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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

Notiser
Komplettering till Klövskärsartikeln, Blänket 2013:4, sid. 11
Ett stort tack till de läsare av Blänket som haft vänligheten att skicka in foton
på fyrsläktingar som saknades i ovanstående artikel. Också fyrpersonalregistret
har därmed kompletterats.

Johan August Andrén
var Klövskärs tredje
fyrvaktare. Han stannade i 3 år.

Olaus Olsson var
Klövskärs tredje fyrmästare. Han stannade i 17 år.

Förtydligande gällande fyrpersonalsregistret
Av någon outgrundlig anledning har Google-kartan och placeringen av listan
över sökbara fyrar som används i registret förändrats. Om man klickar på ett
fyrnamn i listan måste man nu scrolla längst upp på sidan för att se ”ingången”
till fyren och därifrån ta sig vidare i registret.

Du har väl sett Fyrsällskapets nya hemsida?
Vår webmaster, Arne Svensson, har nu ”släppt” den nya versionen av
Fyrsällskapets hemsida. Sidan är ännu inte helt klar med alla länkningar o.s.v.,
men du kan i stort sett se den slutliga layouten.
Bli inte orolig över att missa något som fanns med på Bertil Östlings mycket
besökta hemsida. Överst finns en länk till denna.
Web-adressen är som tidigare www.fyr.org.

Vad vill du läsa i Blänket?
Hör av dig till mig och berätta om vad du skulle vilja läsa i Blänket.
Mina kontaktuppgifter finns på omslagets insida.
						Redaktören
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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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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 2014
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Möjlighet att hyra fyrbostad m.m.
Då vi har ett gott samarbete med Sjöfartsverket har detta gett våra
medlemmar möjlighet att hyra Sjöfartsverkets personalbostäder. Vi är
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 kommer att finnas fr.o.m. februari 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 2014
1-9 februari Göteborg

Båtmässan

Svenska Mässan, Göteborg
Svenska Fyrsällskapet deltager på Båtmässan i Göteborg 1-9 februari.
Öppettider: fre-sön kl 10-18, mån-tors kl 12-20. För mer information se dagspressen eller
www.swefair.se.
19 februari Stockholm

			

Bruegel, fisket och fyrarna

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 19 februari kl 19.00.
Lenn Jerling, f.d. professor i ekologi (f 1947), har forskat om Stockholms skärgård sedan 1974.
Numera utlokaliserad på egen vilja till Agö fyr strax sydost om Hudiksvall. Öster Agö (vindarnas udde) finns Finland, stort hav och stora vågor.
”Bruegel” avbildar i en tavla fastan som en ynklig man men karnevalen som mycket jovialisk.
Fastan satte fart på fisket i Europa t.o.m i Sverige som saltströmming. Fisket innebar en nykolonisation efter norrlandskusten. Med stora hav och stark kontakt över Bottenhavet behövdes
angöringspunkter. Med tiden blev de fyrar.
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), tyvärr inget fika p.g.a. renovering
Anmälan senast 13 februari till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller e-post till
ulf.schloss@telia.com.
19 februari Göteborg

Väderöbods fyrplats

Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 vid Stigbergstorget, onsdag 19 februari kl 19.00.
Magnus Blomstrand, Föreningen Väderöbod, berättar och visar bilder. Vi får veta hur livet var
på fyrplatsen, när den avbemannades och hur det är med fyrplatsen idag. Väderöbod är Sveriges
ensligaste fyrplats och ligger väster om Fjällbacka.
Magnus kommer också att visa en modern fyrlampa, en ledlampa. Du kommer med egna ögon
se hur lite energi denna moderna fyrlampa drar.
Inträde 40:-, inträde + kaffe/te, hel fralla och liten kaka 65:-.
Ingen anmälan. Vid ev. frågor kontakta Marie Tilosius, 031-526165 eller e-post till
marie.tilosius@brevet.nu.
I augusti ordnas en fyrutflykt till Väderöbods fyrplats. För mer info se längre fram i programmet!
Har du några bilder på fyrar som du vill visa? Tag med dem på ett USB-minne. Vi har dator på
plats. Om du har många bilder och vill prata lite längre hör av dig till Marie Tilosius.
1-9 mars Stockholm

Allt för sjön

Älvsjömässan, Stockholm
Svenska Fyrsällskapet deltager på Båtmässan i Stockholm 1-9 mars.
Öppettider: lör-sön kl 10-18, mån-fre kl 11-20.
För mer information se dagspressen eller www.alltforsjon.se.
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Gotska Sandön - mer än en fyrplats

11 mars Lysekil 			

Stadsbiblioteket i Lysekil, Kungsgatan 18, tisdag 11 mars kl.18.30.
Marie Tilosius och Gunilla Öhrn, från Svenska Fyrsällskapet, visar bilder och berättar bl.a.
om sand, skog, fyrar, mord och pirater. Gotska Sandön är en av våra nationalparker och den
ensligaste ön i Östersjön.
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.
11 mars Gotland 			

Albatrossmuséet, Katthammarsvik

Samling 18.30 i bygdegården i Katthammarsvik, där Albatrossmuséet ligger.
Vi får höra intressanta fakta kring händelsen 1915 av förre sjöräddningsledaren Rikard Wärff
som även berättar om verksamheten på Tingstäde Radio.
Anmälan före 9 mars till Jan Ströberg, tel. 0498-271523 eller 0708-949694, eller
e-post till jan.stroberg@ebox.tninet.se
15 mars Göteborg

