
ÅRSBOK 2018

med Vårprogram & Matrikel
BlänketSvenska

Fyrsällskapet
www.fyr.org

2018:1 Årg 22



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

Redaktör: 
Maria Elsby 
Terrassvägen 3 Stockevik 
451 78 Fiskebäckskil 
Tel. 0523-221 39 
e-post: 
maria.elsby@gmail.com 
 
Nästa manusstopp: 
15 januari 2018

ISSN 1404-3262 

Omslagsbild: 
Sikhjälma i Uppland
Foto: Tommy Öberg

Blänket 

2018:1

Årsbok och 
informationsskrift 
för medlemmar i 

Svenska Fyrsällskapet.

Författarna är själva 
ansvariga för artiklarnas 

innehåll och bilder.

Plusgiro: 1968 420-8 
Bank: Nordea Bank Sweden 

IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208 
Bic/Swift-code: NDEASESS

Organisations nr: 802439-0216



Innehållsförteckning

Förklaring till medlemsmatrikeln

Nr: 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.

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, e-post: ulla@hillberg.com.

Tänk på att ett register som innehåller felaktiga uppgifter är tämligen värdelöst!

       Redaktören
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Gott Nytt År
2018

Fyrar, behövs de i dessa digitala tider?

”Fyrar är ett nödvändigt stöd till navigering 
eftersom de används till att bekräfta din position. 
Ingen navigatör bör någonsin förlita sig enbart 
till elektroniska hjälpmedel, GPS kan t.ex. störas 
ut eller visa fel, vilket gör att positionen i det 
elektroniska sjökortet blir fel. Finns det då ingen 
verklig utmärkning i form av fyrar eller bojar att 
förhålla sig till blir det knepigt att hålla koll på var 
man är. Fyrar och andra fasta sjömärken är de 
säkraste navigationshjälpmedlen att förhålla sig 
till, eftersom bojar och prickar sitter förankrade 
med kätting i botten och kan förflytta sig vid t.ex.  
islossning.”

Dessa tänkvärda ord är ett citat ur Sjöfartsverkets tidning ”Sjörapporten 2017 nr 4” 
skrivna av Johan Westerlund som är nautisk handläggare inom Farledsförvaltningen.

Svaret på frågan ovan är naturligtvis JA! Citatet ger en tankeställare hur sårbar vår 
värld blivit. När allt fungerar är det OK, men .........

      Redaktören
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Program våren och sommaren 2018

3-11 februari  Göteborg                                                                        Båtmässan

Svenska Mässan, Göteborg

Svenska Fyrsällskapet kommer att delta på Båtmässan, men  i år på ny plats..
Öppettider: lördag-söndag kl 10 - 18, måndag-fredag kl 12 - 20. 
För mer information se dagspressen eller www.swefair.se.

7 februari  Stockholm                                         Föreläsning Södermalms konsthall

Välkommen på föreläsning till Södermalms Konsthall, onsdag den 7 februari kl. 18.00 
Adress: Götgatan 78, 1 tr ned.

Ägaren Robert Emanuel Fredriksson berättar sin historia, tekniken litografi, en hel del om våra 
konstnärer som vi har lärt känna genom åren och under kvällen fokuserar vi på dem som arbe-
tade med marin konst. Roland Svensson, Stig Fyring, Göran Johansson och Carin Adler, för att 
nämna några. Konsthallen hjälper regelbundet unga och nya konstnärer att producera grafiska 
blad och att ställa ut. Det gör att vi har en spännande blandning av både ny och tidlös konst.
Ni välkomnas av ägaren och konstnären Emanuel som berättar om sitt eget marina måleri och 
om hur det går till att trycka grafik på ett mer modernt sätt.
Under kvällen serveras dryck och tilltugg. 
Se mer om vår verksamhet på wwww.sodermalmskonsthall.se

Anmälan senast den 5 februari på mail: info@sodermalmskonsthall.se eller tel. 08-7182404, 
Götgatan 78, 1 trappa ned.
Välkomna!

8 februari  Gotland                                                 Föredrag om Hansakatastrofen

Skeppargillet, Visby, torsdag den 8 februari kl 18.30

Jacob Ringbom håller föredrag om Hansakatastrofen 1944. Även ett kort föredrag av Lennart 
Olofsson hur man bygger fartygsmodeller. Vi kan bese fartygsmodeller och nautisk konst.

