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Informationsskrift
för medlemmar i

Svenska Fyrsällskapet

Bäste medlem.

Hej på dig! Så är det dags att boka in
höstens föreningsträffar och som du ser 
så är det som alltid ett mycket varierat 
program.

Vi vill mycket gärna ordna aktiviteter på 
många fler platser. Har du idéer och kan 
hjälpa till, kontakta Esbjörn Hillberg på
tel 031-97 21 48. 

Tipsa också dina vänner och bekanta om 
våra träffar och ta gärna med dig fyrprylar, 
fyrböcker  m m, som du vill visa eller sälja.

Skriv redan nu in datum för våra träffar i 
din almanacka och anmäl dig i god tid så 
hjälper du oss i vår planering.

Hjärtligt välkommen!
Programkommittéer och styrelsen.

Adress:
Svenska Fyrsällskapet
c/o Esbjörn Hillberg
Donsö backe 16
430 82 Donsö
Tel. 031-97 21 48
Fax 031- 97 06 23
e-post:
esbjorn@hillberg.com
Hemsida:
www.fyr.org
              

Omslagsbild:
Hanö fyr. En hundraåring som 
hålls öppen för visning
på Den Internationella Fyrdagen
söndag den 20 augusti.
Foto: Magnus Rietz



Höstprogram 2006
Här följer höstens program. Ytterligare information finns på vår hemsida.
www.fyr.org under rubrikerna ”Aktiviteter” och ”Aktuellt”. Där kan vi med
kort varsel informera om program som vi inte kunnat få med vid denna trycksaks 
pressläggning.

Du kan också kontakta medlemmarna i din programkommitté för ytterligare
information eller om du har egna idéer och synpunkter. Medlemmarna i våra
programkommittéer hittar du i senaste numret av Blänket eller på hemsidan.

Bokning och avbokning.
För vår planering vill vi att du gör din bokning så tidigt som möjlig.
Om du blir tvungen att avboka ditt deltagande är det mycket viktigt att du gör det 
så fort du vet att du inte kan vara med.
Det ger oss möjlighet att erbjuda andra medlemmar att deltaga.

20 augusti 
Internationella fyrdagen
Se sidan 7

20 augusti, Skåne.  
Hanö fyr 100 år
På den internationella fyrdagen delar Svenska Fyrsällskapets ordförande Esbjörn 
Hillberg ut en födelsedagsplakett till Hanö fyr med anledning av att fyren fyller 100 
år i år. Utdelningen sker kl 14.00. Båten avgår från Nogersund kl 12.00 och kommer 
till Hanö kl 12.25 Returresa från Hanö kl 17.00 eller senast kl 18.25 
Pris t.o.r ca 100 mer info www.blekingetrafiken.se

23 augusti, Göteborg.  
Skärgårdstur med skaldjursbuffé
Onsdagen den 23 augusti avg från Lilla Bommen kl 18 åter kl 22.
Följ med M/S Trubaduren på en oförglömlig upplevelse av Göteborgs
skärgård i kvällsskrud. Efter välkomstdrinken, ackompanjerad till västkustinspirerad 
musik, kryssar vi ut på en guidad tur genom Göteborgs Hamn mot södra
skärgården. Under resan passerar vi bl.a annat Långedrag, Köpstadsö,
Styrsö, Känsö och Brännö med dess spännande historia.
Ett antal platser är reserverade, för fyrsällskapet på den ordinarie turen.
Pris 415 kr inkl resa välkomstdrink, skaldjursbuffé och musikunderhållning. Mer in-
formation www.skargardslinjen.se. Anmäl dig senast 16 augusti till Mirja Lappalainen 
(prata ev in på tel svarare) tel. 031-467786
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1-3 september, Göteborg
Östgötaskärgården med buss och båt
Start 07.00 fredagen den 1 september 2006 från Nils Ericssonsterminalen/Kruthus-
gatan Göteborg för bussfärd till Västervik (ca 32 mil). Under sjöfärderna i St Anna, 
Gryts, Vikbolandets och Sörmlands skärgårdar passerar vi många kända platser och 
fyrar/sjömärken bl.a. Spårö båk, Storkläppen, Jungfrusund, Stendörren, Fifång och 
Julafton. På Idö (gammal lots-utkik) gör vi en guidad rundvandring. Vi besöker 
Häradskär med den berömda Heidenstamsfyren och Hävringe med guide. Under 
söndagens båtfärd tur o retur Landsort besöker vi Julaftons fyr(värdfolket tar emot) 
På Landsort får vi en guidad special-rundvandring med uppstigning i fyren.
I Trosa startar vi bussfärden till Göteborg söndag ca 16.00 med ankomst ca 23.00. 
Då flera av våra medlemmar, med anknytning till aktuella besöksmål, kommer att ta 
hand om oss, ger resan unika möjligheter att ta del av många av Ostkustens (söder 
om Stockholm) klassiska fyrplatser.
Pris: 4 200 kr vid ca 45 betalande deltagare i dubbelrum (4 800 kr enkelr.) 
Vid 35 – 44 deltagare: 4 500 kr. Detaljprogram: se www.fyr.org och www.borjemo.nu. 
Reseledare och ansvarig för resan: Börje Moberg tel 0300-60224, 0708-195865 
OBS! Fortfarande kan du anmäla dig + vänner/bekanta till denna på många sätt unika 
fyr-resa Ring omgående! 