Årsmöte

Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 17:e årsmöte lördag 15 mars kl. 15.00 på
Radiomuseet, Anders Carlssons gata 2, Göteborg
Fyrsällskapet bjuder på fika från kl 14.00. Se inbjudan på sid. 14.
19 mars Stockholm

Med fyrar som ledstjärna

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag 19 mars kl 19.00.
Josefin Ekberg, redaktör och ägare av tidningen Magasin Skärgård berättar hur och varför hon
började med reportage om fyrar och fyrplatser. Och gör så än idag. Hela 20 stycken har det blivit
genom åren. Alla med sin egen själ och unika historia. På mer eller mindre svårtillgängliga men... ooh så vackra platser. Far dit fåglarna flyger och låt fyrarna guida dig till smultronställena.
Resväg: se under 19 februari
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde 20:- (obligatoriskt), tyvärr inget fika p.g.a. renovering
Anmälan senast 13 mars till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller
e-post till ulf.schloss@telia.com.
5 april Skåne

Besök på Sjöräddningen i Ystad

Lördag den 5 april kl 10.00.
Vi besöker Sjöräddningen i Ystad. De frivilliga sjöräddarna berättar om sin verksamhet samt
demonstrerar sin utrustning och båtar.
Max 15 deltagare
Anmälan före den 29 mars till Berny Perzon tel. 0739-230926 eller via mail: berny@perzon.se
8 april Stockholm

Fyrar runt Rio de Janeiro

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, tisdag 8 april kl 19.00.
Gunnar Boman som vintertid bor i Niterói, mitt emot Rio, berättar i ord och bild om utfärder
till välutrustade 1800-tals fyrar som fortfarande är bemannade. Något om fyrarna Fortaleza de
Santa Cruz, Ilha Raza, Cabo Frio och São Tomé.
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Resväg: se under 19 februari
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:Anmälan senast 3 april till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller
e-post till ulf.schloss@telia.com.
23 april Göteborg

Morups Tånge fyr

Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 vid Stigbergstorget, onsdag 23 april kl 19.00.
Göte Johansson, ordförande i Morups Tånge Fyrsällskap, visar bilder och berättar historien om
Morups Tånge Fyr, om bildandet av den nya fyrföreningen, om folket runt fyren, fåglar och växter i fyrens närhet m.m.. Fyren som funnits sedan 1843 ligger i Halland c:a 10 km nordväst om
Falkenberg.
Inträde 40:-, inträde + kaffe/te, hel fralla och liten kaka 65:-.
Ingen anmälan. Vid ev. frågor kontakta Marie Tilosius, 031-526165 eller e-post till
marie.tilosius@brevet.nu.
Har du några bilder på fyrar som du vill visa! Tag med dem på ett USB-minne. Vi har dator på
plats. Om du har många bilder och vill prata lite längre hör av dig till Marie Tilosius.
27 april (eventuellt) Göteborg

Utflykt nr 1 till Tistlarnas fyrplats

Saltholmens båtterminal söndag 27 april kl 10.50
åter vid Saltholmen c:a kl 16. 3 tim. på Tistlarna
Vi åker med båt c:a 50 min ut till Tistlarna söder om Göteborg. Tistlarnas fyr tändes 1905 och
var en av de sista stora bemannade kustfyrarna som byggdes. Förhoppningsvis blir vi guidade
runt av Ingvar och Anita Helldner, en av de sista fyrvaktarfamiljerna som tjänstgjorde på
Tistlarna, innan fyren avbemannades 1967.
Vi stannar 3 tim. på Tistlarna så att man riktigt hinner utforska ön, besöka fyren, ta ett bad och
bara njuta av utsikten. Under denna tid finns det inget väderskydd, då båten lämnar ön, så ha
med er kläder beroende på väder.
Tag med egen matsäck, även dryck.
Obs Var beredd på att vinden kan göra att båten lägger till vid berget.
P.g.a. otjänlig väderlek kan resan komma att ställas in. Du måste själv förvissa dig om att
resan blir av genom att efter kl 12 dagen innan utfärden titta på hemsidan www.fyr.org under
”Aktiviteter” eller ringa någon i programkommittén.
Anmälan, som är bindande görs till Marie Tilosius, tel. 031-526165 eller e-post till
marie.tilosius@brevet.nu.
Kostnad: 250:-/person insättes på Fyrsällskapets pg 1968420-8 inom 7 dagar efter anmälan.
Glöm inte att ange namn, medlemsnummer och ”Tistlarna 1” på inbetalningen! De som var
anmälda till de inställda turerna till Tistlarna 1 sept och 22 sept 2013 har förtur att anmäla sig
fram t.o.m. den 14 februari.
Reseledare: Marie Tilosius, tel. 0705-545151
4 maj Göteborg