Kostnad: Kaffe och kaka ingår i priset som är 80:-/pers.
Anmälan senast 5 februari till jan.a.stroberg@gmail.com eller tel. 0708949694 

22 februari  Göteborg                                                         Kan en fyr vara gulblå?

Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 vid Stigbergstorget, torsdag den 22 februari kl 19.00

Esbjörn Hillberg, ordförande i Svenska Fyrsällskapet, visar bilder och berättar om färgsättning 
på fyrar. Kan en fyr vara blå? Esbjörn ger oss också en lägesbild hur våra svenska fyrar mår.
Vi kommer därefter att visa några små filmer/bildspel med fyranknytning. Har du något som 
du vill berätta eller visa föremål/film/bilder hör av dig till Göran Sernbo innan föredraget!

Kostnad: Entré 40:-, entré med kaffe/te, en smörgås och liten kaka 65:- . 
Anmälan: Ingen anmälan. 
Vid ev frågor ring Göran Sernbo tel. 0704-449843 eller mail fyrprogvast@gmail.com.
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3-11 mars  Stockholm                                                                           Allt för sjön

Älvsjömässan, Stockholm

Svenska Fyrsällskapet deltar på Båtmässan i Stockholm 3-11 mars. 
Öppettider: lördag-söndag kl 10 - 18, måndag-fredag kl 11 - 19. 
För mer information se dagspressen eller www.alltforsjon.se.

17 mars  Göteborg                                                                                        Årsmöte

Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 21:e årsmöte lördag den 17 mars kl.15.00. 
Årsmötet hålls ombord i S/S Barken Viking, som är förtöjd vid Lilla Bommen i Göteborg. 
Alla medlemmar är varmt välkomna att delta i årsmötesförhandlingarna och efterföljande 
program.
Efter årsmötet intar vi som så önskar en gemensam måltid. Man betalar själv för middagen.
För anmälan till årsmötet se inbjudan på annan plats i denna skrift!

21 mar  Stockholm      Väder, oväder och förlisningar kring våra Fyrplatser

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag den 21 mars kl 19.00. 

Anders Nylund, känd meterolog från TV 4 kåserar och visar bilder.

Resväg kommunalt: Buss 65 till busshållplats Moderna Muséet på Skeppsholmen, gå 200 m 
mot norra udden. Parkering finns i anslutning till Folkhögskolan.
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Kostnad: Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 16 mars till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller 
mail ulf.schloss@telia.com.

8 april  Göteborg                      Fyrplats i Göteborg 1923

Samling Götaplatsen söndag den 8 april kl. 11.00

Favorit i repris!
Visste du att det har funnits en fyrplats i Johanneberg? Det var under jubileumsutställningen 
1923 som man lät uppföra 3 fyrar på berget ovanför Näckrosdammen. Upp till fyrarna gick det 
en bergbana från Näckrosdammen.
Vi pratar lite om Jubileumsutställningen då vi går från Götaplatsen till Näckrosdammen. Vi 
följer sedan bergbanans väg upp till Fyrplatsen. Fundamenten finns fortfarande kvar. Där uppe 
funderar vi på hur det såg ut 1923, hur det ser ut idag och vad man kan göra av platsen i 
framtiden. Svenska Fyrsällskapet har lagt in ett förslag till Göteborgs stad om att till stadens 400 
årsfirande åter ställa en fyr på fyrplatsen och berätta om fyrarnas utveckling de senaste 100 åren. 
Ulf Smedbo, kunnig i tåg och järnvägsräls, berättar om bergbanan och Marie Tilosius berättar 
om fyrplatsen. Du som kan något om Jubileumsutställningen kom med och berätta!

Ta grova skor det kan vara blött. Lite terrängpromenad på dålig stig, dock inte ”obanad” terräng, 
upp till fyrplatsen. Du kan ta asfaltväg tillbaka. Tid en dryg timma. Vi avslutar vid fyrplatsen.

Anmälan: Ingen anmälan 
Kostnad: Ingen avgift 
Vid ev. frågor ring Marie Tilosius, tel. 031-526165
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11 april  Stockholm                                                                      En farled i Vänern 1904

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, onsdag den 11 april kl 19.00. 

Mats Palmerius och Bo Björk från Mariestads Fyrsällskap berättar och visar bilder om renovering 
av fyrar och sjömärken i Vänern.

