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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

Ur morfars gömmor

Östra Kvarken, 1932

Insänt av Mats Wikström



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 2012



Åk med på unika fyrresor utomlands
Sedan något år tillbaka har privatpersoner börjat arrangera mycket
omtyckta fyrresor utomlands. Resorna kanske inte är så billiga, då
man normalt inte kan vara så många deltagare, men de är verkligen
unika. Jag känner till nedanstående resor under 2012:
Irland

John Eagle är en irländsk fotograf som har besökt och fotograferat alla Irländska fyrar.
Jag har känt honom många år och har även besökt honom. Under ett par år har John
organiserat ett par 5-dagars fyrturer men under 2012 kommer han att ordna två 8dagars turer, en i södra Irland och en i norra. Max deltagare per tur är 9 personer.
Den södra äger rum 24 juni - 2 juli och man besöker fyrarna på sydkusten och
en bra bit upp utefter västkusten. Allt är beroende på vädret men man hoppas kunna
runda Fastnet och komma ut till en av Aran öarna samt naturligtvis besöka Hook
Head.
Den norra turen äger rum 20 - 28 augusti och man besöker fyrar på norra
västkusten runt Irland och ner på östkusten till Dublin.
Läs mer detaljer på www.johneaglephoto.com/lhtour.html. Jag har besökt många
irländska fyrar och vet att det är fantastiska turer och att Irlands kuster är otroligt
vackra.

Chile

Så finns det också fyrresor i Chile. Den första resan går av stapeln 19 - 28 mars
2012 och den kommer att upprepas 2013. Martin Turner som är australiensare
men bor i Chile med sin chilenska fru Lissette har börjat turistverksamhet. Han får
hjälp av den Chilenska marinen (ansvariga för alla fyrar) och vissa transporter sker
med örlogsfartyg. Landtransporter sker med fyrhjulsdrivna bilar i ibland otillgänglig
natur. Max 13 personer kan delta i den första fyrresan som går från Valparaiso, via
Conception och Puerto Montt samt ut på ön Chiloe. Flera bemannade fyrar kommer
att besökas. Det kommer även att bli besök på en vingård, möjligheter att se pingviner,
äta god lokal mat och mycket annat intressant. Resan börjar och slutar i Santiago och
kostar c:a US $ 3900 inklusive hotell, mat, etc.
En f.d. fyrvaktare som bl.a. har jobbat som fyrvaktare på Antarktis följer med
som guide under hela resan.
Du kommer att få en helt unik upplevelse. Om du åker dit bör du kanske
fundera på att förlänga resan med någon vecka samt kanske besöka Punta Arenas och
nationalparken Torres del Paine (där en sjö är uppkallad efter svensken Nordensköld)
i södra Chile. Chile är ett fantastisk vackert land.
Läs mer om resan på www.savorchile.com eller maila Martin på
info@savorchile.com



Engelska fyrresor

Det engelska fyrsällskapet Association of Lighthouse Keepers (ALK) ordnar
regelbundet resor för sina medlemmar och man besöker imponerande fyrar i England
och Skottland.
Undertecknad har varit medlem i ALK sedan jag bodde i England. Medlemsavgiften
är GB £ 18 för vilket du får deras tidning Lamp 4 gånger per år och där du hittar
mängder av information. Adressen till ALKs hemsida är www.alk.org.uk

World Lighthouse Society

Genom denna förening, som Svenska Fyrsällskapet år 2002 var med om att grunda
(www.worldlighthouses.org), får du också mycket information om du vill besöka
fyrar i andra länder. När du vill bli medlem så betalar du endast en engångsavgift på
28 Euro och då får du via mail deras c:a 40 sidiga medlemsblad 4 gånger per år.
						
						

Esbjörn Hillberg
Donsö 2012-12-07

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 något. Det ordnar
sig, huvudsaken är innehållet.
Artiklar i elektronisk form skall lämnas som icke låsta Word-filer. Eventuella
bilder skickas separat antingen som papperskopior (som Du får tillbaka efter
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

Program våren och sommaren 2012
4-12 februari Göteborg

Båtmässan

Svenska Mässan, Göteborg
Svenska Fyrsällskapet deltager på Båtmässan i Göteborg 4-12 februari.
Öppettider fre-sön kl 10-18, mån-tors kl 12-20. För mer information se dagspressen eller
www.swefair.se.
15 februari Lysekil						

Hållö fyrplats

Stadsbiblioteket i Lysekil, Kungsgatan 18, onsdag 15 februari kl 18.00
Bengt Wall, vice ordförande i föreningen Hållö visar bilder och berättar om fyrplatsen och
renoveringen av fyren. Se gärna www.hallofyr.se.
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.
21 februari Stockholm

			

Hållö fyrplats

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, tisdag 21 februari kl 19.00.
Bengt Wall, vice ordförande i föreningen Hållö visar bilder och berättar om fyrplatsen och
renoveringen av fyren. Se gärna www.hallofyr.se.
Resväg kommunalt: Buss 65 till busshållplats Moderna Museet på Skeppsholmen, gå 200 m
mot norra udden. Parkering finns i anslutning till Folkhögskolan.
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 15 februari till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller e-post till
ulf.schloss@telia.com.
23 februari Göteborg

Så var det att växa upp på en fyrplats

Sjömanskyrkan, Stigbergstorget, torsdag 23 februari kl 19.00.
Anita Helldner, berättar barndomsminnen (1930-50-talet) från sin uppväxt på olika fyrplatser
(Vinga, Väderöbod, Pater Noster och Tistlarna).
Inträde 40:-, inträde + kaffe/te, hel fralla och liten kaka 65:-.
Anmälan (endast om du önskar förtäring) senast 19 februari till Marie Tilosius, tel. 031-526165
eller marie.tilosius@brevet.nu
2-11 mars Stockholm

Allt för sjön

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



5 mars Gotland

Besök på Sjöbevakningscentralen i Visby

Sjöbevakningscentralen (i anslutning till Polishuset) i Visby, måndag 5 mars kl 18.30.
Vi får en inblick i hur området runt Gotland övervakas.
Inträde + kaffe och kaka 20:-.
Anmälan senast 29 februari till Jan Ströberg tel. 0498-271523, 0708-949694 eller
e-post jan.stroberg@ebox.tninet.se.
10 mars - 5 april Göteborg

		

Möten med våra fyrar

Frölunda Kulturhus, utställningshallen. Öppettider: tis-fre kl 12-19, lör-sön kl 12-16.

