
Faktablad

Svenska Fyrsällskapet   (www.fyr.org)  
Svenska Fyrsällskapet är en ideell förening som bildades den 5 oktober 1996. Föreningen har fler än
4300 medlemmar (37 % kvinnor) och är världens näst största nationella fyrförening. Förutom många
enskilda personer är till vår stora glädje alla lokala svenska fyrföreningar (ca 50 med totalt ca 15.000
medl.)  samt  Sjöfartsverket,  Statens  Fastighetsverk,  Svenska  Båtunionen,  Svenska  Kryssarklubben,
Sjöfartsmuseet, båtklubbar, olika maritima organisationer och rederier m.fl. medlemmar hos oss. 

Svenska Fyrsällskapets mål är att:
- Främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken

samt till dessa relaterade ämnen.
- Verka för bevarandet av svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken.
- I samarbete med historiska och kulturvårdande institutioner och intressenter verka för att  händelser,

levnadsöden och arbetsvillkor vid fyrplatser dokumenteras. 
- Initiera  och  utveckla  kontakter  med  samt  samarbeta  med  svenska  och  utländska  fyrföreningar,

myndigheter, företag, organisationer och enskilda personer med intresse för ovanstående områden.

Som medlem i Svenska Fyrsällskapet får man:
- Sällskapets tidskrift Blänket 4 gånger per år (januari, april, augusti och oktober).
- Inbjudan till möten, föredrag, fyrbesök, fyrresor, att hyra fyrbostäder och andra aktiviteter.
- Tips om fyrlitteratur och ev. medlemsrabatter.
- Tips om fyrboende och ev. medlemsrabatter
- Besökstips, information om fyrplatser och berättelser om fyrpersonalens levnadsöden.

Under sin drygt 23-åriga verksamhet har Svenska Fyrsällskapet bland annat:
- Arrangerat drygt 700 föreningsträffar och föredrag med sammanlagt över 27.000 deltagare.
- Publicerat 83 nummer av vår mycket populära tidskrift Blänket. 
- Sedan 1998 haft en hemsida (www.fyr.org) som är mycket innehållsrik och uppskattad. Den

ligger etta i besöksstatistiken över världens fyrsidor och har gjort det ca 20 år.
- Publicerat (2000) en svensk Fyrbesökshandbok i 5000 ex med fyrhistoria och information om

86 större svenska fyrplatser.
- Översatt (från latin) och publicerat (2005) boken Om Fyrar – De Pharis en avhandling från

1722 i 2500 ex. 
- Publicerat  (2007)  en  Fyrhandbok  i  10.000  ex  med  utökad  fyrhistoria  och  detaljerad

information om 116 fyrar. Boken har ca 320 sidor och 450 bilder.
- Publicerat (2008, 2012 och 2017) Sveriges första fyrkortlek (52 svenska fyrar) 12.200 ex. 
- Publicerat (2011) 6 olika fyrbokmärken med totalt 12 fyrar i 5.000 ex.
- Publicerat (2011) informationsbroschyrer om 18 besökbara större fyrplatser (6000 för varje). 
- Publicerat (1998-2016) 10 olika informationsbroschyrer om Fyrsällskapets egen verksamhet.  
- Publicerat (2016) en 192 sidig (170 bilder) 20-års Jubileumsbok (5.000 ex), medlemsgåva.   
- Sedan 2000 initierat och genomfört återtändning av bl.a. följande större släckta svenska fyrar:

Grönskär, Nordkoster, Smygehuk, Lungö, Gåsören, Pite-Rönnskär och Pater Noster.
- Sedan 2001 årligen utdelat årets VIPP till 23 personer, föreningar, etc som gjort en betydande

insats för Sveriges fyrar enligt Fyrsällskapets mål. 
- Arrangerat  Nordens  första  Fyrbevarandekonferens  i  Göteborg  2001  där  bl.a.  alla  berörda

statliga  verksamheter,  hamnmyndigheter,  kommuner,  lokala  fyrföreningar  och  enskilda
personer deltog. Därefter har motsvarande konferens arrangerats i Norge 2003, på Island 2006
på Åland 2009, i Hälsingborg 2016 och i Mariestad 2018. 

- Sedan 2003 årligen arrangerat den Internationella Fyrdagen med över 70 fyrplatser öppna och
med 2.600 – 17.900 besökare per år eller totalt drygt 162.000 besökare under 17 år. 

- Sedan 2002 uppvaktat 43 fyrar på deras jämna 50 års födelsedagar från det år de blir 100 år.
Följande  fyrar  har  försetts  med  en  minnesplakett:  Fjuk  (150  år),  Hjortens  Udde  (150),
Finngrundet  (100),  Pite-Rönnskär  (100),  Tistlarna  (100),  Hanö  (150),  Naven  (150),
Fjärdgrund  (100  år),  Korsö  (250),  Bjuröklubb (150),  Björn  (150),  Brämön  (150),  Gotska
Sandön (150), Högbonden (100), Holmögadd (250), Agö (150), Stavik (150), Söökojan (150),
Kullen (450), Lungö (150), Linköping (100), Djurö (100), Sandhammaren (150), Häradskär
(150),  Bonden (100),  Vanäs  udde (150),  Gälleudde (150),  Stångudden (150),  Harnäsudde
(150),  Måseskär  (150),  Fällholmen  (150),  Ystad  (150),  Fladen  (100),  Gäveskär  (150),
Understen  nya  (100),  Djursten(250),  Bokö  (150)  Femörehuvud  (150),  Faludden(150),
Väderöbod (150), Risnäsudde (150), Östergarn (200) och Pater Noster (150).     

- År 2002 varit en av 10 grundare av World Lighthouse Society, en förening för världens alla
fyrsällskap och enskilda personer.  (www.worldlighthouses.org). Föreningen avslutad 2018.

- År 2008 börjat bygga en databas (hemsidan Fyrpersonal) som till slut kommer att innehålla
information om all svensk fyrpersonal (ca 5.000) samt deras närmaste anhöriga (ca 14.000).

- År 2014 lagt ut Sveriges största och av oss utvecklat Fyrlexikon omfattande mer än 5000 A4
sidor på vår hemsida.  

Esbjörn Hillberg    tel  031-972148,   esbjorn@hillberg.com 2019-01-05

mailto:esbjorn@hillberg.com
http://www.worldlighthouses.org/
http://www.fyr.org/