Resväg och Lokal: se 21 mars.
Kostnad: Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 4 april till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller 
mail ulf.schloss@telia.com.

14 april  Stockholm                                          Utflykt till Femörehuvud Fyrplats och Fort

Femörehuvud fyrplats firade 150 år 2017, se historik i Blänket 2017:4. Fortet kom till i början 
på 60-talet för att försvara inloppet till Bråviken och Oxelösund. Fortet är idag ett museum som 
påminner om det kalla kriget.
Vi får en guidad tur genom fortet vilken avslutas med en lunch bestående av ärtsoppa och 
pannkakor, vad annars?! En kort promenad tar oss ner till fyrplatsen.

Max. antal deltagare 15 st, alltså först till kvarn.
Kostnad: Guidning 150:-, lunch (frivillig) 105:- , betalning sker på plats.
Transport: Samåkning med egna bilar, samling c:a  kl 10.00 troligen någonstans på söder. 
Transporten koordineras av undertecknad.
Anmälan som är bindande senast 29 mars till e-mail ulf.schloss@telia.com med angivande av 
namn, e-mail adress och telefonnummer. I god tid före den 14 april kommer deltagarna kontak-
tas ang. tid för samling och var samt ev. ytterligare information.

23 april  Uppland                                                    Skotska fyrar och familjen Stevenson

USS, Skarholmen, Uppsala, måndag den 23 april kl.19.00

Hans och Stina Rutberg håller föredrag om Skotska fyrar och familjen Stevenson.
Detta är ett samarbete mellan Svenska Fyrsällskapets Upplandsdistrikt och Svenska Kryssar-
klubbens Uppsalakrets.
Kostnad: Ingen avgift
Anmälan: Ingen anmälan
Ev. frågor till Gunnar Boman, email gunnar.boman@medsci.uu.se 

29 april  Göteborg                               Utflykt till Runes fyr

Samling Hisingen, Arendal, småbåtshamnen vid Arendals Allé/Måsholmsvägen, 
söndag den 29 april kl 12.00

Vi går gemensamt Måsholmsvägen ut till Runes fyr, Musskären, c:a 100 meter. Vi hoppas att 
Rune Svensson kan vara med oss och berätta om hur fyren kom till och hur den kom att upp-
kallas efter honom. Vi tar en titt in i fyren. 
Vi avslutar vid fyren och därefter kan man njuta utsikten mot älven och Nya Älvsborg, äta 
medhavd fika eller passa på att ta en rundvandring i området. 

Anmälan: Ingen anmälan 
Kostnad: Ingen avgift 
Vid ev. frågor om väg m.m. ring Göran Sernbo, tel 0704-449843 eller 
maila fyrprogvast@gmail.com.
Hitta hit: kör Oljevägen, tag in på Arendals Allé - kör 600 m - rondell rakt igenom - 100 m till 
P-plats.
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Glöm inte att ta med fika och gärna en kikare! 
Ta gärna en titt i sjökortet innan du kommer! Prova t.ex. Eniros kartor på nätet som har sjökort!

Maj  Uppland                   Utfärd till Björns fyr

Vi planerar en utfärd från Fågelsundet till Björns fyr troligen en lördag i maj. Närmare detaljer 
och anmälan m.m. på Fyrsällskapets hemsida omkring 1 maj eller när isen går upp. 
Ett samarbete mellan Fyrsällskapets Upplandsdistrikt och Kryssarklubbens Uppsalakrets.
Ev. frågor till Gunnar Boman, mail gunnar.boman@medsci.uu.se. 

5 maj  Gotland                                                                       Båttur till Slite (nytt försök)

Samling Slite hamn lördag den 5 maj kl. 09.30.
Utflykt i Slite skärgård med båt. Vi besöker Majgu, Grundet och Skenalden.

Anmälan senast 2 maj  till Jan Ströberg, mail jan.a.stroberg@gmail.com eller tel. 0708-949694
De som anmälde sig hösten 2017 har förtur, övriga i mån av plats. 
Kostnad: 75:-/pers
Medtag matsäck, kaffe och oömma kläder. Om vädret inte står oss bi är 6 maj reservdag.

26-27 maj  Göteborg                 En natt på Nidingens fyrplats

Samling Gottskär, Onsala halvön, lördag den 26 maj, kl 13.45 (kolla tiden!) åter c:a kl 14.30 
den 27 maj.