10 mars: Vernissage kl 13.00
Svenska Fyrsällskapet har en utställning med fyrbilder (av bl.a. fotograf Lars Göran Itskowitz),
texter, några fyrlinser, lampor, mm. Lokala Fyrföreningar utmed västkusten presenterar på
skärmar sina fyrar och berättar mer på helgerna i Lilla Föreläsningssalen.
Deltagande föreningar är: Föreningen Nidingens Vänner, Föreningen Hållö Fyr, Pater Noster
Vänner, Winga Vänner, Föreningen Ensfyrarnas Vänner m.fl.
Under utställningstiden: lördag 24 mars samt söndagarna 18 mars och 1 april mellan kl 13-15
berättar olika fyrföreningar om sin fyr och sin förening.
Lilla Salen – fri entré. KOM OCH LYSSNA!
Vilka föreningar som är vilken dag se hemsidan www.fyr.org/aktiviteter eller ring Frölunda
Kulturhus reception se tel. nr nedan.
Föredragen (nedan) är vardagar kl 18.00 i Lilla salen (utom 12 mars).
Alla föredrag kostar 20:Biljetter köper eller bokar du i receptionen i Frölunda Kulturhus tel.031-366 2725.

Måndag 12 mars: Fyrarnas historia, nuläge och framtid

Esbjörn Hillberg, ordförande i Svenska fyrsällskapet, berättar historien om de första
fyrarna i Medelhavet till dagens lysdioder. Har våra fyrar en lysande framtid?
Obs Föredraget är i Stora salen.
Utställningen är öppen en timma innan föredraget kl 17-18.

Onsdag 14 mars: Fyrar i konsten

Ann Holmdahl, keramiker; berättar och visar hur hon tillverkar fyrar i keramik.
Börje Moberg berättar om hur han målar fyrar i olja samt hur han tillverkar sina
3-dimensionella fyrtavlor.
Vid detta tillfälle finns det möjlighet att köpa Anns keramikfyrar och Börjes fyrtavlor.

Tisdag 20 mars:
Till rättelse för sjöfarande – Sjömärken från Svinesund till Haparanda

Johnny Söderlund visar bilder och berättar. Johnny har inventerat Sveriges sjömärken i
ett dokumentationsprojekt, i samarbete med Statens Maritima Museer, Riksantikvarieämbetet och Sjöfartsverket.

Torsdag 22 mars: Fyrar som resmål

Lars Göran Itskowitz visar film från fyrresor 2006-2010 i Sverige, Norge och Danmark
arrangerade av Börje Moberg för Svenska Fyrsällskapet.



Tisdag 27 mars: España Verde-kustland, tidvatten, fyrplatser

Bengt Garsell berättar om sina fyrresor (2007-2009) ”Utmed Spaniens norra och
västra kust, från Baskien till Galicien”. De fyra norra provinserna Baskien, Cantabrien,
Asturias och Galicien kallas ”gröna Spanien”- España 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.

Onsdag 28 mars: Fyrar i tekniken ljus- och radiovågor

Speglar och lampor Under fyrhistorien har man använt allt från brinnande vårdkasar till
jättestora linssystem och nu till små lysdioder. Vi ser lite på hur speglar och linser har
använts för att öka räckvidden. Göran Sernbo visar och berättar.
Bosse Dahlqvist, Kungsbacka Radioamatörer, berättar om internationella Fyrdagen ur
radioamatörernas perspektiv.
17 mars Brantevik. 			

Sandhammaren – ett strategiskt hörn av Skåne

Sjöfartsmuseet Hoppet Pantaregatan i Brantevik, lördag 17 mars kl.11.00.
Fleming Eklund berättar och visar bilder om sydöstra Skånes betydelse under kalla krigets dagar.
Anmälan senast 10 mars till Berny Perzon tel. 0411 – 44313 eller e-post berny@perzon.se
17 mars Göteborg

Årsmöte

Sjömanskyrkan, Stigbergstorget, Göteborg, lördag 17 mars kl 15.00
Fyrsällskapet bjuder på fika från kl 14.00. Se inbjudan på annan plats i denna skrift.
20 mars Stockholm

		

Blekingefyrar m.m.

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, tisdag 20 mars kl 19.00. Resväg se ovan!
Björn Holgersson, känd eldsjäl vad gäller fyrar i Blekinge och annorstädes samt medlem i
programkommitté Sydsverige.
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 14 mars till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller
e-post till ulf.schloss@telia.com.
22 mars Smygehuk

Fyrhistorien från Faros i Alexandria till våra svenska fyrar via Smygehuk

Tudehuset vid Smygehuks fyr, torsdag 22mars kl 19.00.
Esbjörn Hillberg, ordf. i Svenska Fyrsällskapet, delar med sig av världens fyrhistoria.
Inträde 40:-, fika ingår
Anmälan till Lennart Andersson, Smygehuk Fyrförening, tel. 0707- 553931 eller via
e-post smygefyr@smygehukhostel.com.
Arrangemanget är ett samarbete mellan Smygehuk Fyrförening, Kulturförvaltningen i
Trelleborg och Källstorps församling.
17 april Stockholm

Anholt

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, tisdag 17 april kl 19.00. Resväg se ovan!
Bengt Garsell, flitig Anholt-resenär, berättar i ord och bild om ön mitt i Kattegatt. En säregen
plats med spännande historia och en svåråtkomlig, isolerad fyrplats.
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
10

Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 11 april till Christer Nettelbladt, 08-642 1776 eller
e-post till ulf.schloss@telia.com.
6 maj Göteborg

		

Utflykt till Känsö

Båt ”Fjordskär” avgår från Saltholmen, Göteborg, söndag 6 maj, kl 10.00 åter c:a 15.00.
Vi åker med båt från Saltholmen till Känsö c:a ½ tim. På Känsö blir det en guidad tur på 1½2 tim. Vi får höra om öns historia bl.a. var här en Karantänsstation 1816 -1934. Pestsjukhus,
observationssjukhus och två varumagasin byggda på konstgjorda öar med direktingång från båt.
En ‘Parlör’ byggdes för kommunikation med omvärlden, allt för att stoppa pest och sjukdomar.
Bygget startade 1816 och byggnaderna står kvar idag som ett mycket sevärt minne från förrförra
seklet!
Vi får se öns vackra natur samt får möjlighet att gå runt Känsö torn på utsidan. Känsö är militärt
område och det behövs specialtillstånd att besöka ön, så detta är en unik möjlighet.
Medtag matsäck.
Anmälan, som är bindande, senast 1 april till Marie Tilosius tel 031-526165.
OBS! antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller!
Varje medlem får ta med en extra person. Personer som var med på Känsöutflykten 2011 får
boka plats först efter den 20 februari.
Kostnad: 200:-/person insättes på Fyrsällskapets pg 1968420-8 inom 5 dagar från anmälan.
Glöm inte att ange ditt namn, medlemsnummer och Känsö-utflykten på inbetalningen!
Läs mer http://www.branno.nu/kanso.html.
12 maj Göteborg

