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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

Döttrar till fyrvaktare sökes, vilken festlig chans!

Grace Darling, Farne Islands hjältinna
Grace Darling föddes den 24 november 1815 i den lilla byn Bamburgh på engelska
ostkusten (nära skotska gränsen). Hennes farfar var fyrmästare på fyren Farne och
hennes far, William Darling, blev också fyrmästare på Farne och därefter på den
nya fyren Longstone som 1826 ersatte Farne. Båda fyrarna låg på ön Brownsman i
ögruppen Farne Islands. Tre veckor efter sin födsel flyttade Grace ut till sin far på
Brownsman. Grace levde sedan hela sitt liv på ön tillsammans med sina föräldrar
och 8 syskon. Hon gick inte i skolan på fastlandet, som vissa av sina syskon, utan var
mycket tillsammans med sin far under hans arbete.
Den stormiga natten 7 september 1838 gick hjulångaren SS Forfarshire på grund
på några klippor (Harcar) c:a 1 nm utanför Longstone. Nio överlevande lyckades
klättra upp på klipporna. William och Grace beslutade att de skulle försöka ro ut i
det hårda vädret och om möjligt rädda de överlevande. De kämpade och lyckades
ro ut i den höga sjön. Grace måste manövrera båten i stormen medan hennes far
hoppade i land för att undersöka och hjälpa de 9 överlevande att komma i båten.
Sedan rodde Grace och hennes far dem alla till Longstone där de fick stanna i ett par
dygn innan de kunde transporteras in till fastlandet.
Historien om räddningen spreds över hela England och även till drottning
Victoria. Den 23-åriga Grace blev en stor hjältinna efter räddningen av 9 personer
och sin kamp mot havet i storm. Mängder av böcker har skrivits om hennes mod
och bedrift. Tyvärr dog Grace bara ett par år senare efter att blivit svårt förkyld
vid ett besök på fyren Coquet där en av hennes bröder var fyrvaktare. Googla på
Grace Darling så hittar du mycket mer information eller gå in på www.rnli.org.uk/
who_we_are/the_heritage_trust/grace-darling-museum.
Nu planerar man, att den 7 september 2013, fira 175-årsminnet av Grace
berömda räddningsuppdrag 1838. Flera aktiviteter äger rum i byn Seahouses (lite
söder om Bamburgh). Man skall ta ut den 102 år gamla räddningsbåten William
Riley till Longstone och åter genomföra Graces rodd. Man vill även genomföra
ytterligare en rodd mellan Longstone och Harcar rocks och då skall räddningsbåten
ros av 10 döttrar till fyrvaktare.
Du som är dotter till en svensk fyrvaktare kan kanske om du har tur få vara med,
men platsen är också besökvärd även om man inte får ro i Graces fotspår. Kontakta
Dave Charlton, kassör i Whitby Historic Lifeboat Trust (dave.jch@btinternet.com)
						Esbjörn Hillberg
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Vi efterlyser
fyrplats-/fyrpersonalfotografier, fyrvykort, fyrböcker etc.
Vi tror att det på vindar och andra platser hos många, där det bott/bor f.d.
fyrpersonal och deras släktingar, finns fotografier, fyrminnessaker och lådor
med fyrdokumentation. Tyvärr slängs mycket av detta vid vindsröjningar
och då någon avlider.
I Svenska Fyrsällskapets stadgar står det att vi bl.a. skall verka för bevarande
och dokumentation av fyrar, etc. Vi vill skapa ett Nationellt Fyrmuseum
och ett fyrbibliotek. Under åren har vi fått en hel del saker till skänks som
vi förvarar i vårt lilla kontor på Postgatan i Göteborg. Vi har sålunda redan
lagt en grundsten för detta projekt. Esbjörn Hillberg har kanske också den
största samlingen av fyrböcker i världen som med tiden kommer att skänkas
till detta fyrmuseum.
En annan viktig sak i bevarandearbetet är den stora databas med all fyrpersonal i Sverige som Maria Elsby håller på att skapa. I den lägger vi också in
fotografier på de som bodde på fyrplatserna. Se www.fyr.org, klicka sedan på
”Fyrpersonal” så kan du se vad vi hittills har lagt in.
Vi hoppas att många som läser detta upprop skall skänka oss sådant som vi
försöker rädda nämligen: minnesanteckningar/journaler från fyrplatser, fotografier på fyrpersonal och deras närstående samt på fyrplatser, böcker och
annan dokumentation om fyrar samt vykort med fyrar på. Om du skänker
fotografier skulle vi uppskatta om du bifogar en lapp med: var bilden är tagen, ungefärligt datum när fotot togs, namn och om möjligt födelsedatum på
ev. personer på bilden samt givarens namn och anknytning till personerna/
platsen.
Det kan mycket väl hända att den som äger bilden vill ha den kvar i sin ägo. I
så fall hoppas vi att vi kan få låna den och skanna in den för att bevara fotot
i vårt bildarkiv.
Vi ber att du som vill hjälpa oss kontaktar Maria Elsby (0523-22139) vad
gäller fyrpersonal eller Esbjörn Hillberg (031-972148) om övriga saker.

Vad ni än gör släng inte bort gamla fyrgrejor!
					Maria och Esbjörn
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Boktips
Lighthouse Accommodation

Britain and Worldwide
av Joy Adcock
(Vilka fyrplatser i världen kan man bo på? Engelsk bok)
Min engelska fyrvän Joy Adcock har nu publicerat den 5:e
helt omskrivna utgåvan av sin mycket populära bok med undertiteln ”A guide to staying in lighthouses and lightships
throughout the world”.
Jag rekommenderar boken varmt, den är trevlig och ger
mängder av information och bokningsuppgifter för c:a 200
fyrplatser. Den är ett ”måste” när man söker fyrplatser där man
kan bo på allt ifrån vandrarhem till hotell. Varje fyrplats i England (25 st), Wales (5),
Isle of Man (1), Skottland (16), Shetland (3) och Orkney (2) beskrivs på 2 sidor i text
och med bilder. Resterande fyrplatser: Argentina (1 st) Australien (21), Bahamas (3),
Holland (1), Irland (6), Italien (1), Kanada (11), Kroatien (9), Mexico (1), Namibia
(1), Norge (41), Nya Zealand (1), Sydafrika (5), Sydkorea (1), Sverige (23) och USA
(22) redovisas med kontakt och boendeinformation samt ibland bilder. Boken innehåller också en mycket bra sammanställning över fyrmuseer och andra fyrrelaterade
platser inom United Kingdom samt även några andra bra fyrkontakter i världen.
Boken har mjukt omslag, c:a 15 x21 cm, 148 sidor inkl många s/v bilder, tryckt
okt. 2012, ISBN 978-0-9535182-3-4 och kostar GB£ 7.95 plus porto från England.
Du beställer lättast boken genom att maila Joy på joy@lighthouseaccommodation.
co.uk eller gå in på hennes hemsida www.lighthouseaccommodation.co.uk.
						Esbjörn Hillberg

Sjörapporten. Om väder, fyrar och skeppsbrott längs våra kuster
av L-G. Nilsson & Anders Nylund
(boken har tidigare aviserats i Blänket 2011:5)

