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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

Gott Nytt Jubileumsår
2016!
Denna vackra fyrbild fick jag
som julhälsning från en av våra
medlemmar, Norman Bowden.
”Hittade detta julkort från Italien
och en fyr i Genova. Kortet är
minst 25 år och fyren ännu äldre.
Vad fyren heter vet jag inte men
förmodligen står den kvar.”
		

Norman

Efter lite googlande fick jag fram
att fyren heter La Lanterna och
visst finns den kvar!
		Redaktören

La Lanterna N 44° 24’, O 8° 54’
La Lanterna är Genuas största och en av världens äldsta fyrar. Den första fyren,
som bestod av 3 torn, uppfördes förmodligen 1128. Fyrelden hölls då brinnande
med hjälp av ljung och en. År 1326 fick fyren sin första olivoljeeldade lykta för att
bättre synliggöra den för inkommande fartyg. Fyren, som sköttes av prästerskapet,
skadades ett flertal gånger genom krig och bränder. Omkring 1400 användes den som
fängelse. Som lite kuriosa kan nämnas att i mitten av 1400-talet var en farbror till
upptäcktsresanden Christopher Columbus fyrvaktare på La Lanterna.
År 1543 byggdes fyren om och fick ungefär den form den har idag. 1778 började
man konstruera ett nytt belysningssystem och 1840 satte man in en roterande Fresnel
lins av 1:a ordningen. Under hela 1800-talet gjorde man modifieringar för att öka
ljuskapaciteten. Hela fyren moderniserades 1913, men eftersom elektrifieringen var
undermåligt utförd så fick man göra om den 1936 då fyren också automatiserades.
En sista stor renovering gjordes efter amerikanarnas och britternas bombningar
under 2:a världskriget. Renoveringen slutfördes 1956.
Den nuvarande fyren är byggd i sten och består av två fyrkantiga torn ställda på
varandra. Fyren är 76 m hög och eldriven. Lysvidden är 25 NM med karaktären Fl(2)
20 s. Fyren drivs nu av den italienska marinen och är öppen för besökare.

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 20 mars 2016.
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Program våren och sommaren 2016
22 januari Göteborg

Kulturnatta

Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 vid Stigbergstorget, fredag 22 januari kl 17-21.

Fyrsällskapet deltar i Kulturnatta tillsammans med Sjömanskyrkan. Vi sprider information om vår förening och säljer vår fyrhandbok. I övrigt medverkar andra föreningar, musik och möjlighet till fika.
För mer information se www.kulturnatta.goteborg.se
Kom gärna förbi och prata med oss och andra fyrvänner!
24 januari Rönnäng

Besök på Scandica

Samling vid fartyget i Hamnen Rönnäng söndag 24 januari kl 12.00.
Vi får en rundvandring på Sjöfartsverkets Scandica. Scandica underhåller varje år utprickningen
i våra farleder. För mer information se. www.sjofartsverket.se
Kostnad: Ingen avgift.
Antal deltagare: 15 st.
Anmälan till Marie Tilosius tel. 031-526165 eller e-post marie.tilosius@brevet.nu.
OBS! besöket kan bli inställt med kort varsel om fartyget måste ut på uppdrag.
Ring Marie kvällen innan för exakt besked.

6 - 14 februari Göteborg

Båtmässan

Svenska Mässan, Göteborg
Svenska Fyrsällskapet deltar på Båtmässan i Göteborg 6 -14 februari.
Öppettider: fre-sön kl 10 - 18, mån-tors kl 12 - 20.
För mer information se dagspressen eller www.swefair.se.
Vi finns i Veteranhallen, längst in på Mässan. Välkomna!

8 februari Uppsala

Folk och händelser vid norra Roslagens fyrplatser

USS klubbhus, Skarholmen, Uppsala, måndag 8 februari kl 19.00
Dan Thunman, sekreterare i Svenska Fyrsällskapet, föreläser om folk och händelser vid norra
Roslagens fyrplatser.
Detta är ett samarbete mellan Svenska kryssarklubbens Uppsalakrets och Svenska fyrsällskapets
programkommitté i Uppland.
Kostnad: Ingen avgift
Anmälan: Ingen anmälan
Vid ev frågor ring Dan Thunman tel 018-303932 eller e-post dan.thunman@hotmail.com.

11 februari Gotland

Skepp och fyrar i konsten

Sjöfartsmuseet, Slite Hamn, torsdag 11 februari kl 18.00.
Föredrag av Gunnar Sillén om Skepp och fyrar i konsten.
Kostnad: Inträde, kaffe + kaka 50:-.
Anmälan senast 8 februari till jan.a.stroberg@gmail.com eller tel. 0708-949694.
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16 februari Stockholm

		

Lågskärs båk och fyrplats

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, tisdag 16 februari kl 19.00.
Håkan Slotte berättar om Lågskär som ligger mellan Åland och Sverige. Ön har varit viktig för
sjöfarten, först som båkland och senare som bemannad fyrplats. Personalen på Lågskär skötte
också fyren på Flöttjan. Sedan 1960-talet finns det en fågelstation på skäret.
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.
Kostnad: Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 11 februari till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller
e-post ulf.schloss@telia.com.

17 februari Göteborg

Naturåret på Måseskärs fyrplats

Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 vid Stigbergstorget, onsdag 17 februari kl 19.00.
Thomas Liebig, biolog, berättar i ord och bild om årstiderna på Måseskärs fyrplats. Thomas har
under flera år studerat och fotograferat naturen på fyrplatsen. Vi får höra om djur- och växtlivet
och även lite fyrhistoria. Vilka fågelarter besöker ön under ett år? Vad kunde man odla? Finns
det brunn? Kunde man ha djur? Kom och lär dig mer!
Kostnad: Inträde 40:-, inträde + kaffe/te, två smörgåsar och liten kaka 65:-.
Anmälan: Ingen anmälan.
Vid ev. frågor kontakta Marie Tilosius tel. 031-526165 eller e-post fyrprogvast@gmail.com.