Utflykt till fyr Pater Noster

Samling Marstrand, Koön där bussen stannar, söndag 4 maj kl 10.20
Avgång från marstrand kl 10.30, åter c:a kl 14.30
Vi åker med ribbåt ut till Hamneskär där fyren Pater Noster står (www.PaterNosterLighthouse.
com). Resan tar c:a 15 minuter. På ön blir vi guidade upp i fyren och vi tittar in i det lilla
fyrmuseet. Vi äter en lunch kl 12 och njuter av utsikten m.m.. Återfärd till Marstrand kl 14.00.
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Vid otjänlig väderlek kan resan komma att ställas in. Du måste själv förvissa dig om att
resan blir av genom att titta på hemsidan www.fyr.org under ”Aktiviteter” eller ring någon i
programkommittén.
Pris: 350 :- för resa t/r inkl. guidning i fyren och lunch. Antal deltagare är begränsat.
Anmälan som är bindande senast 10 april till Marie Tilosius tel 031-526165 eller e-post till
marie.tilosius@brevet.nu.
Resan betalas in på Fyrsällskapets plusgiro 1968420-8 inom en vecka efter anmälan.
10 maj Stockholm

Dagsutflykt till Mariehamn och Kobba Klintar

Följ med Svenska Fyrsällskapet på en dagsutflykt till Mariehamn och lotsstationen Kobba Klintar.
Vi åker med Viking Line som avgår lördag den 10 maj kl 08.30 från Kapellskär med ankomst
i Mariehamn kl 12.45.
Väl i Mariehamn möter förbeställd turbåt upp för vidare färd till Kobba Klintar.
Hemfärd från Mariehamn kl 18.30, åter i Kapellskär kl 19.45.
Du bokar själv kryssning och eventuell anslutningsbuss på: www.vikingline.se
Anslutningsbussar finns från Stockholm, Uppsala, Brottby, Knivsta, Norrtälje, Rimbo och
Roslags Näsby.
Vi kommer att få en guidad tur där vi bl.a. kommer att få se och höra mistluren med dess
jättelika signaltrumpet med 3 meter i diameter. Det påstås att dess karakteristiska ljud hörs
ända till Grisslehamn på svenska sidan!
Endast 11 platser. Obligatorisk föranmälan senast 10 mars till Tommy Asplund,
tel. 0731-80 7300 eller e-post technodrome@hotmail.com
Kostnad utöver kryssning: 20 € betalas vid ombordstigning på turbåten för båtfärd och guidning.
Mer info om Kobba Klintar: http://www.kobbaklintarsvanner.ax/
10 maj Skåne

Utflykt Hamnfyren i Ystad

Lördag den 10 maj kl 10.00
Hamnfyren i Ystad är numera öppen för visning. Fyren är byggd 1865 och konstruerad av von
Heidenstam. Vi får en guidad visning av fyren och det intilliggande pegelhuset.
Anmälan före den 3 maj till Berny Perzon, tel. 0739-230926 eller e-post till berny@perzon.se
11 maj Karlsborg

Kom och fira Vanäs fyr vid Vättern

Vanäs fyr, Paviljongudden vid Karlsborgs fästning söndag den 11 maj kl 14-16.
Vanäs fyr ligger vid Vätten nära Karlsborgs fästning. I år fyller fyren 150 år och detta kommer
att firas med öppen fyr. Göran Sundström finns på plats och berättar.
Svenska Fyrsällskapets ordförande Esbjörn Hillberg kommer c:a kl 15 att säga några ord och
sätta upp en minnesplakett på dörren till fyren.
Ingen anmälan. Vid ev. frågor ring Göran Sundström, tel. 0706-494592
24-25 maj Gotland

Fyrbesök Östergarnsholm

Samling i Herrviks hamn lördag den 24 maj kl 11.00 för båtfärd till Östergarnsholm.
Vi besöker Östergarnsholms fyrar. Väl framme ges tillfälle att inta egen medhavd lunch, liksom
eget eftermiddagsfika. På kvällen serveras middag. Övernattning under enkla förhållanden.
På morgonen serveras frukost. Återfärd c:a 11.00.
Medtag sängkläder eller sovsäck. Oöm klädsel. Eventuella tillbehör till middagen.
Kostnad: c:a 250:- (självkostnadspris)
Anmälan före18 maj till Jan Ströberg, tel. 0498-271523 eller 070-894 9694 eller e-post till
jan.stroberg@ebox.tninet.se
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25 maj Göteborg

Utflykt nr 2 till Tistlarnas fyrplats

Saltholmens båtterminal söndag 25 maj kl 09.50
åter vid Saltholmen c:a kl 16. 4 tim. på Tistlarna
Vi åker med båt c:a 50 min ut till Tistlarna söder om Göteborg. Tistlarnas fyr tändes 1905 och
var en av de sista stora bemannade kustfyrarna som byggdes. Förhoppningsvis blir vi guidade
runt av Ingvar och Anita Helldner, en av de sista fyrvaktarfamiljerna som tjänstgjorde på
Tistlarna, innan fyren avbemannades 1967.
Vi stannar 4 tim. på Tistlarna så att man riktigt hinner utforska ön, besöka fyren, ta ett bad och
bara njuta av utsikten. Under denna tid finns det inget väderskydd, då båten lämnar ön, så ha
med er kläder beroende på väder.
Tag med egen matsäck, även dryck.
Obs Var beredd på att vinden kan göra att båten lägger till vid berget istället för vid bryggan.
P.g.a. otjänlig väderlek kan resan komma att ställas in. Du måste själv förvissa dig om att
resan blir av genom att efter kl 12 dagen innan utfärden titta på hemsidan www.fyr.org under
”Aktiviteter” eller ringa någon i programkommittén.
Anmälan, som är bindande görs till Marie Tilosius, tel. 031-526165 eller e-post till
marie.tilosius@brevet.nu.
Kostnad: 300:-/person insättes på Fyrsällskapets pg 1968420-8 inom 7 dagar efter anmälan.
Glöm inte att ange namn, medlemsnummer och ”Tistlarna 2” på inbetalningen! De som var
anmälda till de inställda turerna till Tistlarna 1 sept och 22 sept 2013 har förtur att anmäla sig
fram t.o.m. den 14 februari.
Reseledare: Göran Sernbo, tel. 0704-449843
25-26 juli Göteborg
eller
26-27 juli Göteborg