		

Båttur i Sälö-fjord

Samling Koön, vid Färjan till Marstrandsön, lördag 12 maj kl 10.00. Åter c:a kl 14.
Vi gör en 4 timmars tur med den kulturmärkta fiskebåten, Svanen, runt i Sälö fjord med dess
fyrar och sjömärken. Vi blir guidade, av Kenneth Gustafsson som skrivit boken ”Strandhugg i
Sälöfjord”.
Vi planerar att gå bl.a. genom Albrektsunds kanal, passera Sälö fyr, Lekskär fyr och båk, kanske
Hättebergets fyr och Pater Noster. Hur vi går beror på vädret.
Vi gör strandhugg på Erholmen. Här tillverkades tidigare gas till de gasdrivna AGA-fyrarna.
Medtag matsäck.
Anmälan, som är bindande, senast 26 april till Kurt Toresson, tel. 0303-93941
OBS! antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller!
Kostnad: 325:-/person insättes på Fyrsällskapets pg 1968420-8 inom 5 dagar från anmälan.
Glöm inte att ange ditt namn, medlemsnummer och Sälö-utflykten på inbetalningen!
23 maj - 11 juni Kungälv

”FYRFALDIGT - leve fyrarna!”

Kulturhuset Mimer, Konsthallen, Kungälv 23 maj - 11 juni
Öppet mån-fre kl 11-19, lörd 11-15. För sommartider efter 1/6, ring 0303-238000.
Föreningen Ensfyrarnas vänner har satt ihop en bildutställning med foton och teckningar av
fyrar i vår närmaste skärgård, västkusten, norden och världen.
Svenska Fyrsällskapet medverkar. Biblioteket har samlat spännade böcker om fyrar.
Föreningen Ensfyrarnas vänner bildades 2010 med syftet att kunna bevara ett par farledsfyrar
på Fotö i Öckeröskärgården. Ännu är de tyvärr inte säkrade. Läs mer på www.ensfyrarna.se
Vernissage 23 maj kl 17- 19. Utställarna presenterar utställningen kl 18. Välkomna!

11

26 maj Göteborg

			

Utflykt till Djurö fyrplats i Vänern

Samling på parkeringen vid Läckö slott lördag 26 maj kl 10.00. Gemensam gång till bryggan,
ett par hundra meter och sedan båt c:a 2 tim, beroende på väder, till Djurö. Åter c:a kl 18.
Tillsyningsman för Djurö nationalpark, Anders Ydgren, kör oss ut till Ön. Vid fyren kommer
vi att ha en liten samling med anledning av att den nuvarande fyren i år fyller 100 år. Svenska
Fyrsällskapets ordförande Esbjörn Hillberg kommer att säga några ord och sätta upp en
minnesplakett på fyren.
Vi beser fyren, vandrar i Djurö nationalpark och äter vår medhavda matsäck. Båten går tillbaka
från Djurö kl. 16.00 och är åter vid Läckö c:a kl 18.
Kostnad: båtresa t/r Läckö-Djurö 500:-/person. Betalas vid ombordstigningen.
Anmälan, som är bindande, senast 1 maj till Marie Tilosius tel 031-526165.
Max antal: 20 personer ev. kan fler platser ordnas. Medlem får ta med en extra person.
2 juni Stockholm

Utflykt till Söderarms fyrplats

Avresa 09.45 med taxibåt från Räfsnäs (buss ankommer från Norrtälje).
I priset ingår: kaffe vid framkomsten, information om Söderarm och dess historia, besök på museet,
lunch med kaffe, visning av fyren. Bastun hålles varm för den som så önskar. Eftermiddagskaffe
serveras före avresan.
14.30 avresa från Söderarm, (transport till Norrtälje måste beställas för de som kom med buss
på morgonen).
Kostnad: 720:-/person.
Bindande anmälan senast 19 maj till Anngret Andersson tel: 0176-43212 eller
e-post info@soderarm.com.
För närmare upplysningar ring/maila Anngret eller Christer Nettelbladt, tel: 08-642 1776,
christernettelbladt@comhem.se.
2 juni Gotland

		

Utflykt till västra Gotland

Samling vid hamnen i Gnisvärd, lördag 2 juni kl 09.30, för att sedan bege oss till Kronholmen,
där vi kan bese fyrarna Skansudd och Utholmen. Därefter stannar vi vid Koviks fiskemuséum.
Därfter kör vi till Vivesholm där vi stannar för kafferast. Sedan tar vi oss till Ekstakusten där vi
stannar vid Kronvald för intagande av medförd matsäck. På återvägen besöker vi Beck och Rep
i Fardhem.
Anmälan till Jan Ströberg tel. 0498-271523, 0708-949694 eller
e-post jan.stroberg@ebox.tninet.se
18 augusti Väderöbod

Utflykt till Väderöbods fyrplats

(Reservdag 19 eller 25 aug om det blåser för mycket den 18:e.)
Samling i Hamburgsund lördag 18 augusti kl 10:00 vid fotbollsplanen 200 m norr om färjan
till Hamburgö. Beräknad återkomst till Hamburgsund kl 17.
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 få 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 550:-/person. Max 10 deltagare. (min 5)
Eventuellt kan vi ordna en andra båt. Då kan vi ta c:a 20 gäster.
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Anmälan senast den 1 augusti till Magnus Blomstrand, tel. 0732-305229 och därefter insättes
avgiften på 550:-/person på Föreningen Väderöbods postgiro 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 SV 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.

