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Förklaring till medlemsmatrikeln
Medlemsnummer erhålls efter inträde i föreningen. Numret delas ut i en
löpande serie, medlemsnummer från en tidigare medlem återanvänds inte.
Inträde: Inträdesdatum vilket är det första betalningsdatumet.
Kategori: Typ av medlem:
e = Enskild medlem
f
= Företag
i
= Förening, institution, etc.
Nr:

Adressändring m.m.?

Kontrollera Dina egna uppgifter i medlemsregistret
Anmäl eventuella ändringar snarast till Ulla Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö,
tel. 031-972148, fax 031-970623, e-post: ulla@hillberg.com.
Tänk på att ett register som innehåller felaktiga uppgifter är tämligen värdelöst!
							Redaktören

Måseskär
John Emil Olsson
När solen dalar i havets bölja
Och kvällens skymning inträder här,
Då öppnas ögat, som ej får dölja
Sin ljusflod över båd grund och skär.
Då leder blinken av Måseskär
Från bohuskustens dolda skär.
På bohusklippan den karga, kala,
Där står du trygg emot havets brus.
Och mot dina hällar så branta, kala,
Där sjunger dyningens dova sus.
Men högst på toppen av Måseskär
Där blinkar du mot hav och skär.
Din uppgift stor är att ifrån havet
Mång sjöman leda mot tryggad hamn.
Men om ditt ljusöga är begravet
Av dis så öppnas din vida famn,
Ty då sirenen ger varningsbud
Om Måseskär med två korta ljud.
När ut du blinkar i mörka natten
Och visar ljusklädd din väktarmakt
För dem som uppå det vida vatten
Dig väntar synlig i nattlig prakt.
Då vinkar du ifrån Måseskär
Jag vaktar grundbrott, kom ej mig när.
På klippan din finnes ro och vila
Från stadens jäktande kiv och strid.
Ja vid din fot vreda vågor ila
Men även milda om vind är blid.
Ja, Måseskär är ditt hem och bo,
Där är du fri ifrån känslans ro.
John Emil Olsson (1880-1950) var född i Fiskebäckskil där han också dog.
Han seglade som förstestyrman och sedan som befälhavare på uddevallabaserade ångare. Han
var en fryntlig man som alltid var beredd att dela med sig av sitt vetande om alla platser i den
bohuslänska skärgården. Redan som 6-åring började han bygga båtmodeller. John Emil diktade
också om de fyrplatser han seglade förbi. Ett exempel på detta är dikten om Måseskär.
					Insänt av Kathe och Tony Hedberg
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Svenska Fyrsällskapets Stipendium
Svenska Fyrsällskapet beslutade 2010 att instifta ett stipendium
på maximalt 20.000 kr.
Stipendiet utdelas efter Fyrsällskapets bedömning, dock högst en
gång årligen.
Stipendiet är i första hand tänkt till medlemmar i sällskapet, men
kan även tilldelas annan. Syftet med stipendiet är att utgöra ett
stöd till de som avser att genomföra särskilt projekt i linje med
sällskapets målsättning, syftande till att:
Främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar,
fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken samt till dessa
relaterade objekt och ämnen.
Verka för bevarandet och skyddandet av det kulturhistoriska
arvet rörande svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra
sjömärken, samt säkerställande av allmänhetens tillgång till
dessa objekt.
I samarbete med historiska och kulturvårdande institutioner
och intressenter verka för att händelser, levnadsöden och
arbetsvillkor vid fyrplatser dokumenteras.
Ansökan, som skall innehålla en detaljerad projektbeskrivning,
inkluderande ekonomisk kalkyl, skall ställas till Svenska
Fyrsällskapet, c/o Hans Rutberg, S:t Olofsgatan 50 B, 753 30
Uppsala. Beslut om tilldelning av stipendium fattas av styrelsen.
Styrelsens beslut kan inte överklagas.
Sista ansökningsdagen är 29 mars 2015.

5

Program våren och sommaren 2015
31 januari -8 februari Göteborg

Båtmässan

Svenska Mässan, Göteborg
Svenska Fyrsällskapet deltar på Båtmässan i Göteborg 31 januari - 8 februari.
Öppettider: fre-sön kl 10 - 18, mån-tors kl 12 - 20. För mer information se dagspressen eller
www.swefair.se.

17 februari Stockholm

		

Landsort, Sveriges äldsta fyr

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, tisdag 17 februari kl 19.00.
Ulf Schloss och Dan Thunman, båda styrelsemedlemmar i Svenska Fyrsällskapet visar bilder
och berättar om fyren förr och nu.
Roland Steen, entreprenör, tillsammans med Hans Rutberg, vice ordförande i Svenska Fyrsällskapet berättar om det tilltänkta Marincentret och fyrmuséet på Landsort.
Resväg kommunalt: Buss 65 till busshållplats Moderna Muséet på Skeppsholmen, gå 200 m
mot norra udden. Parkering finns i anslutning till Folkhögskolan.
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 12 februari till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller
e-post ulf.schloss@telia.com.

24 februari Göteborg

Säker väg in till Göteborg

Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 vid Stigbergstorget, tisdag 24 februari kl 19.00.
Björn Garberg, Sjöfartsverket, berättar i ord och bild om ”Säker väg in till Göteborg - ett
pågående projekt”.
Göran Sernbo visar några bilder från ett besök i juli 2014 till den danska fyren på Kronborgs
slott i Helsingör
Inträde 40:-, inträde + kaffe/te, hel fralla och liten kaka 65:-.
Ingen anmälan. Vid ev. frågor kontakta Göran Sernbo, 031-280955 eller
e-post goran.sernbo@telia.com.

27 februari -8 mars Stockholm

Allt för sjön

Älvsjömässan, Stockholm
Svenska Fyrsällskapet deltar på Båtmässan i Stockholm 27 februari - 8 mars.
Öppettider: lör-sön kl 10 - 18, mån-fre kl 11 - 20.
För mer information se dagspressen eller www.alltforsjon.se.

11 mars Stockholm 					

Morups Tånge

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 11 mars kl 19.00.
Göte Johansson, ordförande i Morups Tånge Fyrsällskap, boende i Glommens fiskeläge på
Hallandskusten berättar om fyren, fiskeläget och föreningen, bildad 2012.
Resväg och Lokal: se 17 februari.
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
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Anmälan senast 6 mars till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller
e-post ulf.schloss@telia.com.

13 - 27 mars Göteborg 			

Fyrar! - Vårt lysande kulturarv

Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 vid Stigbergstorget, öppet mån-fre 10-16, lör-sön 10-14.
Vi öppnar utställningen fredag den 13 mars kl 13. Välkomna!
Svenska Fyrsällskapet har en liten utställning om fyrar i Sjömanskyrkans utställningsrum
bredvid caféet. Vi uppmärksammar bl.a. Måsekärs gamla fyr som detta år fyller 150 år.
Utställningen kommer att vara bemannad, alla är välkomna att titta in och prata fyr. Kanske vet
du något om fyrar som du vill dela med dig av till Fyrsällskapet. Film och bildspel kommer att
visas på en TV skärm under dagarna i utställningslokalen.
Vi säljer också fyrsällskapets böcker, kortlekar m.m..
Sjömanskyrkans café och lunchrestaurang är öppen under hela utställningstiden så passa på och
ta en fika eller dagens lunch.
Svenska Fyrsällskapets ordförande Esbjörn Hillberg finns på plats i utställningslokalen måndag
16 mars kl 11-15.

16 mars Göteborg. Fyrföredrag
Sjömanskyrkan, måndag 16 mars, kl 13.00
Esbjörn Hillberg, ordförande i Svenska Fyrsällskapet, berättar om
”Fyrar – vårt lysande kulturarv”.
Ingen anmälan och ingen entré. Passa på att lär dig lite om fyrar!
Detta föredrag ingår i fyrutställningen.

25 mars Göteborg. Måseskärs fyrplats 150 år
Sjömanskyrkan, onsdag 25 mars kl 19.00
Stiftelsen Måseskär visar bilder och berättar om fyrplatsen som i år fyller 150 år.
Mer information om Måseskär se www.maseskarsfyr.se.
Inträde 40:-, inträde med kaffe/te, hel fralla och liten kaka 65:-.
Ingen anmälan. Vid ev frågor kontakta Marie Tilosius 031-526165 eller
e-post marie.tilosius@brevet.nu
Detta föredrag ingår i fyrutställningen.
OBS! En utflykt till Måseskär är planerad den 23 maj och en utflykt i samband med
firandet av gamla fyrens 150-årsdag den 2 augusti.
För mer info se längre ner i programmet!

21 mars Stockholm

Årsmöte

Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 18:e årsmöte lördag 21 mars kl. 15.00
Årsmötet hålls ombord i M/S Rygefjord, som är förtöjd på Söder Mälarstrand kajplats 12-14.
Efter årsmötet intar vi som så önskar en gemensam middag. Man betalar själv för middagen.
Se inbjudan på annan plats i denna skrift!