1-3 september, Skåne. 
Resa till Gdansk-Gdynia i Polen. 
Följ med på ett besök i Gdynia-Gdansk-Rozewie fyrplats med fyrmuseum! Vi pla-
nerar att åka från Karlskrona med färja på kvällen den 1 september och tillbringa två 
hela dagar i Polen. Återkomst till Karlskrona på måndag morgon den 4 september. I 
Polen bor vi troligen på Hotel Krolewski i Gdansk (e-post:office@hotelkrolewski.pl), 
där ett rum för två personer kostar ca 70-75 Euro. Det finns också billigare hotell (ca 
40-50 Euro). Första dagen besök på Maritime Museum i Gdansk, sedan kanske vid 
Westerplatte där andra världskriget började. Gdansk är en mycket vacker stad, nu 
återuppbyggd efter kriget.
Andra dagen ett besök på Dar Pomorza skeppet i Gdynia och sedan en tur till Ro-
zewie fyrplats med utsändning av DGPS-signaler, ljusfyr och ett fyrmuseum. Vi får 
troligen sällskap med Apoloniusz Lysejko, tidigare fyrchef i Polen och nu verksam i 
Friends Society of the Polish Maritime Museum. Färjan Karlskrona-Gdynia t&r kostar 
för en person ca SEK 1130:-. Hytt för två personer (med fönster) kostar SEK 1840 
t&r. Hytt för två personer (utan fönster) kostar SEK 1380 t&r. Vill man spara lite 
pengar finns också bekväma vilstolar, av modernt snitt, fällbara och ergonomiska till 
ett pris SEK 100:-/natt. Mera info: www.stenaline.se eller tel 031-7040000. 
Kanske vill någon stanna någon ytterligare dag i Polen, det finns många sevärdheter i 
detta område.Vi tror att detta kan bli ett mycket fint besök. Den som är intresserad 
vänder sig med en preliminär intresseanmälan till Ingvar Skaneland, tel 046-149176 
eller till Anders Larsson, tel 046-141436 eller per e-post: ingvar_00@yahoo.com eller 
anla.lund@telia.com senast den 18 augusti.
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Hävringe lots- och fyrplats.
Foto:Bo Östling



3 september, Göteborg.
Utflykt till Måseskärs fyrplats
Färja från Hälleviksstrand ca kl. 10.30 till Käringön därefter motorbåt till Måseskär.
Leif Lehmann, vår medlem och ordförande i Stiftelsen Måseskär, berättar och visar 
fyrplatsen. Vi träffas vid färjeläget i Hälleviksstrand och vi hoppas kunna samåka i 
bilar dit. Tag med matsäck. Begränsat antal deltagare. Var beredd på att utflykten kan 
ställas in vid otjänligt väder. Båtfärden kostar 100 kr t o r + färjan kostar 5 kuponger 
var väg. Anmälan och ev samåkning i bilar senast 23 augusti till 
Mirja Lappalainen tel.031- 468677

9 september, Gotland.
Utflykt till fyrar i Fårösund med båt.
Lördagen den 9 september gör vi en utflykt till fyrarna i Fårösund (Norra Gotland) 
med båt. Samling på Lanthamnen i Fårösund kl 08.00. Beräknat avslut kl 16.00. 
Medtag matsäck.
Båtkostnad 100 kr/person.
Anmälan till Jan Ströberg, tel/fax 0498-27 15 23, mobil 0708-94 96 94.
E-post: jan.stroberg@ebox.tninet.se

9 september, Göteborg. 
Utflykt till Nidingens fyrplats 
Båt avgår från Gottskär (Onsala) kl 10.00 till Nidingen. 
På fyrplatsen visar Mats Johansson (Föreningen Nidingens vänner) oss runt.
Medtag egen matsäck. Åter till Gottskär vid 16.30-tiden. Vid otjänlig väderlek kan 
utflykten komma att ställas in. 
Båtresa t&r samt guidning 240 kr / person. Begränsat antal deltagare (24st).
Anmälan senast 29 augusti till Göran Sernbo tel. 031-280955
Ring till Mats Johansson tel.0703-676054 efter kl 18.00 dagen innan utflykten för att 
höra om turen blir av!