29 augusti - 1 september Bohuslänsresa		

Besök fyrar och bo på öar

Samling på Skaftö - Rågårdsvik onsdag 29 augusti kl 08.30 för avresa med buss kl 09.00 mot
Krokstrand. Möjlighet till påstigning vid Torp finns, ytterligare stopp längs E6 kan göras.
En fantastisk naturupplevelse, helt utöver det vanliga. En unik möjlighet att besöka Bohusläns
norra skärgård med sin röda granit, fyrar och små kustsamhällen.
Med vår bekväma passagerarbåt ”Windros” börjar vi vår resa i Krokstrand och tar oss därefter
söderut längs Västkustens skärgård mot Käringön som blir vår sydligaste angöringen. Då har vi
besökt och passerat charmiga kustsamhällen och stolta angöringsfyrar. Kosterhavets nationalpark m.m. Varje dag har vi mycket duktiga lokala guider ombord för att ni skall få fullständig
behållning av resan.
Mat och boende ingår liksom buss till Krokstrand.
Pris: 6.900:-/person med helpension i dubbelrum, enkelrum 7800:-.
I priset ingår: Buss- och båtresor, tre övernattningar inkl. linne och frukost, fyra luncher och tre
middagar. Måltidsdryck tillkommer.
Anmälningsavgift 2000 kr inbetalas innan 30 juni.
För detaljerat program och intresseanmälan kontakta:
Håkan Karlén, tel. 0705-861759, e-post hakan@bokenasbyran.se, eller
Kent Holmberg, tel. 0707-700335, e-post kent@fiskejulle.se, www.fiskejulle.se.

Medlemsavgifter 2012
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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Kallelse till Årsmöte 2012-03-17
Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 15:e årsmöte lördag 17 mars kl. 15.00.
Årsmötet hålls i Sjömanskyrkan, Stigbergstorget, Göteborg.
Efter årsmötet blir det ett föredrag eller bildvisning. Därefter kan de som så önskar inta en
gemensam middag på restaurang Henriksberg belägen c:a 150 meter ifrån Sjömanskyrkan.
Man betalar själv för middagen(se nedan).
Fyrsällskapets tröjor och kepsar finns till försäljning.
Du är varmt välkommen att delta i årsmötesförhandlingar och efterföljande program även
om du väljer att inte delta i måltiden på Henriksberg.

Program (ungefärliga tider):
14.00
15.00
15.45
17.00

Vi bjuder på kaffe och kaka då ni kommer
Årsmötesförhandlingar enligt nedanstående dagordning
Föredrag, fyrfilm eller fyrbilder, ev. föredrag av årets VIPP
Middag på Henriksberg

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 2012

Anmälan:
Anmälan till Göran Sernbo, tel. 031-280955 eller goran.sernbo@telia.com senast 2012-03-05.
Anmälan till middagen, (fisksoppa, inbakad fläskfilé, bordsvatten, kaffe och kaka) som kostar
250:- är bindande men vi uppskattar även din ”ej bindande” anmälan till årsmötet!

Hjärtligt Välkommen!
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Årsberättelse 2011 för Svenska Fyrsällskapet
Fyrsällskapet fyllde 15 år den 5 oktober 2011.

Fyrsällskapet har nu varit verksamt under mer än 15 år och vi firade vår 15:de högtidsdag både i
Stockholm och i Göteborg. Ingen av oss trodde nog från början i vår vildaste fantasi att vi skulle
växa och bli världens näst största fyrsällskap eller faktiskt det största per capita. Vi insåg inte
heller hur många aktiviteter vi skulle dra igång och allt arbete som vi skulle utföra vilket kanske
var lika bra för annars hade vi kanske funderat mer. Vi hade inte lyckats så väl om inte så många
frivilliga människor hade lagt ner ett mycket stort arbete. Troligtvis har även turen varit på vår
sida vilket brukar hända när man arbetar hårt. År 2011 blev ett jubileumsår med fyrtårtor och
annat gott samt trevliga presenter. En verkligt uppskattad present är det bra samarbete som har
utvecklats mellan Sjöfartsverket och Fyrsällskapet. Detta har bl.a. medfört att det finns hopp
om att bevara ännu fler fyrar. Dessutom får nu återigen våra medlemmar hyra Sjöfartsverkets
fritidsbostäder på olika fyrplatser vilket är mycket uppskattat.
Vi har under året gjort separata fyrbroschyrer för 10 olika välbesökta fyrplatser. Broschyrerna
har skänkts till respektive fyrplats där de även indirekt gör reklam för Fyrsällskapet. Dessutom
har vi tillverkat 6 olika fyrbokmärken med två fyrar på varje. Alla medlemmar har fått en sats
av både bokmärken och broschyrer genom specialnumret av Blänket (nr 2011:4). Vi har släppt
vad som hittills är klart i vår personaldatabas så att alla kan börja använda den via vår hemsida.
Vi hade ett rekordantal (12.200) besökare på Fyrdagen vilket är mycket uppmuntrande för
Fyrsällskapet, alla lokala fyrföreningar och Sveriges fyrar.
Långsiktigt är vår idé om den Nationell Fyrstiftelsen det viktigaste projektet som vi arbetar
med. Det görs framsteg hela tiden men det går långsamt då många myndigheter är involverade.
I ett nytt betänkande, Statens Offentliga Utredningar SOU 2011:31 sidan 219, skriver man om
Svenska Fyrsällskapets intressanta initiativ om en gemensam förvaltning i en nationell fyrstiftelse av det kulturarv som de svenska fyrarna utgör. Vi fortsätter idogt vår kontakt med berörda
myndigheter och regeringskansliet. Samtidigt arbetar vi med att färdigställa ett prospekt om
stiftelsen vilket vi skall använda vid våra dragningar för berörda intressenter samt när vi kommer
att träffa presumtiva sponsorer som behövs för att finansiera stiftelsen.

Medlemsutveckling

Medlemsantalet 2011-12-31 var 2863 st fördelade enligt följande:
Enskilda		

Föreningar

Företag		

2776		

74		

13		

Totalt
2863

234 nya medlemmar har tillkommit under året, 275 har lämnat sällskapet. Andelen kvinnor är
nu 32,6 %.
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Ekonomi & administration

Fyrsällskapet har år 2011 liksom under tidigare år utvecklats på ett positivt sätt och vår ekonomi är mycket god.
Våra administrativa system fungerar mycket bra. Vi gör utskick av beställningar omedelbart
efter det att vi erhållit betalning och detsamma gäller även för välkomstinformation till nytillkomna medlemmar. Som vi ofta har nämnt önskar vi dock att medlemmar informerade oss
bättre om adressbyte och andra ändrade uppgifter. Dessutom önskar vi få e-post adresser till
ännu fler av våra medlemmar. Vårt medlemsregister är kanske Fyrsällskapets viktigaste ägodel
och det skall därför innehålla rätt uppgifter.