5 - 13 mars Stockholm

Allt för sjön

Älvsjömässan, Stockholm
Svenska Fyrsällskapet deltar på Båtmässan i Stockholm 5 - 13 mars.
Öppettider: lör-sön kl 10 - 18, mån-fre kl 11 - 19.
För mer information se dagspressen eller www.alltforsjon.se.

12 mars Göteborg

Årsmöte

Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 19:e årsmöte lördagen den 12 mars i Sjöfartsverkets sjömanscenter Rosenhill på Köpenhamnsgatan 25 (Hisingen), Göteborg.
Se inbjudan längre fram i denna skrift!

16 mars Stockholm 			

Kort svensk fyrhistoria - en återblick

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 16 mars kl 19.00.
Sigge Gustafsson, fyringenjör vid Sjöfartsverket berättar om den traditionella fyrutrustningen
samt ny teknik för att möta de nya nautiska behoven.
Resväg och Lokal: se 16 februari.
Kostnad: Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 12 mars till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller
e-post ulf.schloss@telia.com.
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5 april Göteborg					

Besök på Barken Viking

Barken Viking, Lilla Bommens torg 10, Göteborg.
Samling tisdag 5 april kl 18.00 vid landgången till Viking.
Sjökapten Stephan Gyllenhammar visar oss runt på Viking och berättar om skeppet och hur
det var på segelskeppens dagar.
Har du tänkt på vilket stort segelskepp som ligger i Göteborgs hamn. Barken Viking byggdes
1906 och seglade till 1947. Hon kom till Göteborg 1951 och har sedan dess varit förtöjd vid
Lilla Bommen. Skeppet har haft olika användningsområden genom åren. Nu är skeppet ett
hotell med restaurang.
Möjlighet finns att köpa Jan Davidssons bok (1997) ”Viking” för 50:-.
Kostnad: 20:Anmälan efter 1 mars till Marie Tilosius tel. 031-526165 eller e-post fyrprogvast@gmail.com.

6 april Stockholm			

”Från Galtarö till Gibraltar”

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 6 april kl 19.00.
Mats Carlsson-Lénart, fyrintresserad frilansjournalist berättar om fyrar han besökt i när och
fjärran.
Resväg och Lokal: se 16 februari.
Kostnad: Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 1 april till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller
e-post ulf.schloss@telia.com.

23 april Göteborg			

Utflykt till fyren på Donsö huvud

Samling vid Donsö färjeläge, lördag 23 april kl 11.20.
Åk ut med båt kl 10.40 från Saltholmen i Göteborg se www.vasttrafik.se, linje 281.
Svenska fyrsällskapets ordförande Esbjörn Hillberg visar fyren, Donsö huvud och tar er med på
en rundvandring på Donsö. Det blir en promenad på c:a 4 km.
Kostnad: Ingen avgift
Anmälan: Ingen anmälan.
Kläder efter väder och kanske en liten matsäck.
Vid frågor kontakta Göran Sernbo 031-280955 eller e-post goran.sernbo@telia.com.

23 - 24 april Gotland

Utflykt till södra Gotland med övernattning

Samling vid När fyr, lördag 23 april kl 10.00
för färd längs sydöstra kusten med besök vid fyrar och fiskelägen m.m. tills vi kommer till Hoburgen där vi övernattar i Sjövärnsgården. Vid lunchtid på söndag beger vi oss längs sydvästra
kusten och besöker fyrar och fiskelägen tills vi avbryter c:a kl. 15.30.
Kostnad: Matfrågor och kostnader tar vi upp vid anmälan.
Anmälan senast 20 april till jan.a.stroberg@gmail.com eller tel. 0708-949694.

24 april Uppsala					

Brasilianska fyrar

Upplandsmuséet, S:t Eriks torg, Uppsala, söndag 24 april kl 15.00.
Gunnar Boman berättar om ”Brasilianska fyrar”. Brasilien har fortfarande 33 bemannade fyrar
och Gunnar kommer att berätta om några av dem.
Kostnad: Ingen avgift
Anmälan senast 22 april till gunnar.boman@medsci.uu.se eller 19-22 april per tel 018-150007.
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14 - 15 maj Göteborg				

Fyr-resa till Skåne

Avresa Shell bensinmack vid Centralen, Göteborg kl 08.00 lördag 14 maj åter söndag 15 maj
senast kl 21.
Fyrsällskapet ordnar en 2-dagars resa till Skånes fyrar.
Dag 1: Buss Göteborg-Ystad, besök på Ystad fyr med pegel (vattenståndsmätare), vidare till
Sandhammarens fyrplats med livräddningsstation, middag på Löderups Strandbad.
Dag 2: Smygehuk fyrbesök med fika, sedan Falsterbo fyr, lunch på Falsterbo Golfklubb, buss
Falsterbo-Göteborg.
Inkvartering i 2-bäddsrum på Backåkra vandrarhem med lakan, handduk, städning och frukost.
Dag 1 har du själv med dig matsäck. Middagen serveras kl 19.30 på kvällen.
Kostnad: 2100 kronor per person inbetalas senast 12 februari till Fyrsällskapets pg 1968420-8.
Anmälan senast 10 februari till MarieTilosius, tel. 031-526165 eller marie.tilosius@brevet.nu.
Observera denna korta anmälningstid!
Vid återbud efter 29 februari – 1 april kan endast halva avgiften återbetalas om inte någon finns
på kö, efter 1 april sker ingen återbetalning om ingen står på kö.

15 maj Falsterbo					

Visning av Falsterbo fyr

Falsterbo fyr, söndag 15 maj c:a kl 13.
Under fyrsällskapets tvådagarsresa till Skåne kommer vi att besöka Falsterbo fyr. Möjlighet finns
då för ett mindre antal medlemmar att vara med på denna guidning och gå upp i fyren.
Observera att ni kan få gå sist upp i fyren då fyrmedlemmar med bussresan har företräde då de
har en busstid att passa.
Kostnad: 20:-.
Anmälan senast 30 april till fyrprogvast@gmail.com.