Påsk Skåne 					

Sandhammarens fyr

Sandhammarens fyr är öppen för visning under påskhelgen och i sommar, efter midsommar.
För mer information och öppettider se www.Sandhammarensfyrplats.se
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8 april Stockholm 					

Fyrar på Mallorca

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 8 april kl 19.00.
Esbjörn Hillberg, ordförande i Svenska Fyrsällskapet, berättar och visar bilder från sin fyrresa
våren 2014 till Mallorca då tio större, vissa av dem bemannade, fyrplatser besöktes. Det
fantastiska fyrmuséet i Porto Pi i Palma samt servicebesök på två fyrar stod också på agendan.
Resväg och Lokal: se under 17 februari.
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:Anmälan senast 3 april till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller
e-post ulf.schloss@telia.com.

11 april Göteborg

Utflykt: Fyrar runt Lysekil

Samling Lysekil, Södra Hamnen, lördag 11 april kl 11.50, åter c:a 15.00
Vi gör en tur med ”M/S Windros” i skärgården runt Lysekil. Vi börjar färden norrut förbi Stångehuvud till Bohus-Malmön där vi gör ett stopp och går iland och ser på fyren Snurran.
Snurrans fyrförening visar oss fyren.
Åter ombord njuter vi av fisksoppa samt kaffe med kaka medan vi åker förbi Hållö med sin fyr. Vi
vänder söderut och passerar inseglingsfyrarna till Brofjorden, Brandskär och Dynabrott, och sedan
ner mot Gullholmen och på hemvägen passerar vi Islandsbergs fyr.
Turen kan komma att ändras lite beroende på väder och vind.
Kostnad: Turen inkl fisksoppa med dryck och kaffe med kaka kostar 350:-/person.
Anmälan som är bindande senast 3 mars, till Ann Holmdahl, 0304-39580 eller
e-post ann.holmdahl@telia.com.
350:-/person insättes på Fyrsällskapets plusgiro 1968420-8 inom 7 dagar efter anmälan.
Glöm inte att ange namn, medlemsnummer och ”Lysekil” på inbetalningen.
Minimum antal deltagare på turen är 25. Vid färre antal anmälda kommer resan att ställas in och
pengarna att återbetalas.
Varför inte ta en helg i Lysekil? För boende kontakta Turistinfo i Lysekil tel. 0523-13050.

11 - 12 april Gotland 					

Fårö fyrplats

Samling vid Fårö fyrplats lördag 11 april kl 09.30
Vi besöker Fårö och dess sevärdheter under 2 dagar med grillat på lördagskvällen och överliggning i fyrbyn Fårö fyrplats, till självkostnadspris.
Kostnad och detaljer om vistelsen lämnas vid anmälan, då priserna för hyran ännu inte är satta.
Obs max 20 deltagare så först till kvarn gäller.
Anmälan innan 1 april till Jan Ströberg, 0498-271523, 0708-949694 eller
e-post jan.stroberg@ebox.tninet.se.

3 maj Göteborg 			

Utflykt till Skrivareklippan och Subbe fyr

Samling Varbergs hamn nedanför Tullkammaren, Otto Torells gata 3, söndag 3 maj kl 11.00,
åter Varbergs Hamn kl 14.30, därefter Subbe fyr
Parkering finns det gott om i närheten eller i P-huset Fregatten.
Vi åker med Getteröbåtarna ut till Skrivareklippans f.d. fyrplats. Resan tar c:a 10-15 minuter.
På ön blir vi visade runt av Dan Hay medlem i Kanotföreningen Bris, som idag disponerar de
gamla fyrbyggnaderna. Byggnaderna är kvar, men fyren är riven. Läs mer om Skrivareklippan i
”Blänket” 2014:4.
När vi kommer tillbaka till Varbergs hamn kör vi lite syd om Varberg till Subbe fyr, den fyr som
ersatte Skrivareklippans fyr 1934.
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Kostnad: Resa t/r Skrivareklippan 110:-/person. Antal deltagare är begränsat. Medtag matsäck!
Anmälan som är bindande senast 15 april till Marie Tilosius, 031-526165 eller
e-post marie.tilosius@brevet.nu.
110:-/person insättes på Fyrsällskapets plusgiro 1968420-8 inom 7 dagar efter anmälan.
Glöm inte att skriva namn, medlemsnummer och ”Skrivareklippan” på inbetalningen.

19 maj Uppland			

Från Pharos i Alexandria till Roslagens fyrar

Upplandsmuseet, S:t Eriks torg 10, Uppsala, tisdag 19 maj kl. 19.00
Esbjörn Hillberg berättar: Från Pharos i Alexandria till Roslagens fyrar.
Information om den nybildade Programkommittén i Uppland.
Ingen anmälan. Ingen avgift.
Vid eventuella frågor kontakta Gunnar Boman, tel. 018-150007.

23 maj Göteborg 				

Utflykt till Måseskärs fyr

Samling Käringöns hamn
kl 11.00 och åter c:a kl 15.15
eller 			
kl 12.00 och åter c:a kl 16.15
Till Käringön tar du dig med Västtrafiks båtar frånTuvesvik.
Läs mer om Måseskär i kommande ”Blänket” eller på Stiftelsen Måseskärs hemsida
www.maseskarsfyr.se.
Vi blir guidade av Stiftelsen Måseskär. Vi får bl.a. gå upp i den gamla Heidenstam-fyren där man
har en bra utsikt över skärgården. Denna fyr lyser, sedan millennieskiftet, varje nyårsnatt de 12
första minuterna (en minut för varje månad) på det nya året.
Vid otjänlig väderlek kan resan komma att ställas in. Du måste själv förvissa dig om att resan blir av
genom att titta på hemsidan www.fyr.org under ”Aktiviteter” eller ring någon i programkommittén.
Kostnad: Resa t/r Käringön - Måseskär 100:-/person. Medtag matsäck!
Anmälan som är bindande senast 1 maj till Marie Tilosius, 031-526165 eller
e-post marie.tilosius@brevet.nu.
100:-/person insättes på Fyrsällskapets plusgiro 1968420-8 inom en vecka efter anmälan.
Glöm inte att skriva namn, medlemsnummer och ”Måseskär” på inbetalningen.

30 maj Vänern 			

Firande av Harnäs Udde 150 år

Firandet börjar i Mariestads hamn med kommunens maritima dag lördag den 30 maj kl 10-15
i samarbete med Mariestads Fyrsällskap och Mariestads Kommun.
Kl 15.15 avgår Vänerslupen Oscar 2 och M/S Marianne mot Sjötorp och Göta Kanal. När
Harnäs udde har rundats så gör fartygen hamn i Timmerviken och vidare transport ordnas ut
till Harnäs Fyrplats samt retur till Mariestad per buss.
Kostnad: Medlemmar i Svenska Fyrsällskapet och Mariestads Fyrsällskap kan åka med för 100:-.
Föranmälan måste göras till hem@lyrestadsgjuteri.se (Obs! Förskottsinbetalning måste göras).
Vid anmälan på kaj den 30/5 är priset 300:- i mån av plats.
Kl 17.30 håller Esbjörn Hillberg, ordförande i Svenska Fyrsällskapet, tal och sätter upp en
minnestavla på den 150 åriga fyrstugan.
Det går att köra bil ut till fyrplatsen, skyltning kommer att finnas från väg 26 strax söder om
Sjötorp och vägen mot Surö Bokskog. Fyrstugan kommer att vara öppen och förhoppningsvis
även Sjöfartsverkets två ensfyrar. Ingen servering finns så tag med matsäck!
Önskar långväga gäster stanna i sommaridyllen Sjötorp så finns det boende, café och krogar i
samhället. Vid rumsbokning hos Sjötorps Vandrarhem & Rum och Börstorps Slott eller en stuga
hos Hans & Ingrid. Uppge HARNÄS så får ni rabatt.
Välkomna!
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Harnäs Intresseförening
För mera info kontakta Peter Stridkvist, 0702-118630 vardagar efter kl 18.
http://mariestadsfyr.se/hs/ http://www.vastsverige.com/mariestad/
http://www.oskar2.sjotorp.nu/ http://msmarianne.se/
http://www.cykelsemester.se/ http://www.borstorp.se/
http://www.sjotorp.nu/

4 – 7 juni Åland						 Fyrresa till Åland
Planerade fyrbesök:
Dag 1: Bogskär och Lågskärs fyrar
Dag 2: Kobba Klintar, Rödhamn och eventuellt Nyhamn
Dag 3: Märket
Dag 4: Sälskärs fyr och båken på Högsten.
Turordningen för besöken kan kastas om beroende på väder och vind.
Resan till och från Åland ordnar man själv medan Håkan Lindberg försöker ordna ett förmånligt
boende, t.ex. Hotell Savoy.
Deltarantalet är begränsat till 12 personer.
Intresseanmälan och upplysningar om resan görs till:
Håkan Lindberg, tel. +358 (0)18 54170, mobil +358 (0)400 529 620 eller
e-post hakan.lindberg@segel.aland.fi.

13 juni Gotland 					

Utflykt: Västergarn

Samling vid Skansudd fyr (Kronholmens golfbana) lördag 13 juni kl 10.00.
Vi tar del av fyrplatsens historiska betydelse och planer för fyrbyggnadens framtid. Därefter
förflyttar vi oss till Västergarns hamn för att höra om föreningen ”Träibatens” insatser för att
bevara de gotländska allmogebåtstraditionerna. Räcker tiden till kommer vi också att besöka
Koviks fiskemuséum med fiskefyrar. Medtag lunchkorg!
Anmälan innan 10 juni till Jan Ströberg, 0498-271523, 0708-949694 eller
e-post jan.stroberg@ebox.tninet.se.