Citat ur boken ”Sjörapporten i radion är inte bara väder. Den är också Kulturhistoria
och poesi. En välkänd stämma följer vår svenska kust Från Bohuslän till Norrbotten
”Vinga sydväst 9, regnskurar…Landsort”.”
Boken belyser fyrarnas lysande historia, olika fyrkaraktärer och konstruktioner.
Vädret på de olika fyrplatserna, konsekvenser i form av förlisningar och människoöden.
Den är rikt illustrerad med många fina fyrbilder de flesta i färg. En mycket lättläst och
informativ bok. Välskriven och väl värd att läsa.
Utgiven på Nautiska Biblioteket – Norstedts 282 sid. ISBN 978-91-1-303428-7 © 2012.
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En tidigare utgiven bok på samma förlag är ”Utsikt över sjödistrikt” av Bertil Kumlien. Skisser från svenska sjörapportens kuststationer. Rapporteringen startar på Shetlandsöarna närmare bestämt i Lerwik och resan slutar med Kemi fyr 45 km syd
Haparanda, 36 km SSO Kemi, långt ute i Bottenviken. Fantastiska skisser och trevlig
text gör även denna bok värd att läsa. Boken gavs ut 1983 ISBN 91-1-834092-X.
						Norman Bowden

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 15 mars 2013
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Stipendierapporter
”En käring mitt i havet - Saltskärs båk och andra sjömärken och fyrar på
Soten och Väderöarna i norra Bohuslän”
Vid en jämförelse mellan uppgifter som finns i arkivhandlingar och i litteratur som
behandlar sjömärket Saltskärs båk och fyrarna i sjömärkets närområde är dessa ofta
divergerande. Det finns därför ett behov av grundforskning i form av inventering i
lots- och fyrarkiv samt källkritisk granskning av dessa uppgifter. Hittills har arkivundersökningar genomförts vid: Riksarkivet (Stockholm), Sjöfartsverket, Dialekt-,
ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), Krigsarkivet (Stockholm),
Landsarkivet (Göteborg), Göteborgs sjöfartsmuseum, Göteborgs stadsmuseum, Bohusläns museum (Uddevalla). Under vintern och våren 2013 kommer kompletterande arkivstudier att genomföras på Riksarkivet, Krigsarkivet, Sjöhistoriska museet
i Stockholm, bildarkivet i Hamburgsund, Kville hembygdsarkiv samt i Nils Gustaf
von Heidenstams efterlämnade arkivhandlingar.
Ett första utkast av min vetenskapliga artikel föreligger nu i manusform och
har diskuterats på ett första bokseminarium på Göteborgs universitet. Artikeln, med
arbetsnamnet En käring mitt i havet – om en tingens biografi och livsberättelse kopplat till sjömärket Saltskärs båk i norra Bohuslän, kommer att publiceras i antologin
Personligt talat – kvinnligt och manligt i XX år (utkommer i början av 2014) där jag
diskuterar sjömärket Saltskärs kärings historia utifrån olika aspekter. I artikeln bildar
de byggnadshistoriska uppgifterna och de lokalt förankrade berättelserna om sjömärket och fyrarna tillsammans med namnlandskapet, materialiteten och förhållandet
mellan sjömärke och människa grunden i framställningen. Det teoretiska ramverket
är hämtat från arkeologins och antropologins diskussion om vilka berättelser som
uppstår vid ett möte mellan människa och materialitet. Den vetenskapliga artikeln
kommer att omarbetas till en populärvetenskapligt hållen artikel för publicering i
Blänket.
					Göteborg 2012-11-09
					Henrik Alexandersson

”Olga på Väderöbod”
Jag har nu gjort en andra upplaga av ”Olga på Väderöbod” och skrivit kontrakt med
Recito förlag på 100 böcker. Den nya upplagan har några korrigeringar och fler bilder. Bl.a. har Lars Wässing bidragit med några fina illustrationer från ön och gamla
fyren. Jag är glad över det mottagande som den första upplagan fick både av tidningarna i Bohuslän och av privatpersoner. Flera släktingar har jag nu återfått kontakten med och vi har mötts i gemensamma samtal och minnen. Ett sjökort infogas
över Fjällbacka-arkipelagen.
Med boken i bagaget ska jag delta i julmarknad, mindre samtalsgrupper i hembygdsföreningar, vårdhem och även skolor. Jag ämnar då visa fler historiska bilder
från Väderöbod och nya foton från ett besök 2010. Att jag kunnat och vågat gå vidare
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med mitt projekt är tack vare stipendiet från Svenska Fyrsällskapet. Jag har haft stor
glädje i många möten och det har utvecklat mitt arbete vid datorn och nya tankar
och utmaningar har fört mig vidare i en idé som från början bara gällde min familj
och att sortera gamla minnen i en begränsad skala.
					Styrsö 2012-10-24
					Eva Larsson (tel. 031-970214)

Möjlighet att hyra fyrbostad m.m.
Ett viktigt område för Svenska Fyrsällskapet är att aktivt arbeta för ett bevarande
av det värdefulla kulturarv som våra fyrar utgör. En central del av detta arbete
är att också nu och i framtiden göra våra fyrar och fyrplatser tillgängliga
för allmänheten. Tidigare har en mycket uppskattad möjlighet funnits för
Fyrsällskapets medlemmar att i mån av plats m.m. för en kortare tid, kunna hyra
en stuga/lägenhet i f.d. fyrpersonalbyggnader m.m. i anslutning till olika fyrar. Av
olika tekniska skäl togs denna möjlighet tyvärr bort för några år sedan.
Som ett resultat av det goda samarbete vi har med Sjöfartsverket, har detta nu
återigen blivit möjligt. På Fyrsällskapet är vi mycket glada och tacksamma över
detta tillmötesgående från verkets sida. Självklart ställer det höga krav på oss
och våra medlemmar att ett sådant hyrande sker med ett gott omdöme och med
iakttagande av den aktsamhet om lokaler m.m. som är naturlig när man får denna
möjlighet.
Ett villkor är att du har varit medlem i Fyrsällskapet i minst två år och att du själv
personligen bor där under hyresperioden.
Är du intresserad av att hyra en stuga/lägenhet för en vecka, på någon av följande
ställen:
Erikören
Fårö
Hoburg
Sandhammaren
Höllviken
Kullen
Hållö
Hjortens Udde
skall du använda en blankett som du hittar på Svenska Fyrsällskapets hemsida,
www.fyr.org. Har du frågor kan du kontakta Annika Holgerstein på Sjöfartsverket,
tel 010-478 48 56 för att närmare höra om förutsättningarna.
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Program våren och sommaren 2013
2-10 februari Göteborg

Båtmässan

Svenska Mässan, Göteborg
Svenska Fyrsällskapet deltager på Båtmässan i Göteborg 2-10 februari.
Öppettider: fre-sön kl 10-18, mån-tors kl 12-20. För mer information se dagspressen eller
www.swefair.se.
13 februari Stockholm

			

Lungö fyrplats

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 13 februari kl 19.00.
Lennart von Post berättar, till bilder, om fyrplatsens 150-åriga historia. Om personalens och
familjernas arbete och liv samt den tekniska utvecklingen fram till dagens återtända och renoverade “fritidsfyrplats”.
Resväg kommunalt: Buss 65 till busshållplats Moderna Museet 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 7 februari till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller e-post till
ulf.schloss@telia.com.
27 februari Skåne, Smygehuk