Nidingens fyrplats byggdes av danskarna år 1624 och fick redan år 1629 världens första dub-
belfyrar. Nidingen hade två fyrar fram till år 1946 då dessa ersattes av ett runt fyrtorn i betong, 
vitt med svart bälte. Fyren avbemannades 1979. De två gamla stentornen står ännu kvar och 
kan besökas.

Vi åker RIB-båt ut till ön, c:a 25 min. Under vägen ut passerar vi bl.a. Fjordskärs fyr. 
På Nidingen blir vi guidade runt av Stefan Petterson. 
Vi får gå upp i de gamla fyrtornen, byggda 1832, där den tretåiga måsen häckar på fönsterbrä-
dorna. Vi har tillgång till ett av de gamla fyrtornen under hela tiden vi är där.
Kanske finns det någon ornitolog på plats som kan berätta lite om deras arbete med ringmärk-
ning m.m. av fåglar. På hemvägen passerar vi nära Skallens fyr.

Vi bor i tvåbäddsrum med vandrarhemsstandard d.v.s. du städar själv ditt rum. Kök finns för 
självhushåll. Ta med egen mat, lakan och handduk. Fyrsällskapet tar med grillkol. 

Kostnad: 1150:-/pers för resa med RIB-båt t/r Gottskär-Nidingen, guidning och sovplats i 
2- bäddsrum. Antalet platser är begränsat till 12 eller 18. 
Anmälan senast 29 april till Marie Tilosius, tel. 031-526165 eller mail fyrprogvast@gmail.com. 
Avgiften skall sättas in på Fyrsällskapets pg 1968420-8 senast 5 dagar efter att du fått en be-
kräftelse på din anmälan. Ange ditt namn, mobil- och medlemsnummer samt Nidingen på 
inbetalningen!
Parkering finns på grusplan i hamnen vid Gottskär.
Obs restiden kan komma att ändras p.g.a. väderleken. Kolla din mail kvällen före resan eller ring 
Marie. Du måste själv förvissa dig om när båten går. 
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3 juni  Göteborg        Hamntur med besök på Gäveskärs fyrplats

Samling Klippans Ångbåtsbrygga, Veteranbåtshamnen, Göteborg, söndag den 3 juni kl 10.45

Vi åker med ”Fjordskär” och blir guidade i hamnen av Jörgen Wallroth, f.d. hamnkapten i Göte-
borg. Hur fungerar Göteborgs hamn idag och vad väntar i framtiden. Vi startar vid Klippan (vid 
Sjömagasinet) och gör en tur in i hamnen innan vi går ut mot väster. Vi tar Norra leden ut mot 
Vinga. På vägen tillbaka tittar vi närmare på Böttö fyrplats och tar oss sedan in till Gäveskärs 
fyrplats där vi går iland och stannar i en dryg timma.
På Gäveskärs fyrplats tar Lars-Göran Itskowitz och Christina Rosenberg emot oss och visar 
fyrplatsen med den unika nybyggda sideralskensspegellampan, modell 1866. Läs mer om Gä-
veskär i Blänket 2016:4.
Efter besöket på Gäveskär går båten till Saltholmen dit vi anländer kl 15.00. 
Obs! turen startar och slutar på olika ställen.
Ta med egen matsäck och kläder efter väder.
Kostnad: 375:-/pers, max 30 personer.
Anmälan senast 15 maj till Marie Tilosius, tel. 031-526165 eller mail fyrprogvast@gmail.com. 
Avgiften skall sättas in på Fyrsällskapets pg 1968420-8 senast 5 dagar efter att du fått en be-
kräftelse på din anmälan. Ange ditt namn, mobil- och medlemsnummer samt Hamntur på 
inbetalningen!
Obs restiden kan komma att ändras p.g.a. väderleken. Kolla din mail kvällen före resan eller ring 
Marie. Du måste själv förvissa dig om att/när båten går. 

4 augusti  Stockholm                 Utflykt till Grönskärs fyrplats

Närmare detaljer om buss-/båtavgångar till Sandhamn kommer att anslås på sällskapets hem-
sida www.fyr.org när sommarens turlistor finns tillgängliga. 
Ytterligare information och anmälan till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller 
mail christernettelbladt@comhem.se.