1 augusti Vänern 			

Firande av Fällholmens fyr 150 år

Fällholmens fyr 150 år firas lördag 1 augusti på Fällholmen
Transport mellan Badängsparken i Otterbäcken till Fällholmen arrangeras av privat entreprenör.
Första avgång kl 10.00 (kostnad ej fastställd)
Kl 13.00 håller Esbjörn Hillberg, ordförande i Svenska Fyrsällskapet, tal och sätter upp
minnesplakett. Tipspromenad, korv med bröd, dricka och godis finns att köpa.
För mer info kontakta Lena Blom, 070 - 26 96 252.
Fyren underhålls av Amnehärads Båtklubb som också är arrangör av firandet, www.amnebk.se.

2 augusti 		

Utflykt: Hurra! Måseskärs Heidenstamfyr 150 år

Avgång Käringöns hamn. Båttransport t/r Käringön - Måseskär beställer du själv genom
Käringöns sjötaxi, Bengt Österberg tel. 0708-301232.
Kostnad: Resa t/r Käringön - Måseskär kostar 100:-/person.
Till Käringön tar du dig med Västtrafiks båtar frånTuvesvik (enl. Västtrafiks taxa).
Firande kl 13 - 15
Svenska Fyrsällskapet firar att Måseskärs fyr fyller 150 år. Fyrsällskapets ordförande Esbjörn
Hillberg håller tal och sätter upp en minnesplakett på den gamla fyren.
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Thomas Liebig, kommer att guida oss runt på ön och berätta om Måseskärs natur och djurliv.
Kanske kommer vi att få höra den gamla mistluren ljuda.
Den gamla fyren lyser, sedan millennieskiftet, varje nyårsnatt de 12 första minuterna (en minut
för varje månad) på det nya året.
Läs mer om Måseskär i kommande ”Blänket” eller på Stiftelsen Måseskärs hemsida
www.maseskarsfyr.se
Passa också på att:
1 - 2 augusti från Käringön, se skenet från Måseskär eller
2 - 3 augusti från Käringön, se skenet från Måseskär
Övernattningsmöjlighet finns på Käringön med både vandrarhemsstandard och bättre boende.
På kvällen kan du gå ut på ön och se ljuset från den nya fyren på Måseskär. Har du tur så kanske
även den gamla fyren får lysa, med sitt svepande ljus, på sin 150-årsdag.
För information om boende på Käringön se www.karingon.info.se. Boende kan du boka på
samma nummer som du bokar resan till Måseskär på. Alltså tel. 0708-301232.

8 augusti Ystad 				

Ystad Inre/Övre fyr 150 år

Det blir stora festligheter lördagen den 8 augusti i Ystad hamn.
Kring den nyrestaurerade fyren blir det evenemang samt flagghissning och spelning av Marinens
Musikkår. Visning av fyren blir det hela den helgen. Kommunalrådet kommer att hålla talet för
hamnens fyr och Esbjörn Hillberg, ordförande i Svenska Fyrsällskapet, är med och sätter upp
en minnesplakett. Fyren är byggd 1865 och konstruerad av von Heidenstam.
Hela hamnen kommer att vara full av nordiska marina fartyg den dagen. Det kommer att vara
stora evenemang med tävlingar mellan kadetter från våra nordiska länder.
För mer info se www.ystadsjohistoriska.se
15 - 16 augusti 				

Internationella Fyrdagen/-helgen

Sedan 2003 har vi firat den Internationella Fyrdagen tillsammans med lokala fyrföreningar/
fyrvisare och med support av Sjöfartsverket och andra fyrägare. Vi kommer att öppna och
visa drygt 70 fyrar runt hela Sverige. Mer info om öppettider, etc kommer i sommarnumret av
Blänket samt på vår hemsida.
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Kallelse till Årsmöte 2015-03-21
Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 18:e årsmöte lördag 21 mars kl. 15.00.
Årsmötet hålls ombord i M/S Rygefjord, som är förtöjd på Söder Mälarstrand kajplats 12-14.
Efter årsmötet intar vi som så önskar en gemensam middag. Man betalar själv för middagen
(se nedan).
Du är naturligtvis varmt välkommen att delta i årsmötesförhandlingar och efterföljande
program även om du väljer att inte delta i middagen.

Program (ungefärliga tider):
14.30
15.00
15.45
17.00

Vi bjuder på kaffe då vi samlas
Årsmötesförhandlingar enligt nedanstående dagordning
Föredrag om något aktuellt ämne
Middag

Årsmötesagenda:
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän/rösträknare
4. Fråga om korrekt kallelse till möte
5. Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande för innevarande verksamhetsår
9. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för innevarande och nästa verksamhetsår
10. Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant
11. Ev. val av regionstyrelser och kommittéer
12. Förslag till och val av valberedning
13. Fastställande av årsavgifter för nästa verksamhetsår
14. Motioner inkomna till styrelsen
15. Övriga Frågor, inkl Årets VIPP 2015

Anmälan:
Obligatorisk anmälan senast 2015-03-13 till årsmötet såväl som middagen till Ulf Schloss,
tel. 08-716 7492 eller ulf.schloss@telia.com.
Anmälan till middagen, (Boef Bourgignon med rostad potais, bacon och syltlök alt. Krämig
Fisksoppa gjord på lax, torsk,och räkor som serveras med en skål med pommes om så önskas.
Blandad grönsallad och bröd ingår. Pris 189:- som är bindande, måltidsdrycker tillkommer.

Hjärtligt Välkommen!

12

Årsberättelse 2014 för Svenska Fyrsällskapet
Vilket fantastiskt år vi har haft! Vi har fått 480 nya medlemmar under året, vilket inte har hänt
sedan 2005. Vid årsskiftet hade vi 3340 medlemmar, vilket är ett rekord under vår drygt adertonåriga verksamhet. Även antalet medlemmar i Sveriges drygt 30 lokala fyrföreningar ökar vilket
är mycket positivt. Fyrsällskapets föreläsningar och aktiviteter är uppskattade. Vår verksamhet
fungerar bra. Intresset för fyrar och deras kulturella värde ökar hos press, radio och TV. Vi får
många telefon- och mailförfrågningar om vad som händer med Sveriges fyrar. Många olika typer
av föreningar vill att vi ska hålla fyrföredrag på deras möten.
Till vår stora glädje fortsätter intresset för fyrar och fyrbevarande att öka. Allt detta medför att
Svenska Fyrsällskapets ställning stärks och att vårt inflytande samt möjlighet att påverka beslutsfattare ökar. Detta kommer att hjälpa Sveriges fyrar att överleva.
Trots det starkt ökande intresset för fyrar och fyrbevarande hos allmänheten händer inte mycket
från statens sida. Sverige har bytt regeringar och under de senaste drygt 13 åren har man flera
gånger utrett frågan om bevarande av fyrar/fyrplatser men inte lyckats att fatta något beslut över
huvud taget. Den senaste utredningen om fyrar presenterades i slutet av 2013 och sändes äntligen
2014-03-13 ut på remiss till 30 parter (inklusive Fyrsällskapet). Socialdepartementet begärde svar
senast 2014-06-13 (vi svarade 27/5) och därefter har vi inte hört något! Vi ger inte upp utan fortsätter vår dialog med berörda myndigheter. Vi anser att Sveriges f.d. bemannade fyrplatser utgör
en betydelsefull del av landets maritima kulturarv som måste räddas och bevaras åt kommande
generationer. Vår föreslagna och flera gånger presenterade lösning är att detta kan ske genom att
man startar och finansierar ”Stiftelsen Sveriges Fyrar” till vilken f.d. bemannade fyrplatser som inte
längre behövs överförs. Tyvärr kan vårt detaljarbete inte börja förrän staten har bestämt i vilken
riktning den vill gå vilket inte har skett efter mer än 13 års utredningar av olika regeringar.

Medlemsutveckling
Medlemsantalet 2014-12-31 var 3340 st fördelade enligt följande:
Enskilda		Föreningar
3251		

Företag		Totalt

78		

11		

3340

480 nya medlemmar har tillkommit under året, 173 har lämnat sällskapet. Av enskilda
medlemmar är 34 % kvinnor.