Filmkväll

Tudehuset vid Smygehuks fyrplats, onsdag 27 februari kl 19.00.
I samverkan med Smygehuks fyrförening arrangeras en filmkväll med visning av gamla
dokumentärfilmer från fyrar och fyrskepp.
Föreningen ordnar tilltugg och besökarna tar med eget att dricka.
Inträde: c:a 80:Anmälan till smygefyr@smygehukhostel.com eller till Lennart Andersson, 0707-553931.
27 februari Göteborg

Fyrvisare på Hoburgens fyrplats

Sjömanskyrkan, Stigbergstorget, onsdag 27 februari kl 19.00.
Bengt Svanholm berättar i ord och bild om sin vecka som fyrvisare på Hoburgens fyrplats.
Hoburgens fyr ligger på Gotlands sydspets. Fyren tändes 1846 och avbemannades 1978.
SMHI:s siste väderrapportör avslutar sitt uppdrag här vid årsskiftet 2012-13. Men fyren kommer att visas även nästa sommar.
Gunilla Öhrn och Marie Tilosius berättar och visar bilder från Gotska Sandön. Gotska Sandön
är mer än en fyrplats. Var ligger den? Hur kommer man dit? Hur bor man? Kan man cykla på
ön? Finns det bio? Kan man besöka fyren? Frågorna är många. En del av svaren får du under
kvällen.
Som medlem i Svenska Fyrsällskapet har du viss möjlighet att hyra, f.d. fyrpersonalsbostäder,
på några av Sjöfartsverkets fyrplatser. Mer information om detta får du under kvällen.
Inträde 40:-, inträde + kaffe/te, hel fralla och liten kaka 65:-.
Ingen anmälan. Vid ev. frågor kontakta Marie Tilosius, 031-526165 el. marie.tilosius@brevet.nu.
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7 mars Gotland

Besök på SSRS Svenska Livräddningssällskapets Visbystation

Hamnen Visby norr om Färjeterminalen, torsdag 7 mars kl 18.00.
Lars Göran Larsson visar och berättar om verksamheten.
Inträde + kaffe och kaka 20:-.
Anmälan senast 5 mars till Jan Ströberg, 0498-271523, 0708-949694 eller
jan.stroberg@ebox.tninet.se.
2-10 mars Stockholm

Allt för sjön

Älvsjömässan, Stockholm
Svenska Fyrsällskapet deltager på Båtmässan i Stockholm 2-10 mars.
Öppettider: lör-sön kl 10-18, mån-fre kl 11-20.
För mer information se dagspressen eller www.alltforsjon.se.
19 mars Lysekil

Så var det att växa upp på en fyrplats / Till fyrplats med kajak

Stadsbiblioteket i Lysekil, Kungsgatan 18, tisdag 19 mars kl.18.00.
Anita Helldner berättar barndomsminnen (1930-50-talet) från sin uppväxt på olika fyrplatser.
Anita har bott på Vinga, Väderöbod, Pater Noster och Tistlarna.
Även paddlare älskar fyrplatser och tar sig dit när vädret tillåter. Anette Bargel berättar och visar
bilder från strandhugg vid Bohusläns fyrar.
Fritt inträde, ingen anmälan. Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok samt kortlekar och
bokmärken med fyrmotiv finns att köpa.
Mer information www.lysekil.se/bibliotek, tel. 0523-613380.
20 mars Stockholm

Sjörapporten om väder, fyrar och skeppsbrott längs våra kuster

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 20 mars kl 19.00. Resväg se ovan!
Anders Nylund berättar om boken ”Sjörapporten”, som kom ut våren 2012 på Nordstedts. En
inledande beskrivning om stormvarningarnas historik och tekniska utveckling följs av kortare
svep över fyrväsendets utveckling. Vi gör sedan en lång Nils Holgerssonresa längs kusten via de
35 utposter som dagligen hörs i radio.
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 14 mars till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller
e-post till ulf.schloss@telia.com.
23 mars Stockholm

Årsmöte

Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 16:e årsmöte lördag 23 mars kl. 15.00 ombord i
M/S Kronprinsessan Märta som är förtöjd på Söder Mälarstrand, kajplats 16 i Stockholm.
Se inbjudan på sidan 15 i denna skrift!
3 april Göteborg

Utflykt till Skallsjö Kyrka

Samling vid porten till Skallsjö kyrka, Gamla vägen 50, Floda, onsdag 3 april, kl 18.00.
Ibland har man kombinerat kyrktorn med fyrlyktor. Fästningskyrkan i Helsingfors är ett exempel på detta.
Skallsjö kyrka har nyligen, 2010-11, blivit renoverad. Man har glasat in en del av kyrktornet. Då
lamporna i den inglasade delen av tornet är tända påminner kyrkan i mörkret om en fyr.
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Vi blir guidade i c:a 1 timme i kyrkan och upp i tornet. Vi pratar om fyrars förekomst i kyrktorn.
Ingen anmälan, ingen avgift.
Vid ev. frågor kontakta Marie Tilosius, 031-526165 el. marie.tilosius@brevet.nu.
Skallsjö kyrka ligger i Floda, 3 mil norr om Göteborg. Kör av E20 vid Flodamotet. för mer
information se www.svenskakyrkan.se/skallsjö.
9 april Göteborg

Ragnars fyr på Burö. Tidkulan i Göteborg

Sjömanskyrkan, Stigsbergstorget, tisdag 9 april kl 19.00.
Lars Jägersvärd berättar historien om, Ragnars fyr, den riktade radiofyren på Burö i Göteborgs
norra skärgård. Fyren skulle vara till hjälp för fiskarna på Burö.
Göran Sernbo berättar om Tidkulan på Navigationsskolan i Göteborg. Utan klocka är det svårt
att navigera över haven. Tidkulan hjälpte dig att ställa klockan innan du kastade loss.
Inträde 40:-, inträde + kaffe/te, hel fralla och liten kaka 65:-.
Ingen anmälan. Vid ev. frågor kontakta Göran Sernbo, 031-280955 el. goran.sernbo@telia.com.
17 april Stockholm

Huvudskärs fyrplats

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 17 april kl 19.00. Resväg se ovan!
Anders Willborg, vice ordförande i Ornö museum samt drivande i projektgruppen rädda
Huvudskär, berättar om och visar bilder av Huvudskärs historiska byggnader och om fyr-, lots-,
tull- o ch fiskarsamhället utanför Ornö samt status för pågående utförsäljningsprocess.
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 11 april till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller
e-post till ulf.schloss@telia.com.
18 april Skåne, Smygehuk

Från Faros till framtidens fyrar

Tudehuset vid Smygehuks fyrplats, torsdag 18 april kl 19.00.
I samverkan med Smygehuks fyrförening arrangeras en föredragskväll med temat ”Från Faros
till framtidens fyrar”. Om hur teknik, drift och ägande fungerade förr och om hur framtiden
kan komma att se ut för våra fyrar.
Inträde: c:a 50:Anmälan till smygefyr@smygehukhostel.com eller till Lennart Andersson, 0707-553931.
27-28 april Gotland

Fyr- och sälsafari på Sudret, Hoburgen

Samling vid Sjövärnsgården, lördag 27 april kl 10.00.
Vi gör en fyr- och sälsafari på Sudret, Hoburgen.
Tag med lakan och handduk. Vi ordnar kosthållning till självkostnadspris. Dryck tar ni själva med.
Programmet får ni vid anmälan då planeringen måste ske efter rådande väderlek.
Grillning lördag kväll med något föredrag.
Kostnad: c:a 200:-/person (kost och logi)
Anmälan senast 21 april till Jan Ströberg, 0498-271523, 0708-949694 eller
e-post jan.stroberg@ebox.tninet.se.
28 april Skåne

