
 1 

FYRNYTT 

Besök Morups Tånge Fyr! 

Under våren och sommaren har vi haft besök av större och mindre säll-
skap, skolor och föreningar. 
Vi tar gärna emot beställningar för visning av fyren. Gör din beställning 
direkt via vår hemsida. 

Internationella Fyrdagen 17 aug. 

Trots det urusla vädret kom drygt 7.400 tappra besökare till 67 öppnade 
fyrar runt om i Sverige. Till Morups Tånge hade drygt 100 personer sökt 
sig. 
Redan år 2003 arrangerade Svenska Fyrsällskapet den Internationella 
Fyrdagen för första gången i Sverige. Svenska Fyrsällskapet står därmed 
för tolfte året i rad som organisatör och initiativtagare till Fyrdagen. 
Dessutom bemannade radioamatörer 22 svenska fyrplatser. Radioamatö-
rerna kunde i teorin tala med totalt 544 radiobemannade fyrplatser i 56 
länder runt hela världen. http://www.illw.net 
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Vrak vid Morups 

Tånge 

Vi genomför nu en insamling av 
uppgifter om vrak i Morups 
Tånges omgivning. Det kan t ex 
finnas ättlingar till sjömän som 
har förlist, eller att man själv 
känner till historian kring något 
av de förlista fartygen.  
Om Du har denna typ av in-
formation skulle vi vara mycket 
tacksamma att få ta del av den. 
 
Kontakta Alf Persson  
tel. 073 816 57 35  

alf.persson@edu.falkenberg.se 

Nästa fyrvis-

ning 21 april 13.00-15.00 

17 augusti 11.00-15.00 (Int. fyrdagen) 

Vi planerar ytterligare visningar 

i sommar. Info kommer senare 

Flyg och Fordonsveteranerna i Morup besökte oss under september 

Reino Larsson från Falkenbergs Sän-

dareamatörer – FSA, kör portabeltest.   

Ingvar Boman och Håkan Jeppson tog 

emot besökare på lanterninen. 

 

http://www.illw.net
mailto:alf.persson@edu.falkenberg.se
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Fågelåret vid fyren 

Runt fyren och längs stranden, är ett område naturskyddat för att bevara den betade strandheden, samt 

för att bevara fågellivet. 

Morups tånge är känt för sina många fågelar-

ter som stannar till under flyttningen, framför-

allt vadare som ljungpipare, rödbena, myr-

spov, rödspov och många fler arter. 

Under året har ett tillskott av häckande arter i 

Brevik utmärkt sig. Småtärnor och skärfläck-

or fann nya häckningsplatser på revlarna i 

Brevik och längs strandkanten efter att först 

misslyckats med häckning i Munkagårds-

floen och andra platser. Bägge arterna fick 

fram flera ungar.  

Runt Brevik hade Jörgen Fagerblom från fal-

kenbergsornitologerna satt upp varningsskyl-

tar för att inte vandrare skulle komma för 

nära häckningarna. Skyltarna åtlyddes stor-

artat och var kanske en del av de lyckade 

häckningsresultaten.  

Annars är strandfågelhäckningarna längs 

hela kusten sparsamma, på grund av alla 

mänskliga störningar i form av kitesurfing, 

windsurfing, badande m.m.  
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Foto Thomas Andersson  

Foto Thomas Andersson  

Skärfläcka 

Småtärna 

Alf Persson 
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Följ oss på facebook och twitter! 

facebook 
Sedan april 2014 har fyrsällskapet haft en egen 
facebooksida som ni alla gärna får använda och 
"gilla". I mitten av september samma år innebär 
den, hittills blygsamma, siffran av 99 personer som 
aktivt gillat sidan en räckvidd på hela 1603 perso-
ner.  

De allra flesta i Sverige, men även i länder som 
USA, Ghana, Indonesien och Island. På sidan kan 
du lägga upp bilder och kommentera händelser 
som har med Morups Tånge fyr och Fyrsällskapet 
att göra.  

Bjud gärna in dina vänner att gilla sidan, ju fler som gör det desto större spridning har sidan, informat-
ionen och sällskapet. Sidan heter ”Morups Tånge Fyrsällskap” och administreras av delar av styrelsen. 

twitter 
Sedan försommaren 2013 har uppdagats att fyren 
själv öppnat ett twitterkonto, @TngeFyr.  

Fyren tycks publicera selfies, måna de som besö-
ker den samt kommentera sin samtid på detta 
sätt, något som fyrföreningen uppmuntrar.  

@TngeFyr verkar ha inspirerat andra landmärken 
att använda twitter och har under sommaren for-
mat en vänskap med både Spårö Båk utanför 
Västervik (@SparoBaak) och Umeälven 
(@Umealven) samt kommunicerat med många som besökt fyren genom tiderna.  

Morups Tånge fyr har i mitten av september 392 följare på twitter och tycks vara synnerligen aktiv i 
perioder. 

 

 

 

 

 

Status om försäljningen av byggnaderna  
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https://twitter.com/TngeFyr
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Svenska Fyrsällskapets Fyrlexikon 

Här kan du via Svenska Fyrsällskapets sida söka på uppgifter om fy-
rar, fyrskepp, fyrteknik, navigation, historik mm. 
Fyrlexikon 
 
 

 

Facebook och Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status om försäljningen av byggnaderna  

 

Kommunstyrelsens besök 

 

Medlemsläget 

 

Kontakt 

Kontakta oss om du vill 

ha mer information. 

Vår hemsida 

 ww.morupstange.se 

e-post 

morupstange@gmail.com 

Telefon 

070 727 25 28 
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Fyrvisning 

Vi tar gärna emot grupper för 
visning av fyren. 

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

Ange önskemål om tidpunkt 
och antal personer. 
Visningsavgift: 

Antal pers. Avgift (kr) 

1-5 250 

6-10 500 

11-15 750 

16-20 1000 

21-25 1500 

http://test.fyr.org/wiki/index.php?title=Huvudsida
http://www.morupstange.se
mailto:morupstange@gmail.com
http://morupstangefyr.weebly.com/kontakt.html