Förtroendevalda i styrelsen och kommittéer

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

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

Styrelsen har haft två protokollförda möten under året inklusive ett tvådagars weekendmöte.
I dessa möten deltar även kommittésammankallande. Delar av styrelsen har haft några kortare
administrativa möten.
Olle Gunnarsson och Christer Lundgren har varit revisorer och Lars Norberg revisorssuppleant.
Valberedningen har bestått av Leif Lehmann, Jan-Bertil Sölvin och Rolf Wänn. Bertil Östling
har varit webmaster.
Följande kommittéer har arbetat under året:
Blänket - Redaktionen			
Maria Elsby, redaktör			
Leif Elsby					
					
Programkommitté Västkusten			
Marie Tilosius, sammankallande		
Mirja Lappalainen				
Göran Sernbo				
					
					

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

Programkotté Gotland
Jan Ströberg, sammankallande
Lars Flemström
Gunnar Sillén
Göran Storm
Eva Östman

Möten, föredrag, resor och utflykter

Den normala programverksamheten har lockat 962 deltagare. Drygt 1.700 har deltagit när vi
firat fyrfödelsedagar och c:a 12.200 besökte öppna fyrar under den Internationella Fyrdagen. Vi
har deltagit i båtmässor i Göteborg och Stockholm. Dessutom har vissa ledamöter på begäran
hållit externa välbesökta föredrag på olika platser. Vi vill också arrangera föredrag på många fler
platser i vårt land, förslagsvis någonstans vid Vänern, i Umeå och på någon annan plats i Norrland, men då behöver vi hjälp från våra lokala medlemmar eller lokala föreningar.
Programkommittéerna har under 2011 erbjudit följande aktiviteter:
								
Antal delt.
02-02 Stockholm		 Skärgården genom Sven Barthels ögon Rock Hansen, Granath
49
02-05 Göteborg 		 Båtmässan i Göteborg 5-13 feb..
02-23 Göteborg		 Hållö samt bildspel av en fyrresa
B. Wall, L-G. Itskowitz
65
02-23 Stockholm 		 Örn, säl och frusna fyrar		
Magnus Rietz
50
03-04 Stockholm		 Allt för sjön Stockholm 4-13 mars
03-08 Mariestad		 Fyrar vid Mariestad			
Lennart Högstedt
40
03-10 Malmö 		 Sjöövervakning i Öresund		
Lennart Andersson
10
03-16 Lysekil 		 Fyrar, fyrskepp och krigslotsning
Lars Zimmerman
30
03-16 Gotland		 Minfart. Albatross öde 1:a världskriget Svante Hedin
30
03-26 Stockholm		 Årsmöte samt visning Sjöhistoriska museet		
42
03-31 Göteborg		 Azorernas fyrar, natur och kultur, resa Inställt, för få anmälda
0
04-05 Göteborg		 Fyrar, fyrskepp och krigslotsning
Lars Zimmerman
59
04-13 Stockholm		 Understen			
Marianne Brus
40
04-14 Karlskrona		 Hur hitta i land utan kompass, GPS
25
04-27 Göteborg		 Fyr i ångmaskin			
I. Kronhamn, E. Hillberg
16
05-07 Skåne		 Utflykt till Sandhammarens fyrplats
A. Nilsson, B. Perzon
15
05-07 Gotland		 Utflykt till Stora Karlsö, övernattn. 7-8/5 Jan Ströberg
19
05-14 Göteborg		 Utflykt till Känsö			
Krister Karlsson
46
05-29 Göteborg		 Utflykt till Hållö fyrplats		
Bengt Wall
18
06-17 Göteborg		 Vänerfyrresa 17-19/6			
Inställd, för få anmälda
0
07-16 Lungö		 Lungö 150-års dag			
Fam. v. Post och Norlin
200
08-20 Kullen		 Kullen 450-års dag			
Länsstyrelsen
1500
08-21 Stockholm		 Utflykt till Söderarm			
Anngret Andersson
32
08-21 Sverige		 Internationella Fyrdag/helg 20-21/8
12200
08-24 Göteborg		 Bohuslän båtfyrresa			
K. Holmberg, H. Karlén
20
08-27 Simrishamn		 Visning Kustbevakningsfartyg KB202		
7
08-28 Göteborg		 Utflykt till Bråtens nya fyr i Åsa
Mats Berggren
16
17

								
Antal delt.
09-03 Gotland		 Utflykt fyrar N + NO Gotland
Jan Ströberg
13
09-10 Göteborg 		 Segling till Tylö fyrplats			
Anders Röös
40
09-10 Simrishamn		 Sandhammarens fyr + räddningsstat. Arne Nilsson, inställt
0
09-12 Lidköping		 Lidköpings fyr 100-års dag		
Esbjörn Hillberg
15
09-12 Lidköping		 Fyrhistoria och Vänerns fyrar
Esbjörn Hillberg
27
09-18 Stockholm		 15-års jubileum på Finngrundet
U. Schloss, E. Hillberg
48
10-05 Göteborg		 15-års jubileum, Fyrpersonal,
M. Elsby B. Svanholm
56
			 Fotö ensfyrar, bok			
R.A. Håkansson
10-11 Stockholm 		 Hållö fyrplats, Bengt Wall		
Inställt p.g.a. sjukdom
0
10-22 Ystad		 Sjöräddning på Sydkusten		
10
10-26 Karlshamn		 Mot obruten horisont			
Carsten Hedlund
32
11-08 Gotland		 Vit magi när havet stelnar, bildspel
Magnus Rietz
30
11-15 Göteborg		 Nidingens fyrplats			
Mats Johansson
27
11-22 Stockholm		 Räddningen av Märkets fyr		
Håkan Lindberg
50

Årsmötet

Årsmötet ägde rum den 26 mars på Sjöhistoriska museet i Stockholm och 42 medlemmar deltog.
Innan årsmötet bjöd Sjöhistoriska museet samtliga deltagare på en guidad tur av museet.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar utdelades 2011 års VIPP till Maria och Leif Elsby.
Maria framförde deras varma tack till styrelsen och Fyrsällskapet för den fina utmärkelsen,
och redogjorde för hur de under en rad av år nu bedrivit sitt viktiga arbete med insamling och
sammanställning av uppgifter kring fyrpersonal och deras historia.
Ordförande förklarade årsmötet avslutat och framförde sitt stora tack till samliga ledamöter
för deras insatser för föreningen under det gångna verksamhetsåret och speciellt till Margret
Mårtensson som efter att ha verkat som Fyrsällskapets kassör under 6 år avgick ur styrelsen.
Dagen avslutades sedan med ett intressant föredrag av Klas Helmersson om fyrskepp i allmänhet,
och särskilt om Fyrskeppet Finngrundet och dess historia. Därefter avåts en gemensam middag
med trevlig samvaro i museets restaurang.