Kullens fyr

Samling vid Naturum, Kullaberg, söndag 28 april kl 13.00. Kullens fyr visas från kl 11.
Invigning av papegojfyr i halvskala av det slag som etablerades på platsen redan 1561.
Svenska Fyrsällskapets ordförande, Esbjörn Hillberg, kommer eventuellt att medverka.
Ingen anmälan. Vid ev. frågor kontakta Anders Larsson, 0739-141499 el. anla.lund@telia.com.
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19 maj Göteborg

Båttur i Sälö-fjorden

Samling Koön, intill färjan till Marstrandsön, söndag 19 maj kl 10.00. Åter c:a kl 14.
Vi gör en 4 timmars tur med den kulturmärkta fiskebåten, Svanen, runt Sälö fjord med dess
fyrar och sjömärken. Vi blir guidade av Kenneth Gustafsson som skrivit boken ”Strandhugg i
Sälöfjord”.
Vi planerar att gå bl.a. genom Albrektsunds kanal, passera Sälö fyr, Lekskärs fyr och båk,
kanske Hättebergets fyr och Pater Noster. Hur vi går beror på vädret. Vi gör ett strandhugg på
Erholmen där den gamla gasstationen för gastillverkning till fyrarna låg.
Medtag matsäck.
Anmälan, som är bindande, senast 5 maj till Kurt Toresson, tel. 0303-93941
Medlemmar i fyrsällskapet har förtur fram till den 15 april.
OBS! antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller!
Kostnad: 300:-/person insättes på Fyrsällskapets pg 1968420-8 inom 5 dagar från anmälan.
Glöm inte att ange ditt namn, medlemsnummer och Sälö-utflykten på inbetalningen!
29 juni Göteborg

Utflykt till Vinga fyrplats

Walona avgår från Stenpiren, Göteborg, lördag 29 juni kl 10.00
Passa på att se Vinga! Vi åker ut med premiärturen för säsongen. Resan ut tar 1,5 timma.
På ön blir vi guidade av Winga Vänner på deras ordinarie guidtur. Vi får se fyren, båken och
Taubemuseet. Du njuter av ön och äter din medhavda matsäck. Båten har lättare servering. På
Vinga finns en kiosk.
Båten går tillbaka kl 15.00 eller 20.45. Åter vid Stenpiren kl 16.30 eller 22.15.
Du bokar själv din resa med Walona på www.Walona.se eller tel. 031-3684200, 031-7113450.
Biljetter kan även köpas ombord.
Kostnad: 200 kr t/r Stenpiren - Vinga (2012, troligen samma pris 2013).
När du går ombord så finns Kurt och Anna-Maj Toresson från Fyrsällskapet vid landgången och
tar emot.
Svenska Fyrsällskapet bjuder alla medlemmar, 2 personer per medlemskap, på Winga Vänners
guidning.
Vid ev. frågor kontakta Kurt och Anna-Maj Toresson, tel. 0303-93941.
Välkomna!
17-18 augusti				

Sveriges Internationella Fyrdag/-helg

Den Internationella Fyrdagen firades första gången år 2002 och firas sedan dess varje år den
söndag (även lördag på vissa platser) som infaller under den tredje hela helgen i augusti.
1 September Göteborg

Utflykt till Tistlarnas fyrplats

Söndag 1 september planerar Fyrsällskapet att göra en utflykt till Tistlarnas fyrplats, söder
om Göteborg. Tistlarnas fyr tändes 1905 och är en av de yngre av våra en gång bemannade
kustfyrar.
Vi blir guidade runt av Ingvar och Anita Helldner, en av de sista fyrvaktarfamiljerna, som
tjänstgjorde på Tistlarna innan fyren avbemannades 1967.
Mer information och anmälan kommer i höstprogrammet och på hemsidan www.fyr.org i
slutet av juli/början av augusti.
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Vill du få en artikel/notis publicerad i Blänket?
- så här går det till
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. Det ordnar vi
tillsamans, 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
tryckningen) eller som jpg-filer med hög upplösning.
Innan Du skickar bildfiler är jag tacksam om Du tar kontakt så att vi kan
bestämma hur filerna skall levereras. Jag, som redaktör, bedömer antingen själv,
eller tar i tveksamma fall hjälp av ordföranden, om artikeln skall publiceras eller
ej. Då artikeln accepterats startar en ganska intensiv 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.
						Maria Elsby
						Redaktör

Efterlysning
Bjarne Fohlmann söker vykort, gamla bilder samt all form av fakta och information
kring fyrarna i Vättern. Han har planer på att göra en bok kring dessa fyrar och skall
under våren åka runt och fotografera samtliga Vättern-fyrar.
Han köper gärna vykort, foto samt fakta i ämnet. Om ni inte vill sälja är han tacksam
om ni delar med er av informationen.
Även äldre vykort av andra fyrar är av intresse, då han samlar allt material om fyrar i
hela världen, men främst är intresserad av de nordiska.
Adress: Bjarne Fohlmann, Skungelidsvägen 33, 571 34 Nässjö, bjarne.fohlmann@telia.com
						Redaktören
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Kallelse till Årsmöte 2013-03-23
Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 16:e årsmöte lördag 23 mars kl. 15.00.
Årsmötet hålls ombord i M/S Kronprinsessan Märta, som är förtöjd på Söder Mälarstrand,
kajplats 16.
Efter årsmötet intar vi som så önskar en gemensam Märtas buffé. 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 2013

Anmälan:
Obligatorisk anmälan senast 2013-03-13 till årsmötet såväl som till buffén till Ulf Schloss,
tel. 08-716 7492 alt. via email ulf.schloss@telia.com
Anmälan till middagen, (Potatisgratäng, Timjan och Vitlöksmarinerad Rostbiff, Balsamicosås,
Fransk potatissallad, Marinerade Kycklingspett, Bulgursallad, bröd och örtkräm) som kostar
210:- är bindande, måltidsdrycker tillkommer

Hjärtligt Välkommen!
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Årsberättelse 2012 för Svenska Fyrsällskapet
År 2012 blev återigen ett händelserikt fyrår. Detta har framför allt märkts i den stora uppmärksamhet som landets fyrar och fyrplatser fått i massmedia. Fyrsällskapet har aldrig tidigare
figurerat så mycket i pressen som detta år, vilket även lett till en rad nya medlemmar.