Var fyrvaktare en natt på Pater Nosters fyrplats
Var fyrvaktare en natt på Pater Nosters fyrplats

Två tillfällen att uppleva Pater Noster. Utresa från Marstrand (Koön) kl 14.00 åter c:a kl 11.30
nästa dag. Samma tider vid båda tillfällena.
Svenska Fyrsällskapets medlemmar har i år en fantastisk möjlighet att få bo en natt på Pater
Nosters fyrplats. Boende i tvåbäddsrum, bad i tunna, fyrvisning, ostronprovning med bubbel,
skaldjurs- eller grillbuffé på kvällen samt frukost dagen efter. Och så hela havet att bada i och
njuta av. Vi åker RIB-båt ut och hem.
Kostnad: Det är Fyrvaktarpaketet, se www.PaterNosterLighthouse.com som medlemmarna får
till halva priset d.v.s. 1250:- (ord pris 2495:-)
Varje medlem får ta med en person och äldre medlemmar (medlem 2013 eller tidigare) har
förtur fram till 1 april.
Anmälan som är bindande senast 1 juni till Marie Tilosius helst på e-post marie.tilosius@brevet.nu
eller tel. 031-526165 Var noga med att ange namn, e-postadress, medlemsnummer, mobilnummer, Pater Noster och vilken natt anmälan avser. Kostnaden skall betalas in på Fyrsällskapets
plusgiro 1968420-8 inom en vecka efter anmälan.
Ev. återbud efter 1 juni kan göras senast den 15 juni till Göran Sernbo tel. 031-280955 eller
0704-449843.
Antalet platser är begränsat till 20 per natt.
16 augusti

Utflykt till Väderöbods fyrplats

(Reservdag 23 aug om det blåser för mycket den 16:e)
Vi samlas lördag 16 augusti kl 10.00 i Hamburgsund vid fotbollsplanen 200 m norr om färjan
till Hamburgö.
Beräknad återkomst till Hamburgsund kl 17.
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Utfärd med Föreningen Väderöbods båt (7,5 m livbåt). Båtresan tar 1,5 tim till Väderöbod.
Föreningen guidar besökarna runt i husen och de som vill och kan får gå upp i fyren.
Alla deltagare får skriva på att resa och besök i fyren sker på egen risk.
I arrangemanget ingår en lättare lunch på Väderöbod.
Om vädret tillåter kommer vi att på hemvägen gå en liten omväg förbi de vackra öarna Florö
och Dyngö.
Kostnad för arrangemanget 650:- per person. Max 10 deltagare. (min 5)
Eventuellt kan vi ordna en andra båt. Då kan vi ta c:a 20 gäster.
Anmälan senast den 1 augusti till Magnus Blomstrand, tel. 0732-305229 och därefter insättes
avgiften på 650 kr per person på Föreningen Väderöbods plusgiro 330684-2 senast 1 augusti.
OBS. Anmälan är bindande och giltig när avgiften är betald. Vid avanmälan efter 1 augusti
återbetalas inte avgiften.
Var noga med att ange Väderöbodresa, namn och telefonnummer så att det går att meddela om
turen måste ställas in. Beslut om utfärd tas baserat på väder på torsdag kväll före utfärden. Vid
sydvästlig vind över 8 m/s kommer vi att ställa in turen. Då betalas avgiften tillbaka.
Denna utflykt ordnas av Föreningen Väderöbod på initiativ av Programkommitté Väst.
Båtresan ut till Väderöbod sker med privatbåtar. Dessa båtar har ingen ansvarsförsäkring utan
resan sker på deltagarnas egen risk. Tag med egen flytväst.

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
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Kallelse till Årsmöte 2014-03-15
Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 17:e årsmöte lördag 15 mars kl. 15.00.
Årsmötet hålls på Radiomuséet i Göteborg, Anders Carlssons gata 2, Göteborg
Efter årsmötet blir det en guidad visning av Radiomuséet därefter intar vi som så önskar en
gemensam middag på den närbelägna restaurangen i Radisson Blu Riverside Hotel.
Man betalar själv för middagen (se nedan). Fyrsällskapets tröjor och kepsar finns till försäljning.
Du är naturligtvis varmt välkommen att delta i årsmötesförhandlingar och efterföljande
program även om du väljer att inte delta i middagen.