Årets VIPP

Årets VIPP 2011 utdelades till Maria och Leif Elsby med följande motivering:
”För 10 år sedan, år 2001, valdes Maria som redaktör/sammankallande och hennes make
Leif som ledamot i Svenska Fyrsällskapets redaktionskommitté. Sedan dess har Maria, med
teknisk hjälp av Leif, arbetat nästan heltid med förbättring, utveckling och framställning av
Fyrsällskapets synnerligen omtyckta tidskrift Blänket.
År 2008 började Fyrsällskapet ett unikt mångårigt projekt med att kartlägga och registrera all svensk
fyrpersonal genom tiderna inkl. deras tjänstgöringshistoria och familjer. Maria och Leif är också
ansvariga för detta projekt. En liknande folklivsforskning har aldrig någonsin gjorts inom fyrområdet. De
kontaktar fyrpersonal och deras släktingar, besöker arkiv och pastorsexpeditioner samt fotograferar av
dokument och registrerar all information i Fyrsällskapets ovärderliga databas, som med tiden kommer
att innehålla hela Sveriges fyrpersonal (c:a 6.000) och deras familjemedlemmar (c:a 20.000).
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Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Maria och Leif Elsby ”Årets VIPP 2011” visa sin
uppskattning av deras mycket omfattande ideella arbetsinsatser och stora engagemang med
Blänket, Fyrpersonalregistrering, fyrbroschyrer och annat arbete som de utför för Svenska
Fyrsällskapet.”

Hemsidan www.fyr.org

Under året har en del nya fyrfotografier tillkommit samt uppdatering av information och länkar till diverse intressanta fyrartiklar i pressen. Antal besökare under perioden 2010-12-05 till
2011-12-04 uppgick till 174.983 med besökare från 100 länder. 479 besökare per dag. Föreningens sökbara databas över svensk fyrpersonal genom tiderna har lagts ut. Fler bilder och
notiser välkomnas.

Blänket

Då Svenska Fyrsällskapet firat 15-årsjubileum har Blänket utkommit med ett extra nummer.
Under 2011 har alltså 5 nummer publicerats. Extranumret har innehållit de 10 separata fyrfoldrar som hittills getts ut av Fyrsällskapet. Alla nummer har varit i färgtryck och illustrerade
med fler bilder än under tidigare år. Bilderna har varit av både äldre och nytagen karaktär. Alla
Blänket, bortsett från Årsboken, har innehållit maximalt antal sidor (52 inkl. omslag). Även
under 2011 har omslagsbilderna hämtats från det lilla bildarkiv som medlemmar varit vänliga
nog att skicka in fyrbilder till. Engagemanget hos medlemmarna har varit stort trots att ingen
ersättning bortsett från äran utgått.
Inflödet av artikel- och bildbidrag har glädjande nog även i år ökat liksom telefon-, brev- och
mailkontakter med medlemmar och ännu icke medlemmar som haft mycket att berätta. En
del kommer så småningom att publiceras i Blänket. Artiklar, som beskriver medlemmars fyrresor till mer eller mindre avlägsna platser, har blivit populära och verkar vara en uppskattad
inspirationskälla. På första plats i popularitet ligger dock fortfarande artiklar som behandlar
fyrplatslivet.
Redaktören har tacksamt tagit emot tidningsurklipp och andra former av rapporter ang. vad
som hänt på fyrfronten runt om i landet och i världen. Dokumentationen av hur man levde
på fyrplatserna förr har fortsatt och fortsätter. För vart år som går blir denna dokumentation
mer och mer angelägen då de som minns både blir äldre och färre. Fyrtekniska artiklar har det
varit sparsamt med under året. Det skulle vara bra om insändandet av sådana liksom aktuell
fyrinformation ökade.
Ett stort tack till Er alla som på olika sätt bidragit till att Blänket blivit vad det blivit under
2011. Tacket riktar sig inte minst till de personer som så engagerat ställt upp som ”bollplank”
för redaktören.

Dokumentation av fyrpersonal

Dokumentationen av fyrpersonal, som startade i maj 2008, fortsätter. Den 5 oktober, exakt på
15-årsdagen av Svenska Fyrsällskapets bildande, gjordes registret tillgängligt för allmänheten på
Internet. Releasen uppmärksammades i både dags- och fackpress och har resulterat i ett stort
inflöde av kompletteringar av faktauppgifter och bildmaterial. Registret är långt ifrån klart och
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de uppgifter som hittills publicerats i databasen omfattar f.n. c:a 3500 personer varav c:a 900
varit verksamma inom fyrväsendet, övriga är föräldrar och barn. De inkomna uppgifter som
ännu inte återfinns i databasen lagras i ett bakomvarande register tills de är verifierade och mera
kompletta. Här kan också eventuellt finnas ytterligare upplysningar som p.g.a. personuppgiftslagen inte kunnat publiceras.
Det har varit oerhört väsentligt med de uppgifter som anhöriga/bekanta lämnat. Dessa kontakter har ökat lavinartat under året, men det behövs ändå att fler ”fyrsläktingar” hör av sig. Bildgalleriet i databasen har kunnat utvidgas men oerhört mycket saknas fortfarande.
Under året har besök gjorts på Sjöfartsverkets arkiv i Norrköping samt bibliotek. I övrigt har det
material som tidigare insamlats på olika arkiv bearbetats och införts. Många har tagit kontakt för
att få uppgifter om sina släktingar eller bekanta som verkat inom fyrväsendet. Det publicerade
dokumentationsmaterialet ligger nu på vår hemsida www.fyr.org under ”Fyrpersonal”. Man kan
där söka både på fyrplats och person.
Projektet har drivits och drivs av Maria Elsby med hjälp av Leif Elsby. Hittills har c:a 4000 timmar av helt ideellt arbete lagts ner på projektet.

