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Positivt möte om fyrar på
Näringsdepartementet
I augusti 2008 skrev Svenska Fyrsällskapet till infrastrukturminister Åsa Torstensson
på Näringsdepartementet och påtalade problemet med att ägandet av och ansvaret
för fyrarna idag är splittrat främst mellan olika statliga och kommunala myndigheter.
Bristen på samordning mellan olika aktörer är särskilt besvärande nu då Sjöfartsverket
avser att avveckla fyrar då de har en allt minskande betydelse för den kommersiella
sjöfarten. Vi anhöll därför om ett möte för att diskutera Fyrsällskapets idé om att
grunda en Nationell Fyrstiftelse. Tanken på en stiftelse är gammal och redan våren
2005 mötte vi Kulturdepartementet i vår tidigare regering, Riksantikvarieämbetet
(RAÄ) och Statens Fastighetsverk (SFV) för att diskutera en Nationell Fyrstiftelse
som ett möjligt sätt att hantera frågan om de svenska fyrarnas framtid.
Den 15 december 2008 fick Fyrsällskapet representerade av Esbjörn Hillberg,
Bertil Arvidsson och Hans Rutberg möjlighet att diskutera fyrarnas framtid med
Henrik Hansson, Hans Brändström och Magnus Oldenburg från näringsdepartementet.
Med på mötet var också Sjöfartsverkets representant Tage Edvardsson samt Robert
Bennett från Riksantikvarieämbetet och Per Sandberg från Statens Fastighetsverk.
Mötet började med att Esbjörn gav en kort beskrivning av Fyrsällskapet och vad
vi hittills gjort i föreningen. Esbjörn lyfte bl.a. frågan om en Nationell Fyrstiftelse och
från departementshåll var man positiv till en stiftelse men tveksam till om Staten
kan gå in i stiftelser. Man var även positiv till tanken på en ny Fyrbevarandekonferens
liknande den som Fyrsällskapet tog initiativ till år 2001. Vid konferensen 2001 var det
första gången i Sverige man lyckades samla nästan alla de personer vid organisationer,
myndigheter och stiftelser som har kunskap och ansvar för detta fantastiska kulturarv
som fyrar innebär.
Vi fick också information om att det pågår en utredning kring byggnader som
kulturminnesmärkts där bland annat Riksantikvarieämbetet och Statens Fastighetsverk
deltar och där Dan Thunman från vår sida har varit involverad. Utredningen rör flera
områden, även fyrar och här deltar även Sjöfartsverket. Denna utredning beräknas
vara klar februari 2009. Dessutom kommer Sjöfartsverkets sammanställning av
remissvar på sin skrivelse i oktober 2008 till fastighetsförvaltande myndigheter,
länsstyrelser och kommuner med anledning av att verket avser att avveckla ett antal
anläggningar att vara klar mars 2009. Sjöfartsverket meddelade att man nu avvaktar
dessa utredningar och vårt nästa möte enligt nedan, innan man vidtar några ytterligare
avvecklingar eller försäljningar.
När utredningen och sammanställningen är klara kommer ett nytt möte på
departementet att anordnas i april/maj 2009 där Fyrsällskapet får tillfälle att delta.
Sammanfattningsvis ett positivt möte som ger hopp inför framtiden.
Det tycks som om vår opinionsbildning har gett resultat!
Vid pennan
Hans Rutberg
Vice ordförande


Program våren 2009
31
januari - 8 februari Göteborg
Båtmässan
_________________________________________________________________________________
Svenska mässan Göteborg
Svenska Fyrsällskapet deltager på Båtmässan i Göteborg 31 januari - 8 februari. Öppettider
fre-sön kl 10-18, mån-tors kl 12-20. För mer information se dagspressen eller www.swefair.se.
11
februari Gotland
Gotska Sandön i ord och bild
_________________________________________________________________________________
Skeppargillets lokal i Visby onsdag 11 februari kl 18.30
Hans Hörlin berättar och visar bilder från sin tid på Gotska Sandön som fyrmästare och
tillsynsman. Vi får också tillfälle att beskåda Skeppargillets lokaler där mycket marinthar
samlats under århundraden.
Inträde + kaffe och kaka 20:-.
Anmälan till Jan Ströberg tel/fax 0498-271523, mobil 0708-949694 eller jan.stroberg@ebox.
tninet.se.
11 februari Stockholm
Filmafton
_________________________________________________________________________________
Två avsnitt ur den norska (NRK) TV-serien ”Lysglimt i Mörker”, om de första norska större
fyrarna samt ett urval av de s.k. ishavsfyrarna.
Ett urval från den finska televisionens (YLE) fyrserie, på svenska, som omfattar de mest
berömda utsjöfyrarna.
Föredraget börjar kl 19.00
OBS! Ny lokal. Fr.o.m. 2009 kommer vi att träffas i DALÉNUM som är en lokal inom AGA
på Lidingö.
Resväg kommunalt: Tunnelbanan till Ropsten och därefter Lidingötåget till station AGA. Gå
mot huvudentrén c:a 200 meter, passera den högra grinden och efter ytterligare 100 meter är
entrén till DALÉNUM.
Resväg bil: Kör mot Lidingö och följ skyltar mot AGA. Gratis parkering finns i anslutning till
Dalénum.
Inträde + kaffe och kaka 20:-.
Anmälan görs senast 7 februari till Christer Nettelbladt tel. a. 08-6651118, b. 08-6421776 eller  
ulf.schloss@telia.com.
19 februari Göteborg
Lighthouse
_________________________________________________________________________________
Chalmers Lindholmen, huset Saga vid entrén kl 18.30
Björn Södahl berättar och guidar oss runt på Lighthouse, bl.a. visar han fartygssimulatorerna.
Lighthouse är ett kompetenscentrum som samlar forskningen inom sjöfartsnäringen under ett
tak och skapar därmed unika möjligheter till tvärvetenskapligt utbyte. Grunden är ett samarbete
mellan Chalmers, Handelshögskolan i Göteborg och Sveriges Redareförening. För mer info se
www.lighthouse.nu.
Ingen anmälan, fri entré. Vid ev. frågor ring Göran Sernbo tel. 031-280955.