28 maj Göteborg

Utflykt Nidingens fyrplats

Samling Gottskär, Onsala halvön, lördag 28 maj (reservdag 29 maj) kl 11.00 åter c:a kl 15.30.
Nidingens fyrplats byggdes av Danskarna år1624 och fick redan år 1629 världens första dubbelfyrar. Nidingen hade två fyrar fram till år 1946 då dessa ersattes av ett runt fyrtorn i betong,
vitt med svart bälte. Fyren avbemannades 1979. De två gamla stentornen står ännu kvar och
kan besökas.
Vi åker RIB-båt ut till ön, c:a 25 min. Under vägen ut passerar vi bl.a. Fjordskärs fyr. Besöket
på ön blir c:a 3 timmar. På Nidingen blir vi guidade runt av Stefan Petterson. Vi får gå upp i de
gamla fyrtornen, byggda 1832, där den tretåiga måsen häckar på fönsterbrädorna. Kanske finns
det någon ornitolog på plats som kan berätta lite om deras arbete med ringmärkning m.m. av
fåglar.
Tag med egen matsäck och kläder efter väder. Möjlighet finns att äta inomhus vid kallt och
blåsigt väder.
Kostnad: 525 kr/person för resa med RIB-båt t/r Gottskär-Nidingen och guidning. Antalet
platser är begränsat 12 eller 24 st. Parkering finns på grusplan i hamnen.
Anmälan senast 15 april till Kurt Toresson tel 0708-887692 eller fyrprogvast@gmail.com.
Avgiften skall sättas in på Fyrsällskapets pg 1968420-8 senast 5 dagar efter anmälan.
Ange ditt namn, medlemsnummer och Nidingen på inbetalningen!
Obs resan kan komma att ställas in p.g.a. otjänlig väderlek. Kolla din e-post kvällen före resan
eller ring Kurt. Du måste själv förvissa dig om att den blir av.
Reservdag vid dålig väderlek är den 29 maj.
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29 maj Uppsala

Utflykt till Örskärs fyrplats

Utfärd till Örskärs fyrplats söndag 29 maj.
Örskär norr om Gräsö är en av Sveriges äldsta och vackraste fyrar.
Anmälan senast 24 maj till gunnar.boman@medsci.uu.se eller tel. 018-150007 för ytterligare
information om samlingsplats, avgift m.m..

20 - 21 augusti				

Internationella fyrdagen/fyrhelgen

Den Internationella Fyrdagen firades första gången 2002 och firas sedan dess varje år den söndag (även lördag på vissa platser) som infaller under den tredje helgen i augusti.
För mer information se Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org.

20 augusti				
Utflykt till Väderöbods fyrplats
(Reservdag 21 eller 27 augusti) om det blåser för mycket den 20 augusti.
Samling i Hamburgsund vid fotbollsplanen 200 m norr om färjan till Hamburgön.
Lördag 20 augusti kl 10.00. Beräknad återkomst till Hamburgsund kl 17.
Båtresan tar 1,5 tim till Väderöbod. Föreningen guidar besökarna runt i husen och de som vill
och kan får gå upp i fyren. Resan och besöket i fyren sker på egen risk. I arrangemanget ingår en
salladslunch på Väderöbod. Om vädret och tiden tillåter kommer vi att på hemresan gå en liten
omväg förbi de vackra öarna Florö och Dyngö.
Kostnad: 650 kr/person. Deltagare: minst 5, max 10. Eventuellt kan en båt till ordnas och då
kan vi totalt ta 20 personer.
Anmälan senast 5 augusti till Magnus Blomstrand tel. 0732-305229 eller
e-post blomstrandmagnus@gmail.com och därefter insättes avgiften 650 kr per person på
Föreningen Väderöbods plusgiro 330684-2 inom 7 dagar.
OBS. Anmälan är bindande och giltig när avgiften är betald. Vid avanmälan efter 5 augusti
återbetalas inte avgiften.
Var noga med att ange Väderöbodsresa, namn och telefonnummer så att det går att meddela
om turen måste ställas in. Beslut om utfärd tas baserat på vädret på torsdag kväll före avfärden.
Vid sydvästlig vind över 8 m/s kommer vi att ställa in turen. Vid andra vindriktningar än sydväst
tål vi lite högre vindstyrkor. Avgiften betalas tillbaka i sin helhet om turen ställs in.
Denna utflykt ordnas av Föreningen Väderöbod på initiativ av Programkommitté Väst.
Båtresan ut till Väderöbod sker i privata öppna båtar. Dessa båtar har ingen ansvarsförsäkring
utan resan sker på deltagarnas egen risk. Ta med egen flytväst och regnkläder!
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Kallelse till Årsmöte 2016-03-12
Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 19:e årsmöte lördag 12 mars kl. 14.00.
Årsmötet hålls på Rosenhills Sjömans Center, Köpenhamnsgatan 25, Göteborg, 031-4784955,
(www.seatime.se).
Efter årsmötet intar vi som så önskar en gemensam middag i Rosenhills cafeteria.
Du är naturligtvis varmt välkommen att delta i årsmötesförhandlingar och efterföljande
program även om du väljer att inte delta i middagen.