En nationell fyrstiftelse

En stor anledning till Fyrsällskapets omnämnande i olika media, både tidningar, radio och TV,
är naturligtvis den oro man nu generellt börjar känna beträffande fyrarnas framtid. Tidigare har
denna oro kanske främst funnits bland ”fyrentusiasterna”, men har nu även spritt sig ordentligt
bland allmänheten. Vad ska ske med ”min” fyr? Nära där jag bor på sommaren. Eller som jag har
behov av för att tryggt och säkert komma till min hemmahamn.
Oron har inte bara varit ur en ren nautisk synvinkel. Vi har mer och mer kunnat notera en
generell oro kretsande kring förlusten av ett omistligt kulturarv. Mycket naturligtvis att man är
rädd för att vackra byggnader ska försvinna, eller att man inte längre har möjlighet att besöka
dem, men mer och mer kretsar frågorna också kring levernet vid våra fyr- och lotsplatser. Människorna som levde och verkade där försvinner allt snabbare, och med dem också kunskapen om
hur de hade det och hur viktig deras funktion var.
Så kommer frustrationen. Varför gör man inget? Är det nödvändigt att kon ska dö, medan gräset
gror? Naturligtvis är det ett dilemma. Fyrarna behövs inte längre i samma utsträckning för det
ändamål som de ursprungligen byggdes för. De kostar pengar att bevara, precis som alla andra
kulturbärare vi har. Statsmakterna har en svår prioritering att göra! Vad behövs oundgängligen
för att behålla fyrarnas ursprungsfunktion och vad kan man därutöver avsätta för att bevara
arvet för framtiden?
Det är i denna miljö som Fyrsällskapet under de senaste två åren kanske lagt ned sitt största
aktiva arbete sedan starten 1996. Vi har en idé, ett konkret förslag, väl genomarbetat och dokumenterat. Bildandet av en Nationell Fyrstiftelse. En lösning som redan från början skall ha
en full finansiering och dit de kulturhistoriskt intressanta objekten successivt ska föras över i
takt med att de ej behövs för sitt nautiska ändamål. En lösning som garanterar inte bara att
arvet bevaras utan också att det blir tillgängligt för alla, långsiktigt och utan risk för att andra
intressen än bevarandet blir styrande. Och att bevarandeambitionerna inte bara kretsar kring
byggnader och fasta föremål, utan även att dokumentation, bibliotek och kunnande bevaras och
blir tillgängligt för bl.a. forskning.
Vi har i otaliga möten med myndigheter, pågående utredningar och företrädare för statsmakterna presenterat vår idé. Utan undantag har den bemötts väldigt positivt! I den senaste i raden
av utredningar är den också omnämnd som ett exempel på en bevarandeform värd att pröva.
Så långt allting gott. Inför 2013 tar vi nu nästa steg. Finansieringen. Det kommer att behövas ett
ordentligt kapital redan från början, just för att våga säga att stiftelsen är en långsiktig garanti
för bevarandet av det kulturhistoriska arvet. En garanti för att underhållet inte avbryts för att
pengar saknas. En garanti för att arvet är tillgängligt för alla att besöka och ta del av.
I alla våra möten har vår idé bemötts med stor grundläggande samsyn utom på en punkt; antalet
fyrar att bevara. Vi har idag c:a 2200 fyrar, allt inräknat, från den största angöringsfyren till den
minsta ledfyr. Vi har låtit olika experter svara på frågan: ”Hur många av dessa bör bevaras för att
vara representativa för det kulturarv vi vill bevara?” Svaret har blivit c:a 80 stycken, namngivna
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var och en. Dessa 80 har därefter gåtts igenom en och en för att kartlägga såväl nuvarande bevarandestatus som framtida underhållsbehov. Vårt underlag är väl genomarbetat och därmed vet
vi också ganska noga vilket finansieringsbehov som finns.
Det vi hör när vi pratar med ett par av företrädarna för kommande beslut är att de räknar med
”…nog ett 30-tal som bör bevaras…”. Detta oroar oss! Vårt underlag säger c:a 80. Vad beror
skillnaden på? Är det att man från utredarnas och beslutfattarnas sida ännu inte hunnit så långt
i sin analys eller är det utslag för viss opportunism? Mer vågar vi inte föreslå, det blir för dyrt…!
Det finns en risk här, att vi får ett A- och ett B-lag. Ett A-lag där staten tar ett ansvar för bevarandet av ett fåtal objekt och sedan hoppas man att någon annan känner ett ansvar för de övriga.
På den sista punkten har vi i våra kontakter varit väldigt tydliga. Vår idé med en Nationell Fyrstiftelse gäller samtliga fyrar som utgör det kulturhistoriska arvet. D.v.s. c:a 80 stycken. De fyrar
som, successivt och i takt med att de inte längre behövs för sitt nautiska ändamål, ska överföras
till stiftelsen är alla dessa 80, inte de som blir över efter att staten behåller några. Skälet är väldigt enkelt. I alla våra inledande kontakter med potentiella finansieringskällor för stiftelsen, såväl med företrädare för näringslivet som med det allmänna i olika former, är man väldigt tydlig.
Finansieringen ska avse det samlade kulturhistoriska arvet avseende våra fyrar, inte en restpost!
Detta budskap rörande finansieringen och det fortsatta arbetet har vi också klart vidarebefordrat till de som nu arbetar med beslutsunderlaget till statsmakterna hur bevarandefrågan ska
lösas. Fyrsällskapets förslag gäller helheten. Blir det inte helheten, ja då faller även vårt förslag
och vi drar oss i vart fall för stunden ur ett fortsatt engagemang i frågan.
Det är vår förhoppning att de som arbetar med frågan nu har mod att lämna ett förslag som är
bärkraftigt även på lång sikt. Det vore synd om man faller för den kortsiktiga frestelsen att nu
förslå något som man tror har en tillräckligt låg prislapp för att kunna accepteras av beslutfattarna.
När man i stället långsiktigt kunde föreslå en lösning där det allmännas kostnad helt är borta,
och dessutom där skyddet av det kulturhistoriska arvet för våra fyrar är säkerställt för all framtid.

Framtiden

Fyrsällskapet startade sin verksamhet 1996. Det har nu blivit dags att följa upp och analysera
verksamheten. Styrelsen har därför inlett ett arbete med att ta fram ett strategidokument. Med
utgångspunkt från sällskapets stadgar diskuteras verksamheter på såväl lokal som nationell nivå.
Strategidokumentet ska vara klart 2013 och sedan ligga till grund för vissa prioriteringar.
Fyrsällskapet delar sedan tidigare ut stipendier samt ett pris till Årets VIPP (Very Important
Pharos Person). På styrelsemötet i september beslutade styrelsen att dessutom dela ut ett pris
till Årets fyrplats. Priset planeras att delas ut första gången 2013.

Medlemsutveckling

Medlemsantalet 2012-12-31 var 2987 st fördelade enligt följande:
Enskilda		Föreningar
2895		

Företag		Totalt

78		

14		

2987

337 nya medlemmar har tillkommit under året, 213 har lämnat sällskapet. Andelen kvinnor är
nu 32,7 %.
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Ekonomi & administration

Fyrsällskapet har år 2012 liksom under tidigare år utvecklats på ett positivt sätt och vår ekonomi är mycket god.
Våra administrativa system fungerar mycket bra. Vi gör utskick av beställningar omedelbart
efter det att vi erhållit betalning och detsamma gäller även för välkomstinformation till nytillkomna medlemmar. Som vi ofta nämnt önskar vi att medlemmar informerade oss bättre om
adressbyte och andra ändrade uppgifter. Dessutom önskar vi få e-postadresser till ännu fler av
våra medlemmar. Vårt medlemsregister är kanske Fyrsällskapets viktigaste ägodel och det skall
innehålla korrekta uppgifter.

