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Svenska Fyrsällkapets styrelse framför Dahlénmuseet
i Stenstorp, 5 okt 1996. Från vänster: Johnny
Söderlund sekreterare, Harry SelImann suppleant,
Esbjörn Hillberg ordförande, Christian Lagerwall vice
ordförande, Dan Thunman redaktör, Magnus
Blomstrand kassör och längst ner till höger Magnus



Rietz suppleant
Foto: J. Söderlund

Ordförandes sektor

Bästa fyrvän, välkommen till Svenska Fyrsällskapets
första medlemsblad. Såhar då en av mina drömmar
gått i uppfyllelse. Svenska Fyrsällskapet har bildats
och verkligen fått ett mycket gott mottagande och en
flygande eller kanske man skall säga lysande start.
Tanken på ett svenskt fyrsällskap började redan för
cirka tre år sedan under min tid i England eller kanske
i mitt undermedvetna för fem år sedan då jag började
samla fyrlitteratur. Genom mitt samlande fick jag
fantastiska kontakter i hela världen med underbara
människor som samlade på allt som tänkas kan med
fyranknytning. Det fanns även fyrföreningar i många
länder som underlättade kontakterna för alla
intresserade. Dock fanns ingen förening i Sverige som
sysslade generellt med fyrar utan endast föreningar
för bevarandet av enskilda fyrar. Sverige har ju under
alla tider varit en av de mest framgångsrika länderna i
världen i fyrhistoria och fyrutveckling men det fanns ej
någon fyrförening. Jag bestämde mig därför att jag
skulle försöka grunda en Svensk fyrförening när jag
flyttade hem till Sverige.
Jag flyttade hem i början av augusti 1996 men
dessförinnan, i slutet på juli, skrev jag till cirka 20
människor av vilka jag endast kände 4 och frågade om
de var intresserade. Jag fick senare kontakt med och
tillskrev ytterligare cirka 25 stycken. Svaren var till 75
% positiva och jag skrev ett annat brev och inbjöd till
ett konstituerande möte på Dalénmuseet i Stenstorp 5
oktober 1996.Till min stora glädje kom 25 personer
och vi kunde välja en styrelse samt antaga
interimsstadgar för Svenska Fyrsällskapet. Första
steget var klart! Nu har det verkligt roliga men även
omfattande jobbet att bevisa för alla vad Svenska



Fyrsällskapet vill och kan uträtta börjat. Vi har blivit
uppmuntrade avett mycket stort intresse från enskilda
personer, "Rädda Fyrföreningar", Sjöfartsverket, med
flera. Svenska Fyrsällskapet har nu mer än 100
medlemmar efter mindre än ett halvårs verksamhet.
De flesta sjötidningar i Sverige har skrivit lite om oss
och vi är även nämnda i utländska fyrtidningar. Vi har,
trots att de ej kan läsa svenska, en medlem i USA och
tre i England och har blivit kontaktade av flera icke
svenskar som önskar få kontakt med våra
medlemmar. När du läser detta har vi haft minst två
välbesökta, uppskattade allmänna möten med
fyrföredrag. Vi hoppas även kunna genomföra ett par
fyrbesök under våren, ett på Nidingen och ett på
någon annan fyr. Vi har även startat ett projekt att
utveckla en fyrbesökshandbok. Meningen är att boken
skall beskriva omkring 100 svenska fyrar med en bild,
lite teknisk data, historia samt instruktioner hur man
kan besöka fyren med
vägbeskrivning, kontaktperson, etc. I samma handbok
skulle vi även vilja ge information om alla "Rädda
Fyrföreningar" i Sverige. Vår förhoppning är att boken
kan publiceras innan sommaren men det kan hända
att det kommer att ta längre tid innan den blir färdig.
Boken innebär naturligtvis även ett finansiellt
åtagande så vi kan eventuellt behöva hitta några
sponsorer innan den kan publiceras. Tanken är
därefter att boken skulle kompletteras och uppdateras
vartannat år och om möjligt senare givas ut i en
engelsk version. Som du ser så föregår det en hel del
aktiviteter som pågår och vi kommer att hålla dig
informerad genom våra normala utskick och genom
vårt medlemsblad som tillsvidare skall komma ut två
gånger per år. Min och hela styrelsens förhoppning är
att Svenska Fyrsällskapet skall fortsätta att växa och
ha mellan 200-300 medlemmar vid årets slut, att vi
skall kunna erbjuda alla medlemmar många
intressanta och trevliga aktiviteter som skall
arrangeras över hela Sverige och att vi skall öppna