27 februari - 8 mars Stockholm
Allt för sjön
_________________________________________________________________________________
Älvsjömässan Stockholm
Svenska Fyrsällskapet deltager på Båtmässan i Stockholm 27 februari - 8 mars.
Öppettider lör-sön kl 10-18, mån-fre kl 11-20, se dagspressen eller www.alltforsjon.se.
5 mars Göteborg
Om fyrar och fyrresor
_________________________________________________________________________________
Frölunda Kulturhus, Västra Frölunda onsdag 5 mars kl 18-20
Esbjörn Hillberg, Svenska Fyrsällskapets ordförande, berättar kort om Svenska Fyrsällskapet.
Lars Tegemyr visar ett bildspel (c:a 15 min) om fyrar.
Lars-Göran Itskowitz visar sin film från Fyrresan i Roslagen (2008). Resan arrangerades av
Börje Moberg.
Börje Moberg berättar om den kommande fyrresan till Norge hösten 2009.
Ingen anmälan, fri entré. Ta gärna med en kompis!
11 mars Stockholm
Grundkallen - en kassunfyr
_________________________________________________________________________________
Gustav Westerlund berättar och visar bilder om en intressant fyrkonstruktion.
Föredraget börjar kl 19.00
OBS! Ny lokal. Fr.o.m. 2009 kommer vi att träffas i DALÉNUM som är en lokal inom AGA
på Lidingö.
Resväg kommunalt: Tunnelbanan till Ropsten och därefter Lidingötåget till station AGA. Gå
mot huvudentrén c:a 200 meter, passera den högra grinden och efter ytterligare 100 meter är
entrén till DALÉNUM.
Resväg bil: Kör mot Lidingö och följ skyltar mot AGA. Gratis parkering finns i anslutning till
Dalénum.
Inträde + kaffe och kaka 20:-.
Anmälan görs senast 7 mars till Christer Nettelbladt tel. a. 08-6651118, b. 08-6421776 eller  
ulf.schloss@telia.com.
21
mars Stockholm
Årsmöte
_________________________________________________________________________________
Svenska Fyrsällskapets årsmöte lördag 21 mars kl 15.00
M/S Kronprinsessan Märta, Kajplats 16, Söder Mälarstrand. Se inbjudan på annan plats i denna
skrift.
25 mars Göteborg
Familjen Stevenson, fem generationers fyrbyggare
_________________________________________________________________________________
Sjömanskyrkan, Stigbergstordet onsdag 25 mars kl 19.00
Esbjörn Hillberg, ordförande i Svenska Fyrsällskapet, berättar den otroliga historien om den
skotska familjen Stevenson (1787-1937). Lotteri med fyrvinster.
Entré 35:-, entré med förtäring: kaffe och kaka 65:-, landgång, öl, kaffe och kaka 125:-.
Anmälan (endast om förtäring önskas) senast 19 mars till Elisabeth Kaldén tel. 0303-13051
eller elisabeth@kalden.se.



15
april Lysekil
Livet på fyrplatserna Väderöbod och Måseskär
_________________________________________________________________________________
Stadsbiblioteket i Lysekil, Kungsgatan 18 onsdag 15 april kl 18.15.
Elisabeth Kaldén berättar om arbete och familjeliv på fyrplatserna Väderöbod och Måseskär
under perioden 1930-60 då hennes farfar Olle Kaldén var fyrmästare på dessa platser.
Programkommitté Väst fortsätter, genom sitt samarbete med Lysekils Stadsbibliotek, att försöka
nå ut till områden utanför Göteborg.
15
april Stockholm
Sjöfartsverkets arbetsfartyg - vad sysslar dom med?
_________________________________________________________________________________
Jan Ströberg, tidigare trafikområdeschef på Gotland samt befälhavare på arbetsfartyg berättar
i ord och bild om fyrunderhåll, farledsutprickning, bojhantering m.m..
Föredraget börjar kl 19.00
OBS! Ny lokal. Fr.o.m. 2009 kommer vi att träffas i DALÉNUM som är en lokal inom AGA
på Lidingö.
Resväg kommunalt: Tunnelbanan till Ropsten och därefter Lidingötåget till station AGA. Gå
mot huvudentrén c:a 200 meter, passera den högra grinden och efter ytterligare 100 meter är
entrén till DALÉNUM.
Resväg bil: Kör mot Lidingö och följ skyltar mot AGA. Gratis parkering finns i anslutning till
Dalénum.
Inträde + kaffe och kaka 20:-.
Anmälan görs senast 11 april till Christer Nettelbladt tel. a. 08-6651118, b. 08-6421776 eller  
ulf.schloss@telia.com.
25
- 26 april Gotland
Fyrutflykt till Fårö
_________________________________________________________________________________
Lördag 25 april - söndag 26 april gör vi utflykt till Fårö med övernattning i Fårö fyrby.
Samling kl 10.00 vid färjelägets parkering i Broa på Fårö (färjan går från Fårösund 09.30).
Färden går sedan längs den västra kusten via Aurgrunds fyr, Lauterhorn, Langhammars raukar
och Norsholmens fyr. Vi installerar oss i fyrbyn med god boendestandard till en kostnad av c:
a 100:-/person.
På söndag kl 12.00 återresa längs östra kusten.
Ni skall själva ta med: Lördag lunch + kaffekorg och dryck till grillningen på kvällen.
Söndag: Frukost.
Vi tillhandahåller: Lördagsmiddag bestående av grillat med potatissallad och söndagslunch
bestående av pastasallad. Allt till självkostnadspris.
Begränsat antal platser så först till kvarn gäller.
Anmälan till Jan Ströberg tel/fax 0498-271523, mobil 0708-949694 eller jan.stroberg@ebox.
tninet.se
28 april Göteborg
Fyrskeppet Fladen m.m.
_________________________________________________________________________________
Samling vid ingången till Maritiman, Packhuskajen tisdag 28 april kl 18.00.
Lars Zimmerman tar oss med på en rundvandring i fyrskeppet Fladen. Efter rundvandringen går
vi till till S/S Marieholm och äter ärtsoppa och pannkakor. I salongen fortsätter sedan Lars att
berätta om fyrskepp i ord och bild. Mer info om Maritiman se www.maritiman.se.
Entré Maritiman + ärtsoppa och pannkaka (exkl dryck) 190:-, kaffe och kaka 35:- tillkommer.
Anmälan (då förtäring beställs) görs senast 14 april till Göran Sernbo tel. 031-280955 eller
goran.sernbo@telia.com.                     Max 30 deltagare!