Fyrbroschyrer

Svenska Fyrsällskapet har under året tagit fram 10 stycken 4-sidiga fyrbroschyrer för: Bjuröklubb,
Högbonden, Örskär, Svenska Högarna, Finngrundet, Landsort, Stora Karlsö, Ölands Södra
Udde, Kullen och Vinga. Broschyrerna har skänkts till de lokala fyrföreningarna på respektive
plats och blivit mycket uppskattade av besökarna. Anledningen till att vi har utvecklat dessa
broschyrer är att vi önskar göra Svenska Fyrsällskapet och Sveriges fyrplatser mer kända bland
allmänheten. Vi har dessutom börjat utveckla broschyrer för ytterligare 8 välbesökta fyrplatser
nämligen: Bönan, Gotska Sandön, Ölands Norra Udde, Garpen, Sandhammaren, Smygehuk,
Hallands Väderö och Hållö.

Föreningen Fyrtillsyn Gotland

Föreningen, vars grundare är Svenska Fyrsällskapet och hembygdsföreningarna: Havdhem
(Näsrevets fyr), Hoburg (Valars fyr), Fårö (Fårö Norsholmens fyr), Lau (Laus Holmars fyr) och
Östergarn-Gammelgarn (Östergarnsholm Västra fyr) samt en privat markägare (Heligholmens
fyr) fortsätter sina aktiviteter med de övertagna fyrarna. Man har under året kommit ut med
en trevlig färgbroschyr, har börjat utveckla hemsidan www.fyrtillsyngotland.se samt gjort
insamlingsbössor i form av ljuslyktor som används på fyrplatserna.

Film om svenska fyrar

Inspelningsarbetet för filmen om Gotska Sandön, Nidingen och Örskär är helt klar. Vi har erbjudit den gratis till våra större TV stationer men inte fått något positivt besked hittills.

Mottagna gåvor

Sjöfartsverket uppvaktade Svenska Fyrsällskapet när vi firade vår 15 åriga födelsedag i Göteborg
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5 oktober 2011. Detta skedde i samband med pressvisning av vår personaldatabas. Representanter för Sjöfartsverket var Jon Granstedt och Christian Lagerwall och de överlämnade en gammal mycket välputsad klippapparat som var monterad på en träplatta med en skylt på vilken
följande var ingraverat:
”Till Sv. Fyrsällskapet på 15-års dagen 2011-10-05. För det värdefulla arbete som Maria Elsby
genomfört med tillskapandet av fyrpersonaldatabasen. Sjöfartsverket.”
Böna Hembygdsförening har givit oss en penninggåva som kommer väl till användning, tack.
Katarina Massara har skänkt oss ett fack av en lins vilket vi uppskattar, tack Katarina.

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 2011 fyllde Lungö (150), Kullen (450) och Lidköping
(100). Vi hade representanter som uppvaktade samtliga fyrar vars födelsedagar firades av 200,
1500 respektive 15 födelsedagsgäster. De 2 privata ägarfamiljerna på Lungö bjöd gästerna på
våfflor med grädde och sylt samt kaffe eller saft. Länsstyrelsen i Skåne bjöd Kullens gäster på
kaffe, kakor och saft.
Svenska Fyrsällskapet arrangerade den 20-21 augusti 2011 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. Vi slog med råge tidigare besöksrekord och hade c:a
12.200 besökare på 72 öppna fyrar vilket är helt otroligt. De 6 platser som hade flest besökare
var: Kullen med c:a 4.000, Finngrundets fyrskepp med 1.142, Morups Tånge med 615, Bönan
och Ölands Norra Udde med 500 vardera och Sandhammaren med 490 besökare.
Svenska Fyrsällskapet har, som medlem i och en av grundarna av World Lighthouse Society,
(www.worldlighthouses.org), fortsatt sitt internationella arbete. Föreningen har drygt 200 medlemmar från hela världen och ger kvartalsvis ut ett medlemsblad. På föreningens hemsida finns
också mängder av fotografier på svenska fyrar inlagda.
Styrelsen vill avslutningsvis varmt tacka 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.			
Mats Johansson sekr.				
Tommy Asplund				
Lennart von Post				
Dan Thunman
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Hans Rutberg v. ordf.
Ingrid Sernbo kassör
Mikael Engqvist
Ulf Schloss

Bokslut år 2011
Preliminär resultatrapport perioden 2011 01 01 - 2011 12 31 (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

549 506
17 450
12 000
23 340
2 370
170
260
2 411
16 045
88

Summa intäkter

623 640
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Kontorsmateriel
Datorutgifter
Porton & Paket
Gireringar
Tryckning och kopiering
Sammankomster
Styrelsen/Funktionärer
Hyreskostnader
Programkommitté Stockholm
Programkommitté Västkusten
Reseersättningar
Blänket tryckning
Blänket distribution
Båtmässa Stockholm
Båtmässa Göteborg
Fyrfilm
Fyrbevarande SjöV
Reklamsaker
15-årsjubileum
PR/Fyrskyltar m.m.
Stipendium
Diverse kostnader

9 625
15 202
15 057
6 275
8 952
5 558
42 296
17 353
10 000
10 370
42 377
112 190
53 069
13 271
1 022
20 000
23 124
36 041
53 297
1 661
2 048
24 476

Summa utgifter

523 264

Beräknat resultat 2011

100 376

Preliminär balansrapport perioden 2011 01 01 - 2011 12 31 (Kr)
Tillgångar

Ing balans

Förändring

Utg balans

Postgiro
Bank

342 883
1 143 778

-200 624
301 000

1 444 778

Summa tillgångar

1 486 661

100 376

1 587 037

Eget kapital

1 486 661

100 376

1 587 037

Summa skulder och eget kapital

1 486 661

100 376

1 587 037

142 259

Skulder och eget kapital

Årets resultat

100 376

SUMMA UTGIFTER OCH ÅRETS RESULTAT

623 640

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

200 000

Göteborg 2012-01-02
Ingrid Sernbo, kassör

23

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

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

25

Mikael Engqvist

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, S:t Olofsgatan 50 B, 753 30 Uppsala, tel. 018-126625
Mats Johansson, Gathes väg 127, 439 36 Onsala, tel. 0300-60310
Ingrid Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel. 031-280955
Tommy Asplund, Mariebergsgatan 4, 136 68 Vendelsö, tel. 0731-807300
Mikael Engqvist, Norrgården 1, Västra Lagnö, 184 96 Ljusterö, tel. 08-5424 3454
Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel. 0611-18790
Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, 4 tr., 131 35 Nacka, tel. 08-716 7492
Dan Thunman, Malma Bergsväg 25, 756 45 Uppsala, tel. 018-303932