nya kontaktmöjligheter över hela världen för våra
medlemmar. Vår förhoppning är också att många
kommer att kontakta oss men fler idéer och
synpunkter på sällskapets verksamhet. En av mina
bekanta föreslog att Svenska Fyrsällskapet skulle vara
"Sällskapet för lysande människor med karaktär". Låt
oss i alla fall arbeta för och hoppas att vi blir ett
lysande sällskap där vi alla kommer att ha mycket
trevligt även om vi ibland har en dålig karaktär.
Hälsningar
Esbjörn

Fyrmöte i Göteborg

Så har det då hänt! Efter mindre än 2 månaders
verksamhet har Svenska Fyrsällskapet haft sitt första
möte med föredrag och trevlig samvaro.
Hela 40 personer (12 kvinnor och 28 män) kom till vår
stora glädje till Sjömanskyrkan i Göteborg den 2
december 1996 för att höra förre Fyrdirektören och
chefen för Västra Distriktet Harry Sellmann hålla ett
mycket uppskattat föredrag benämnt "Från Alexandria
till Trubaduren, fyrarnas historia". Esbjörn Hillberg
presenterade även Svenska Fyrsällskapet och
styrelsens idéer för kommande aktiviteter.
Efter föredraget inmundigade vi alla mycket goda
landgångar, öl, kaffe och kakor. Vissa medlemmar
hade tagit med överblivna fyrböcker till försäljning och
allt såldes. En medlem förevisade sin utsökta
fyrfrimärks- samling, två medlemmar förevisade
mycket vackrafyrakvareller och tecknade/färglagda
fyrvykort. Vi diskuterade även möjligheterna att
arrangera en konstutställning med medlemmarnas
fyrkonstverk. Flera yngre medlemmar intervjuade
äldre fyrvaktare om allt från livet på fyrar och fyrskepp
till vilka oljor man använde som bränsle i fyrarna.
Under kvällen bearbetade även tillsy- ningsmannen på
Nidingen, Berndt Jonasson många mötesdeltagare om
att vi skulle anordna ett möte på Nidingen under



senvåren. Tilläggas kan att hans uppgift att övertala
medlemmarna inte tycktes vara så svår så nu får vi
börja planera. Mängder av nya kontakter knöts men
tyvärr måste den trevliga kvällen avslutas vid 22-tiden.
Kvällen och antalet deltagare överträffade våra mest
optimistiska förväntningar, gav inspiration och
mersmak samt uppmuntrade oss till att försöka
arrangera många fler aktiviteter.
Esbjörn Hillberg 1996-12-07

Ny litteratur om fyrar
I årsboken Rospiggen 1997, utgiven av Roslagens
Sjöfartsminnesförening, finns en uppsats om Björns
fyrplats 1 i norra Uppland. Fyrplatsen anlades år 1859
och har sedan dess haft flera olika typer av
fyrbyggnader. I likhet med flera andra fyrplatser ligger
Björns : fyrplats ensligt till i kustbandet, vilket medfort
stora mödor for de familjer som levt där. Fyrplatsen
avbemannades år 1968 men den höga betongfyren
från 1956 är fortfarande i drift. Uppsatsen är skriven
av undertecknad och behandlar bl.a. fyrplatsens
bebyggelsehistoria och de f6rutsättningar som
fyrfamiljerna haft på platsen.