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 haft två protokollförda tvådagars weekendmöten under året. I dessa möten deltar
även kommittésammankallande.
Olle Gunnarsson och Christer Lundgren har varit revisorer och Lars Norberg revisorssuppleant.
Valberedningen har bestått av Leif Lehmann, Jan-Bertil Sölvin, Rolf Wänn och Ulla Hillberg.
Bertil Östling har varit webmaster.
Följande kommittéer har arbetat under året:

Blänket - Redaktionen
Maria Elsby, redaktör
Leif Elsby

Programkommitté Sydsverige		 Programkommitté Ostkusten

Anders Larsson, sammankallande		
Christer Nettelbladt, sammankallande
Weikko Alsterfalk				Tommy Asplund
Lennart Andersson				Marianne Brus
Carina Ask-Christensson			Ulla Ericson
Björn Holgersson				Annika Fransén
Jens Jernmark				Ulf Schloss
Heléne Nicklasson				Erik Sundström
Åke Persson				Jan-Bertil Sölvin
Berny Perzon				Rolf Wänn
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Programkommitté Västkusten		

Programkommitté Gotland

Marie Tilosius, sammankallande		
Jan Ströberg, sammankallande
Ann Holmdahl				Lars Flemström
Göran Sernbo				Gunnar Sillén
Anna-Maj Toresson				Göran Storm
Kurt Toresson				Eva Östman

Möten, föredrag, resor och utflykter

Den normala programverksamheten har lockat 996 deltagare. Dessutom besökte c:a 11200
personer våra öppna fyrar under den Internationella Fyrdagen. Vi har också deltagit i båtmässor
i Göteborg och Stockholm.
Programkommittén i Stockholm har genomfört ett flertal visningar av Fyrskeppet Finngrundet. Programkommittén på Västkusten arrangerade mellan 10 mars – 5 april en stor fyrutställning där förutom Fyrsällskapet även 8 lokala fyrföreningar deltog med egna montrar nämligen:
Bråtaviken, Fotö ensfyrar, Hållö Fyr, Måseskär, Nidingens Vänner, Pater Nosters Vänner, Winga
Vänner och Väderöbod. Dessutom var det en föredragsserie under vissa kvällar. Sammanlagt
kom det 4800 besökare till utställningen. Vi arrangerade även en heldags fyrföreningskonferens
till vilken det till vår stora glädje kom deltagare från följande fyrföreningar/fyrar: Högbonden,
Älgsjö, Agö, Garpen, Sandhammaren, Smygehuk (företrädare fick tyvärr förhinder), Nidingen,
Bråtaviken, Vinga, Fotö, Pater Noster, Måseskär, Hållö, Ulebergshamn, Väderöbod, Ursholmen,
Nordkoster och Mariestads fyrar samt ifrån Sjöfartsverket, Statens Fastighetsverk och Svenska
Fyrsällskapet.
Flera av våra valda ledamöter har på begäran hållit externa välbesökta föredrag på olika platser.
Vi hoppas med tiden kunna arrangera föredrag på många fler platser i vårt land, förslagsvis någonstans vid Vänern, i Umeå och på någon annan plats i Norrland, men då behöver vi hjälp från
våra lokala medlemmar eller lokala föreningar.
Programkommittéerna har under 2012 erbjudit följande aktiviteter:
								Antal delt.
02-04 Göteborg 		 Båtmässan i Göteborg 4-12 feb..
02-15 Lysekil		 Hållö fyrplats			
Bengt Wall
34
02-21 Stockholm 		 Hållö fyrplats			
Bengt Wall
27
02-23 Göteborg		 Så var det att växa upp på en fyrplats Anita Helldner
37
03-02 Stockholm		 Allt för sjön Stockholm 2-11 mars
03-05 Gotland		 Besök Sjöbevakningscentralen i Visby			
12
03-10 Göteborg 		 Invigning, ”Möte med fyrar”				
40
03-10 Göteborg		 Möte med fyrar 10/3 - 5/4				
4800
03-12 Göteborg 		 Fyrarnas historia, nuläge och framtid Esbjörn Hillberg
42
03-14 Göteborg		 Fyrar i konsten			
A. Holmdahl, B. Moberg
10
03-17 Göteborg		 Årsmöte 2012					
21
17
03-17 Brantevik		Sandhammaren strategiskt hörn i Skåne Flemming Eklund
03-20 Göteborg		 Till rättelse för sjöfarande, Sjömärken Johnny Söderlund
46
03-20 Stockholm		 Blekingefyrar			
Björn Holgersson, inställt
0
03-22 Göteborg		 Fyrar som resmål			
Lars Göran Itskowitz
28
03-22 Smygehuk		 Pharos - svenska fyrar via Smygehuk Esbjörn Hillberg
23
03-27 Göteborg		 Espana Verde, kustland, fyrplatser
Bengt Garsell
27
03-28 Göteborg		 Fyrar i tekniken, ljus o radiovågor
G. Sernbo, B. Dahlqvist
13
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									Antal delt.
03-31 Göteborg		 Fyrföreningskonferens			
SjöV, SFV, 20 fyrfören.
40
04-17 Stockholm		 Anholt				
Bengt Garsell
39
05-06 Göteborg		 Utflykt till Känsö					
44
05-12 Göteborg		 Båttur Sälö fjord			
K. Gustafsson, inställt
0
05-23 Kungälv		 Ensfyrar Fotö, utst. 23/5 - 11/6			
20
05-26 Göteborg		 Utflykt till Djurö fyrplats, 100 år			
34
06-02 Stockholm		 Utflykt till Söderarms fyrplats			
15
06-02 Gotland		 Utflykt till västra Gotland				
16
08-18 Göteborg		 Utflykt till Väderöbods fyrplats 			
28
08-18 Skåne		 Sandhammaren 150 år			
Berny Perzon, E. Hillberg 119
08-19 Halmstad 		 Besök på Tylön			
Anders Widén
130
08-19 Sverige		 Internationella Fyrdagen/helgen 2012 18-19/8		
11200
08-29 Göteborg		 Bohusläns resa 29/8-1/9, inställd			
0
09-04 Stockholm		 Lotsning i Landsortsleden		
Anders Knutas
25
09-08 Gotland		 Utflykt Skenalden, Magö, Enholmen Jan Ströberg
27
09-08 Göteborg		 Helsingborg, Kullen, vingård				
20
09-15 Skåne		 Utflykt till Garpen, inställd				
0
09-29 Göteborg 		 Fyrradio, radiofyr, fyrljus
Dahlqvist, Jägerswärd, Sernbo 50
10-02 Glommen		 Bilda Morups Tånge fyrförening
Göte Johansson, Hillberg
40
10-02 Stockholm		 Gustaf Dalén + Nobelpriset 1912
Tobias Degsell
20
10-12 Göteborg		 Kulturnatta			
M. Tilosius, I. o G. Sernbo 90
10-14 Göteborg		 Utflykt Donsöhuvud + fyrböcker
Ulla o Esbjörn Hillberg
13
10-17 Gotland		 Räddningshelikopter Gotland
Flemming Eklund
16
11-14 Stockholm		Sandhammaren strategiskt hörn i Skåne Flemming Eklund
34
11-20 Göteborg		 Anholt				
Bengt Garsell
48

Årsmötet

Årsmötet ägde rum den 17 mars på Sjöfartsmuseet i Göteborg och 21 medlemmar deltog.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar utdelades 2012 års VIPP till Bertil Östling som tyvärr
inte kunde närvara. Vippen överlämnades i stället till Bertil vid klubbmötet i Stockholm 17/4.
Årsmötet avslutades med att ordförande framförde sitt stora tack till samliga ledamöter för
deras insatser för föreningen under det gångna verksamhetsåret.
Efter årsmötet visades några olika TV-inspelningar från fyrplatser varefter vi intog gemensam
middag med trevlig samvaro på Henriksbergs restaurang.