Program (ungefärliga tider):
13.00
14.00
14.45
			
16.00

Vi bjuder på kaffe då vi samlas
Årsmötesförhandlingar enligt nedanstående dagordning
Föredrag om Mariestads fyrar samt några ord om Svinbådans fyrskepp inkl. ett
besök vid fyrskeppets närbelägna lanternin och mast.
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. förslaget nedan till stadgeändring av § 7 samt Årets VIPP 2016

Anmälan:
Obligatorisk anmälan senast 2016-02-28 till årsmötet såväl som middagen till Marie Tilosius,
tel. 031-526165 eller e-post fyrprogvast@gmail.com.
Middag: Välj mellan Lammfärsspett med saffransris, Skaldjurspasta med räkor, crabfish,
musslor och vitlöksås eller Kycklingpasta med jordnötter, curry och vitlöksås.
Anmälan till middagen är bindande, pris 160:- för: middag, måltidsdryck, kaffe och kaka.
Hjärtligt Välkommen!
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Förslag till stadgeändring av § 7 i Svenska Fyrsällskapets stadgar
Nuvarande ordalydelse
§ 7 UPPLÖSNING AV SÄLLSKAPET
Eventuell upplösning av sällskapet kan endast ske genom beslut därom på två
av varandra följande möten, varav ett möte skall vara ett ordinarie årsmöte. För
fattande av beslut fordras att 2/3 av avgivna röster från röstberättigade medlemmar
biträder beslutet.
Vid eventuell upplösning av sällskapet skall alla dess tillgångar, sedan alla skulder
blivit betalda, tillfalla någon existerande verksamhet för fyrbevarandet i Sverige
såsom beslutas av sällskapets medlemmar vid dess upplösning. Om detta ej är
möjligt skall istället dessa medel tillfalla Svenska Sällskapet för Räddning af
Skeppsbrutne (SSRS).

Föreslagen ordalydelse
§ 7 UPPLÖSNING AV SÄLLSKAPET
Eventuell upplösning av sällskapet kan endast ske genom beslut därom på två
av varandra följande möten, varav ett möte skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid
respektive möte skall minst 30 betalande medlemmar närvara. För fattande
av beslut om upplösning fordras att 2/3 av avgivna röster från närvarande
röstberättigade medlemmar vid respektive möte biträder beslutet.
Vid eventuell upplösning av sällskapet skall alla dess tillgångar, sedan samtliga
skulder blivit betalda, tillfalla annan verksamhet, som bedrivs ideellt och till
alla delar utan vinstintresse, för fyrbevarandet i Sverige samt vars ändamål i allt
väsentligt överensstämmer med de ändamål som anges i § 1 i dessa stadgar. Om
sådan verksamhet ej går att finna skall istället återstående medel i sin helhet tillfalla
Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS).
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Årsberättelse 2015 för Svenska Fyrsällskapet
Vilket fantastiskt år vi har haft 2015. Vi är drygt 3600 medlemmar! Nästa år den 5:e oktober fyller vi faktiskt 20 år och vår tillväxt bara fortsätter. Vi hade 14354 besökare på årets Internationella
Fyrdag/helg vilket är nytt rekord i Sverige men även världsrekord. Vi har nog aldrig tidigare hållit
och arrangerat så många fyrföredrag som i år. Vi har gjort en 8 sidig 20-års jubileumsbroschyr som
vi skall börja dela ut på kommande båtmässor och under 2016 års fyrdag.
Flera av oss jobbar på en stor och förhoppningsvis mycket bra jubileumsbok. Vi kommer att
trycka och distribuera den gratis till våra medlemmar hösten 2016 som en gåva. Vi kommer också
att använda den vid våra kontakter med olika myndigheter då boken informerar om vad vi har
gjort under vår 20-åriga verksamhet och vad vi gör samt vad vi vill göra. Boken kommer även att
innehålla många underbara fyrbilder. Boken och distributionen av den kommer att kosta en hel
del, men styrelsen anser att vi skall ge denna minnesgåva till alla positiva medlemmar som tack
för att de stöder vår verksamhet så att vi hela tiden går framåt. Vi har även beviljats ett bidrag på
150.000 från Länsstyrelsen i Västra Götaland, Kulturmiljöenheten som skriver och motiverar sitt
beslut enligt följande:
”Svenska Fyrsällskapet har under två decennier arbetat målmedvetet och framgångsrikt för bevarandet
av Sveriges fyrar. Länsstyrelsen anser att det är väl motiverat att stödja en redovisning av detta arbete
och samtidigt skapa intresse för det framtida bevarandearbetet.”
Svenska Fyrsällskapet framför sitt Tack till Länsstyrelsen i Västra Götaland för deras stora stöd.
Intresset för fyrar och fyrbevarande bara ökar vilket medför att Svenska Fyrsällskapets ställning
förstärks och att vårt inflytande samt möjlighet att påverka beslutsfattare ökar. Detta kommer att
hjälpa Sveriges fyrar att leva och övrleva.

Medlemsutveckling
Medlemsantalet 2015-12-31 var 3603 st fördelade enligt följande:
Enskilda		Föreningar
3513		

Företag		Totalt

79		

11		

3603

476 nya medlemmar har tillkommit under året, 213 har lämnat sällskapet. Av enskilda
medlemmar är 36 % kvinnor.

Ekonomi & administration
Fyrsällskapet har år 2015 liksom under tidigare år utvecklats på ett positivt sätt och vår ekonomi
är mycket god. En mycket stor kostnad i år och under 2016 kommer att vara att trycka och sända
ut Fyrsällskapets 20-års Jubileumsbok till alla medlemmar.
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. Vi önskar att medlemmar informerar oss snabbare vid adressbyte och andra
ändrade uppgifter. Tyvärr saknar vi e-post adresser till flera medlemmar och ber er gärna sända
oss ett mail så att vi får er adress. Medlemsregistret är Svenska Fyrsällskapets viktigaste ägodel och
vårt mål är att det skall innehålla rätt information.
13

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 Lena Ardbo 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			