25 september, Göteborg.
Studiebesök Pater Nosters renovering
Måndag den 25 september kl 18.00 
Pharmadule Emtunga AB Arendals Alle Byggnad ARX.
Vi gör ett studiebesök på företaget Pharmadule Emtunga
www.pharmadule-emtunga.com som renoverar fyren
Pater Noster. En representant för företaget visar oss runt
och berättar om detta projekt. Det är planerat att fyren
åter skall stå på sin plats, Hamneskär utanför Marstrand,
i juni 2007. Samåkning i bilar. Anmälan till Marie Tilosius
tel. 031-526165 helst före 14 september och därefter till
Göran Sernbo tel. 031-280955
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Pater Noster lyfts
från Hamneskär.

Foto: Lars Egedius



27 september, Stockholm.  
Skärgårdsväder
Föredrag, Rosenvik, af Pontins V 6 (Djurgården) kl 19.00
Meteorolog Lage Larsson, uppväxt i en skärgårdssläkt av fiskare, berättar hur skär-
gårdsborna lärt sig att tyda naturens tecken för att göra väderprognoser.
Efter föredraget kaffe och kaka 20:-/person
Anmälan senast 25/9 till Christer Nettelbladt tel. 08-6651118 kväll, 08-6421776 el-
ler e-post till ulf.schloss@telia.com

4 oktober, Gotland.  
Återtändningskommittén OCCAS
Onsdag 4 oktober kl 19.00 Skeppargillets lokaler S:ta Katarinagatan 1 i Visby.
Magnus Rietz berättar om tankar och idéer om Occasprojektet. Vi får också tillfälle
att beskåda Skeppargillets lokaler, som innehåller mycket marint som samlats under 
århundraden. Kaffe och kaka till en kostnad av 20:-.
Anmälan till Jan Ströberg, tel/fax 0498-27 15 23, mobil 0708-94 96 94.
E-post jan.stroberg@ebox.tninet.se

10 oktober, Göteborg.
Vinga fyrskepp, Nidingen och Hållö
Sjömanskyrkan, Stigbergstorget, tisdag 10 oktober kl 19.00
Lars Wässing berättar till sina egna teckningar om en vinter på Vinga fyrskepp i slutet 
av 1940-talet. Karin Olsson (född Westerberg) berättar minnen från sin uppväxt på 
Nidingen och Hållö Entre 30:-, entre med förtäring: kaffe och kaka 60:-, landgång, 
öl, kaffe och kaka 110:- Anmälan (endast om förtäring önskas) senast 3 okt till Marie 
Tilosius tel. 031-526165 eller e-post fyr@brevet.nu

18 oktober, Stockholm. 
Bengtskär, fyr, hem och slagfält
Föredrag Rosenvik, af Pontins V 6 (Djurgården) kl 19.00
Nordens högsta fyr fyller 100 år. Paula Wilson, företagare
på Bengtskär, berättar om Bengtskärs dramatiska historia fram
till modern tid. Efter föredraget kaffe och kaka 20:-/person
Anmälan senast 16/10 till Christer Nettelbladt tel. 08-6651118
kväll, 08-6421776 eller e-post till ulf.schloss@telia.com

22 november, Stockholm.  
Skärgård i förvandling
Föredrag Rosenvik, af Pontins V 6 (Djurgården) kl 19.00
Rune Wikström, fiskare, politiker, krögare m m berättar sin barndoms Möjahistoria 
om människorna, fisket, jordgubbarna och utvecklingen fram till idag.
Efter föredraget kaffe och kaka 20:-/person
Anmälan senast 20/11 till Christer Nettelbladt tel. 08-6651118 kväll, 08-6421776 
eller e-post till ulf.schloss@telia.com
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Bengtskär
Foto:  Johan Fredriksson



23 november, Göteborg.
Om fyrar och fyrliv på Madeira
Sjömanskyrkan, Stigbergstorget, torsdagen den 23 november kl 19.00

“O Farol, farolin, faroleiro“ Vid ett besök på Madeira, förra året, fick Mirja Lappalai-
nen möjlighet att besöka öns fyrar. Hon berättar nu om dessa fyrar och andra fyrar i 
Madeiras närhet. Det blir en blandning av historia, tekniska fakta, bilder och person-
liga reflektioner.
På Madeira finns tre fyrar - Farol da Ponta do Pargo på västligaste udden 312 möh, 
etabl 1922, Farol São Jorge på öns norra sida med utsikt över Porto Santo, 271 möh, 
etabl 1959 och Farol de São Lourenco högst upp på halvön Ilhéu de Fora, 103 möh, 
etabl 1870. På ön Porto Santo finns en fyr.
Efter föredraget kommer Mirja att informera om den planerade Fyrresan till Madeira 
nästa vår. Mirja är researrangör och reseledare för denna resa. Se längre ner i pro-
grammet för mer information!
Entre 30:-, entre med förtäring: kaffe och kaka 60:-, landgång, öl, kaffe och kaka 110:-
Anmälan (endast om förtäring önskas) senast 16 november till Mirja H Lappalainen 
tel. 031-468677 mobil 070-6467086 eller e-mail fyr@brevet.nu