Dan Thunman 







MÖTE OM INDRAGNING AV PERSONAL VID ,
FYRPLATSER

Med anledning av den planerade indragningen av
personal vid olika fyrplatser planerar representanter
från Landsort och Söderarm en uppvaktning på
Sjöfartsverket den 9 april.

Kontaktpersoner är

Från Landsort: Lars Wallin tel 08- 520 340 66
Gösta Larsson tel 08- 52034035

Från Söderarm: Konny Brintler te10176-44110



UPPSALAS ENDA FYR RESTAURERAD

För att markera inloppet till Fyrisån lät Uppsala stad år
1929 uppföra Flottsunds fyr . Fyren består av en ca 6
m hög vitmålad järnkonstruktion vilande på en sockel
av huggen sten. I toppen finns en tidstypisk AGA -
apparatur som fortfarande drivs med acetylengas.
Lysvidden är 4,8 nautiska mil.

Sedan fyren uppfördes har sjöfarten till Uppsala hamn
avsevärt minskat, varför fyren ifrågasatts. Fyren
släcktes i början av 1990-talet och underhållet
upphörde. Därefter började fyren rosta samtidigt som
stenfundamentet fick skador i form av
frostsprängningar. Förra året var fyren i ett uselt skick
och skulle plockas ned för gott.

Dessa planer kom emellertid att ändras radikalt. Den
kommunala projektgruppen " ÅrikeFyris" ansåg fyren
vara värd att bevara för framtiden. Fyren utgör en viktig
symbol för Uppsalas sjöfart och är dessutom
kulturhistoriskt intressant. Med anledning av den under
senare år utökade turisttrafiken på Ekoln med typ äldre
ångbåtar, finns ett ökat behov av att ha fyren kvar.
Kommunen valde därf6r i stället att restaurera fyren.
Järnkonstruktionen togs ner, blästrades och ströks med
flera lager blymönja och vit oljefärg. Stenfundamentets
skadade delar murades om varefter järnkonstruktionen
och fyrapparatur åter kom på plats. Under hösten 1996
kunde så Uppsalas enda fyr på nytt tändas. Fyren ägs
och underhålls " av Uppsala kommunt, Tekniska
kontoret.

Dan Thunman





Utländska fyrtidningar, fyrföreningar, etc

I andra länder speciellt i USA och England finns det en
mängd fyrtidningar ,museer, etc. som kan vara kul att
känna till . Här får du ett litet axplock:

Lighthouse Digest,

Tim Harrison, PO Box 1690, Wells, Maine 04090,USA.
Tel 207 646 0515, Fax 207 646 0516. Utkommer 12
ggr. per år, varje nummer cirka 32 sidor, pren.avgift
$40 per år. För pren.avgiften får du även 2 kataloger
(50 sidor) med bara fyrprylar varje år.
Lighthouse Digest har även en enorm shop där du kan
se och köpa fyrprylar
Antagligen världens främsta fyrtidning men 80-90%
handlar om USA. Den informerar även om alla
fyrträffar i USA (det är en uppsjö av sådana)

Lamp (Association of Lighthouse Keepers),
Pam Shippey, 2 Queen's Cottages, Queen's Road,
Lydd, Kent TN29 9DN, England. Tel 01797-320014
Utkommer 4 ggr. per år, varje nummer cirka 20 sidor,
medlemsavgift £ 12.50 per år Många medlemmar är
fyrvaktare, medlemsbladet innehåller mycket fyrfakta,
fyrhistorier, etc

Leading Lights,
Peter Williams Associates, Haven Lightships, Milford
Marina, Milford Haven,
Pembrokeshire, Wales SA73 3AF, England. Tel
01646-698055 eller 698825
Utkommer 6 ggr. per år, varje nummer cirka 60 sidor,
pren.avgift £ 24.50 eller $40 per år Tidningen har
mycket om fyrskepp och många tekniska berättelser.