Programkommitté Uppland

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

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

Jan Ströberg, sammankallande			
Gunnar Boman, sammankallande
Lars Flemström				Hans Fendin
Gunnar Sillén				Tommy Öberg
Göran Storm
Eva Östman				Kontaktperson Sydsverige
					Berny Perzon
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Möten, föredrag, resor och utflykter
Vår schemalagda programverksamhet enligt listan nedan har lockat 1468 deltagare. Dessutom
besökte drygt 14350 personer våra öppna fyrar under den Internationella Fyrdagen. Vi har
också deltagit på båtmässor i Göteborg och Stockholm och under två veckor i en fyrutställning
på Sjömanskyrkan i Göteborg. Programkommittén i Stockholm har genomfört flera visningar
av Fyrskeppet Finngrundet. Vi vet inte hur många besökare det var på dessa större arrangemang
men det var många inklusive flera medlemmar.
Dessutom har vissa av våra valda ledamöter på begäran hållit externa välbesökta föredrag i
bland annat: Göteborg (56, 91 och 42 pers.), Uppsala (40), Smygehuk (34), Ulebergshamn
(45), Brännö (41), HMS Kullen på Kullen (39) och Asperö (21).
Vi strävar efter att arrangera regelbundna träffar/föredrag på ännu fler platser såsom någonstans
vid Vänern, i Umeå och kanske Härnösand eller någon annan plats i Norrland. För att göra detta
behöver vi hjälp från lokala medlemmar eller lokala fyr-/sjöfartsföreningar vilket vi efterlyser.
Programkommittéerna har under 2015 erbjudit följande aktiviteter:
								Antal delt.
01-31 Göteborg 		 Båtmässan 31/1-8/2					
?
02-17 Stockholm		 Landsort, Sveriges äldsta fyr		
U Schloss, D Thunman
57
02-24 Göteborg 		 Säker väg in till Göteborg		
Björn Garberg, G Sernbo
27
02-27 Stockholm		 Allt för Sjön, båtmässan 27/2-8/3			
?
03-11 Stockholm 		 Morups Tånge fyr			
Göte Johansson
29
03-13 Göteborg		 Fyrar vårt lysande kulturarv 13-27/3 Sjömanskyrkan
?
03-16 Göteborg 		 Fyrföredrag			
Esbjörn Hillberg
40
03-21 Stockholm		 Årsmöte						
30
03-25 Göteborg		 Måseskärs fyrplats 150 år		
Stiftelsen Måseskär
33
04-02 Skåne		 Sandhammarens fyr påsk 2-6/4				
118
04-08 Stockholm		 Fyrar på Mallorca
		
Esbjörn Hillberg
31
04-11 Göteborg		 Båtutflykt: Fyrar runt Lysekil				
40
04-11 Gotland		 Fårö fyrplats övernattning 11-12/4			
19
05-03 Göteborg		 Utflykt: Skrivareklippan + Subbe fyr Dan Hay		
24
05-17 Bönan		 Kända fyrar i våra farvatten		
Esbjörn Hillberg
36
05-18 Söderhamn		 Från Pharos till Storjungfrun		
Esbjörn Hillberg
56
05-19 Uppsala		 Från Pharos till Roslagens fyrar
Esbjörn Hillberg
42
05-23 Göteborg		 Utflykt till Måseskärs fyr		
Stiftelsen Måseskär
30
05-30 Vänern		 Firande Harnäs Udde 150 år		
Esbjörn Hillberg
27
06-04 Åland		 Fyrresa: Åland 4-7/6			
Håkan Lindberg
21
06-13 Gotland		 Utflykt till Skansudd fyr, Västergarn
Jan Ströberg
0
08-01 Vänern		 Firande Fällholmens fyr 150 år
Esbjörn Hillberg
58
08-02 Göteborg		 Firande Måseskärs fyr 150 år		
E Hillberg, T Liebig
152
08-08 Ystad		 Firande Ystad Inre/Övre 150 år
Esbjörn Hillberg
250
08-16 Sverige		 Internation. fyrdag/-helg 2015 15-16/8			
14354
08-28 Stockholm 		 Fyrmusik Cape Wrath			
Sofie Livebrant
50
08-29 Uppsala		 Svartklubben + Roslagens Sjömin.mus Lars Nylén
13
08-29 Göteborg		 Utflykt: Mjörns fyrar					
25
09-08 Stockholm		 Släck inga fyrar			
Lars Westman
41
09-12 Göteborg		 Firande Fladen 100 år			
Esbjörn Hillberg
26
09-13 Göteborg		 Utflykt: Valö fyrplats			
GBG Kanotförening
23
09-20 Göteborg		 Utflykt: Fotö ensfyrar		
Bengt Svanholm
14
15

10-07
10-10
10-12
10-14
11-03
11-18
11-26

Henån		
Gotland		
Henån		
Stockholm		
Göteborg		
Stockholm		
Göteborg		

Fyrar i keramik 7 + 14/10		
Utflykt: Laus Holmar			
Hållö och Hållö fyrplats			
Kort svensk fyrhistorik, en återblick
Fyrar i Sveriges Maritima Nat. park
Skärgårdssommar - livet i havsbandet
Tjänstefartyget Göteborg		

Ann Holmdahl
Jan Ströberg
Bengt Wall
Sigge Gustafsson
Anders Tysklind
Jeppe Wickström
Lar Zimmerman

0
22
26
0
38
57
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Årsmötet
Årsmötet ägde rum den 21 mars på M/S Rygefjord, Stockholm och 30 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 nyvalde ledamoten Anders Unosson om Skärgårdsstiftelsen och dess imponerande verksamhet.
Styrelsen uppvaktade Esbjörn och Ulla Hillberg som båda fyllt 75 år. Varefter de flesta deltagarna intog en gemensam middag med trevlig samvaro på M/S Rygefjord.