13
maj Stockholm
Espana Verde - kustland, tidvatten, fyrplatser
_________________________________________________________________________________
Bengt Garsell berättar om sin fyrresa (2007) ”Utmed Spaniens norra och västra kust, från
Baskien till Galicien”. De fyra norra provinserna Baskien, Cantabrien, Asturias och Galicien
kallas ”gröna Spanien” – Espana Verde. Bengt berättar inte bara om fyrplatser utan också om
kustlandet, hur man tar sig fram och lite annat intressant som kan dyka upp på vägen till
fyrplatserna och i deras närhet.
Föredraget börjar kl 19.00
OBS! Ny lokal. Fr.o.m. 2009 kommer vi att träffas i DALÉNUM som är en lokal inom AGA
på Lidingö.
Resväg kommunalt: Tunnelbanan till Ropsten och därefter Lidingötåget till station AGA. Gå
mot huvudentrén c:a 200 meter, passera den högra grinden och efter ytterligare 100 meter är
entrén till DALÉNUM.
Resväg bil: Kör mot Lidingö och följ skyltar mot AGA. Gratis parkering finns i anslutning till
Dalénum.
Inträde + kaffe och kaka 20:-.
Anmälan görs senast 9 maj till Christer Nettelbladt tel. a. 08-6651118, b. 08-6421776 eller  
ulf.schloss@telia.com.
16 maj Stockholm
Utflykt till Eggegrunds fyrplats
_________________________________________________________________________________
Se Svenska Fyrsällskapets hemsida, www.fyr.org, för närmare information om resan.
Anmälan görs till fyrutflykt@gmail.com eller till Rolf Wänn tel. 0709-604464 eller Tommy
Asplund tel. 0731-807300 (som också svarar på ev. frågor).
17
maj Göteborg
Utflykt till Hallands Väderö fyrplats
_________________________________________________________________________________
Söndag 17 maj gör vi en utflykt till Hallands Väderö.
Samling kl 10.00 i Torekov för båtresa med Väderötrafiken. Båtresan tar 25 min.
Hallands Väderö utanför Torekov är en vacker plats. Vi går en guidad tur om öns historia (c:a
2 tim) och beser fyren.
Var och en ordnar transport till och från Torekov själv.
Möjlighet att köpa fika eller lunch finns på ön, alternativt medtag matsäck.
Kostnad: 140:- (båttur och guidning). Betalas i samband med ombordstigningen.
Läs gärna mer på www.vaderotrafiken.se.
Anmälan görs senast 11 maj till Elisabeth Kaldén tel. 0303-13051 (kvällstid) eller elisabeth@
kalden.se.
7 juni Göteborg
Utflykt till Mjörn
_________________________________________________________________________________
Ångbåtsvarvet, Lövkullevägen i Alingsås: samling kl 10.45 för avfärd 11.00.
Vi guidas runt Mjörn och dess fyrar. Vi åker en c:a 3 timmars tur, utan tilläggning, med
ångbåten Herbert.
Anmälan senast 25 maj till Göran Sernbo tel. 031-280955 eller goran.sernbo@telia.com och
insättande av avgiften 200:-/person senast 31 maj på Fyrsällskapets konto 1968420-8.
Max 23 deltagare. Medtag egen matsäck.



13
juni Stockholm
Utflykt - Strosa i Trosa
_________________________________________________________________________________
Bl.a. tänker vi besöka fyren Julafton.
För närmare upplysningar se Svenska Fyrsällskapets hemsida, www.fyr.org, eller ring Jan-Bertil
Sölvin tel. 08-722 7612.
28
augusti - 1 september
Fyrresa till Trondheim med Hurtigruten
_________________________________________________________________________________
I samarbete med Norsk Fyrforening kan vi förhoppningsvis besöka fyrarna i Trondheims-området och avsluta besöket med Hurtigruten från Kristiansund ner till Bergen.
Start: Fredag 28 augusti i Göteborg resp. Stockholm med nattåg till Trondheim.
Lördag morgon: Med Kystekspressen (snabb-båt) färdas vi till Brekstad NV Trondheims-fjorden för taxi- och båttransport ut till Kjeungskjär fyr. Vi fortsätter sedan till Terningen fyr i
Trondheimsleia med övernattning och ”kräftskiva!?”.
Söndag: Transport med båt och buss via öarna Hitra och Fröya + båt ut till fyren Sula, NV om
Fröya. Middag och övernattning ute på fyrplatsen.
Måndag: Förhoppningsvis - om det lyckas att ordna sjötransport till rimlig kostnad - att vi på
vägen ner till Kristiansund skall kunna besöka Slettrinen fyr - Norges högsta fyrtorn (46 m)
- och Skalmen fyr utanför ön Smöla och Grip fyr utanför Kristiansund.
Vi går ombord på Hurtigruten-båten i Kristiansund kl 17.00. Givetvis är det många fyrar som vi
passerar på vägen ner till Bergen. Efter att ha njutit av alla naturupplevelserna samt god mat och
en skön övernattning ombord, kommer vi till Bergen tisdag 1 september kl 14.30 för hemfärd
med tåg. Räkna med sen ankomst Göteborg/Stockholm alternativt onsdag förmiddag.
Förhoppningen är att våra norska fyrvänner hjälper till med att komponera ett spännande
program med så många fyrbesök som möjligt i området. Flera nyckelpersoner har lovat att
ställa upp! Nu avvaktar vi ivtigt besked om vad som tids- och kostnadsmässigt kan inrymmas
i vårt besök. Förhoppningsvis kan lågprisererbjudande på tågresorna samt turen med
Hurtigruten + grupprabatter resultera i ett överkomligt pris.
Kalkylerat pris: c:a 6500 kr. Exakta uppgifter kommer senare. Då deltagarantalet är begränsat
går det ra att göra en intresseanmälan redan nu - mail eller telefon. Flera har redan hört av sig.
Researrangör: Börje Moberg. Synpunkter och idéer mottages tacksamt: borje.mo@tele2.se
eller tel 0300-60224, www.borjemo.nu.



Utflykter i Stockholms skärgård under 2009
I ett samarbete mellan Svenska Fyrsällskapet, M/S Josephine och Cinderellabåtarna finns
nu möjlighet för våra medlemmar att delta på andra intresseföreningars resor i Stockholms
skärgård.
Så här går det till:
Anmäl dig till fyrutflykt@gmail.com med namn, telefonnummer och adress.
När nästa resa närmar sig kommer du att få ett mail sänt till dig med information om
den kommande resan. Vid intresse för att delta görs sedan anmälan direkt till researrangören,
enligt dennes villkor.
Välkommen att anmäla dig! Har du frågor så kontakta Tommy Asplund
tel 0731-807300 eller e-mail fyrutflykt@gmail.com