6 december, Stockholm. 
Måseskärs fyr
Föredrag Rosenvik, af Pontins V 6 (Djurgården) kl 19.00
Leif Lehman berättar om räddingen av Måseskärs fyrplats. Leif är grundare av och 
ordförande i stiftelsen Måseskär. Efter föredraget kaffe och kaka 20:-/person
Anmälan senast 4/12 till Christer Nettelbladt tel 08-6651118 kväll, 08-6421776 eller 
e-post till ulf.schloss@telia.com

April/maj –07.  
Fyrresa till Madeira 
Madeira - Atlantens pärla med fyrar!
Fyrarna i Portugal lyder under den portugisiska marinen. Många fyrar är 
automatiserade men även på en del av dessa och på icke automatiserade bor 
det fyrvaktare, dvs de sköts och underhålles av “faroleiros” (fyrvaktare) i 
tjänsten. 
Tack vare goda kontakter och gästfritt tillmötesgående av marinens 
befälhavare i zonen för Madeira, comandante CMG Raul Ramos Gouveia, har jag ge-
nom Fyrsällskapet etablerat ett gott samarbete och har tillgång till fyrarna på Madeira 
samt Porto Santo.
Priset på resan är mycket beroende av antalet deltagare, kostnad PRELIMINÄRT 
omkr 9000:- en vecka inkl resa, hotell och fyrprogram fem dagar med svensk- och 
portugistalande guide. Grundresan en vecka kan utökas till två veckor mot tillägg
Intresserade ombedes kontakta mig snarast för mer information och ev intressean-
mälan. Bem Vindo e Boa Viagem! Välkommen och trevlig resa! Researrangör och 
reseledare: Mirja H Lappalainen Allhelgonagatan 3415 13 Göteborg tel. 031-468677 
mobil 070-6467086, mirlap@hotmail.com
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Den Internationella Fyrdagen  Söndag 20 augusti 2006
Den Internationella Fyrdagen firades första gången år 2002 och firas sedan dess varje år 
den söndag som infaller under den tredje hela weekenden i augusti. Förra året hölls 57 
fyrplatser i Sverige öppna vilka besöktes av drygt 6800 personer. Vill du veta mer om 
Internationella Fyrdagen och vilka fyrplatser som har visning, gå in på www.fyr.org eller 
se i Blänket nr 2-2006. Hjärtligt Välkommen till den Internationella Fyrdagen!

Dina kontaktpersoner i våra programkommitéer

Stockholm
Christer Nettelbladt, Högabergsgatan 83, 5tr, 118 54 Stockholm, tel 08-665 11 18

Västkust
Marie Tilosius, Båtman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-52 61 65

Sydsverige
Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel 046-14 14 36

 Gotland
Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel 0498-27 15 23

Hur var det att vara kvinna på en fyrplats? Vilka arbeten utförde hon? Fick hon 
ta tjänst som fyrvaktare? Måste hon  vara gift? Fick hon bo kvar på fyrplatsen om 
hon blev änka ?  Dessa och tusen andra frågor söker vi svaret på.

Vi har i fyrsällskapets regi startat ett projekt för att ta reda på hur kvinnorna hade 
det på fyrplatserna.  Då vi inte är experter på detta, börjar vi med att fundera på 
var vi kan finna redan skrivet material i olika arkiv, tidningar, universitet, hem-
bygdsföreningar m m.Vi försöker också ta fram en intervjublankett som vi kan 
använda för intervjuer med fyrvaktarhustrur och annat fyrfolk. 
Det viktiga är att vi samlar ihop så mycket material som möjligt medan det ännu 
finns folk som kan berätta. Materialet vi får in är tänkt att vi skall kunna ge ut i 
en bok.

Alla som är intresserade kan vara med. Förhoppningsvis kan det bli små arbets-
grupper runt om i landet. Om du är intresserad att vara med eller har du något 
att berätta om kvinnor på fyrplatser eller vet var det finns något skrivet hör av 
dig! till Marie Tilosius tel. 031-526165 eller mejla marie.tilosius@telia.com
Planerad start i Göteborg i mitten av september.

Hur var det för kvinnorna på fyrplatserna? 