Årets VIPP
Årets VIPP 2015 utdelades vid årsmötet till Söderarm och Anngret Andersson med följande
motivering:
”Söderarms fyrplats, belägen på ön Torskär, avbemannades 1997. Sjöfartsverket ägde då fyren, 4
bostadshus och vissa uthus medan Fortverket ägde ön, militärförläggningar, bunkrar och några
andra byggnader.
Anngret Andersson har ett förflutet på Tjockö. Det fanns planer på att riva all bebyggelse på Söderarm när Länsstyrelsen 1998 frågade Anngret om hon hade någon idé hur ön kunde användas.
Anngret blev förälskad i platsen från första stund och bestämde sig för att rädda Söderarm och
starta en anläggning för rekreation, affärsmöten och utbildning.
Söderarm AB grundades och 1999 upprättades ett nyttjandeavtal mellan Sjöfartsverket och
Söderarm AB. Anngret kunde börja den långa resan och förverkliga sin dröm. Sjöfartsverkets
hus rustades upp till den stil de hade när de reparerades på 1950-1970-talen. Konferensanläggningen öppnades år 2000 medan upprustningen fortsatte. Anngret gjorde även ett nyttjandeavtal med Fortverket så att Söderarm AB fick disponera några av militärförläggningarna. År 2009
tog Fortverket över allt på ön inklusive fyren. Söderarm AB har sedan dess ett nyttjandeavtal
som inkluderar alla byggnader. Fyrplatsen är nu helt upprustad och mycket unik med matsal i
den tidigare lotsutkiken, stor bastu i en bunker, badtunna i en tidigare kanonställning, utmärkta
övernattningsmöjligheter, m.m.. Fyren är åter tänd och även fasadbelyst.
Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Söderarm och Anngret Andersson ”Årets VIPP
2015” visa sin uppskattning av Anngrets mycket omfattande arbetsinsats och stora engagemang
för Söderarms fyr och fyrplats samt för dess skötsel, överlevnad och för att fyrplatsen visas för
besökare.”
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Webbplatsen www.fyr.org
Under året har arbetet med att förnya webbplatsen fortsatt. Under sensommaren bytte Svenska
Fyrsällskapet webbhotell. Det har under hösten inneburit mycket extra arbete vilket ännu inte
är helt slutfört så vissa uppgifter saknas ännu på vår hemsida. Bytet innebär dock många fördelar speciellt på lite längre sikt. Bland annat sker numera både uppdateringar av programvaror
och backup av information med automatik. Verktygen för att administrera webbplatsen är dessutom lättare att arbeta med. Ett nytt statistikverktyg har också tagits i drift under senhösten.
Ny information, nya fotografier och texter har tillkommit under året. Uppdatering av information och länkar har skett nästan dagligen. Antal unika besökare har i genomsnitt varit c:a 500 st
per dag. Fyrlexikonet är alltjämt den mest besökta delen av vår webbplats.

Facebooksida
Svenska Fyrsällskapet gick med i Facebook 12 november 2012. Under året 2015 hade vi c:a
850 gilla. C:a 44 % av besökarna har varit kvinnor. Besökare i åldersgruppen 45-54 år är de som
frekventerar vår Facebook-sida mest. Bidrag fortsätter att komma från besökare i form av bilder
och videoklipp. I synnerhet bilder med fyrar och stormar är populära och har fått många gilla
och kommentarer.

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 rikt illustrerade. Bilderna har varit av både äldre och yngre datum. Omslagsbilderna har vanligtvis
medlemmar varit vänliga att bidra med.
Tillströmningen av artikel- och bildbidrag har varit god liksom omfattande telefon-, brev- och
mailkontakter till redaktören från medlemmar och blivande medlemmar. På första plats i popularitet ligger fortfarande artiklar som behandlar livet på våra tidigare bemannade fyrplatser.
Tyvärr minskar, av naturliga skäl, tillgången till dessa berättelser. Artiklar som beskriver och ger
tips om medlemmars resor till mer eller mindre avlägsna fyrplatser har ökat och verkar inspirera
andra.
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. Redaktörens
önskan är att de som har möjlighet att skriva om hur det var att bo och arbeta på fyrplatser hör
av sig. Fyrtekniska artiklar liksom aktuell fyrinformation ligger också i underkant.
Ett stort tack till alla er som på olika sätt bidragit till att Blänket blivit vad det är idag, d.v.s. en
mycket omtyckt och efterfrågad medlemstidning.

Dokumentation av fyrpersonal
Dokumentationen av fyrpersonal, som startade i maj 2008 fortsätter, men arbetet som hela tiden fortgått, har p.g.a. webbserverproblem och programmeringssvårigheter från början av sommaren och tills helt nyligen inte kunnat synliggöras på Internet. Man har kunnat söka i registret
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men inga kompletterande uppgifter har kunnat läggas in. Detta har varit mycket frustrerande
både för den projektansvarige och för de som lämnat uppgifter. Tack vare stor hjälp med programmeringsproblemet från en av våra medlemmar fungerar nu allt igen.
Registret är mycket uppskattat långt utanför medlemskretsen och har resulterat i att många
hört av sig med kompletteringar av faktauppgifter samt med bildmaterial. Mycket arbete återstår. Närmare 7300 personer är dokumenterade varav c:a 20% varit verksamma inom fyrväsendet, övriga är föräldrar och barn. Inkomna uppgifter som ännu inte återfinns i databasen lagras
i ett bakomliggande register tills de är verifierade. I detta register finns även upplysningar som
p.g.a. personuppgiftslagen inte kan publiceras men som kan fås vid förfrågan.
Det har varit oerhört väsentligt med de uppgifter som anhöriga/bekanta lämnat. Dessa kontakter har varit frekventa under året, men det behövs att ännu fler ”fyrsläktingar” hör av sig.
Bildgalleriet i databasen har kunnat utvidgas men väldigt mycket saknas fortfarande.
Material som 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 hemsida www.fyr.org under ”Fyrpersonal”. Registret är sökbart både på fyrplats och på personnamn.
Projektet har sedan starten drivits av Maria Elsby med hjälp av Leif Elsby. Hittills har c:a 1000
timmar per år av helt ideellt arbete lagts ner på projektet sedan starten 2008.