Måndag 20 april Skärgårdsmix med -fyrar, fågel, säl och orm
Denna tur är för allätaren i skärgården som gillar det mesta av vad skärgården ger av natur
och kultur. Det blir en hel del visningar av intressanta fyrar kring Sandhamn med landstigning
på Grönskärs fyrplats - Östersjöns drottning.
Anmälan: fyrutflykt@gmail.com alt. Tommy Asplund, 0731-807300 som ger mer info.
Måndag 4 maj Bilden av våren – fotoresa i världens vackraste skärgård
En huvudsaklig fotoresa där ett antal fyrar kommer att passeras med möjlighet till
fotografering
Anmälan: fyrutflykt@gmail.com alt. Tommy Asplund, 0731-807300 som ger mer info.
Söndag 16 augusti Svenska Högarna – Internationella fyrdagen
Avfärd från Stavsnäs. Guidad tur.
Anmälan: fyrutflykt@gmail.com alt. Tommy Asplund, 0731-807300 som ger mer info.
Måndag 14 september Svenska utposter - Huvudskär
Denna tur är för allätaren i skärgården som gillar det mesta av vad skärgården ger av natur
och kultur. Vi går iland på Huvudskär och visar fyrplatsen.
Anmälan: fyrutflykt@gmail.com alt. Tommy Asplund, 0731-807300 som ger mer info.
Måndag 21 september Fyrar och försvar i skärgården
På denna tur får fyrälskaren se och höra om Korsö torn, Revengegrundet, Svangen,
Almagrundet, Horssten, Grönskär m.fl.. Även besök på Siaröfortet m.m..
Anmälan: fyrutflykt@gmail.com alt. Tommy Asplund, 0731-807300 som ger mer info.
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Kallelse till Årsmöte 2009-03-21
Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 12:e årsmöte lördag 21 mars kl. 15.00 ombord i M/S
Kronprinsessan Märta som är förtöjd på Söder Mälarstrand, kajplats 16.
Efter årsmötet intar vi som så önskar en gemensam ”Klassisk buffet” ombord. Man betalar
själv för middagens (se nedan).
Du kan naturligtvis delta i årsmötesförhandlingar och efterföljande program utan att äta
middag.
Program (ungefärliga tider):
14.30     Vi bjuder på kaffe och kaka medan ni kommer
15.00     Årsmötesförhandlingar enligt nedanstående dagordning
15.45     Information och ännu ej bestämt program
17.00     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 2009
Anmälan:
Obligatorisk anmälan till årsmötet såväl som till buffén görs till Ulf Schloss tel. 08-7167492
alt. via e-mail, ulf.schloss@telia.com. Anmälan till middagen (fyra sorters sill, två sorters paté
med tillbehör, räkor, musslor, gravad lax, rostbiff och grönsallad), måltidsdrycker tillkommer
som kostar 229:-är bindande.

Hjärtligt Välkommen!
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Årsberättelse 2008 för Svenska Fyrsällskapet
2008, fortsatt hot mot Sveriges fyrar.

Fyrar är de kanske viktigaste kulturhistoriska minnesmärken vi har från den tidsperiod då Sverige utvecklades från ett fattigt, medeltida land till ett land som tack vare utvecklingen av sjöfarten, och en växande svensk export/import, blev en välfärdsstat. Kulturminneslagen nämner helt
logiskt därför särskilt ”sjömärken och likartade anläggningar för samfärdsel” som objekt vilka
skall bevaras. Kulturminneslagen konstaterar redan i §1 att ”Det är en nationell angelägenhet
att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön”.
Så inleddes förra årets årsberättelse och det finns tyvärr skäl att göra det även i år. Sjöfartsverket
fortsätter att hävda att verket inte har ansvar för fyrarna. ”Det är inte verkets uppgift att förvalta
kulturarvet.” Fyrsällskapet har därför åter tillskrivit Sjöfartsverket och påpekat deras ansvar,
men svaren är inte acceptabla.
Fyrsällskapet har under året skrivit insändare och debattartiklar och arbetet ger resultat. Vi har
fått stöd av en allt kraftigare opinion och vi är inte ensamma.
Svenska Fyrsällskapet kommer att fortsätta sin kampanj för att väcka opinion och rädda våra
fyrar. Vi kommer inte att ge oss förrän de viktigaste kulturhistoriska objekten i vår skärgård och
våra inlandsfarvatten har fått det långsiktiga skydd som Sveriges riksdag och regering har beslutat i Sveriges kultur- och miljömål. Målen finns beskrivna på hemsidan; www.miljomal.nu.
Svenska Fyrsällskapet kommer att fortsätta att driva på för att skapa en Svensk Fyrstiftelse där
Fyrsällskapet är berett att både satsa pengar och ställa kunskap till förfogande. Vi har en pågående dialog med berörda myndigheter och upplever ett ökande intresse för vårt förslag. Vår
uppfattning är att en Svensk Fyrstiftelse efter engelsk modell skulle vara den bästa lösningen på
frågan om fyrarnas bevarande.

Medlemsutveckling

Fyrsällskapet fortsätter sin kontinuerliga tillväxt och medlemsantalet 2008-12-31 var 2941 st
fördelade enligt följande:
Enskilda

Föreningar

Företag

Totalt

  2857

      69

    15

2941

392 nya medlemmar har tillkommit under året, 244 har lämnat sällskapet. Andelen kvinnor är
nu 34,3 %.
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Ekonomi

Fyrsällskapet har år 2008 utvecklats på ett positivt sätt och vår ekonomi är mycket god.
Fyrsällskapet har under 2008 fortsatt arbetet med utveckling av administrativa system som med
ökande medlemsantal blivit helt nödvändigt. För att förenkla våra betalningsströmmar har vi
öppnat ett extra pg-konto som endast används när man förnyar sitt medlemskap. Fyrsällskapet
har även registrerats och erhållit organisationsnummer 802439-0216.

Förtroendevalda i styrelsen och kommittéer

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

Esbjörn Hillberg
Hans Rutberg
Bertil Arvidsson
Margret Mårtensson
Ebbe Almqvist (avliden 2008-03-31)
Ulf Schloss
Joakim Söderberg

Styrelsen har haft två protokollförda möten under året inklusive ett weekendmöte. I dessa
möten deltar även kommittésammankallande. Delar av styrelsen har haft ett par administrativa
möten.
Revisorer har varit Olle Gunnarsson och Christer Lundgren, revisorssuppleant Rune Johansson
och Lars Nordberg adjungerad expert. Valberedningen har bestått av Leif Lehmann, Mats
Johansson och Gustav Westerlund (slutat hösten 2008). Webmaster har varit Bertil Östling.
Följande kommittéer har arbetat under året:
Programkommitté Västkusten
Marie Tilosius, sammankallande
Ingvar Dyberg
Ulla Hillberg
Elisabeth Kaldén
Mirja Lappalainen
Göran Sernbo

Programkommitté Ostkusten
Christer Nettelbladt, sammankallande
Tommy Asplund
Marianne Brus
Ulla Ericsson
Annika Fransén
Ulf Schloss
Erik Sundström
Jan-Bertil Sölvin
Gustav Westerlund
Rolf Wänn

Programkommitté Sydsverige
Anders Larsson, sammankallande
Lennart Andersson
Carina Ask-Christensson
Ingvar Skaneland (avliden under 2008)
Håkan Thyberg