Seamark (tidning),



Derrick Jackson, 46 Berkeley Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 3SJ
England. Tel 01509-230577 Utkommer 12 ggr. per år,
varje nummer 8 sidor,
pren.avgift £ 15 per år Seamark innehåller mycket om
fyrfrimärken/ -poststämplar och andra fyrsamlarprylar

Seamark (frimärkskatalog),
Keith Hall, Church Cottage, Leigh, Sherborne, Dorset
DT9 6HL, England. Tel 01935-872117 Katalogen
(lösbladssystem) med alla världens fyrfrimärken inkl.
information kostar £ 22

Leuchtfeuer,

Klaus Kern, Pestalozzistrasse 28, D-65428
Rüsselsheim, Tyskland. Tel 06142-81607
Utkommer 3 ggr. per år, varje nummer cirka 40 sidor,
pren.avgift Dmark 30 per år Tidningen innehåller
mycket teknisk fyrinformation men även
bokrecentioner, etc

Shore Village Museum,

Ken Black, 104 Limerock Street, Rockland, Maine
04841, USA. Tel 207 594 0311,  Fax 207 594 9481
Ken Black som är en pensionerad US Coast Guard
fyrvaktare startade detta kanske världens främsta
fyrmuseum 1977. Du kan köpa alla amerikanska och
andra fyrböcker genom museet. Du får som kund även
en årlig boklista och 2 årliga 8-sidiga mycket trevliga
newsletters.

The United States Lighthouse Society,

Wayne Wheeler, 244 Kearney Street-Fifth Floor, San
Francisco, CA 94108, USA. Tel 415 362 7255 För
medlemsavgiften $35 får du tidningarna Keeper's Log
och Bulletin Newsletter. Föreningen är världens



största fyrförening med mer än 20.000 medlemmar
och 5 anställda Övriga föreningar. Det finns ett flertal
andra fyrföreningar och tidskrifter speciellt i USA som
du kan finna kontaktadresser till om du söker på
internet under "Lighthouse"
Några Museer. Om du åker till England kan du besöka
följande två mycket trevligamuseer:

Trinity House National Lighthouse Museum,

Wharf Road, Penance TR18 (nära Lands End), Tel
01736 60077, öppettider dagligen 11.00-17.00 mars-
oktober el. enligt överenskommelse

Scotland's Lighthouse Museum, Kinnard Head
Lighthouse, Fraserburgh (norr om Aberdeen), Tel
01346 511022

Fyrresor.

Det anordnas mängder av fyrresor i USA som beskrivs
i Lighthouse Digest (se ovan)
För resor i England och Scotland kontakta Michael
Walter, Maritime Heritage Tours, Corston House, 56
Spencer Road, Ryde, Isle of Wight PO33 3AD,. Tel
01983 562484, Fax 01983 563105

Fyrvykort.

Amerikanska finns att köpa från Shore Village
Museum och Lighthouse Digest
Irländska säljer och fotograferar John Eagle, Eyeries,
Beara, Co Cork, Ireland. Tel 027 74275, e-mail:
eaglejr@indigo.ie
Engelska och Skotska tecknade vykort från Gary
Trigwell, Leander, 5 Leander Drive, Riverview,
Gravesend, Kent DA12 4NF, England. Tel 01474
325500



Innan du prenumererar bör du kontrollera att ovan
nämnda avgifterna inte har förändrats. Det enklaste
sättet att betala för en prenumeration är att sända lösa
sedlar i utländsk valuta i ett kuvert. Det kan vara lite
riskfyllt men du undviker allt krångel och alla
bankkostnader.
När du prenumererar, blir medlem eller köper något
vore det fint om du nämnde att du har fått information
om
dem från Svenska Fyrsällskapet.
Esbjörn Hillberg
Kontakter önskas för byte, köp, etc av frimärken,
kort, böcker m.m.