Fyrlexikon
Hösten 2013 visades vårt Fyrlexikon för första gången. Vi har inköpt två dataprogram vilket
gjorde det möjligt för Leif Elsby att bygga en speciell ”wikipedia”, om fyrar och närliggande
ämnen, och att länka den till Svenska Fyrsällskapets hemsida. Med hjälp av dessa program har
han gjort en nätversion så att all den fyrinformation som han tidigare hade ägnat åratal åt att
samla in och registrera nu kan nås via Fyrlexikonet på vår hemsida. För undvikande av otillbörlig
manipulation är sidorna skyddade med lösenord så att ingen obehörig kan göra ändringar.
För den vetgirige finns klickbara kartor, klickbara ”ordförklaringar”/ interna länkar, och klickbara
symboler och mängder med bilder och illustrationer. Det finns även en sökfunktion där man kan
söka på begrepp och också kopplingar till hemsidans register för fyrpersonal.
Arbetet med och vidareutvecklingen av Fyrlexikonet fortsätter. Det har byggts ut ”på längden
och bredden” och stegvis fått nytt utseende. Hösten 2015 innehöll Fyrlexikon c:a 1200 uppslagsord. Den geografiska tonvikten ligger på Sverige men grannländerna har börjat inkluderas.
Och hela lexikonidén började med frågan: Rovolja, vad är det?

Föreningen Fyrtillsyn Gotland
Föreningen, FFG, har under året fått ytterligare medlemmar.
För fjärde året i rad har FFG ansvarat för visningen av Hoburgs fyr. Fyren var under 2015 öppen
under nio veckor och den har varit synnerligen välbesökt. Många av de frivilliga fyrvisarna har
återkommit år efter år.
På den Internationella Fyrdagen var många av föreningens medlemmar aktiva vid de gotländska
fyrar som visades för allmänheten.
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Även 2015 blev en gotländsk fyr TV-kändis. 2014 var det Hoburgs fyr och nu är det Volvos
reklamfilm ”Vintersaga” som visar vackra bilder på Närs fyr och vägen dit.
Föreningen har under året haft fem styrelsemöten, årsmöte och några arbetsmöten. Föreningen
har också bistått fyrägande medlemmar med teknisk assistans.

Mottagna gåvor
Som minne av en av våra första medlemmar, samt vår revisor under många år, Rune Johanssons
bortgång har vi fått penninggåvor av: Yvonne och Gunnar Sundberg, Maj Synneby, Mariann
Sellmann, German Liebscher samt Fam Bergman/Björknert.
Böna Hembygdsförening har skänkt en penninggåva. Vår medlem Monne Sahlberg har även
givet en penninggåva.
Fyrsällskapet framför sitt stora tack till givarna av dessa gåvor

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 2015 besökte och uppvaktade vi 4 fyrar som alla blev 150
år nämligen: Harnäsudde och Fällholmen i Vänern samt Ystad och Måseskär samt fyrskeppet
Fladen som fyllde 100 år.
Svenska Fyrsällskapet har sedan 2003 årligen arrangerat den Internationella Fyrdagen/helgen
som i år firades 15-16 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 strålande nästan på alla fyrplatser. Det kom 14354 intresserade, belåtna besökare (rekord)
till 66 öppna fyrar. Flera lokala besöksrekord slogs också. De 5 platser som hade flest besökare
var: Finngrundets fyrskepp med c:a 2500 besökare, Kullen med 2215, Ölands Södra Udde 899,
Bönan 650 och Ölands Norra Udde 600.
Svenska Fyrsällskapet har, som medlem och år 2002 en av grundarna av World Lighthouse
Society, (www.worldlighthouses.org), fortsatt sitt internationella arbete. Föreningen har c:a 250
medlemmar från hela världen och ger kvartalsvis ut ett medlemsblad. På föreningens hemsida
finns också mängder av fotografier på bl.a. 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
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Preliminärt bokslut år 2015
Preliminär resultatrapport perioden 2015 01 01 - 2015 12 31 (Kr)
Intäkter

Utgifter

Medlemsavgifter enskilda
Medlemsavgifter föreningar
Medlemsavgifter företag
Fyrhandbok
”Fyrar och ljusteori” Bok
Övrig mediaförsäljning
Porto
Bidrag och gåvor
Jubileumsbok 2016
Försäljning varor
Ränteintäkter

679 974
20 260
12 000
20 435
1 200
350
457
4 070
150 000
27 264
1 023

Summa intäkter

917 033
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Kontorsmateriel
Datorer/Internet
Porton & Paket
Gireringar, avgifter
Sammankomster
Styrelsemöten/Funktionärer
Hyreskostnader
Programkommitté Stockholm
Programkommitté Västkust
Reseersättningar
Blänket tryckning
Blänket distribution
Utställningsmaterial
Båtmässa Stockholm
Båtmässa Göteborg
Fyrhandbok, lagring
Fyrpersonaldokumentation
Fyrbevarande SjöV
Broschyrer
Jubileumsbok 2016
PR/Fyrskyltar m.m.
Diverse kostnader

3 696
29 479
1 416
11 911
3 828
39 573
24 080
15 500
15 000
42 067
133 100
49 581
8 553
7 772
1 146
1 844
6 818
2 996
31 613
160 538
2 837
4 821

Summa utgifter

598 169

Beräknat resultat 2015

318 864

Preliminär balansrapport perioden 2015 01 01 - 2015 12 31 (Kr)
Ing balans

Förändring

Utg balans

Postgiro

160 013

323 291

483 304

Bank

572 137

-51 087

521 050

1 563 755

860

1 564 615

0

50 000

50 000

2 295 905

323 064

2 618 969

2 295 905

323 064

2 618 969

0

-4 200

-4 200

2 295 905

318 864

2 614 769

Tillgångar

Fondkonto
Svenska Fyrsällskapet AB
Summa tillgångar

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Interim skuld
Summa skulder och eget kapital