Programkommitté Gotland
Janne Ströberg, sammankallande
Lars Flemström
Ingvar Persson
Göran Storm
Eva Östman
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Redaktionskommitté
Maria Elsby, redaktör
Johnny Apell
Lars Eléhn
Leif Elsby
Lennart von Post
Dan Thunman

Återtändningskommitté
Magnus Rietz, sammankallande
Erik Sundström

Möten, föredrag, resor och utflykter

Programverksamheten har med mycket varierande program detta år haft c:a 1000 deltagare
i vår normala verksamhet samt 4600 under den Internationella Fyrdagen. Vi deltar också i
båtmässorna i Göteborg och Stockholm där våra montrar lockar många intresserade. Dessutom
har ordföranden på begäran rest till och hållit externa välbesökta föredrag på följande platser:
Söderhamn, Bönan, Gävle, Stockholm, Norrköping, Karlskrona, Karlshamn, Stenungsund,
Göteborg, Styrsö, Donsö. Vrångö och Glommen. Vi skulle dock vilja arrangera föredrag på
många fler platser i vårt land men för detta behöver vi lokal hjälp av våra medlemmar.
Programkommittéerna har under 2008 erbjudit följande aktiviteter:    
02-20
03-15
03-26
04-16
04-17
04-22
05-07

Göteborg
Göteborg
Stockholm
Stockholm
Lysekil
Göteborg
Mariestad

05-10
05-14
05-17
05-18
05-24
05-31
06-05
06-07
06-14
08-16
08-17
08-17
08-17
08-29
09-06
09-06
09-06
09-06
09-24
10-07
10-21
10-22
11-19

Gotland
Stockholm
Stockholm
Göteborg
Skåne
Gotland
Åland
Stockholm
Göteborg
Stockholm
Stockholm
Sverige
Göteborg
Stockholm
Göteborg
Skåne
Gotland
Stockholm
Göteborg
Lund
Gotland
Göteborg

Axplock ur lots/fyrtidningar
ÅrsmöteSSRS
Familjen Stevenson
Förlista fartyg i Östersjön
Våra västkustfyrar och deras historia
Fyren Pater Nosters renovering
Bildande Mariestads fyrförening,
fyrföredrag
Sjömärken - Kustens konstverk
Norsk fyrhistoria
Utflykt till Björns fyrplats
Utflykt till Pater Nosters fyrplats
Utflykt till Bornholm 24-25/5
Utflykt till Östergarnsholm 31/5-1/6
Fyrar på Åland 5-10/6
Utflykt till Djursten och Örskär
Utflykt till Nidingens fyrplats
Utflykt till Björns fyrplats
Utflykt till Landsort
Den Internationella Fyrdagen 2008
Utflykt till Måseskär
Fyrresa Roslagen 29-31/8
Utflykt till Bönan och Eggegrund
Fyrutflykt på sjön Mjörn
Utflykt till Bornholm 6-7/9
Utflykt/övernattning Hoburg 6-7/9
Ljusglimt i mörker, filmafton
Winga fyrplats
Familjen Stevenson
Att hålla det maritima arvet levande
Expana Verde, kustland, tidvatten, fyr
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Antal delt.
Ulla Karlström
             32
Rolf Westerström              42
Esbjörn Hillberg
             31
F Sjögren, B Öberg              33
Esbjörn Hillberg
             45
M Tammik, M Åström          61
L Högstedt, E Hillberg          42
M Rietz, G Johansson           15
Dag Lindebjerg
             34
Inställd lågvatten
               0
             36
Inställd
               0
             28
Håkan Lindberg
             25
             17
             24
             25
Inställd
               0
         4600
             10
Börje Moberg
             34
Flyttad till 2009
               0
             25
Inställd
               0
Janne Ströberg
             13
             30
L Frykgård, L Wässing           76
Esbjörn Hillberg
             32
Gunnar Sillén
             12
Bengt Garsell
             46

11-22
11-26
12-06

Lysekil
Stockholm
Göteborg

Fyrvernissage 22/11-21/12
Sällan sett i Stockholms skärgård
Julmarknad

Utställning
Magnus Rietz

Antal delt.
            160
             25

Årsmötet

Årsmötet ägde rum den 15 mars i Sjöräddningssällskapets nya hus i Långedrag, Göteborg och
samlade sammanlagt 43 medlemmar.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar utdelades 2008 års VIPP till Pater Nosters Vänner och den emottogs av förenings ordförande och grundare Pelle Stavfeldt. Rune Johansson
avtackades  efter att ha varit en av föreningens revisorer alltsedan Fyrsällskapet grundades 1996.
Ordföranden informerade därefter om vad som händer med SjöV fyrnedläggningar runt Sveriges kuster och sjöar. Mats Johansson, ordförande i Nidingens Vänner, informerade om vad man
gör för att fortsätta hålla Nidingen tänd. Ordföranden informerade slutligen om ett av Fyrsällskapet nystartat projekt, ”Databas angående bemanning av fyrar genom tiderna”.  
Efter årsmötet berättade Sjöräddningssällskapets vd Rolf Westerström mycket trevligt och
informativt om Sjöräddningssällskapets, eller ”Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne, SSRS”
som sällskapet egentligen heter, omfattande och mångåriga verksamhet. Därefter gjorde han en
rundvandring och visning av deras nya fantastiska hus.
Dagen avslutades med trevlig samvaro och en synnerligen god fisksoppa med tillbehör på
restaurant Långedrag belägen i bottenvåningen i Sjöräddningssällskapets hus.  

Årets VIPP

Årets VIPP utdelades till föreningen Pater Nosters Vänner med följande motivering:
” År 1977 bildades föreningen Rädda Pater Noster för att rädda fyren Pater Noster.  År 2002 när
fyren åter igen var hotad bildades den nya föreningen Pater Nosters Vänner för att på nytt rädda
fyren. Initiativtagare till och ordförande i båda dessa föreningar var Pelle Stavfeldt förutan vars
initiativ Pater Noster knappast hade överlevt.  I det senaste räddningsarbetet där flera privata
sponsorer med huvudsponsorn Pharmadule-Emtunga i spetsen deltog utgjorde Pater Nosters
Vänner en mycket viktig kugge och pådrivare vilket resulterade i att den helt renoverade fyren
sattes tillbaka på sin plats på Hamneskär den 4 juli 2007. Fyren återtändes därefter den 26
september 2007 efter att ha varit släckt sedan november 1978.
Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Pater Nosters Vänner ”Årets VIPP 2008” visa
sin uppskattning av föreningarnas och flera av deras medlemmars enorma arbetsinsats och
engagemang för att rädda Pater Noster inte bara en utan två gånger.”   