Följande fyrintresserade önskar kontakt med
medlemmar i Svenska Fyrsällskapet för att byta, köpa
eller sälja fyr-frimärken,   -vykort, -böcker, -m.m.:

K. Honig, Praamstraat 22, 1503 KN Zaandaam,
Holland, tel 075 6168115 Vykort, Frimärken,
Fotografier

John Mobbs, 2 Manor Court, The Mile, Pocklington,
York YO4 2BW, England
Vykort från England och Skotland bytes mot Svenska,
Norska, Danska och Finska

Werner Berthold, Am Stammheimer Häuschen, D
51061 Köln-Stammheim,
Tyskland, tel 0221 66197 Vykort, Fotografier

Rudolf Wille, Joh.-R.-Becher Strasse 28, D 39128
Magdeburg, Tyskland
Vykort, Frimärken, Fotografier, Mynt, Sedlar, m.m.

Paul Howard, "Hidcote", 91 Norwich Road,
Rackheath, Norwich NR13 6QQ,
England, tel/fax 01603- 720665, e-mail
phoward@netcom.co.uk,



Böcker, Paul har en stor samling, önskar köpa fler
men har även många att sälja från: US, England,
Sydafrika, etc.

Erwin Lee King, P.O.Box 18033, Clearwater FL
34622, USA

    Sänd ett fyrvykort och du får ett tillbaka.
Michael Karwin, Bremer Strasse 30, D-28816 Stuhr,
Tyskland, tel 0421 894463 har många tyska fyr-
dublettböcker som han önskar byta mot svenska.

Patricia J. Way, 248 Marietta Avenue, Mount Joy, PA
17552-3128, USA
Önskar byta amerikanska fyrvykort/foto mot svenska.
Hon kan delvis skriva på svenska.

Brevkontakter, frågor, etc.

Om du önskar få kontakt med någon eller önskar få
svar på några fyrfrågor skriv ett kort meddelande till
Dan Thunman, Eksoppsvägen 29, 756 46 Uppsala så
kommer ditt meddelande att införas i vårt nästa
medlemsblad. Vi har hittills fått följande förfrågningar:
Gunnar Ståhl, V.Vallgatan 8, 291 31 Kristianstad, tel
044 120800 arbetar på en bok om Lägerholmen och
önskar få information om Lägerholmens fyr (nr 6421
eller int.nr.C7564) mellan Åhus och Sölvesborg.
Victoria Ask, tel 031 196070 skall skriva en
universitetsuppsats om en fyr som bör bevaras. Hon
önskar få förslag på fyr från någon medlem.
Mark Lewis, 49 Beech Hall Road, Highams Park,
London E4 9NJ, UK önskar brevkontakter och är
intresserad av fyrar i Östersjön av typ
Heidenstammare,
 ärnfyrar, kasunfyrar, fyrar på pålar och fyrskepp.

Svenska Fyrsällskapet skulle vilja göra en
sammanställning på



fyrar/fyrvaktarbostäder i Sverige som man kan hyra.
I USA och England finns det flera men om du känner
till några i Sverige kontakta Esbjörn Hillberg tel 031-
972148, fax 031-970623

Rabatterbjudande
Vi försöker utverka vissa förmåner för dig som
medlem i Svenska
Fyrsällskapet. Vi är tacksamma om vi kan få fler
erbjudande. Hittills har vi följande att erbjuda:

Fyrmodeller bland annat gjorda av vår medlem Johan
Ebefors kan du köpa med 10% rabatt hos
Miniatyrhuset, Kajskjul 205, Lilla Bommens Gästhamn,
Göteborg, tel. 031-150177. Du kan naturligtvis av
ringa och få dem levererade via posten.



Kära medlemmar, detta var vårt första
informationsblad. Det är styrelsens förhoppning att
denna produkt på sikt ska utvecklas och bli
innehållsrikare. Vi välkomnar därfdr förslag rörande
skriftens uppläggning, innehåll och layout. Nästa
informationsblad utkommer i oktober 1997. Skicka
gärna förslag till artiklar m.m. Manusstopp är 15
september .
Styrelsen har också beslutat att erbjuda medlemmar
möjligheten att sätta in annonser 8 informationsbladet.
Kostnad: 200 kr för en halv sida.

Dan Thunman / redaktör
Eksoppsvägen 29
75646 Uppsala