Program (ungefärliga tider):
14.00
15.00
16.00
17.00

Vi bjuder på kaffe då vi samlas
Årsmötesförhandlingar enligt nedanstående dagordning
Guidning runt i Radiomuséet
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 2014

Anmälan:
Anmälan till middagen gör du till Göran Sernbo tel. 031-280955 eller goran.sernbo@telia.com
senast 2014-03-08.
Vi reserverar plats. Du bestämmer själv vad du vill äta. Maträtter finns från c:a 200 kr.
För meny se http://www.cuckoosnest.se/#/start
Radissons Blu Riverside hotel hittar du på http://www.radissonblu.se/riversidehotel-gothenburg.
Mer information om radiomuséet finner du på http://radiomuseet.web.pin.se/wordpress/

Hjärtligt Välkommen!
14

Årsberättelse 2013 för Svenska Fyrsällskapet
År 2013 blev ännu ett händelserikt fyrår. Landets fyrar och fyrplatser har uppmärksammats
mycket mer än normalt. Press, radio och TV har frekvent kontaktat Fyrsällskapet och lokala fyrföreningar. Allt fler personer börjar inse hur betydelsefullt det är att skydda och bevara landets
fyrplatser. All uppmärksamhet medför att Fyrsällskapet och de lokala föreningarna får fler och fler
medlemmar vilket naturligtvis ökar föreningarnas styrka och inflytande.
Efter att staten under mer än 12 år har utrett frågan om vad man skall göra med landets c:a 100
f.d. bemannade fyrar presenterades i september 2013 en ny rapport. Vi hade hoppats att den skulle bli den sista och starten på ett seriöst program för fyrbevarande. Till vår stora besvikelse hade
utredningen endast behandlat 37 fyrar som redan var statliga byggnadsminnen. Man nämnde inte
ett ord om resterande 58 större f.d. bemannade fyrar. Utredningen föreslog att staten endast skulle
behålla 25 av de 37 fyrar man behandlat. Resterande 12 samt de 58 andra skall med tiden fasas
ut och inte ha staten som ägare. Vissa kan kanske komma att bevaras som lokala byggnadsminnen
och ägas av städer och län men en majoritet kan tyvärr säljas till vem som helst när de inte längre
behövs. Utredningen skulle sändas ut på remiss men detta har inte skett.
En sak som är positivt med utredningen är att Svenska Fyrsällskapet nämns och vår idé om att
bilda en nationell fyrstiftelse, där ett mer omfattande bestånd av Sveriges fyrar skall ingå. Målsättningen är att på detta sätt bevara och underhålla ett särpräglat kulturarv. Utredningen säger
att en sådan lösning ger förutsättningar för utveckling och tillgänglighet under former som inte
alltid möjliggörs inom ramen för statlig förvaltning. Man skriver också att former för ett ökat ansvarstagande från det civila samhället förtjänar en närmare diskussion och beredning. Vi anser att
detta ger oss en öppning för framtiden. Fyrsällskapet kommer att fortsätta sin dialog med berörda
myndigheter och vårt arbete med att försöka grunda och finansiera Stiftelsen Sveriges Fyrar så att
de f.d. bemannade fyrplatserna, som utgör en betydelsefull del av landets maritima kulturarv, kan
räddas och bevaras för kommande generationer.

Medlemsutveckling
Medlemsantalet 2013-12-31 var 3033 st fördelade enligt följande:
Enskilda		Föreningar
2940		

Företag		Totalt

79		

14		

3033

250 nya medlemmar har tillkommit under året, 184 har lämnat sällskapet. Andelen kvinnor är
nu 33 %.

Ekonomi & administration
Fyrsällskapet har år 2013 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. Vår förhoppning är att medlemmar informerar oss bättre om adressbyte och andra ändrade uppgifter. Vi efterlyser
e-postadresser till ännu fler av våra medlemmar. Antagligen är medlemsregistret Svenska Fyrsällskapets viktigaste ägodel och vårt mål är att det skall innehålla rätt information.
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Förtroendevalda i styrelsen och kommittéer