Ekonomi & administration
Fyrsällskapet har år 2014 liksom under tidigare år utvecklats på ett positivt sätt och vår ekonomi
är mycket god.
Våra administrativa system fungerar mycket bra. Vi sänder välkomstinformation till nya medlemmar omedelbart efter att de har betalat medlemsavgiften och detsamma gäller även när
medlemmar beställer något. Det vore mycket bra om medlemmar informerade oss snabbare om
adressbyte och andra ändrade uppgifter. Dessutom vill vi gärna få e-post adresser till ännu fler
av våra medlemmar. Medlemsregistret är Svenska Fyrsällskapets viktigaste ägodel och vårt mål
är att det skall innehålla rätt information.
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Förtroendevalda i styrelsen och kommittéer

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:		
Ledamot:		
Ledamot:		
Ledamot:		
Ledamot:		

Esbjörn Hillberg
Hans Rutberg
Dan Thunman
Ingrid Sernbo
Tommy Asplund
Mikael Engqvist
Lennart von Post
Ulf Schloss

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två styrelsemöten, ett tvådagars och ett endags. I dessa
möten deltar även kommittésammankallande.
Arne Svensson har varit webmaster.
Olle Gunnarsson och Rune Johansson har varit revisorer och Marianne Plate revisorssuppleant.
Valberedningen har bestått av Jan-Bertil Sölvin (sammankallande), Ulla Hillberg, Marie Tilosius
och Rolf Wänn.
Följande kommittéer har arbetat under året:

Blänket - Redaktionen			

Facebook sidan

Programkommitté Ostkusten		

Programkommitté Västkusten

Programkommitté Gotland			

Kontaktperson Sydsverige

Maria Elsby, redaktör			
Tommy Asplund
Leif Elsby					Arent van der Veen

Christer Nettelbladt, sammankallande		
Marie Tilosius, sammankallande
Tommy Asplund				Ann Holmdahl
Marianne Brus				Göran Sernbo
Ulla Ericson				Anna-Maj Toresson
Annika Fransén				Kurt Toresson
Ulf Schloss
Erik Sundström
Jan-Bertil Sölvin
Rolf Wänn

Jan Ströberg, sammankallande			
Lars Flemström
Gunnar Sillén
Göran Storm
Eva Östman

Berny Perzon
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Möten, föredrag, resor och utflykter

Den normala programverksamheten har lockat 880 deltagare. Dessutom besökte drygt 7400
personer våra öppna fyrar under den Internationella Fyrdagen. Vi har också deltagit i båtmässor
i Göteborg och Stockholm samt vid Turmässan och Västerhavsveckan i Göteborg och där haft
många besökare inklusive flera medlemmar.
Programkommittén i Stockholm har genomfört ett flertal visningar av Fyrskeppet Finngrundet.
Vissa av våra valda ledamöter har på begäran hållit externa välbesökta föredrag i bl.a.: Göteborg, Mölndal, Stenungsund och på Brännö. Vår strävan är att också arrangera regelbundna träffar/föredrag på ännu fler platser, förslagsvis någonstans vid Vänern, i Umeå och på någon annan
plats i Norrland samt i Uppsala. För att göra detta behöver vi hjälp från lokala medlemmar eller
lokala fyr-/sjöfartsföreningar vilket vi efterlyser.
Programkommittéerna har under 2014 erbjudit följande aktiviteter:
								Antal delt.
02-01 Göteborg 		 Båtmässan 1-9 feb					
?
02-19 Stockholm		 Bruegel, fisket och fyrarna		
Lenn Jerling
54
02-19 Göteborg 		 Väderöbods fyrplats			
Magnus Blomstrand
35
03-01 Stockholm		 Allt för sjön 1-9 mars					
?
03-11 Lysekil 		 Gotska Sandön			
M. Tilosius, g. Öhrn
13
03-11 Gotland		 Albatrossmuséet, Katthammarsvik
Rikard Wärff
25
03-15 Göteborg 		 Årsmöte (Radiomuséet)					
27
03-19 Stockholm		 Med fyrar som ledstjärna		
Josefin Ekberg
46
04-05 Skåne		 Besök Sjöräddningen Ystad				
0
Gunnar Boman
21
04-08 Stockholm		 Fyrar runt Rio de Janeiro		
04-23 Göteborg		 Morups Tånge fyr			
Göte Johansson
32
05-04 Göteborg		 Ulflykt till Pater Noster					
31
05-10 Stockholm		 Utflykt till Kobba Klintar, Mariehamn			
28
05-10 Skåne		 Utflykt till Hamnfyren i Ystad			
2
05-10 Värmland		 Gälleudde 150 år					
29
05-10 Värmland		 Stångudden 150 år					
24
05-11 Värmland		 Besök och lunch på Stavik				
25
05-11 Karlsborg		 Vanäs Udde 150 år					
65
05-24 Gotland		 Fyrbesök Östergarnsholm 24-25 maj			
21
05-25 Göteborg		 Utflykt till Tistlarnas fyrplats tur 1+2			
47
06-07 Stockholm		 Utflykt till Understen					
15
07-25 Göteborg		 Övernattning på Pater Noster 25-26 juli		
20
07-26 Göteborg		 Övernattning på Pater Noster 26-27 juli		
20
08-16 Göteborg		 Utflykt till Väderöbods fyrplats			
82
08-16 Sverige		 Internation. fyrdag/-helg 2014 16-17/8			
7400
09-03 Göteborg 		 Fyrar Göteborgs skärgård S/S Bohuslän Esbjörn Hillberg
70
09-10 Stockholm		 Fyrskepp no 25 Finngrundet		
Ulf Schloss
25
09-27 Gotland		 Utflykt till fyrarna på norra Gotland Jan Ströberg
7
10-02 Stockholm		 Väderöbods fyrplats			
Magnus Blomstrand
25
10-10 Göteborg		 Ledljus i kulturnatta, information			
?
10-21 Göteborg		 Fyrar på Mallorca			
Esbjörn Hillberg
34
10-27 Henån		 Fyrplatsbesök med kajak
Anette Bargel
16
11-12 Gotland		 Besök på sjöfartsmuséet Slite
Gunnar Sillén
6
11-19 Stockholm		 När en sjöman gått iland		
Jan Ströberg
35
15

Årsmötet

Årsmötet ägde rum den 15 mars i Radiomuseet, Göteborg och 27 medlemmar deltog.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar välkomnade ordföranden nyvalda funktionärer och
framförde Fyrsällskapets stora tack till samtliga ledamöter för deras insatser för föreningen under det gångna verksamhetsåret.
Därefter informerade ordföranden om Fyrsällskapets nya Hemsida och Facebooksida samt om
Fyrpersonalregistret, vår stora medlemsökning genom årets båtmässor (55 nya i Göteborg och
63 nya i Stockholm), vårt kommande Fyrlexikon, kommande fyrutflykter, remissförfarandet om
Kulturfastighetsutredningen, status på myndigheternas olika fyrutredningar samt vårt projekt
den Nationella Fyrstiftelsen.
Dagen avslutades med en intressant 1-timmes guidad tur i Radiomuséet varefter de flesta deltagarna intog en gemensam middag med trevlig samvaro på Radisson Blu Riverside Hotel.

Årets VIPP

Årets VIPP 2014 utdelades vid årsmötet till Föreningen Väderöbod med följande motivering:
”År 1965 avbemannades Väderöbods fyrplats och Sjöfartsverket överlämnade den till Naturvårdsverket. Den obemannade fyrplatsen utsattes därefter för stort förfall och vandalism. Några
sportdykare reagerade och kontaktade myndigheterna 1978. Denna entusiastiska lilla grupp
blev 1979 vid ett möte på fyrplatsen lovade att de fick disponera fyrplatsen om de inom ett
år kunde bilda en förening med uppgift att bevara husen på fyrplatsen. Föreningen Väderöbod
bildades och de c:a 30 medlemmarna började det mycket omfattande bevarandearbetet våren
1980.
Föreningens mål är att rädda öns åtta byggnader. Man har lagt ner tusentals timmar på att byta
tak, reparera fönster, renovera skorstenar, reparera och måla fasader, restaurera vågbrytare, vägar,
m.m. Standarden på bebyggelsen är numera mycket hög och arbetet fortsätter. År 2010 blev
Föreningen Väderöbod också ägare till 1964 års betongfyr som de övertog från Sjöfartsverket.
Föreningens arbetsuppgifter har utökats då man numera även har ansvar för en fyr och dess
viktiga ljus som ledstjärna för fartyg.
Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Föreningen Väderöbod ”Årets VIPP 2014” visa sin
uppskattning av medlemmarna i föreningens mycket omfattande arbetsinsatser och engagemang för Väderöbods fyr och fyrplats samt för dess skötsel och överlevnad.”

Webbplatsen www.fyr.org

Vi utvecklar sedan en tid en ny webbplats vilken skall ersätta 1998 års webbplats. Arbetet
innebär en omarbetning av utseende och en övergång till en modernare teknik. Mycket information finns redan på vår nya webbplats och även en stor del av informationen från den gamla
webbplatsen är överflyttad. Den gamla webbplatsen kommer också att finnas kvar under en
övergångsperiod.
På vår nya webbplats har under året ny information, nya fotografier och texter tillkommit.
Uppdatering av information och länkar har skett nästan dagligen. Antal unika besökare har
under året i genomsnitt varit drygt 600 st per dag. Fyrlexikonet är den mest besökta delen av
vår webbplats.
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Facebooksida

Fyrsällskapet gick med i Facebook den 12 november 2012 och under 2014 har antalet ”gillar”
ökat från 286 till c:a 1500, vilket är mer än 4 gånger så många som under förra året. C:a 45 %
av alla besökare är kvinnor och 35% av samtliga besökare är yngre än 45 år så vi hoppas på en
bra återväxt för fyrintresset. Det har kommit många inlägg på sidan såväl som bilder och en del
videoklipp.