Bevarandearbete och upplysningsverksamhet

Fyrsällskapet har, som under tidigare, även detta år kontaktats av många människor som vill
ha vårt stöd för att om möjligt rädda olika fyrar, tända släckta fyrar och påverka ägare som
inte sköter sina fyrar. Vi har tillsammans med lokala människor och organisationer fortsatt vårt
arbete att försöka rädda Gälleudde och Hällekis gamla fyr innan den rasar i Vänern. Vi har
även kontaktats av lokala intressenter och Mariestads kommun i samband med att kommunen
övertagit 5 lokala fyrar från Sjöfartsverket.
Vi har under senhösten varit inbjudna och till vår stora glädje fått uppleva att lanterninen
flögs ut och monterades på Tylö fyr, som nu är totalrenoverad av Fastighetsverket.
Vi har fortsatt att arbeta med att starta en lokal fyrstiftelse på Gotland och haft ett flertal
möten med lokala myndigheter och hembygdsföreningar samt Sjöfartsverket. Förhoppningsvis
kommer allt att vara på sin plats under 2008.
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Mängder av medlemmar och andra kontaktar oss i frågor om fyrbevarande, att bo på fyrplatser,
om tekniska och historiska uppgifter för svenska så väl som internationella fyrar. Informationsarbetet tar allt mer tid i anspråk.

Hemsidan www.fyr.org

Under året har att en del nya fyrfotografier tillkommit samt uppdatering av informationen
under Fyrkarta skett. På hemsidan har även våra andra intressenters brev till Sjöfartsverket
angående hotet om fyrnedläggningar liksom deras svar redovisats. Reaktionen på de senaste
nedläggningsplanerna har medfört en mängd tidningsartiklar som redovisats med länkar.
Besöksantalet under perioden dec 07 till nov 08 uppgick till 214833 med besökare från
130 länder. Fler bilder och notiser välkomnas. Vår hemsida har även under hela året toppat en
amerikansk rankinglista över vilka fyrhemsidor som är mest besökta.  

Blänket

Även under 2008 har tillströmningen av text- och bildbidrag varit god med fler och fler som
har engagerat sig. Glädjande är att även mycket unga personer hört av sig och också i en del
fall lämnat artikelbidrag. Detta bådar gott inför framtiden. I och med att fler bidrag kommit in
har möjligheten att göra en mer mångfasetterad tidning blivit större. Många tidigare ”okända”
medlemmar/presumtiva medlemmar har hört av sig. Allt har inte omgående resulterat i artiklar
men på sikt säkras tidningens varierade innehåll.
Fördelningen över landet vad beträffar artikelbidrag kunde vara större, t.ex. är södra delen
av Sverige sämre representerat medan norrlänningarna glädjande nog är mycket flitiga. Ett stort
tack för de tidningsurklipp och e-mails som medlemmar skickat in till redaktionen. Dessa har
med fördel kunnat användas i ”Landet runt”. Korta opretentiösa notiser som håller medlemmarna informerade om vad som händer med våra fyrar. Inkomna internationella artiklar har
också ökat i antal. Även om vi är ”Svenska Fyrsällskapet” har det varit trevligt att vidga vyerna
utanför landets gränser.
Under året har vi prövat på att intervjua, hittills två personer, eftersom en del förklarat
att de inte vill/kan skriva något själva men gärna berättar. Detta kan vara en möjlighet att säkerställa framför allt äldre personers fyrlivshistoria. Intervjuresultaten kommer att publiceras
under 2009.
Tack vare den goda tillströmningen av artiklar har under 2008 artikel-Blänkens sidantal
kunnat utökas till nu maximala 52 sidor (inkl. omslag). Höstprogram-Blänket har till skillnad
mot tidigare också innehållit artiklar. Blänket har tryckts i 3200-3300 exemplar per utgåva och
bortsett från Årsboken har alla nummer varit helt i färgtryck.
Ett varmt tack till Er alla som bidragit till 2008 års Blänket.

Dokumentation av fyrpersonal

Ett projekt har startats och en mindre projektgrupp har bildats för att dokumentera fyrpersonalen på tidigare bebodda fyrplatser. Till en början var det ett pilotprojekt omfattande 4
västsvenska fyrar. Projektet har, av praktiska skäl, sedan utvidgats att gälla hela tidigare Västra
Lotsdistriktet från 1700-talet fram till fyrarnas avbemanning.
Insamlingsarbetet har till största delen utförts av Blänket-redaktören Maria Elsby som under c:a 3/4 år besökt arkiv och pastorsexpeditioner för att ta fram material. Insamlingsfasen för
denna del är nu i stort sett klar. Det omfångsrika materialet skall sedan sorteras upp och dokumenteras för att möjliggöra publicering inom Svenska Fyrsällskapet. Exakt hur publiceringen
skall ske är ännu ej helt klar, på Svenska Fyrsällskapets hemsida, i bokform eller bådadera. Avsikten är sedan att göra motsvarande dokumentation för landets övriga tidigare lotsdistrikt.
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Svenska Fyrsällskapets Fyrkortlek

Fyrsällskapet publicerade våren 2008 något som aldrig tidigare publicerats i vårt land nämligen
en fyrkortlek. På kortens ena sida visas 52 olika svenska fyrar och på den andra Fyrsällskapets
logo. På jokrarna gör vi reklam för Fyrhandboken. Kortleken har blivit mycket populär.  

Film om svenska fyrar och fyrhistoria

Det är i Sverige till skillnad mot i många andra länder synnerligen sällsynt att våra fyrar och vår
fyrhistoria uppmärksammas på TV och på film. Vi vill försöka ändra på detta så att Sveriges
fyrhistoria dokumenteras på film för kommande generationer. Därför har vi under året startat
detta mycket svåra och framför allt dyra projekt. Det är tyvärr omöjligt för Fyrsällskapet att
själva finansiera ett sådant projekt men vi jobbar vidare med olika alternativ.

Mottagna gåvor

Fyrsällskapet har från vår medlem Nils Ahlberg mottagit några klippapparater, en kompasslykta,
fyrstrålkastarlampor, en 5-vekig brännare märkt Pater Noster, en vattenbehållare av hamrad
koppar (höjd 152 cm, innerdiameter 26 cm) med lock och kran som troligen funnits på fyrskeppet Oscarsgrundet och c:a 150 ritningskopior (vissa färglagda) från 1850-1890. Allt hittades av
vår vän i en sopcontainer där man hade slängt det när SjöVs vindsförråd på Rosenvik tömdes
för många år sedan.   
Vår medlem Ingegerd Elvingsson har skänkt en penninggåva då hennes kusin, Allan Ottosson även han medlem, ej önskade någon present på sin födelsedag.
Vår medlem Kristina Björkegren har skänkt en inramad teckning av Lindesnäs fyr.

