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Vrak  vid  Morups  
Tånge

Årsmötet  2014
Årsmötet  genomförs  den  13  april  kl.  14.00.
Plats:  Glommens  Samlingslokal.    
I  anslutning  till  årsmötet  kommer  Kurt  Augustsson  som  har  bott  vid  
fyren  under  sin  uppväxt  att  föreläsa  om  sin  uppväxt  där  och  hur  det  
var  att  bo  på  en  fyrplats.

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

Konstvisning  i  fyren
Vi  har  planer  på  att  kunna  genomföra  konstvisningar  i  fyren.  Det  kan  
handla  om  t  ex  mindre  konst/fotoutställningar.  Vår  målsättning  är  att  
på  sikt  kunna  nyttja  byggnaderna  som  ligger  i  anslutning  till  fyren  men  
dessa  kan  vi  tyvärr  ännu  inte  använda  pga  ägarskapsfrågan.

Inbjudan  till  kommunstyrelsen
Morups  Tånge  fyrsällskap  styrelse  har  inbjudit  kommunstyrelsen  i  Fal-
kenberg  till  fyren  för  att  vi  skall  få  lämna  vår  syn  på  frågan  om  ägar-
skapet  av  fyren  och  byggnaderna  i  dess  omgivning.  Mötet  är  planerat  
till  mars  2014.

Uniform  sökes!
För  att  kunna  visa  fyrpersona-
lens  uniform  eller  andra  detaljer  
i  sitt  rätta  sammanhang,  efterly-
ser  vi  medlemmar  som  kan  
skänka  eller  låna  ut  en  fyrmäs-
taruniform  till  föreningen.
Kontakta  Göte  Johansson  
tel.  070  727  25  28
Morupstange@gmail.com

Medborgar-
förslag
Miljöpartiet  i  Falkenberg  
föreslår  att  kommunen  
undersöker  möjligheter-
na  att  ta  över  både  fyren  
och  fastigheten  med  
några  mindre  byggnader  
som  ligger  i  anslutning  
till  fyren.
”Jag  tror  att  det  är  allmänhetens  högsta  önskan  att    fyren  inte  blir  såld  
på  den  öppna  marknaden  och  att  den  bevaras  i  ursprungligt  skick”  
säger  Leif  Tellin  som  skrivit  en  motion  till  kommunfullmäktige.

Nästa  fyrvisning  
21  april  13.00-15.00
17  augusti  11.00-15.00  (Int.  fyrdagen)

Vi  planerar  ytterligare  visningar  
i  sommar.  Info  kommer  senare
Vuxna:  40  kr,  Barn:  20  kr

Välkomna!
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Den  Internationella  Fyrdagen/helgen  2014  firas  lör-
dag  16  och  söndag  17  augusti.
Redan  2003  arrangerade  Svenska  Fyrsällskapet  den  Internationella  Fyr-
dagen  för  första  gången  i  Sverige  och  dagen  firas  därefter  varje  år  den  
söndag  (även  lördag  på  vissa  platser)  som  infaller  under  den  tredje  
hela  helgen  i  augusti.  
Världens  fyrar  är  unika  maritima  byggnadsminnen.  Många  större  f.d.  beman-
nade  fyrars  framtid  är  på  sikt  osäker  då  alla  troligtvis  inte  kommer  att  kunna  
bevaras.  Med  största  sannolikhet  kommer  inte  heller  några  fler  bemannade  
fyrplatser  att  uppföras.  
Förra  året  höll  Svenska  Fyrsällskapet  75  fyrplatser  öppna  vilka  besöktes  av  
tillsammans  fler  än  11.600  personer.  Vid  Morups  Tånge  fyr  hade  vi  år  2013  
ca:  300  personer  som  trots  regn  och  rusk  besökte  fyren.    
Förutom  i  Sverige  firas  da-
gen  bland  annat  i:  Austra-
lien,  Belgien,  Danmark,  Eng-
land,  Finland,  Holland,  Ir-
land,  Mexico,  Polen,  Skott-
land,  Tyskland,  USA  och  
Wales.  Fyrdagen  är  synnerli-
gen  populär  i  Sverige  och  
normalt  har  vi  fler  fyrar  
öppna  och  fler  besökare  än  
vad  resten  av  världen  har  
tillsammans!    
Morups  Tånge  har  haft  samma  franska  linsapparat  allt  
Under  samma  augustihelg  
sedan  fyren  byggdes  och  är  idag  den  äldsta  fungerande  
arrangerar  även  världens  
radioamatörer  sin  årliga  fyr- linsfyren  i  Sverige  som  har  kvar  sin  ursprungliga  lins  .
radioweekend.  De  beman-
nar  ett  flertal  fyrplatser  runt  världen  med  radioamatörer  som  talar  med  
varandra  via  kortvågsradio.  Läs  mer  om  radioamatörernas  fyrweekend  på  
hemsidan:  http://www.illw.net

Fyrvisning
Vi  har  nu  möjlighet  att  ta  
emot  grupper  för  visning.
Kontakta  Göte  Johansson  på  
tel.  0707272528,  eller  skicka  
ett  mail  till  vår  mailbox
Morupstange@gmail.com
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

Medlemsläget
(176  medl.  jan-2014)
Enskilda:  46
Familj:    (x2)  =   124
Företag:  6

Svenska  Fyrsällskapet  och  Morups  Tånge  Fyrsällskap  hoppas  att  du  
under  helgen  16-17  augusti  besöker  Morups  Tånge  fyr  (17/8)  eller  nå-
gon  av  Sveriges  övriga  fyrar!
Mer  information  om  de  olika  fyrplatserna  och  hur  man  kommer  dit  finns  på  
Svenska  Fyrsällskapets  hemsida  www.fyr.org.  Klicka  på  knappen  FYRAR  i  
vänster  kolumn.  Klicka  därefter  på  översta  raden  ”Svensk  Fyrkarta  av  Leif  
Elsby”  (www.fyr.org/SvFyrkartaLE.htm)    
Klicka  sedan  vidare  på  kartan  på  namnet  på  de  olika  fyrarna.

Nu  är  det  dags  att  förnya  Ditt  medlemskap!

Kontakt
Kontakta  oss  om  du  vill  
ha  mer  information.
Vår  hemsida
  ww.morupstange.se

När  Du  skall  förnya  Ditt  medlemskap  för  2014,  betala  in  avgiften  på  
bankgiro  132-5703  och  ange  namn  samt  medlemsnummer.

e-post
morupstange@gmail.com

                                    (Enskild  100:-,  Familj  200:-,  Företag  500:-)

Telefon
070  727  25  28

Nya  medlemmar  registrerar  sig  först  på  vår  hemsida  
ww.morupstange.se  och  gör  därefter  inbetalningen  till  bankgiro.
Nyhetsbrev  från  Morups  Tånge  Fyrsällskap
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