Webmaster
Bertil Östling, Kärrgränd 5, 162 46 Vällingby, tel. 08-761 6109,
e-mail: bertil.oestling@glocalnet.net
Blänket - Redaktion
Redaktör
Maria Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
Programkommitté Stockholm
Sammank.
Christer Nettelbladt, Högbergsgatan 83 5tr., 118 54 Stockholm, tel 08-642 1776
Tommy Asplund, Mariebergsgatan 4, 136 68 Vendelsö, tel. 0731-807300
Marianne Brus, Bjuröskaten 2471, 740 71 Öregrund, tel. 0173-36207
Ulla Ericson, Folkungagatan 104 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
Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel. 08-5302 3810
Programkommitté Sydsverige
Sammank.
Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel. 046-141436
Weikko Alsterfalk, Ragnabovägen 61, 385 42 Bergkvara, tel. 0486-20016
Lennart Andersson, Granats väg 21, 231 79 Smygehamn, tel. 0410-29099
Carina Ask-Christensson, Fasanvägen 6, 232 52 Åkarp, tel. 040-464860
Björn Holgersson, Östra Torpvägen 10, 371 60 Lyckeby, tel. 0455-26960
Jens Jernmark, Vårvägen 15, 374 30 Karlshamn, tel. 0454-17685
Helén Nicklasson, Egilsgatan 6, 371 38 Karlskrona, tel. 0455-27666
Åke Persson, Box 14047, 200 24 Malmö, tel. 040-493256
Berny Perzon, Kornvägen 3, 274 61 Rydsgård, Tel. 0411-44313
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Programkommitté Västkust
Sammank.
Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
Mirja Lappalainen, Allhelgonagatan 3, 415 13 Göteborg, tel 031-468677
Göran Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel 031-280955
Programkommitté Gotland
Sammank.
Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523
Lars Flemström, Box 119, 620 16 Ljugarn, tel. 0498-493085
Gunnar Sillén, Storgatan 72, 624 48 Slite, tel. 0498-220251
Göran Storm, Lau Gumbalde 178, 623 62 Ljugarn, tel. 0498-491088
Eva Östman, Hässle Östergarn, 620 16 Ljugarn, tel. 0498-52231
Revisorer
Suppleant
Valberedning
Sammank.

Olle Gunnarsson, Rödeviksvägen 32, 434 92 Vallda, tel. 0300-28194
Christer Lundgren, Östra Arvidsgårdsvägen 53, 439 92 Onsala, tel. 0300-63940
Lars Nordberg, Doktorsvägen 6, 436 50 Hovås, tel. 031-912519
Leif Lehmann, Linnégatan 47, 413 08 Göteborg, tel. 031-244810
Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, 122 41 Enskede, tel. 08-722 7612
Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel. 08-5302 3810

Klubbmärken, tröjor mm
Du kan köpa nedanstående klubbgrejor genom att sätta in pengarna på vårt PG konto nr
1968 420-8 samt skriva på talongen vad du önskar köpa. Innan du beställer tröjor var vänlig
kontakta Ulla Hillberg 031-972148, email: ulla@hillberg.com för att reservera rätt storlek och
modell. Portot inom Sverige är beräknat för endast ett exemplar per artikel. Kontakta oss därför
om du beställer flera saker samtidigt för detta kan förändra portot både positivt och negativt.
Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar, pris inkl. porto om medlem
180:-, ej medlem 230:- (extra porto för: Europa 45:-, utom Europa 55:-)
Om fyrar-de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, pris inkl. porto 90:- (extra porto:
Europa 45:-, utom Europa 55:-)
Fyrhandbok + Om fyrar, båda böckerna, pris inkl. porto om medlem 210:-, ej medlem 260:(extra porto Europa 105:-, utom Europa 135:-)
Fyrkortlek svenska fyrar, 52 + 3 kort, pris inkl. porto om medlem 40:-, ej medlem 50:- (extra
porto: Europa 20:-, utom Europa 25:-)
Klubbnål i emalj med logo 35:- inkl. porto (extra porto utomlands 5:-)
Tygmärke broderat (6 cm högt) 35:- inkl. porto (extra porto utomlands 5:-)
Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo 15:- inkl. porto (extra porto
utomlands 5:-)
Bokmärken av tjock papp, 6 olika med 2 fyrar på varje, 15:- inkl. porto för alla 6 (extra porto
utomlands 5:-)
T-shirt vit, transfer logo vänster arm, dam- eller herrmodell, olika storlekar, 130:- inkl. porto
(extra porto: Europa 25:-, utom Europa 35:-)
Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam- eller herrmodell, olika storlekar, 240:inkl. porto (extra porto: Europa 45:-, utom Europa 55:-)
Keps, marinblå, broderad logo, 110:- inkl. porto (extra porto: Europa 20:-, utom Europa 25:-)
27

Dina kontaktpersoner i våra programkommittér
Stockholm
Christer Nettelbladt, Högbergsgatan 83 5tr., 118 54 Stockholm, tel 08-642 1776
Västkust
Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
Sydsverige
Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel. 046-141436
Gotland
Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Vi vet att Blänket studeras av flera som inte är medlemmar i Fyrsällskapet. Många
hör av sig för att fråga hur man blir medlem och om det är några speciella krav.
Naturligtvis inte! Människor är intresserade av fyrar och Svenska Fyrsällskapet är
en allmännyttig ideell förening som är öppen för alla.
Årsavgift för enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt
medlemsregister. Majoriteten av medlemmarna är enskilda personer intresserade
av fyrar och fyrhistoria.
Som medlem får du vår mycket uppskattade tidning Blänket i färg fyra
gånger per år. Tidningen är fylld med många intressanta illustrerade artiklar och
nyheter om våra fyrar.
När du har betalt din medlemsavgift sänder vi dig ett välkomstbrev
innehållande våra klisterdekaler, det senaste numret av Blänket samt det senaste
numret innehållande verksamhetsberättelse, medlemsmatrikel, etc.
Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt kortare och längre fyrresor. Du är
mycket välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också
kan läsa om på vår hemsida www.fyr.org.
						

Esbjörn Hillberg