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 2008 fyllde ingen fyr jämna år men vi laddar för 2009 då 5
fyrar fyller jämna år.
Svenska Fyrsällskapet arrangerade den 17 augusti 2008 årets Internationella Fyrdag i Sverige. Vädret var antagligen det sämsta hittills under alla år sedan vi började fira dagen år 2003.
Trots detta kom drygt 4600 besökare till 57 öppna fyrar vilket är mycket uppmuntrande. Finngrundets fyrskepp hade flest besökare, nästan 500. De tre mest besökta fyrplatserna var: Morups
Tånge med 392 besökare, Bönan med 385 och Kullen med 300.
Fyrsällskapet har, som medlem i World Lighthouse Society (www.worldlighthouses.org),
fortsatt sitt internationella arbete. WLS har c:a 200 medlemmar från hela världen och ger kvartalsvis ut ett medlemsblad.
Den 31 mars 2008 avled tyvärr Ebbe Almqvist som var en av våra tidigaste medlemmar
och tillika styrelseledamot sedan 2007. Han är mycket saknad men vi är också tacksamma för
att vi har fått haft honom i vår krets och delat hans stora kunskap.
  
Styrelsen vill avslutningsvis varmt tacka alla gamla och nya medlemmar för det stöd vi har fått
och för det förtroende Ni givet oss under det gångna året.
Esbjörn Hillberg ordf.
Hans Rutberg v. ordf.
Ulf Schloss

Bertil Arvidsson sekr.
Margret Mårtensson kassör
Joakim Söderberg
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Preliminärt bokslut år 2008
Preliminär resultatrapport perioden 20080101 - 20081231 (Kr)
Intäkter

Utgifter

Medlemsavgifter enskilda
Medlemsavgifter föreningar
Medlemsavgifter företag
Fyrhandbok
”Fyrar och ljusteori” Bok
Övrig mediaförsäljning
Porto
Bidrag och gåvor
Klubbmärken/T-shirt, m.m.
Övriga intäkter
Ränteintäkter bank/pg

559 225
14 750
18 000
75 971
5 335
15
6 855
850
18 408
3 132
42 256

Summa intäkter

744 797

Kontorsmaterial
Datorutgifter
Porton & Paket
Gireringar
Kuvert och papper
Tryckning och kopiering
Sammankomster
Styrelsen/Funktionärer
Hyreskostnader
Programkommitté Stockholm
Programkommitté Västkusten
Reseersättningar
Blänket tryckning
Blänket distribution
Båtmässan Stockholm
Båtmässan Göteborg
Fyrhandbok
Fyrpersonaldokumentation
Klubbmärken/T-shirt, m.m.
Diverse kostnader
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4 454
11 865
25 346
6 141
-4 094
8 344
116
27 000
15 879
10 000
10 000
36 434
144 293
29 206
13 583
4 509
163 406
9 124

Summa utgifter

53 578
30 136
599 320

Beräknat resultat 2008

145 477

Preliminär balansrapport perioden 20080101 - 20081231 (Kr)
Tillgångar
Postgiro
Bank
Summa tillgångar

Ing balans

Förändring

Utg balans

293 290
722 039

-266 780
412 257

26 510
1 134 296

1 015 329

145 477

1 160 806

Skulder och eget kapital
Eget kapital

1 015 329

Summa skulder och eget kapital

145 477

1 160 806  

1 015 329

145 477

1 160 806

Årets resultat

145 477

SUMMA UTGIFTER OCH ÅRETS RESULTAT

744 797

Styrelsen påminner om de pengar som är reserverade för speciella syften.
Bildandet av en fyrstiftelse
Div. övriga kostnader

200 000
30 000

Göteborg 2009-01-03
Margret Mårtensson, kassör
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Medlemsstatistik
Förändringar under året
Datum

avgått

nya

netto

Antal medlemmar
e

ef

i

f

Ökning

Kvinnor

totalt

medl/dag

ant

%

19961231

0

70

70

50

15

3

2

70

0,19

21

32

19971231

0

150

150

181

29

7

3

220

0,41

59

28

19981231

11

195

184

325

62

13

4

404

0,50

107

28

19991231

14

200

186

477

87

21

5

590

0,51

164

29

20001231

47

427

380

790

145

29

10

974

1,04

309

33

20011231

67

430

363

1074 207

39

17

1337

0,99

431

34

20021231

98

521

423

1405 291

42

22

1760

1,16

603

36

20031231 137

647

510

1812 390

47

21

2270

1,40

807

37

20041231 168

543

375

2100 478

48

19

2645

1,03

967

38

20051231 189

561

372

2401 546

51

19

3017

1,03

1113

38

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

20061231 217

371

154

2553

59

13

2625

0,42

858

34

20071231 227

395

168

2715

64

14

2793

0,66

920

34

20081231 244

392

148

2857

69

15

2941

0,41

979

34

Medlemsavgifter 2009
Medlemsavgifter verksamhetsåret 2008
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.
Medlemmar bosatta utomlands ombedes betala via IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208,
Bic/Swift-code: NDEASESS eller sända sedlar i valfri valuta enligt ovan i ett kuvert till
ordföranden och ej betala med check.
Medlemsavgift som betalas efter 1 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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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

Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
Hans Rutberg, Karl Dahlgrensgatan 9, 581 82 Linköping, tel. 013-103585
Bertil Arvidsson, Källviksvägen 13, 421 66 Västra Frölunda, tel. 031-281313
Margret Mårtensson, Indigogatan 9, 421 65 Västra Frölunda, tel. 031-288456
Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, 4 tr., 131 35 Nacka, tel. 08-716 7492
Joakim Söderberg, Juniskärsvägen 163, 862 91 Kvissleby, tel. 0702-150362
Vakant position