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

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

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

Blänket - Redaktionen
Maria Elsby, redaktör
Leif Elsby

Programkommitté Sydsverige		 Programkommitté Ostkusten

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

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 867 deltagare. Dessutom besökte c:a 11600
personer våra öppna fyrar under den Internationella Fyrdagen. Vi har också deltagit i båtmässor
i Göteborg och Stockholm samt under kulturnatten i Göteborg.
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Programkommittén i Stockholm har genomfört ett flertal visningar av Fyrskeppet Finngrundet.
Vissa av våra valda ledamöter har på begäran hållit externa välbesökta föredrag i: Göteborg,
Uppsala, Öregrund, Mölndal, Bohus Malmön, Mariestad, Mollösund, Fjällbacka, Hunnebostrand, Smögen, Ljungskile, m.fl. Vår strävan är att arrangera regelbundna träffar/föredrag på
ännu fler platser i vårt land, förslagsvis någonstans vid Vänern, i Umeå och på någon annan
plats i Norrland samt i Uppsala. För att göra detta behöver vi hjälp från lokala medlemmar eller
lokala fyr/sjöfartsföreningar vilket vi efterlyser.
Programkommittéerna har under 2013 erbjudit följande aktiviteter:
								Antal delt.
01-14 Uppsala		 Svensk fyrhistoria			
H. Rutberg, D. Thunman
49
02-02 Göteborg 		 Båtmässan i Göteborg 2-10 feb
02-13 Stockholm		 Lungö fyrplats			
Lennart von Post
41
02-27 Smygehuk 		 Fyrfilmkväll					
24
02-27 Göteborg		 Fyrvisare på Hoburgens fyrplats
Bengt Svanholm
59
03-02 Stockholm		 Allt för sjön Stockholm 2-10 mars
03-07 Gotland		 Besök på SSRS i Visby			
Lars Göran Larsson
5
03-19 Lysekil 		 Att växa upp på fyrplats, Kajak t fyrpl A. Heldner, A Bargel
33
03-20 Stockholm		 Sjörapporten om fyrar, väder etc.
Anders Nylund
58
03-23 Stockholm 		 Årsmöte						
29
04-03 Göteborg		 Utflykt till Skallsjö kyrka, m.m.			
22
04-09 Göteborg		 Ragnars fyr på Bjurö, Tidkulan i Göteborg L. Jägerswärd, G. Sernbo
35
04-17 Stockholm		Huvudskärs fyrplats		
Anders Willborg
48
04-18 Smygehuk		 Från Faros till framtidens fyrar
Inställt		
0
04-22 Island		 Islands fyrresa 20-30 april		
Magnus Skulason
14
04-27 Gotland		 Fyr- och sälsafari på Sudret o Hoburgen			
19
04-28 Skåne		 Invigning Papegojfyr på Kullen
A. Larsson, E. Hillberg
30
05-19 Göteborg		 Båttur i Sälö-fjorden			
Kenneth Gustafsson
41
06-28 Stockholm		 Birka fyrkryssning 28-30/6				
120
06-29 Göteborg		 Utflykt till Vinga fyrplats				
13
08-17 Sverige		 Internationella Fyrdagen/helgen 2013 17-18/8		
11600
08-28 Göteborg		 Fyrar Göteborgs skärgård, Ångaren Bohuslän		
13
08-31 Skåne		 Stenshuvud och Nationalparken			
0
09-01 Göteborg		 Utflykt till Tistlarnas fyrplats		
Inställt p.g.a. hård vind
0
09-11 Stockholm		 Att besöka franska fyrar			
Esbjörn Hillberg
37
09-14 Skåne		 Besök hos Sjöräddningen i Ystad			
0
10-03 Göteborg 		 Göteborgs remfabrik, vekar				
8
10-05 Skåne		 Utflykt till Sandhammarens fyrplats			
0
10-11 Göteborg		 Ledljus i kulturnatta, information
10-16 Gotland		 Fyrnavigering genom Fårösund			
10
10-16 Göteborg		 Reseberättelse fyrar + fåglar Island
Itskowitz, Rosenberg
27
10-23 Stockholm		 Öland fyrar, djurgård och semester
Christina Erlandsson
31
11-20 Stockholm		25 år på Svenska Högarna		
Gunnar Hjertstrand
55
11-21 Göteborg		 Fyrplatsbesök kajak + kassunbygge
A. Bargel, Göran Falke
46
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Årsmötet

Årsmötet ägde rum den 23 mars på M/S Kronprinsessan Märta i Stockholm och 29 medlemmar
deltog.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar framförde ordföranden Fyrsällskapets postuma tack till
Leif Lehmann som avled 4:e februari 2013. Leif var sammankallande i valberedningen allt sedan
Fyrsällskapet grundades 1996. Årsmötet hedrade Leifs minne med en tyst minut. Avslutningsvis
välkomnade ordföranden nyvalda funktionärer, framförde sitt stora tack till samliga ledamöter
för deras insatser för föreningen under det gångna verksamhetsåret samt ett speciellt tack till
Bertil Östling som sedan 1997 varit föreningens webmaster och till Anders Larsson som varit
sammankallande i programkommittén Sydsverige sedan den startades 2002.
Efter årsmötet informerade ordföranden om projektet den Nationella Fyrstiftelsen. Dessutom
visades den av Fyrsällskapet bekostade fyrfilmen om Gotska Sandön, Nidingen och Örskär
varefter de flesta deltagarna intog en gemensam middag under trevlig samvaro på fartyget
Kronprinsessan Märta.

Årets VIPP

Årets VIPP 2013 utdelades till Johnny Söderlund med följande motivering:
”Johnny Söderlund valdes 1996 till Svenska Fyrsällskapets förste sekreterare och fortsatte sitt
arbete inom styrelsen till mars 2005.
Johnnys stora fyrintresse började innan Fyrsällskapet grundades då han forskade och skrev sin
första fyrbok om Valö fyr och fyrplats tidigt 1996. Han fortsatte sin forskning och publicerade
2001 en bok om Vinga fyr- och lotsplats. Hans intresseområde vidgades till sjömärken. Johnny
åkte runt Sveriges kuster, paddlade ut till och dokumenterade sjömärken. År 2007 publicerade
han Sveriges mest omfattande bok om sjömärken.
Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Johnny Söderlund ”Årets VIPP 2013” visa sin
uppskattning för hans mycket omfattande forskning om och engagemang i Sveriges fyrar och
sjömärken samt för hans arbete under många år i Fyrsällskapets styrelse.”