Blänket

Blänket har utkommit med 4 ordinarie nummer nämligen: Blänket nr 1 Årsbok samt 3 nummer
innehållande artiklar och information. Vår- och höstprogrammen från programkommittéerna
presenterades i Blänket nummer 1 respektive 3. Alla nummer har varit i färgtryck och illustrerade med fler bilder än tidigare. Bilderna har varit av både äldre och yngre datum. Alla Blänket,
bortsett från Årsboken, har innehållit maximalt antal sidor (52 inkl. omslag). Omslagsbilderna
har till viss del medlemmar varit vänliga att bidra med.
Tillströmningen av artikel- och bildbidrag har varit tämligen god liksom omfattande telefon-,
brev- och mailkontakter med medlemmar och blivande medlemmar. Berättelser som beskriver
medlemmars fyrresor till mer eller mindre avlägsna platser har ökat och verkar vara en inspirationskälla för läsarna. På första plats i popularitet ligger dock fortfarande artiklar som behandlar
livet på våra tidigare bemannade fyrplatser. Tyvärr minskar, av naturliga skäl, dessa berättelser
i antal.
Redaktören har tacksamt tagit emot tidningsurklipp och andra former av rapporter om vad som
hänt på fyrfronten runt om i landet. En del av dessa har resulterat i artiklar/notiser i Blänket.
Arbetet med dokumentationen av forna tiders fyrplatsliv har fortsatt och fortsätter. Dokumentationen blir mer och mer angelägen då de som minns blir både äldre och färre. Det skulle också
vara bra om bidragen av fyrtekniska artiklar liksom aktuell fyrinformation ökade.
Ett stort tack till er som på olika sätt bidragit till att Blänket blivit vad det är idag.

Dokumentation av fyrpersonal

Dokumentationen av fyrpersonal, som startade i maj 2008, fortsätter. Registret, som
gjordes tillgängligt på Internet lagom till 15-årsdagen av Svenska Fyrsällskapets bildande,
har blivit mycket uppskattat långt utanför medlemskretsen och resulterat i ett stort inflöde
av kompletteringar av faktauppgifter samt mer bildmaterial. Mycket arbete återstår! De
uppgifter som hittills publicerats omfattar 6600 personer varav c:a 1300 varit verksamma
inom fyrväsendet, övriga är föräldrar och barn. Inkomna uppgifter som ännu inte återfinns i
databasen lagras i ett bakomvarande register tills de är verifierade och så kompletta att det är
meningsfullt att lägga in dem. I detta register finns också ytterligare upplysningar som p.g.a.
personuppgiftslagen (PUL)inte kan publiceras men som kan fås vid förfrågan.
Det har varit oerhört väsentligt med de uppgifter som anhöriga/bekanta lämnat. Dessa kontakter
har ökat under året, men det behövs att ännu fler ”fyrsläktingar” hör av sig. Bildgalleriet i
databasen har kunnat utvidgas men bilder saknas fortfarande på väldigt många.
Material som tidigare insamlats på Sjöfartsverket och på olika arkiv har bearbetats och införts.
Många har kontaktat oss för att få uppgifter om släktingar eller bekanta som verkat inom
fyrväsendet. Det publicerade dokumentationsmaterialet återfinns på vår webbsida under
”Fyrpersonal”. Registret är sökbart både på fyrplats och på personnamn.
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Projektet har drivits och drivs av Maria Elsby med hjälp av Leif Elsby. Hittills har c:a 7000
timmar av helt ideellt arbete lagts ner på projektet.

Fyrlexikon

Under de senaste åren har Leif Elsby författat Sveriges största fyrlexikon som pappersmässigt
bestod av bortåt 1000 A4 sidor. Detta lexikon finns från i år på vår webbsida. Programvaran
kommer gratis från Wikimedia, men för att använda den krävs en databashanterare som vi
betalar för. Innehållet läggar man in själv och det skrivs i samma ”enkla” kod som används för
Wikipedia. Vår webmaster har skaffat programvaran och Leif har tagit fram, författat, ritat,
redigerat bildmaterial och lagt in allt innehåll.
Vårt fyrlexikon innehåller f.d. bemannade fyrplatser, fyrskepp, kassunfyrar samt tillhörande teknik inklusive kopplingar till navigation och historik. Fyrlexikonet innehåller även mängder av
kartor och teckningar som Leif har gjort samt mängder av gamla och nya fotografier. Kartor,
texter och bilder har klickbara länkar och korsreferenser inklusive länkar till webbsidans register för fyrpersonal. I Fyrlexikonet, som uppdateras och utvidgas kontinuerligt, finns även en
sökfunktion.

Föreningen Fyrtillsyn Gotland

Föreningen, FFG, växer och har under året fått fler medlemmar. Vidareutvecklingen av hemsidan www.fyrtillsyngotland.se fortsätter.
FFG har ansvarat för visning av Hoburgs fyr sedan 2012 och kommer att fortsätta med visningarna även under 2015. Annonseringen i Blänket efter frivilliga fyrvisare fungerar bra. Fyren var
under 2014 öppen i 9 veckor och fler än 3000 personer besökte den.
På den Internationella fyrdagen var många av föreningens medlemmar aktiva vid de gotländska
fyrar som visades för allmänheten. Föreningen har under året haft 4 styrelsemöten, årsmöte och
några arbetsmöten. Hembygdsföreningarna har skött sina åligganden för sina övertagna fyrar.

Mottagna gåvor

Maria Küchen och Monne Sahlberg har skänkt penninggåvor.
Som minne av Kerstin Peterson har vi även fått penninggåvor från Eva-Lena och Lars-Bertil
Johansson, Anita, Hans och Patrik Nordgren, Sofia och Walter Johansson samt Göran, Jan-Erik
och Marianne.
Fyrsällskapet framför sitt varma tack.

Övrigt

År 2002 startade Svenska Fyrsällskapet en tradition att uppvakta större svenska fyrar genom att
montera en ingraverad rostfri minnesplakett varje gång en fyr fyller jämna 50 år med början på
fyrens 100 åriga födelsedag. Under 2014 besökte och uppvaktade vi 3 fyrar som alla blev 150 år
nämligen: Gälleudde och Stångudden båda i Vänern samt Vanäs Udde i Vättern.
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Svenska Fyrsällskapet har sedan 2003 årligen arrangerat den Internationella Fyrdagen/-helgen
som i år firades den 16-17 augusti. Vi tackar Sjöfartsverket som låter oss öppna sina fyrar samt
alla lokala fyrföreningar, privata fyrägare och andra som ställer upp och visar fyrarna. Vädret var
i år rätt bedrövligt på många fyrplatser. Trots detta kom det dock drygt 7400 intresserade och
belåtna besökare till 67 öppna fyrar. De 5 platser som hade flest besökare var: Kullen med c:a
1550 besökare, Ölands Södra Udde med c:a 700, Ölands Norra Udde med c:a 500, Bönan med
315 och Finngrundets fyrskepp c:a 300.
Svenska Fyrsällskapet har, som medlem i och en av grundarna av World Lighthouse Society,
(www.worldlighthouses.org), fortsatt sitt internationella arbete. Föreningen har drygt 200
medlemmar från hela världen och ger kvartalsvis ut ett medlemsblad. På föreningens hemsida
finns också mängder av fotografier på svenska fyrar inlagda.
Styrelsen vill avslutningsvis varmt tacka alla kommittéledamöter för deras arbete samt alla
gamla och nya medlemmar för det stöd vi har fått och för det förtroende Ni givet oss under det
gångna verksamhetsåret.

Esbjörn Hillberg ordf.			
Hans Rutberg v. ordf.
Dan Thunman sekr.				Ingrid Sernbo kassör
Tommy Asplund				Mikael Engqvist
Lennart von Post				Ulf Schloss

19

Preliminärt bokslut år 2014
Preliminär resultatrapport perioden 2014 01 01 - 2014 12 31 (Kr)
Intäkter

Utgifter

Medlemsavgifter enskilda
Medlemsavgifter föreningar
Medlemsavgifter företag
Fyrhandbok
”Fyrar och ljusteori” Bok
Porto
Annonsintäkter
Bidrag och gåvor
Försäljning varor
Ränteintäkter

644 941
19 570
12 000
23 855
1 015
374
1 000
1 760
30 370
18 436

Summa intäkter

753 321
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Kontorsmateriel
Datorer/Internet
Porton & Paket
Gireringar, avgifter
Tryckning och kopiering
Sammankomster
Styrelsemöten/Funktionärer
Hyreskostnader
Programkommitté Stockholm
Programkommitté Västkusten
Programkommitté Gotland
Reseersättningar
Blänket tryckning
Blänket distribution
Utställningsmaterial
Båtmässa Stockholm
Båtmässa Göteborg
Övriga mässor
Fyrpersonaldokumentation
Fyrbevarande SjöV
Boschyrer
PR/Fyrskyltar m.m.
Stipendier
Diverse kostnader

4 551
38 235
35 512
8 291
1 000
1 540
44 723
20 090
15 500
15 000
750
28 044
124 385
45 367
14 376
17 266
411
958
2 219
4 328
13 199
2 860
28 202
3 703

Summa utgifter

470 510

Beräknat resultat 2014

282 811

Preliminär balansrapport perioden 2014 01 01 - 2014 12 31 (Kr)
Ing balans

Tillgångar

Förändring

Utg balans
160 013

Postgiro

194 388

-34 375

Bank

271 727

300 410

572 137

Fondkonto

1 546 979

16 776

1 563 755

Summa tillgångar

2 013 094

282 811

2 295 905

Eget kapital

2 013 094

282 811

2 295 905

Summa skulder och eget kapital

2 013 094

282 811

2 295 905

Skulder och eget kapital

282 811

ÅRETS RESULTAT

Styrelsen påminner om de medel som är reserverade för speciella syften.
Bildandet av en fyrstiftelse

200 000

Göteborg 2015-01-02
Ingrid Sernbo, kassör
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Medlemsstatistik
Förändringar under året

Antal medlemmar

Kvinnor

Datum

avgått

nya

netto

e

ef

i

f

totalt

ant

%

19961231

0

70

70

50

15

3

2

70

21

32

19971231

0

150

150

181

29

7

3

220

59

28

19981231

11

195

184

325

62

13

4

404

107

28

19991231

14

200

186

477

87

21

5

590

164

29

20001231

47

427

380

790

145

29

10

974

309

33

20011231

67

430

363

1074

207

39

17

1337

431

34

20021231

98

521

423

1405

291

42

22

1760

603

36

20031231

137

647

510

1812

390

47

21

2270

807

37

20041231

168

543

375

2100

478

48

19

2645

967

38

20051231

189

561

372

2401

546

51

19

3017

1113

38

OBS!! Medlemskategori ”ef” (546 medlemmar) slopad från 2006 för att förenkla administrationen.

