma igång under 

2019. 

Med andra ord kan vi se fram emot att en nymålad vit fyr med tätt tak på 

lanterninen – så  att vi kan ha vår fyr i ytterligare 50 år innan det är dags 

för en ny renovering. 

 

 

 

Nyhetsbrev från Morups Tånge Fyrsällskap Mars 2017 

 

I detta nummer: 

-Renovering av fyren MorupsTånge 

-Korshamnsvraket 

-Korshamnsvraket daterat 

-Vadarkväll i maj 

Göte Johansson, ordf. 

Nu är det dags att förnya 

Ditt medlemskap! 
När du skall förnya ditt medlemskap för 

2017, betala in avgiften senast 1 juni 

på bankgiro 132-5703 och ange namn 

samt medlemsnummer. 

 Enskild 100:- 

 Familj    200:- 

 Företag 400:- 

Nya medlemmar registrerar sig först på 

vår hemsida www.morupstange.se och 

gör därefter inbetalningen till bankgiro. 

Årsmöte, Söndag den 23 april kl. 

13.00.  

Glommens Samlingslokal. 

Nu är det dags för årets viktigaste 

möte för dig som är medlem Morups 

Tånge Fyrsällskap!  

På årsmötet har du möjligheten att 

vara med och besluta om vilka frågor vi 

i styrelsen ska driva under året. Vi 

kommer också välja vilka som ska fö-

reträda dig i styrelsen framöver. 

Välkommen! 

https://sv-se.facebook.com/pages/Morups-T%C3%A5nge-Fyrs%C3%A4llskap/300829386735311
https://twitter.com/tngefyr
http://www.morupstange.se
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Nyhetsbrev från Morups Tånge Fyrsällskap Mars 2017 

Korshamnsvraket (texter hämtade från Bohusläns museums hemsida) 

Korshamn, som ligger vid Morups tånge strax norr om Falkenberg, är en av landets mest välkända få-

gellokaler. Förra veckan fick dock ornitologerna maka på sig en smula till förmån för Bohusläns mu-

seums marinarkeologer. Skälet till vårt be-

sök var inte som man skulle kunna tro de 

många vitkindade gässen som tillfälligt sla-

git sig ned i viken, utan ett nyupptäckt 

skeppsvrak som länsstyrelsen gett oss i 

uppdrag att undersöka. Vraket rapportera-

des in till länsstyrelsen så sent som i mars, 

och vid en besiktning i början av april tog vi 

prover för en så kallad dendrokronologisk 

analys (årsringsdatering). Oturligt nog var 

inget av proverna möjligt att datera. I stället fick vi tillfälligt nöja oss med en datering med kol 14-

metoden som ger ett betydligt vidare tidsspann än vad som hade varit önskvärt. Analysen indikerade i 

alla fall att vraket kunde vara rejält gammalt – kanske rent av från tidig medeltid! 

Syftet med undersökningen i förra veckan var att få en bättre uppfattning om vrakets storlek, bevaran-

degrad och konstruktion, samt att samla in prover för en mer preciserad datering. Vår undersökning 

visar att drygt 12 meter av skeppsskrovet är bevarat nere i sanden. Vraket tycks bestå av en till stora 

delar bevarad styrbordssida samt en mindre del av en babordssida. Av allt att döma är kölen bevarad, 

möjligen också stävarna. Vraket uppvisar flera ålderdomliga konstruktionsdrag, varav profilerade bord, 

klinknaglar med rundade skaft, förekomst av så kallade bitebalkar och biteknän samt användandet av 

kluvet virke är några. De skeppstekniska observationer som hittills gjorts stärker den preliminära date-

ringen från i våras. Samtidigt förekommer också en del ganska udda konstruktionslösningar som inte 

finns tidigare dokumenterade i fartygsfynd från äldre medeltid, vilket givetvis gör det hela extra spän-

nande. Fynd av tågvirke – troligen av lindbast – visar att bevarandeförhållandena för organiskt material 

är goda. 

Vraket ligger till största delen begravt i sand på en långgrund strand och är i normalfallet täckt av några 

decimeter vatten. Tack och lov hade vi en extrem tur med vädret under den gångna veckan. En ihål-

lande ostlig vind gjorde att vi kunde utföra vår undersökning så gott som helt torrskodda och inte be-

hövde använda oss av dykutrustning. Grävningen i den fina sanden visade sig dock vara en rejäl utma-

ning eftersom tillströmmande vatten hela tiden förde med sig ny sand i schaktet. Med hjälp av pumpar 

och en improviserad ”spontning” bestående av plåtar från en lokal skrotfirma lyckades vi till slut hålla 

sanden stången så pass att vi kunde slutföra vår uppgift. Nu återstår att sammanställa och bearbeta 

dokumentationen från undersökningen i en rapport till länsstyrelsen, vilket kan ta några månader. Re-

dan inom några veckor räknar vi dock med att få svar på den kompletterande dendrokronologiska ana-

lysen som förhoppningsvis ger mer exakt besked om vrakets ålder. 
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 Korshamnsvraket daterat! (texter hämtade från Bohusläns museums hemsida) 

 

Vi har tidigare berättat om vår undersökning av det så kallade Korshamnsvraket vid Morups tånge, norr om 

Falkenberg. Fältarbetet avslutades för en dryg månad sedan, men redan nu är den dendrokronologiska 

analysen klar! 

Analysen, som har utförts av Aoife Daly och Jo-

hanne Nielsen, Dendro.dk, ger vid handen att far-

tyget är byggt ”efter år 1168”. Resultatet bekräftar 

den tidigare preliminära dateringen av vraket, vil-

ken utgick från fartygets byggnadssätt i kombinat-

ion med en 14C-analys. Den sammanvägda be-

dömningen är att fartyget bör ha byggts före år 

1200. Korshamnsvraket sällar sig därmed till den 

lilla exklusiva skaran av tidigmedeltida fartygsfynd 

i landet! 

Dateringen innebär att vraket är ungefär jämgammalt med (eller kanske till och med något äldre än) de väl-

kända vraken Galtabäck 1 och 2, vars fyndplats ligger bara en dryg mil längre norrut på samma kust-

sträcka. Förmodligen har Korshamn, i likhet med den så kallade Galtabäckslagunen, varit en viktig natt-

hamn under medeltiden. 

 Nyhetsbrev från Morups Tånge Fyrsällskap Mars 2017 

 

 

 

Köp en keps med Morups Tånge  

Fyrsällskaps märke!  

På detta sätt stöder du oss i vårt arbete att be-
vara fyrmiljön. Kepsen kostar 110 kr och då ingår 
porto. 

Skriv namn och adress samt ange ”Keps” samt 
antal i meddelandefältet. Bankgiro: 132-5703. 

 
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 un-
der helger. 

Gör din beställning via vår hemsida: 
www.morupstange.se 

 

Planerade fyrvisningar 

- Internationella fyrdagen 

 19-20 aug. 2017 

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 

http://morupstangefyr.weebly.com/kontakt.html
mailto:morupstange@gmail.com
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 Vadarkväll  
vid Morups Tånge 

Lördag 20 maj 2017 kl. 13.00-15.00 

samt 

Onsdag 26 juli. Tid meddelas senare  

Vi vänder oss till medlemmar i förening-

arna men ta gärna med vänner!  

Detta bjuder på:  

• Fågelskådning 

• Poängpromenad 

• Visning av fyren 

• Fika Välkommen! 

En inbjudan av Morups Tånge Fyrsällskap i sam-

arbete med Falkenbergs Ornitologiska Förening. 