Hemsidan www.fyr.org

På vår gamla hemsida (öppnad 1998) har under året en del nya fotografier och texter tillkommit
samt uppdatering av information och länkar till diverse intressanta fyrartiklar i pressen. Antal
besökare under perioden 2012-11-15 till 2013-11-15 uppgick till 386.881 med besökare från
115 länder. De mest besökta sidorna är databasen med fyrpersonal.
Vi utvecklar sedan sommaren 2013 en ny hemsida som innebär en omarbetning av utseende
och en övergång till en modernare teknik. Den stora förändringen är att hemsidan är dynamiskt
byggd. Det gör att fler personer lättare kommer att kunna utföra uppdateringar i framtiden.
Det mesta av dagens information finns tillgänglig men i lite annorlunda form. Den nya hemsidan kommer att lanseras i slutet av 2013 eller i början av 2014. En del av informationen är
överflyttad från den nuvarande hemsidan, som i stora delar kommer att finnas kvar under en
övergångsperiod.
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Facebooksida

Fyrsällskapet gick med i Facebook den 12 november 2012 och vi började arbeta mer aktivt med
den från våren 2013. Den kanske inte är så känd ännu, men antal besökare ökar. Vi har hittills
fått ihop 286 gillar och 46 % av alla besökare är kvinnor. Det har kommit många inlägg på sidan
så väl som bilder och en del videoklipp. Sidan administreras av Tommy Asplund och Arent van
der Veen. Vår förhoppning är att vi genom vår Facebooksida också skall nå ut till yngre fyrintresserade som kanske med tiden vill bli medlemmar.

Blänket

Blänket har utkommit med 4 ordinarie nummer: Årsbok samt 3 nummer innehållande artiklar
och information. Nr 2 och 4 har förutom artiklar, notiser och efterlysningar innehållit vår- och
höstprogram från programkommittéerna. Alla nummer har varit i färgtryck och illustrerade
med fler bilder än tidigare. Bilderna har varit av både äldre och nytagen karaktär. Alla Blänket,
bortsett från Årsboken, har innehållit maximalt antal sidor (52 inkl. omslag). Omslagsbilderna
har medlemmar varit vänliga att bidra med. Intresset har varit stort.
Tillströmningen av artikel- och bildbidrag har varit god men inte ökat som under tidigare år.
Telefon-, brev- och mailkontakter med medlemmar och blivande medlemmar har ökat. Bidrag,
som beskriver medlemmars fyrresor till mer eller mindre avlägsna platser, har blivit än populärare och verkar vara en inspirationskälla. På första plats i popularitet ligger fortfarande artiklar
som behandlar fyrplatslivet, tyvärr har dessa minskat i antal.
Redaktören har tacksamt tagit emot tidningsurklipp och andra former av rapporter om vad som
hänt på fyrfronten runt om i landet och i världen. Arbetet med dokumentationen av forna tiders
fyrplatsliv har fortsatt och fortsätter. Detta arbete blir mer och mer angeläget då de som minns
både blir äldre och färre. Det skulle också 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 är idag. 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 kompletteringar av faktauppgifter och bildmaterial. Mycket arbete återstår. De uppgifter som hittills publicerats i databasen omfattar f.n. c:a 5600 personer varav c:a 1200 varit verksamma
inom fyrväsendet, övriga är föräldrar och barn. Inkomna uppgifter som ännu inte återfinns i
databasen lagras i ett bakomvarande register tills de är verifierade och så kompletta som möjligt.
I detta register kan det också finnas ytterligare upplysningar som p.g.a. personuppgiftslagen inte
kan publiceras. Denna information kan fås genom personlig kontakt med Maria Elsby.
Det har varit oerhört väsentligt med de uppgifter som anhöriga/bekanta lämnat. Dessa kontakter har ökat under året, men det behövs att ännu fler ”fyrsläktingar” hör av sig. Bildgalleriet i
databasen har kunnat utvidgas, men bilder på oerhört många saknas fortfarande.
Under året har ett 2-dagarsbesök gjorts på Sjöfartsverkets arkiv i Norrköping. Detta material
och tidigare insamlat på olika arkiv har bearbetats och införts. Många har tagit kontakt för att
19

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 på personnamn.
Projektet har drivits och drivs av Maria Elsby med hjälp av Leif Elsby. Hittills har c:a 6000 timmar av helt ideellt arbete lagts ner på projektet.

Föreningen Fyrtillsyn Gotland

Föreningen, FFG, har under året fått ett antal nya medlemmar. Vidareutveckling av hemsidan
www.fyrtillsyngotland.se fortsätter. FFG har ansvarat för visning av Hoburgs fyr sedan 2012 och
kommer att fortsätta med visningarna även under 2014. Annonseringen i Blänket efter frivilliga
fyrvisare fungerar bra. Fyren är öppen under 11 veckor och fler än 2000 personer har besökt
den varje år.
På den Internationella fyrdagen var många av föreningens medlemmar aktiva vid de gotländska
fyrar som visades för allmänheten. Föreningen har under året haft 4 styrelsemöten, årsmöte och
några arbetsmöten. Hembygdsföreningarna har skött sina åligganden för sina övertagna fyrar.