20061231

217

371

154

2553

59

13

2625

858

34

20071231

227

395

168

2715

64

14

2793

920

34

20081231

244

392

148

2857

69

15

2941

979

34

OBS!! Ej möjlighet att hyra SjöV fyrplatser för medlemmar från 2009 medför högre avgång.

20091231

309

335

26

2877

74

16

2967

951

33

20101231

279

216

-63

2814

76

14

2904

911

32

20111231

275

234

-41

2776

74

13

2863

906

33

20121231

213

337

124

2895

78

14

2987

947

33

20131231

184

250

66

2940

79

14

3033

967

33

20141231

173

480

307

3251

78

11

3340

1102

34

Typ av medlem: e = Enskild medlem, f = Företag, i = Förening, institution, etc.
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Att hyra och bo på fyrplatser i Sverige
Många medlemmar övernattar på fyrplatser. Det finns många olika typer av
erbjudanden och flera fyrplatser. Det finns även många medlemmar som hör av sig om
olika möjligheter så nedan har jag inför sommarens utflykter gjort en sammanställning
av olika hyrmöjligheter. Mycket av denna information finns redan på www.fyr.org,
klicka på ”Fyrar” och därpå ”Bo på fyr” men alla medlemmar använder inte internet.
Jag börjar från norr på svenska ostkusten och följer kusten runt landet.

Malören (www.bottenviken.se/kalix/oar/maloren/)

Sök lokalt för att hitta något att hyra möjligtvis i gamla lotshuset. Gammalt fiskekapell
samt mistklocka från fyrskeppet Östra Kvarken vid kyrkan. Turbåt från Kalix www.
laponia.se, tel. 0920-12084.

Rödkallen (www.fyrhotellet.com) 			
tel. 0920-220847
Gammalt fiskekapell från 1800-talet nära fyrplatsen. Turbåten M/S Nova från Luleå
samt övernattning i småstugor på Rödkallen
Bjuröklubb (www.bjuroklubb.se)			

tel. 0722-042100
Boende i den mycket välutrustade Lotsutkiken med flera mycket trivsamt och
smakfullt inredda rum (totalt 7+1 bäddar i olika rum), matsal, kök m.m.. Fantastisk
utsikt men så var det lotsutkik tidigare. Tag av i Lövånger (c:a 5 mil syd Skellefteå),
kör sedan c:a 2 mil via Uttersjöbäcken helt fram till fyrplatsen.

Stora Fjäderägg (www.storafjaderagg.se) 		

tel. 0706-917220
Vandrarhem i fyrvaktarbostäderna med 18 bäddar max 4 bäddar per rum, 2 kök.
Den lilla vackra ön Stora Fjäderägg ligger utanför nordöstra hörnet av Holmön.
Båt från Holmöns hamn och dessförinnan vägfärja från Norrfjärden (c:a 2 mil norr
Umeå) till Holmön.

Bergudden (www.holmon.com/hembygd/bergudden.html) tel. 0768-272946
Vandrarhem i de fräscha invändigt nyrenoverade fyrvaktarbostäderna med 20-30 sängar
i olika kombinationer och rum samt ett kök för självhushåll. Cykel kan hyras på ön för
trevliga cykelturer. Vägfärja går från Norrfjärden (c:a 2 mil norr Umeå) till Holmön.
Högbonden (www.hogbondenfyr.se) 		

tel. 0613-23005
Vandrarhem i den härliga fyrvaktarbostaden som ligger som att örnnäste högst upp
på ön Högbonden i Höga Kusten reservatet. Fyrvaktarhuset har 22 bäddar i 7 rum
och 4+2 bäddar i ett annat hus. Frukost samt middag på beställning. Passagerarbåt till
ön från Barsta och Bönhamn belägna c:a 70 km norr om Härnösand via Nordingrå.
Lång backe c:a 20 min promenad från bryggan upp till husen.

Storjungfrun (www.soderhamn.se/upplevaochgora/skargard/) tel. 0270-75353
Fyra enkla stugor invid den gamla fyren i hamnområdet samt ett större hus för 10
personers gruppboende finns. Stugorna saknar el men har gasolspis och kyl samt
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braskamin. Gammalt fiskekapell från 1600-talet. Båtresan ut till ön och stuga bokas
via Turistbyrån i Söderhamn. Många stigar finns på den stora fina skärgårdsön.

Örskär (www.orskarsfyr.se)			
tel. 0173-34021
Vandrarhem med plats för 18 bäddar i 5 olika rum, matservering för boende och
dagsgäster. Fyren visas. Åk bilfärjan från Öregrund till Gräsö och kör till norra spetsen
av Gräsö varifrån passagerarbåt går till Örskär. Båten bokas på tel. 0707-912975.
Återigen en fantastisk ö med många härliga promenader.
Söderarm (www.soderarm.com)		

tel. 0176-43212, 0703-265833
Mycket hög standard på boendet i 4 synnerligen väl och hemtrevligt upprustade
gamla fyrvaktar-/lotshus inkl. kök i 50-tals miljö samt en inredd militärbarack. Det
finns 22 rum med sammanlagt 28 bäddar. Måltider ingår och serveras i den gamla
lotsutkiken med fantastisk utsikt och plats för 45 gäster. Fyren visas. I en bunker finns
en härlig bastu och utanför en badtunna. Båttransport från Räfsnäs (nära Kapellskär)
bokas genom fyrplatsen. Söderarm erbjuder antagligen det förnämsta och mest
välutrustade fyrplatsboendet inklusive service i Sverige.

Landsort (www.landsortsvandrarhem.se)		

tel. 08-5203 4105
På ön uppfördes 1651 den första fyren som byggdes av svenskar i nuvarande Sverige.
Nuvarande fyr uppfördas 1691. Det finns flera olika typer av boende på Landsort
inklusive vandrarhemmet och den gamla lotsutkiken. Waxholmsbolagets båtar går
från Ankarudden (syd Nynäshamn) till Landsort.

Huvudskär (www.skargardsstiftelsen.se)		
tel. 0703-770198
Vandrarhemmet Tullhuset har totalt 26 bäddar. Dessutom finns i Lotshuset 2 lägenheter
(1 RoK resp. 2 RoK) som hyrs ut veckovis under sommarperioden (v. 23-26). För
information om båtturer m.m. se Skärgårdsstiftelsens hemsida, område Huvudskär.
Arbete pågår med att göra Ålandsskär, där fyren och byn finns, till Naturreservat.
Femörehuvud (www.femorefortet.se/fyrvaktarbosteden.htm) tel. 0155-38350
Två mindre hus vid fyren: Fyrvaktarbostaden med 2 sovrum totalt 6 bäddar och
Fyrbiträdesbostaden med 4 bäddar. Båda husen har välutrustade kök. Självhushåll.
Nära Oxelösund, kör till Femörefortet.
Gotska Sandön (www.resestugan.se/sandon/logi.php)
tel. 0498-240450
Här finns mängder av stugor både på lägerplatsen och i Fyrbyn med många rum med
2 - 4 bäddar. Man kan även hyra 2-bäddstält eller ta med eget tält. Självhushåll och
all mat tar man med själv. Passagerarbåt går mellan Gotska Sandön och Nynäshamn
samt Fårö. Ön är Nationalpark med mängder av promenadstigar.
Häradskär (www.haradskarsfyrplats.se)		

tel. 0708-776552
Vandrarhem i fyrbyn med 2 lägenheter med 4 bäddar i varje samt 2 rum i uthuset
med 3 bäddar i varje rum samt extrasäng vid behov. Finns även möjlighet att hyra
i lotsbyn. Självhushåll. Passagerarbåt (c:a 20 min.) från Fyruddens gästhamn i Gryt
utanför Valdemarsvik.
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Stora Karlsö (www.storakarlso.se)			
tel. 0498-240500
Vandrarhem med olika typer av övernattningar i Fyrhuset, fyrvaktarbostäder, vandrarhem, etc med olika rum. Det finns även matställe i hamnen och man kan bo med
halvpension inkl. frukost och middag. Passagerarbåt från Klintehamn på Gotland.
Segerstad (www.segerstadsfyr.se)			

tel. 0709-666450
Hyr rum eller lägenhet i fyrmästarbostaden, totalt 8 bäddar. Självhushåll. Stort
fågelskådarställe med kurser. Fyrplatsen är belägen rätt långt söderut på Ölands
ostkust.

