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Förening vill rädda Morups Tånge
Intervju med Göte Johansson, ordf. i föreningen

Det var i november i fjol som ett gäng 
Glommabor samlades i samhällets sam-
lingslokal för att smida planer. I takt med 
att den nya tekniken har tagit över fy-
rarnas huvudsakliga uppgift har Sjöfarts-
verket bestämt sig för att sälja ut fyrarna. 
Kanske inte just nu, men inom en snar 
framtid.

Det vore ju fruktansvärt om fyren släcks 
och sedan säljs ut till någon som vill ha den 
i ett kommersiellt syfte. Då kommer den inte 
längre kunna användas av eller visas för 
allmänheten som den gör idag, säger Göte 
Johansson, ordförande i Morups Tånges 
Fyrsällskap.

Morups Tånge fyr utanför Falkenberg.                                             Foto: Göte Johansson

Under mötet den där höstkvällen i fjol 
bildades föreningen Morups Tånges Fyr-
sällskap och alla var eniga om att det var 
en viktig uppgift som låg framför dem. 
Och sedan dess har allt hänt väldigt fort. 
En interimsstyrelse bildades och innan 
årsmötet i april i år hade föreningen haft 
möte med Sjöfartsverket i Norrköping 
och Fortifikationsverket i Halmstad. De 
hade bildat föreningen och fixat en logo-
type. Dessutom hade de hunnit få in en 
del pengar.

Vi träffade Stiftelsen Falkenbergs Sjö-
manshem och sökte 100 000 kronor, som 
vi dessutom fick. Föreningen hade även 

Hotet om att fyren i Morups Tånge kan släckas och stängas för 
allmänheten fick några boende i det lilla fiskesamhället Glommen att 
reagera. I slutet av 2012 började de första planerna på ett fyrsällskap 
ta form och nu hoppas den bildade föreningen på att fyren förblir en 
mötesplats för allmänheten.
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lyckats få ihop 80 betalande medlemmar 
och vi fick därmed totalt sett en grundplåt 
i kassan, säger Göte.

Vid årsmötet fastslogs medlemmar-
na i styrelsen och alla utom en från in-
terimsstyrelsen fick sitta kvar. Det var en 
fiskare som kände att han inte riktigt hade 
tid, så i stället fick vi in en ornitolog, vil-
ket är bra eftersom området är en populär 
plats för fågelskådare, enligt Göte.

Göte Johansson berättar att tanken 
med föreningen är att få visningsrätt för 
fyren Morups Tånge. För att få det måste 
de åtgärda en del saker i fyren, enligt 
ett åtgärdsprogram som de arbetat fram 
tillsammans med Sjöfartsverket. Bland 
annat ska räcket längst uppe på toppen 
fixas till och tätas så att de uppfyller alla 
säkerhetskrav. Detsamma gäller för sta-
ketet längs trappan som ska kläs in med 
fiskenät. Man jobbar för att allt ska vara 
klart till början av juni.

Den första allmänna visningen är pla-
nerad till mitten av juli och sedan blir det 
ytterligare en den 18 augusti då Internatio-
nella fyrdagen firas. Sista tillfället att se fy-
ren i år blir förmodligen någon gång i höst.

Med visningsrätten i bagaget hoppas 
Morups Tånges Fyrsällskap bli en till-
räckligt stark motpart för att förhindra 
en försäljning i framtiden.

Vi tror inte att det är aktuellt med 
försäljning just nu, men kanske om fyra 
eller fem år. Till dess hoppas vi att vi har 
hunnit etablera oss och bli starka, avslutar 
Göte Johansson.

Besök gärna föreningens hemsida på 
www.morupstange.se.
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