Mottagna gåvor

Rolf Allan Håkansson har donerat 6 fyrmodeller.
Monne Sahlberg och Iréne Norén har givit penninggåvor.
Magnus Rietz har skänkt flera hundra vackra vykort från sina fyrfotografier.
Ytterligare en gåva, vilken medlemmarna ännu inte har sett, är ett Fyrlexikon som omfattar c:a
600 A4 sidor författade av Leif Elsby. Leif arbetar nu med att lägga in sitt alster med söklänkar
på vår hemsida.
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 2013 fyllde Häradskär (150 år) samt Bonden (100 år) och
båda fyrarna uppvaktades.
Svenska Fyrsällskapet arrangerade den 17-18 augusti 2013 års Internationella Fyrdag/helg i
Sverige. 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 som vanligt omväxlande
med både regn, sol och alla slags vindar. Totalt kom 11600 intresserade och belåtna besökare till
75 öppna fyrar. De 6 platser som hade flest besökare var: Kullen med c:a 3.000, Ölands Södra
Udde med 720, Ölands Norra Udde med 600, Bönan med 530, Falsterbo med 500 och Malmö
Inre + Yttre med 386 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.
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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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Bokslut år 2013
Preliminär resultatrapport perioden 2013 01 01 - 2013 12 31 (Kr)
Intäkter

Utgifter

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

583 973
16 750
14 000
20 175
3 335
230
2 100
14 056
1 120
24 514

Summa intäkter

680 253
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Kontorsmateriel
Datorer/Internet
Porton & Paket
Gireringar, avgifter
Tryckning och kopiering
Sammankomster
Styrelsemöten/Funktionärer
Hyreskostnader
Programkommitté Stockholm
Programkommitté Västkusten
Reseersättningar
Blänket tryckning
Blänket distribution
Utställningsmaterial
Båtmässa Stockholm
Båtmässa Göteborg
Fyrpersonaldokumentation
Fyrbevarande SjöV
PR/Fyrskyltar m.m.
Diverse kostnader
Pater Noster

394
21 998
20 647
7 926
718
7 028
54 792
18 409
11 860
10 000
33 547
121 454
42 186
2 700
6 012
3 125
3 168
4 443
97
6 106
259

Summa utgifter

376 869

Beräknat resultat 2013

303 384

Preliminär balansrapport perioden 2013 01 01 - 2013 12 31 (Kr)
Ing balans

Tillgångar

Förändring

Utg balans

214 268

-19 880

194 388

Bank

1 495 442

323 264

1 818 706

Summa tillgångar

1 709 710

303 384

2 013 094

Eget kapital

1 709 710

303 384

2 013 094

Summa skulder och eget kapital

1 709 710

303 384

2 013 094

Postgiro

Skulder och eget kapital

Årets resultat

303 384

SUMMA UTGIFTER OCH ÅRETS RESULTAT

680 253

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

200 000

Göteborg 2014-01-04
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

Typ av medlem: e = Enskild medlem eller familj, f = Företag, i = Förening, institution, etc.
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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, Mariebergsvägen 4, 136 68 Vendelsö, tel. 0731-807300
Mikael Engqvist, Norrgården 1, Västra Lagnö, 184 95 Ljusterö, tel. 08-5424 3454
Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel. 0611-18790
Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 08-716 7492

Webmaster

Arne Svensson, Ekudden 7, 430 84 Styrsö, tel. 031-775 7769
e-mail: arnsve@telia.com
(medhjälpare t.v.: 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, Högbergsg. 83 lgh 1506, 118 54 Stockholm, tel 08-642 1776
Tommy Asplund, Mariebergsvägen 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. 0734-445015
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.

Berny Perzon, Kornvägen 3, 274 61 Rydsgård, tel. 0411-44313
Weikko Alsterfalk, Ragnabovägen 61, 385 42 Bergkvara, tel. 0486-20016
Lennart Andersson, Granats väg 21, 231 79 Smygehamn, tel. 0410-29099
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

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
Suppleant

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

Valberedning
Sammank.

Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, lgh 1001, 122 41 Enskede, tel. 0734-445015
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 2014
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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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 140:-, ej medlem 190:- (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
180:-, ej medlem 230:- (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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Vill du bli ”fyrvaktare” på Hoburg?
Passning och visning sommaren 2014

Inför sommaren 2014 kommer föreningen ”Fyrtillsyn Gotland” att ha möjlighet
att upprepa succén från 2012 och 2013 att få ta arrendet på visningen av
Hoburgs fyr på Gotlands sydspets. Även i år kommer därför en handfull platser
som frivilliga fyrvaktare/guider att erbjudas intresserade fyrentusiaster.
Hoburg är jämte Kullen Sveriges ljusstarkaste fyr och är belägen på en vidunderligt
vacker platå med utsikt horisonten runt över hela Östersjön.
Arbetsuppgifterna består i att visa fyren, berätta lite om dess historia, ta upp
inträde, hålla ordning och sprida trevnad samt tillse att besökare respekterar
uppsatta förhållningsregler etc. En fyr med Hoburgs dignitet är ingen rastplats
som man bär sig åt hur som helst på och ikring. Fyren är byggnadsminne och
Sjöfartsverket upplåter den till besök bara så länge allt lämnas intakt inom
och utom fyren och övriga byggnader. Visningen av Hoburg är ett privilegium
”Fyrtillsyn Gotland” är oerhört stolta över att ha fått förtroendet att handha.
Tänk bara - vilket underbart sommarjobb – frivillig fyrvaktare på en av landets
mäktigaste fyrplatser! Arbetspass på en eller två veckor. Bostad för en till två
personer tillhandahålls i omedelbar närhet. Hugade kandidater kan vända sig
till ordföranden i ”Fyrtillsyn Gotland”, Jan Ströberg, tel. 0708-94 96 94.
Mail: jan.stroberg@ebox.tninet.se
					Föreningen Fyrtillsyn Gotland

28

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

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