Garpen (www.garpen.se)				

tel. 0722-077202
18 bäddar fördelade på 3 hus med 2 – 6 bäddsrum. Pris för övernattning inkluderar:
båttransport från Bergkvara till ön, lakan, handduk och frukost. Fyren visas.

Utklippan (www.utklippan.org)			
tel. 0733-128270
Vandrarhem med självhushåll, bastu, m.m.. Sjötaxi från Karlskrona och gästhamn
för egen båt.
Smygehuk (www.smygehukhostel.com)		

tel. 0401-24583
Vandrarhem med i fyrvaktarbostaden 28 bäddar fördelade på 9 rum med 2 - 4 sängar,
självhushållskök samt sommartid i en 2 rums bagarstuga med 4 bäddar per rum.
Fyren visas. Bilväg och egen parkering.

Hallands Väderö (www.hallandsvadero.se)		
tel. 0431-366194
Ön ägs av Svenska Kyrkan och för att hyra lägenheter i fyrvaktarbostaden måste
man tillhöra Svenska Kyrkan. Lägenheter som normalt hyrs ut veckovis under
högsäsong och per dag under lågsäsong. Många vandringsleder och vacker natur på
ön. Passagerarbåt från Torekov.
Nidingen (www.gottskarhotell.se/hav/logi1/)
tel. 0300-60089
Fyrbostadshusen har renoverats till hög standard och används som vandrarhem med
boende i 2 fyrvaktarbostäder, ett med 3 rum och totalt 8 bäddar och ett med 2 rum
med 2 bäddar per rum dessutom finns ett fristående förråd som har 4 rum med totalt
6 bäddar. Självhushåll, ta med lakan etc. Transport med RIB-båt från Gottskär.
Vinga (www.wingavanner.se)			

tel. 031-127386
För att hyra skall man vara medlem i föreningen Winga Vänner. Det finns sovrum i
3 hus: ett med 7 rum (totalt 10 bäddar), ett med 3 rum (totalt 7 bäddar) samt ett
med 3 rum (totalt 12 bäddar). Fyren visas. Självhushåll, ta med lakan, etc. Året runt
transport från Hönö/Fotö samt sommartransport med större båtar från Göteborg.

Pater Noster (www.paternosterlighthouse.com)
tel. 0702-699339
Hög standard, 10 rum med totalt 26 - 30 bäddar, 2 matsalar, konferensrum, 2
badtunnor, m.m.. Frukost, middag, etc ingår samt transport med RIB-båt från
Marstrand eller Rönnäng. Fyren är öppen.
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Hållö (www.utposthallo.se)			

tel. 0703-536822
Vandrarhem på ön Hållö utanför Smögen med 38 bäddar varav 2 st 5-bäddsrum,
4 st 4-bäddsrum och 4 st 2/3-bäddsrum samtliga rum med dusch och handfat.
Välutrustat kök men även caféverksamhet under sommaren. Båttransport c:a 20
min med Hållöfärjan från Smögen. Besök kapellet, Naturummet och fyren med
fyrmuseet (www.hallofyr.se).

Djurö (Vänern)

(www.Vastsverige.com/sv/mariestad/products/115633/djuro-nationalpark)
						tel. 0708-256482
Ön Djurö är nationalpark. Boende i fyrvaktarbostaden på Djurö och båttransport dit
från Spiken, Kållandsö bokas på telefon ovan. Självhushåll.

Lurö (Vänern) (www.luringen.se/luringen/)		
tel. 0705-216733
Fyrplatsen Stångudden ligger på Lurö. C:a 2-3 km från fyrplatsen finns Gästhärbärget
Luringen med restaurang, vandrarhemskök samt vandrarhemsboende i Fyrhuset som
har 7 st 1, 2, 3-bäddsrum (totalt 14-23 bäddar) eller i 3 stugor med 6 bäddar var.
Båtturer från Ekenäs på Värmlandsnäs till Lurö bokas via Luringen.
Dessutom får även de som har varit medlemmar i Svenska Fyrsällskapet under
minst 2 år, i mån av plats, hyra Sjöfartsverkets semesterbostäder på: Fårö, Hoburg,
Sandhammaren, Kullen, Hållö, Hjortens Udde (Vänern), Arkö och Höllviken.
Jag hoppas att man inte har bytt vissa hemsidesadresser och telefonnummer för
sådant händer ibland, men i så fall bör man kunna ”Googla” på fyrplatsnamnet. Tänk
på att de flesta platserna är stängda under vintersäsongen.
Hör av er om ni tycker att jag har glömt någon fyrplats.
						Esbjörn Hillberg
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Vilka svenska fyrar kan man besöka och hur tar man sig dit?
Det är faktiskt rätt enkelt att besöka flera av Sveriges fyrplatser då det är bilväg ända
fram till många. Till vissa behöver man också åka båt, men lyckligtvis finns det reguljär
båttrafik med landsvägs-/passagerarfärjor eller turbåtar. Naturligtvis är det mer frekventa
turer under sommaren. Man kan även bo på många fyrplatser och få mat på ett flertal.
Flera fyrar/fyrplatser har egna hemsidor och många visas av lokala fyrföreningar.
Det finns också mycket information om 116 större fyrar i Svenska Fyrsällskapets
Fyrhandbok. Boken är ett måste för den intresserade fyrbesökaren då den talar
om var fyren är belägen, hur man tar sig dit, ger kontaktuppgifter, fyrens historia,
fyrteknik, m.m.. (Beställning se nästa sida.)
Varje år i augusti öppnar Svenska Fyrsällskapet tillsammans med lokala fyrföreningar
c:a 70 fyrar under den Internationella Fyrdagen/helgen (se www.fyr.org).
På Svenska Fyrsällskapets hemsida finns det även under ”Länkar” hemsidesadresser till
c:a 50 fyrar/fyrplatser och till c:a 40 fyrföreningar. Dessutom finns det under ”Fyrar” och
sedan ”Bo på fyr” kontaktuppgifter till c:a 25 fyrplatser där man kan övernatta och äta.
Ytterligare ett sätt att få se fyrplatser är att delta i Svenska Fyrsällskapets fyrbesök.
Se hemsidan under ”Aktiviteter”.
Till följande fyrplatser behöver man ej ta båt utan kan köra direkt med bil:
Jävre, Bjuröklubb, Ratan, Skagsudde, Bönan, Femörehuvud,Vanäsudde, Sandhammaren,
Ystad inre/övre, Smygehuk, Falsterbo, Malmö inre/yttre, Helsingborg, Kullen, Morups
Tånge och Islandsberg (lång promenad) samt på Öland: Ölands Norra Udde, Högby,
Kapelludden, Segerstad, Ölands Södra Udde samt i Vänern: Gälleudde, Hjortens
Udde, Stavik, Risnäsudde, Hammarö Skage, Strandudden nedre/övre, Harnäsudde,
Lidköping och Hellekis.
Till följande fyrplatser måste man även åka med någon typ av båttrafik som
vägfärja, passagerarfärja/turbåt, egen båt:
Malören, Rödkallen, Pite-Rönnskär, Gåsören, Rataskär, Stora Fjäderägg, Bergudden,
Holmögadd, Högbonden, Lungö, Brämön, Gran, Storjungfrun, Eggegrund, Limö,
Björn, Örskär, Djursten, Understen (militärt), Svartklubben, Söderarm, Svenska
Högarna, Sandhamn, Grönskär, Huvudskär, Landsort, Häradskär, Gotska Sandön,
Garpen, Utklippan, Tärnö, Hanö, Hvens fyrar, Hallands Väderö, Tylö, Nidingen,
Tistlarna, Valö, Vinga, Pater Noster, Måseskär, Hållö, Väderöbod, Nordkoster och
Ursholmen samt på Gotland: Fårö, Östergarn, När, Faludden, Hoburg, Stora Karlsö
och Stenkyrkehuk samt i Vänern: Stångudden (Lurö), Söökojan, Lakholmen, Djurö,
Borhallsudde, Smörhättan och Naven.
Jag kan ha glömt någon så ring om ni har någon fråga.
						Esbjörn Hillberg
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Klubbmärken, tröjor m.m.
Du kan köpa nedanstående artiklar genom att sätta in pengarna på vårt
PG konto nr 1968 420-8 samt skriva på talongen vad du önskar köpa.
Innan du beställer tröjor var vänlig kontakta Ulla Hillberg 031-972148,
email: ulla@hillberg.com för att reservera rätt storlek och modell. Portot
inom Sverige är inkluderat i alla priser nedan men för endast ett exemplar
per artikel. Kontakta oss därför om du beställer flera saker samtidigt för
detta kan förändra portot både positivt och negativt.
Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar, pris om
medlem 145:-, ej medlem 195:- (tilläggsporto för: Europa 45:-, utom
Europa 55:-)
Om fyrar-de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, pris 95:(tilläggsporto: Europa 45:-, utom Europa 55:-)
Fyrhandbok + Om fyrar, båda böckerna, pris om medlem 200:-, ej
medlem 250:- (tilläggsporto Europa 90:-, utom Europa 120:-)
Fyrkortlek svenska fyrar, 52 + 3 kort, pris om medlem 40:-, ej medlem
50:- (tilläggsporto: Europa 20:-, utom Europa 25:-)
Klubbnål i emalj med logo 35:- (tilläggsporto utomlands 10:-)
Tygmärke broderat (6 cm högt) 35:- (tilläggsporto utomlands 10:-)
Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo 15:(tilläggsporto utomlands 10:-)
Bokmärken av tjock papp, 6 olika med 2 fyrar på varje, 15:- för alla 6
(tilläggsporto utomlands 10:-)
T-shirt vit, transfer logo vänster arm, dam- eller herrmodell, olika storlekar,
130:- (tilläggsporto: Europa 30:-, utom Europa 35:-)
Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam- eller herrmodell,
olika storlekar, 245:- (tilläggsporto: Europa 45:-, utom Europa 55:-)
Keps, marinblå, broderad logo, 110:- (tilläggsporto: Europa 20:-, utom
Europa 25:-)
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Svenska Fyrsällskapet