318 864

ÅRETS RESULTAT

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

200 000

Göteborg 2016-01-02
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

20151231

213

476

263

3513

79

11

3603

1250

36

Typ av medlem: e = Enskild medlem, f = Företag, i = Förening, institution, etc.
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Fyrbevarandeplaner för flera fyrar
I Sverige är för närvarande 36 fyrar/fyrplatser statliga byggnadsminnen och 9 fyrar
lokala byggnadsminnen. Ett statligt byggnadsminne ägs av en statlig myndighet. En
av myndigheternas uppgifter är att underhålla ägda byggnadsminnen enligt fastställda bevarandeplaner upprättade av Riksantikvarieämbetet (RAÄ).
Detta är naturligtvis positivt i sig, men som Fyrsällskapet tidigare i olika sammanhang, bl.a. i samband med våra remissvar på de olika kulturfastighetsutredningarna
har framfört, så är byggnadsminnesskyddet tyvärr ingen garanti för ett långsiktigt
bevarande. T.ex. finns inga sanktionsmedel mot det allmänna. Har myndigheten inga
pengar skjuter man underhållet framför sig. Det finns exempel på statliga byggnadsminnen som nästan har fallit sönder innan man har påbörjat sitt underhåll. Man kan
tycka att myndigheten i fråga missköter sitt jobb, men som privatperson kan man
inte göra mycket åt detta.
I början av 2015 sände RAÄ ut att remissförslag till berörda statliga myndigheter
(Sjöfartsverket, Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket och Naturvårdsverket)
att ytterligare 9 fyrar/fyrplatser skulle skyddas och bli statliga byggnadsminnen. De
föreslagna objekten är: Rataskärs fyrplats, Bjuröklubbs fyrplats, Högbondens fyrplats,
Hoburgs fyrplats, Helsingborgs kombinerade fyr- och lotsstation, Kullens fyrplats,
Måseskärs fyrplats, Hjortens udde fyrplats och Navens fyrplats.
Vi har fått besked att remisserna nu är färdigbehandlade av alla myndigheter. RAÄ
har lämnat in förslagen på dessa 9 nya statliga byggnadsminnen till Regeringen för
formellt godkännande vilket normalt tar lite tid men inga ändringar förväntas. Vi får
sedan hoppas att berörda myndigheter har råd att underhålla kommande byggnadsminnen så att de verkligen kan bevaras. Det är fortfarande vår förhoppning att statsmakterna äntligen skulle kunna ta ett helhetsgrepp över frågan om det långsiktiga
bevarandet av det omistliga kulturarv som fyrarna utgör, genom att medverka till att
objekten överförs till en Nationell Fyrstiftelse, på sätt vi har skissat på och presenterat för olika myndigheter.
						Esbjörn Hillberg

Efterlysning: Arkivarie till Svenska Fyrsällskapet
Svenska Fyrsällskapet behöver hjälp att upprätta en arkivplan.
Om du kan hjälpa till med detta så hör av dig till Dan Thunman
tel. 018-303932 eller Esbjörn Hillberg tel. 031-972148.
Arkivet finns i Göteborg.
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Klubbmärken, tröjor m.m.
Du kan köpa nedanstående klubbgrejor 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 031972148, email: ulla@hillberg.com för att reservera rätt storlek och
modell.
Portot inom Sverige är inkluderat i alla priser, 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 45:-, ej medlem
55:- (tilläggsporto: Europa 15:-, utom Europa 20:-)
Klubbnål i emalj med logo 40:- (tilläggsporto utomlands 10:-)
Tygmärke broderat (6 cm högt) logo, 40:- (tilläggsporto utomlands
10:-)
Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo 20:(tilläggsporto utomlands 10:-)
Bokmärken av tjock papp, 6 olika med 2 fyrar på varje, 20:- för alla 6
(tilläggsporto utomlands 10:-)
Keps, marinblå, broderad logo, 120:- (tilläggsporto: Europa 15:-, utom
Europa 20:-)
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:-)
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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

Fyrlexikonet
Kolla fyrlexikonet som ständigt utökas. Här finns otroligt mycket information
om det mesta med anknytning till fyrväsendet att hämta. Det är inte bara våra
svenska fyrar som beskrivs utan också våra grannländers. Info om danska och
finska fyrar har funnits ett tag och nu är det Norges tur. Det finns många klickbara kartor som gör det lättare att hitta.
Fyrlexikonet hittar du på www.fyr.org under ”Lexikon”. Var beredd på att tiden bara rinner iväg när du väl börjat söka i det intressanta uppslagsverket.
						Redaktören

Fyrpersonalsregistret
Efter ½ år av strul där registret inte fungerat som det skall är det nu på banan
igen. Tack Anders Stuart som fann och avhjälpte felet och också ett stort tack till
er som använder och bidrar till registret för ert tålamod.
Jag kan nu ta emot och processa nytt material och ser fram emot att höra ifrån
er som har information och bilder om tidigare fyrpersonal.
						Maria Elsby
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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. 0705-824828
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. 0704-672473

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, 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
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. 0704-672473
Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel. 08-5715 3453
Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, lgh 1001, 122 41 Enskede, tel. 0734-445915
Anders Unosson, Splitzvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473
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

Programkommitté Uppland

Sammank. Gunnar Boman, Åsgränd 3, lgh 1102, 753 10 Uppsala, tel. 018-150007
Hans Fendin, Kölängsvägen 34, 741 42 Knivsta, tel. 018-341674
Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302

Kontaktperson
Skåne

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

Revisorer
Suppleant

Olle Gunnarsson, Rödeviksvägen 32, 434 92 Vallda, tel. 0705-680831
Lena Ardbo, Engelbrektsgatan 35 lgh 1101, 411 37 Göteborg, tel. 0733-977391
Marianne Plate, Snäckekärrsgatan 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 2016
Enskild medlem bosatt i Sverige 		
200 kr
Ideell organisation i Sverige
		
250 kr
Företag/Myndighet i Sverige			
1000 kr
Enskild medlem bosatt utomlands
300 SEK, 35 EUR, 40 US$ eller 25 GP£
Medlemsavgift för ny medlem inbetalas på PG konto nr 1968 420 - 8.
Medlemmar 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 oktober ett år gäller även för nästa år.
OBS! När du förnyar ditt medlemskap vill vi helst att du betalar din medlemsavgift på
PG konto nr 40 07 14 - 2.
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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