Webmaster
Bertil Östling, Kärrgränd 5, 162 46 Vällingby, tel. 08-761 6109,
e-mail: bertil_oestling@glocalnet.net
Redaktionskommitté
Redaktör
Maria Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
Johnny Apell, Ekedalsvägen 11, 373 00 Jämjö, tel. 0455-50021
Lars Eléhn, G. Örnäsgatan 20, 662 31 Åmål, tel. 0532-71854
Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel. 0611-18790
Dan Thunman, Malma Bergsväg 25, 756 45 Uppsala, tel. 018-303932
Programkommitté Stockholm
Sammank.
Christer Nettelbladt, Högbergsgatan 83 5tr., 118 54 Stockholm, tel 08-642 1776
Tommy Asplund, Svartbäckens by 334, 136 59 Vendelsö, tel. 0731-807300
Marianne Brus, Bjuröskaten 2471, 740 71 Öregrund, tel. 0173-36207
Ulla Ericson, Folkungagatan 104 2tr., 116 30 Stockholm, tel. 08-640 1730
Annika Fransén, Bondegatan 7, 116 32 Stockholm, tel. 08-694 9311
Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, 4 tr., 131 35 Nacka, tel. 08-716 7492
Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel. 08-5715 3453
Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, 122 41 Enskede, tel. 08-722 7612
Gustav Westerlund, Fregattvägen 13, 181 37 Lidingö, tel. 08-765 4310
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
Ingvar Dyberg, Sjöfartsverket, Box 949, 461 29 Trollhättan, tel 0520-472200
Ulla Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel 031-972148
Elisabeth Kaldén, Rörstigen 2, 442 35 Kungälv, tel. 0303-13051
Mirja Lappalainen, Allhelgonagatan 3, 415 13 Göteborg, tel 031-468677
Göran Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel 031-280955
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Programkommitté Sydsverige
Sammank.
Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel. 046-141436
Lennart Andersson, Granats väg 21, 231 79 Smygehamn, tel. 0410-29099
Carina Ask-Christensson, Fasanvägen 6, 232 52 Åkarp, tel. 040-464860
Håkan Thyberg, Falsterbovägen 39B, 239 33 Skanör, tel. 040-473065
Programkommitté Gotland
Sammank.
Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523
Lars Flemström, Box 119, 620 16 Ljugarn, tel. 0498-493085
Ingvar Persson, Jungmansg.193, 621 52 Visby, tel. 0498-34107
Göran Storm, Mörtvätsvägen 23, 620 30 Slite, tel. 0498-220098
Eva Östman, Hässle Östergarn, 620 16 Ljugarn, tel. 0498-52231
Återtändningskommitté OCCAS
Sammank.
Magnus Rietz, Box 1195, 131 26 Nacka Strand, tel. 08-601 9540
Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel. 08-5715 3453
Övriga funktionärer
Revisor
Olle Gunnarsson, Rödeviksvägen 32, 434 92 Vallda, tel. 0300-28194
Revisor
Christer Lundgren, Stenåsavägen 8 B, 430 53 Åsa, tel. 0340-653941
Rev.supp.
Rune Johansson, Ekhagegatan 7, 441 44 Alingsås, tel. 0322-12495
Rev.supp.adj. Lars Nordberg, Doktorsvägen 6, 436 50 Hovås, tel. 031-912519
Valbered.
Mats Johansson, Gathes väg 127, 439 36 Onsala, tel. 0300-60310
Valbered.
Leif Lehmann, Linnegatan 47, 413 08 Göteborg, tel. 031-244810
Valbered.
Vakant

Klubbmärken, tröjor mm
Du kan köpa nedanstående klubbgrejor genom att sätta in pengarna på vårt PG konto nr 1968
420-8 och fylla i på talongen vad du önskar köpa. Innan du beställer en tröja var vänlig kontakta
Ulla Hillberg 031-972148, email: ulla@hillberg.com för att reservera rätt storlek. Kontakta oss
också om du beställer flera saker samtidigt för detta kan förändra portot positivt.
Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar, pris om medlem 200:-, pris ej
medlem 275:-  (porto tillkommer: Sverige 40:-, Europa 80:-, utom Europa 90:-)
Om fyrar-de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, 150:- (porto tillkommer: Sverige
40:-, Europa 80:-, utom Europa 90:-)
Fyrhandbok + Om fyrar, båda böckerna, pris om medlem 250:-, pris ej medlem 324:- (porto
tillkommer: Sverige 61:-, Europa 157:-, utom Europa 187:-)
Fyrkortlek med 52+3 svenska fyrar, pris medlem 30:-, pris ej medlem 40:- (porto tillkommer:
Sverige 10:-, Europa 25:-, utom Europa 30:-)
Klubbnål i emalj med logo för 30:-  (porto tillkommer 5:-)
Tygmärke broderat (6 cm högt) med logo för 30:-  (porto tillkommer 5:- )
Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo för 10:-  (porto tillkommer (5:-)
T-shirt vit med logo och vårt namn för 100:-   (porto tillkommer: Sverige 40:-, Europa 80:-,
utom Europa 90:-)
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Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok
Boken är nog den mest omfattande bok som publicerats om Sveriges fyrar och fyrhistoria. Den
är dessutom lätt att ta med sig i fickan då dess storlek är 24 x 125 x 174 mm d.v.s. ungefär som
fågelskådarböcker.
Fyrhandboken har hårda pärmar, är helt i färg med 320 sidor och två översiktskartor som visar
fyrarnas placering. Den beskriver detaljerat i ord och bild 116 fyrplatser (2 sidor per fyrplats)
med uppgifter om fyrens historia, tekniska data och hur man tar sig dit inklusive en sjökortsbild
som visar var fyrplatsen är belägen. Fyrhandboken innehåller även ett omfattande kapitel
om fyrhistoria och fyrteknik (36 sidor), information om Svenska Fyrsällskapet och 31 lokala
svenska fyrföreningar (33 sidor) samt en förteckning på fyrlitteratur. Den illustreras med c:a
450 färgbilder inklusive en sjökortsbild per fyr.
Boken kostar 200:- för medlem och 275:- för icke medlem (porto tillkommer: Sverige 40:-,
Europa 80:-, utom Europa 90:-)  Du beställer boken genom att sätta in beloppet på Svenska
Fyrsällskapets PG konto nr 1968 420 – 8. Uppge ditt medlemsnummer samt namn och adress.
						

Esbjörn Hillberg

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.
Du som vill bli enskild medlem betalar in din årsavgift som är 200:- på
PGkonto nr 1968420-8.  Uppge dina kontaktdetaljer såsom adress, telefonnummer
och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt medlemsregister.
Medlemsavgiften för företag är 1000:- och för föreningar 250:-. Flera
båtklubbar, maritima organisationer, rederier, myndigheter och alla svenska
lokala fyrföreningar är medlemmar i Svenska Fyrsällskapet, men 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 [januari (medlemsregister, etc), april, augusti (med bl.a. höstprogrammet)
och oktober/november]. Vår- och höstnumren är lite innehållsrikare och fyllda
av många intressanta illustrerade artiklar.
När du har betalt din medlemsavgift sänder vi dig ett välkomstbrev
innehållande våra klisterdekaler, det senaste numret av Blänket samt det senaste
januarinumret innehållande verksamhetsberättelse, medlemsmatrikel, etc.
Vi arrangerar också 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
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Trappan från vaktrummet upp till linsen, Kapelludden
Foto: Esbjörn Hillberg