Organisations nr: 802439-0216 Hemsida: www.fyr.org E-mail: esbjorn@hillberg.com
Fax: 031-970623 PGkonto nr: 1968 420-8 Nordea Bank Bic/Swift-code: NDEASESS
IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208

Styrelse
Ordf.
v.Ordf.
Sekr.
Kassör

Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
Hans Rutberg, S:t Olofsgatan 50B, lgh 1503, 753 30 Uppsala, tel. 018-126625
Dan Thunman, Malma Bergsväg 25, 756 45 Uppsala, tel. 018-303932
Ingrid Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel. 031-280955
Tommy Asplund, Lilla Tisslegården, Siggagården 1, 542 94 Mariestad,
tel. 0731-807300
Mikael Engqvist, Norrgården 1, Västra Lagnö, 184 95 Ljusterö, tel. 08-5424 3454
Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel. 0611-18790
Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 08-716 7492

Webmaster

Arne Svensson, Ekudden 7, 430 84 Styrsö, tel. 031-775 7769
e-mail: webmaster@fyr.org

Blänket - Redaktion
Redaktör

Facebook

Maria Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
e-mail: maria.elsby@gmail.com
Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139

Tommy Asplund, Lilla Tisslegården, Siggagården 1, 542 94 Mariestad,
tel. 0731-807300, e-mail: technodrome@hotmail.com
Arent van der Veen, Fontinvägen 7, 442 31 Kungälv, tel. 0725-783030
e-mail: arent.vanderveen@outlook.com

Programkommitté Stockholm
Sammank.

Christer Nettelbladt, Högbergsg. 83 lgh 1506, 118 54 Stockholm, tel 08-642 1776
Tommy Asplund, Lilla Tisslegården, Siggagården 1, 542 94 Mariestad,
tel. 0731-807300
Marianne Brus, Bjurövägen 21, 742 96 Gräsö, tel. 0173-36207
Ulla Ericson, Folkungagatan 104, lgh 1203, 116 30 Stockholm, tel. 08-640 1730
Annika Fransén, Bondegatan 7, lgh 1404, 116 32 Stockholm, tel. 08-694 9311
Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 08-716 7492
Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel. 08-5715 3453
Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, lgh 1001, 122 41 Enskede, tel. 0734-445915
Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel. 08-5302 3810
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Programkommitté Västkust

Sammank. Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
Ann Holmdahl, Höggeröd 305, 473 92 Henån, tel. 0304-39512
Göran Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel 031-280955
Anna-Maj Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0303-93941
Kurt Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0303-93941

Programkommitté Gotland

Sammank. Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523
Lars Flemström, Box 119, 623 21 Ljugarn, tel. 0498-493085
Gunnar Sillén, Storgatan 72, 624 48 Slite, tel. 0705-822422
Göran Storm, Lau Gumbalde 178, 623 62 Ljugarn, tel. 0498-491088
Eva Östman, Östergarn Bengts 150, 623 68 Katthammarsvik, tel. 0735-952231

Kontaktperson
Skåne

Berny Perzon, Kornvägen 3, 274 61 Rydsgård, tel. 0411-44313

Kontaktperson
Uppland

Revisorer
Suppleant

Gunnar Boman, Åsgränd 3, 753 10 Uppsala, tel. 018-150007

Olle Gunnarsson, Rödeviksvägen 32, 434 92 Vallda, tel. 0300-28194
Rune Johansson, Ekhagegatan 7, lgh 1101, 441 44 Alingsås, tel. 0322-12495
Marianne Plate, Snäckeskärsgatan 9, 421 57 Västra Frölunda, tel. 031-690567

Valberedning
Sammank.

Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, lgh 1001, 122 41 Enskede, tel. 0734-445915
Ulla Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel. 08-5302 3810

Medlemsavgifter 2015
Enskild medlem bosatt i Sverige 		
200 kr
Ideell organisation i Sverige
		
250 kr
Företag/Myndighet i Sverige			
1000 kr
Medlem bosatt inom Europa 290 SEK, 32 EUR, 44 US$ el. 26 GP£
Medlem bosatt utom Europa 340 SEK, 37 EUR, 51 US$ el. 30 GP£
Medlemsavgift för ny medlem inbetalas på PG konto nr 1968 420 - 8.
Medlem bosatta utomlands ombedes betala via IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208,
Bic/Swift-code: NDEASESS eller sända sedlar i valfri valuta enligt ovan i ett kuvert till
ordföranden och ej betala med check.
Medlemsavgift som betalas efter 1 okt ett år gäller även för nästa år.
OBS Om du förnyar ditt medlemskap vill vi helst att du betalar din medlemsavgift på
PG konto nr 40 07 14 - 2.
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Hur gör man för att få en artikel publicerad i Blänket?
Jo, du kontaktar redaktören (kontaktuppgifterna står på omslagets insida) via brev,
telefon eller mail. Manuskripten kan vara i elektronisk form eller handskrivna.
Det gör inget om det finns stavfel eller att grammatiken haltar något. Det ordnar
sig, huvudsaken är innehållet. Artiklar i elektronisk form skall lämnas som

icke låsta Word-filer. Eventuella bilder skickas separat antingen som
papperskopior (som Du får tillbaka efter skanning) eller som jpg-filer.
Bilderna måste ha en upplösning som är godtagbar för tryckning, c:a 300 dpi.
Redaktören bedömer om och när en artikel skall publiceras. Då artikeln accepterats
startar en brev-/mailväxling till dess att vi båda är nöjda med resultatet.
Det är väsentligt att aviserings- och manusstopptiderna hålls. Tro det eller ej men
varje tidning innebär flera månaders arbete innan den går i tryck.
Först till kvarn ....... så var ute i god tid.
						Maria Elsby
						Redaktör

Hemsidan & Facebook
Vår hemsida, www.fyr.org, är ständigt uppdaterad. Du missar väl inte att gå
in där och titta. Här kan du se aktuella nyheter eller programändringar och
mycket mera.
Från hemsidan når du oss också enkelt på Facebook. Vår facebook-sida har
blivit mycket populär och många gillar oss.
Nya nationella och internationella fyrbilder läggs ständigt ut på sidan.

Har du bytt adress?
Om du har bytt adress eller andra kontaktuppgifter som t.ex. mail-adress,
telefonnummer eller kanske har postnumret ändrats. Anmäl detta till Ulla
Hillberg antingen på mail till ulla@hillberg.com eller på tel. 031-97 21 48.
Ulla sköter vårt omfångsrika medlemsregister och vill gärna ha det up to date.
						Redaktören
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Två 150-åringar, Harnäsudde och Fällholmen

Alla tre fyrarna på Harnäsudde firas den 30 maj.

Foto: Esbjörn Hillberg

Fällholmen övre firas 1 augusti.

Foto: Esbjörn Hillberg
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Dina kontaktpersoner i våra programkommittér
Stockholm
Christer Nettelbladt, Högbergsgatan 83 lgh 1506, 118 54 Stockholm, tel 08-6421776
Västkust
Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
Sydsverige
Berny Perzon, Kornvägen 3, 274 61 Rydsgård, tel. 0411-44313
Gotland
Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523
Uppland
Gunnar Boman, Åsgränd 3, 753 10 Uppsala, tel. 018-150007

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Vi vet att Blänket studeras av flera som inte är medlemmar i Fyrsällskapet. Många
hör av sig för att fråga hur man blir medlem och om det är några speciella krav.
Naturligtvis inte! Människor är intresserade av fyrar och Svenska Fyrsällskapet är
en allmännyttig ideell förening som är öppen för alla.
Årsavgift för enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt
medlemsregister. Majoriteten av medlemmarna är enskilda personer intresserade
av fyrar och fyrhistoria.
Som medlem får du vår mycket uppskattade tidning Blänket i färg fyra
gånger per år. Tidningen är fylld med många intressanta illustrerade artiklar och
nyheter om våra fyrar.
När du har betalt din medlemsavgift sänder vi dig ett välkomstbrev
innehållande våra klisterdekaler, det senaste numret av Blänket samt det senaste
numret innehållande verksamhetsberättelse, medlemsmatrikel, etc.
Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt kortare och längre fyrresor. Du är
mycket välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också kan
läsa om på vår hemsida www.fyr.org.
						Esbjörn Hillberg