Årets VIPP

Årets VIPP 2012 utdelades till Bertil Östling med följande motivering:
”Bertil Östling frågade för nästan 15 år sedan om han fick bygga upp och sköta en hemsida för
Svenska Fyrsällskapet. Styrelsen tog tacksamt emot Bertils erbjudande och utnämnde honom
till Fyrsällskapets Webmaster.
Allt sedan dess har Bertil självständigt ansvarat för Fyrsällskapets hemsida. Det finns troligen
inte många föreningshemsidor som är så aktuella och som vid behov dagligen uppdateras.
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Hemsidan har ständigt varit bland de tre mest besökta fyrhemsidorna i världen och har även
under långa tider legat på första plats. Fyrsällskapets hemsida har även av Skolstyrelsen blivit
rekommenderad som en kvalitetsgranskad webbplats för skolbruk.
Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Bertil Östling ”Årets VIPP 2012” visa sin
uppskattning av hans mycket omfattande ideella arbetsinsats och stora engagemang för Svenska
Fyrsällskapets hemsida allt sedan den skapades 1997. ”

Hemsidan www.fyr.org

Under året har en del nya fotografier och textbidrag tillkommit samt uppdatering av information och länkar till diverse intressanta fyrartiklar i pressen. Antal besökare under perioden
2011-12-03 till 2012- 12-02 uppgick till 238864 med besökare från 108 länder. Databasen över
fyrpersonal är den mest populära med över 239000 sidvisningar, följt av fyrbilder, Internationella fyrdagen och Aktuellt med c:a 30000 sidvisningar.
Efter Bertils drygt 15 år som webmaster kommer han att överlämna ansvaret för hemsidan vid
årsmötet. Bertil framför sitt tack till alla bidragsgivare, som genom fotografier, texter och tips
möjliggjort att hemsidan rönt uppskattning hos många fyrintresserade

Blänket

Blänket har utkommit med 4 nummer: Årsboken med verksamhetsberättelse och medlemsförteckning samt 3 artikel- och informationsnummer. Nr 2 och 4 har förutom artiklar innehållit
vår- och höstprogram från programkommittéerna. Allt tryckt i färg och illustrerat med många
bilder både äldre och nytagna. Alla Blänket, bortsett från Årsboken (72 sid. inkl. omslag), har
innehållit 52 sid. inkl. omslag. Även under 2012 har medlemmar varit vänliga att skicka in fyrbilder som använts som omslagsbilder. Engagemanget hos medlemmarna har varit stort.
Tillströmningen av artikel- och bildbidrag har glädjande nog även i år ökat liksom telefon-,
brev- och mailkontakter med medlemmar och blivande medlemmar. Större delen av materialet
kommer så småningom att publiceras i Blänket. Artiklar, som beskriver medlemmars fyrresor
till mer eller mindre avlägsna platser, har blivit populära och verkar vara en uppskattad inspirationskälla för egna fyrbesök. På första plats i popularitet ligger dock fortfarande artiklar som
behandlar fyrplatslivet i Sverige.
Redaktören har tacksamt tagit emot tidningsurklipp och andra former av rapporter ang. vad
som hänt på fyrfronten runt om i landet och i världen. Dokumentationen av hur man levde på
fyrplatserna förr har fortsatt och fortsätter. Denna blir mer och mer angelägen då de som minns
både blir äldre och färre. Det skulle vara bra om bidragen av fyrtekniska artiklar liksom aktuell
fyrinformation ökade.
Ett stort tack till er alla som på olika sätt bidragit till att Blänket blivit vad det blivit under 2012.
Ett särskilt tack till de personer som så engagerat ställt upp som ”bollplank” för redaktören.

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 har resulterat i ett stort inflöde av kom21

pletteringar av faktauppgifter och bildmaterial. Registret är långt ifrån klart. De uppgifter som
hittills publicerats i databasen omfattar f.n. c:a 4800 personer varav c:a 1050 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 och mera kompletta. Här
kan också finnas ytterligare upplysningar som p.g.a. personuppgiftslagen inte kunnat publiceras.
Det har varit oerhört väsentligt med de uppgifter som anhöriga/bekanta lämnat. Dessa kontakter har ökat under året, men det behövs ändå att fler ”fyrsläktingar” hör av sig. Bildgalleriet i
databasen har kunnat utvidgas, men bilder på oerhört många personer saknas fortfarande.
Under året har material som tidigare insamlats på olika arkiv bearbetats och införts. Många har
tagit kontakt för att få uppgifter om sina 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 personnamn.
Projektet har drivits och drivs av Maria Elsby med hjälp av Leif Elsby. Hittills har c:a 5000 timmar av helt ideellt arbete lagts ner på projektet.

Fyrbroschyrer

Svenska Fyrsällskapet har under året tagit fram 4-sidiga fyrbroschyrer för ytterligare 8 välbesökta fyrplatser nämligen: Bönan, Gotska Sandön, Ölands Norra Udde, Garpen, Sandhammaren, Smygehuk, Hallands Väderö och Hållö. Under 2011 producerades liknande broschyrer för:
Bjuröklubb, Högbonden, Örskär, Svenska Högarna, Finngrundet, Landsort, Stora Karlsö, Ölands
Södra Udde, Kullen och Vinga. Alla broschyrer har skänkts till de lokala fyrföreningarna på
respektive plats och blivit mycket uppskattade av besökarna. Anledning till att vi har utvecklat
dessa broschyrer är att vi önskar göra Svenska Fyrsällskapet och Sveriges fyrplatser mer kända
bland allmänheten.

Föreningen Fyrtillsyn Gotland

Föreningen, FFG, har under året fått ett antal nya medlemmar, såväl fyrägare som företag med
anknytning till sjöfarten. Hemsidan (www.fyrtillsyngotland.se) är igång men vidareutveckling
pågår.
FFG har ansvarat för visning av Hoburgs fyr under sommaren. Annonseringen i Blänket efter
frivilliga fyrvisare slog mycket väl ut. Fyren har varit öppen i 11 veckor och fler än 2200 personer har besökt den under perioden.
På den Internationella fyrdagen var många av föreningens medlemmar aktiva vid de gotländska
fyrar som visades för allmänheten.
Den 25/10 anordnade föreningen ett fyrägarmöte vid Hoburgs fyr. De fem hembygdsföreningarna och den privatperson som tog över fyrar från Sjöfartsverket 2009 var representerade.
Gemensamma erfarenheter och problem diskuterades och aktuella drifttillstånd gicks igenom.
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Mottagna gåvor

Böna Hembygdsförening har givit en penninggåva till Svenska Fyrsällskapet efter den stora
succén när man samtidigt firade Årets Internationella Fyrdag i Bönan och Sjöfartsverkets 100års jubileum för Bönans lotsplats.
Fyrsällskapet framför sitt stora 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 2012 fyllde Djurö (100 år) samt Sandhammaren (150 år)
och båda fyrarna uppvaktades.
Svenska Fyrsällskapet arrangerade den 18-19 augusti 2012 års Internationella Fyrdag/helg i
Sverige. Vi tackar Sjöfartsverket som låter oss öppna sina fyrar. Vi tackar även alla lokala fyrföreningar, privata fyrägare och andra som ställer upp och visar fyrarna. Vädret var som vanligt
omväxlande med både regn, sol och alla slags vindar. Totalt hade vi 11200 intresserade och
belåtna besökare på 74 öppna fyrar. De 6 platser som hade flest besökare var: Kullen med c:a
1500, Ölands Södra Udde med 950, Bönan med 800, Bjuröklubb med 660, Vinga med 600 och
Morups Tånge med 430 besökare.
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 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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Bokslut år 2012
Preliminär resultatrapport perioden 2012 01 01 - 2012 12 31 (Kr)
Intäkter

Utgifter

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

570 676
21 820
11 000
20 355
1 786
4 830
85
1 850
16 744
975
35 938

Summa intäkter

686 059
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Kontorsmateriel
Datorutgifter
Porton & Paket
Kuvert & Papper
Gireringar, avgifter
Tryckning och kopiering
Sammankomster
Möten Styrelsen/Funktionärer
Hyreskostnader
Programkommitté Stockholm
Programkommitté Västkusten
Reseersättningar
Blänket tryckning
Blänket distribution
Internationella Fyrdagen
Utställningsmaterial
Båtmässa Stockholm
Båtmässa Göteborg
Övriga mässor
Fyrpersonaldokumentation
Fyrbevarande SjöV
Varor för försäljning
Broschyrer, reklamtryck
PR/Fyrskyltar m.m.
Stipendier
Diverse kostnader

9 021
42 109
12 018
3 278
7 933
56
9 663
43 118
17 873
11 000
10 000
31 030
112 186
41 197
3 890
12 396
9 685
12 820
360
1 316
15 117
61 890
51 130
1 000
35 359
13 917

Summa utgifter

579 362

Beräknat resultat 2012

106 697

Preliminär balansrapport perioden 2012 01 01 - 2012 12 31 (Kr)
Tillgångar

Ing balans

Förändring

Utg balans

142 259

72 009

214 268

Bank

1 460 754

34 688

1 495 442

Summa tillgångar

1 603 013

106 697

1 709 710

Eget kapital

1 603 013

106 697

1 709 710

Summa skulder och eget kapital

1 603 013

106 697

1 709 710

Postgiro

Skulder och eget kapital

Årets resultat

106 697

SUMMA UTGIFTER OCH ÅRETS RESULTAT

686 059

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

200 000

Göteborg 2013-01-02
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

Typ av medlem: e = Enskild medlem eller familj, f = Företag, i = Förening, institution, etc.
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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 031-972148,
email: ulla@hillberg.com för att reservera rätt storlek och modell. Portot
inom Sverige är beräknat 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 inkl.
porto om medlem 180:-, ej medlem 230:- (extra porto för: Europa 45:-,
utom Europa 55:-)
Om fyrar-de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, pris inkl.
porto 90:- (extra porto: Europa 45:-, utom Europa 55:-)
Fyrhandbok + Om fyrar, båda böckerna, pris inkl. porto om medlem
210:-, ej medlem 260:- (extra porto Europa 105:-, utom Europa 135:-)
Fyrkortlek svenska fyrar, 52 + 3 kort, pris inkl. porto om medlem 40:-, ej
medlem 50:- (extra porto: Europa 20:-, utom Europa 25:-)
Klubbnål i emalj med logo 35:- inkl. porto (extra porto utomlands 5:-)
Tygmärke broderat (6 cm högt) 35:- inkl. porto (extra porto utomlands
5:-)
Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo 15:- inkl.
porto (extra porto utomlands 5:-)
Bokmärken av tjock papp, 6 olika med 2 fyrar på varje, 15:- inkl. porto för
alla 6 (extra porto utomlands 5:-)
T-shirt vit, transfer logo vänster arm, dam- eller herrmodell, olika storlekar,
130:- inkl. porto (extra porto: Europa 25:-, utom Europa 35:-)
Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam- eller herrmodell,
olika storlekar, 240:- inkl. porto (extra porto: Europa 45:-, utom Europa
55:-)
Keps, marinblå, broderad logo, 110:- inkl. porto (extra porto: Europa 20:-,
utom Europa 25:-)
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Styrelse och andra funktionärer
Svenska Fyrsällskapet

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

Adjungerad

Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
Hans Rutberg, S:t Olofsgatan 50 B, 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, Mariebergsgatan 4, 136 68 Vendelsö, tel. 0731-807300
Mikael Engqvist, Norrgården 1, Västra Lagnö, 184 96 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
Sofia Stenfeldt, Fatburs Brunnsgata 33A lgh 1402, 118 28 Stockholm,
tel. 08-5317 5129

Webmaster
Bertil Östling, Kärrgränd 5, 162 46 Vällingby, tel. 08-761 6109,
e-mail: bertil.oestling@gmail.com
Blänket - Redaktion
Redaktör
Maria Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
e-mail: maria.elsby@telia.com
Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
Programkommitté Stockholm
Sammank.
Christer Nettelbladt, Högbergsgatan 83 lgh 1506, 118 54 Stockholm, tel 08-642 1776
Tommy Asplund, Mariebergsgatan 4, 136 68 Vendelsö, tel. 0731-807300
Marianne Brus, Bjuröskaten 2471, 740 71 Öregrund, 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. 08-722 7612
Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel. 08-5302 3810
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
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Programkommitté Sydsverige
Sammank.
Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel. 046-141436
Weikko Alsterfalk, Ragnabovägen 61, 385 42 Bergkvara, tel. 0486-20016
Lennart Andersson, Granats väg 21, 231 79 Smygehamn, tel. 0410-29099
Carina Ask-Christensson, Fasanvägen 6, 232 52 Åkarp, tel. 040-464860
Björn Holgersson, Östra Torpvägen 10, 371 60 Lyckeby, tel. 0455-26960
Jens Jernmark, Vårvägen 15, 374 30 Karlshamn, tel. 0454-17685
Heléne Nicklasson, Krister Hornsgatan 12, 371 36 Karlskrona, tel. 0709-966827
Åke Persson, Box 14047, 200 24 Malmö, tel. 040-493256
Berny Perzon, Kornvägen 3, 274 61 Rydsgård, Tel. 0411-44313
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. 0498-52010
Revisorer
Olle Gunnarsson, Rödeviksvägen 32, 434 92 Vallda, tel. 0300-28194
Christer Lundgren, Östra Arvidsgårdsvägen 53, 439 92 Onsala, tel. 0300-63940
Lars Nordberg, Doktorsvägen 6, 436 50 Hovås, tel. 031-912519

Suppleant
Valberedning
Sammank.

Leif Lehmann, Linnégatan 47 lgh 1702, 413 08 Göteborg, tel. 031-244810
Ulla Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80 lgh 1001, 122 41 Enskede, tel. 08-722 7612
Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel. 08-5302 3810

Medlemsavgifter 2013
Enskild medlem bosatt i Sverige 		
200 kr
Ideell organisation i Sverige
		
250 kr
Företag/Myndighet i Sverige			
1000 kr
Medlem bosatt inom Europa 270SEK, 35US$, 25£ el. EUR 30
Medlem bosatt utom Europa 300SEK, 40US$, 30£ el. EUR 35
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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Dina kontaktpersoner i våra programkommittér
Stockholm
Christer Nettelbladt, Högbergsgatan 83 5tr., 118 54 Stockholm, tel 08-642 1776
Västkust
Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
Sydsverige
Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel. 046-141436
Gotland
Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523

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