11 augusti                 Fyrdag på Måseskärs fyrplats

Mer information på hemsidan och i kommande Blänket.

18-19 augusti        Internationella fyrdagen/fyrhelgen

Den Internationella Fyrdagen firades första gången 2002 och firas sedan dess varje år den söndag 
(även lördag på vissa platser) som infaller under den tredje helgen i augusti.
För mer information se Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org.

Vill du visa Hoburgfyr under sommaren 2018?
Föreningen Fyrtillsyn Gotland visar Hoburgfyr (som ägs av Sjöfartsverket) varje 
sommar v. 25-33. Fyren visas av frivilliga ”fyrvaktare” dagligen kl 11-17 under en 
vecka sö-lö. Vi ordnar boende på Sjövärnsgården (ett dubbelrum med gemensamt 
kök o dusch) någon km från fyren. 
Är du intresserad maila: gost4808@hotmail.com. Meddela vilken/vilka veckor du 
kan, så får du mer information.
      Göran Storm 
                 ”fyrvaktsansvarig”
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Kallelse till Årsmöte 2018-03-17

Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 21:e årsmöte lördag 17 mars kl. 15.00 i Göteborg. 
Årsmötet hålls ombord på Barken Viking, Lilla Bommens Torg 10, Göteborg.

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna att deltaga i årsmötet.

Efter årsmötet har vi arrangerat så att de som så önskar kan stanna och äta en måltid 
tillsammans. Måltiden betalas av deltagarna på plats, se nedan.

Program (ungefärliga tider): 

 14.30  Vi bjuder på kaffe då vi samlas.
 15.00      Årsmötesförhandlingar enligt nedanstående dagordning.
 15.45      Föredrag, mottagare av Årets VIPP berättar om sin fyr.
    Riggare Nisse Holmdahl berättar kort om barken Viking och 
    dess rigg under en vandring på däck.
 17.00      Middag för de som anmält detta.

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 
       (Styrelsens förslag: oförändrad avgift)
 14. Motioner inkomna till styrelsen
 15. Övriga frågor samt utdelning av Årets VIPP 2018

Anmälan:  

Obligatorisk anmälan senast 2018-03-10 
Anmälan till årsmötet såväl som middagen till Göran Sernbo tel. 0704-449843 eller, 
fyrprogvast@gmail.com. Märk gärna ditt mail med årsmöte.
Anmälan till middagen är bindande, ange kött, fisk eller vegetariskt alternativ.
Pris 100:- per person, betalas till oss, tag med kontanter! Måltidsdrycker tillkommer.

Hjärtligt Välkomna!
Styrelsen
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Årsberättelse 2017 för Svenska Fyrsällskapet

Kanske den mest glädjande händelsen under 2017 var att antal medlemmar i Svenska Fyrsällska-
pet i november passerade 4.000. Det gläder oss mycket att vår tillväxt bara fortsätter men detta 
ställer också allt högre krav på alla som är engagerade i vår omfattande verksamhet. Vi har hittills 
under vår drygt 21 åriga verksamhet publicerat 76 nummer av Blänket, arrangerat fler än 650 
möten med sammanlagt över 24.000 besökare, haft drygt 135.000 besökare på de Internationella 
Fyrdagarna/helgerna, firat 41 Fyrfödelsedagar samt mycket annat. 

Medlemsutveckling
Medlemsantalet 2017-12-31 var 4044 st fördelade enligt följande:

 Enskilda  Föreningar Företag  Totalt 

   3952        80      12  4044

451 nya medlemmar har tillkommit under året, 213 har lämnat sällskapet. Av enskilda 
medlemmar är 36 % kvinnor.

Ekonomi & administration
Fyrsällskapet har under år 2017 fortsatt sin positiva ekonomiska utveckling och vår ekonomi 
är mycket god. Årets preliminära resultat blev 368.574 och summa skulder och eget kapital 
3.035.137. Detaljerad information finns i resultat och balansrapporten.  

Vi undersöker om vi på ett säkert sätt kan förändra vår administration så att den blir mindre 
personberoende även om våra administrativa system fungerar mycket bra. Välkomstinformation 
postas till nya medlemmar omedelbart efter att de har betalat sin avgift. Vår förhoppning är att 
medlemmar informerar oss snabbt när de ändrar kontaktuppgifter. PostNord gör tyvärr många 
misstag när de distribuerar Blänket. Vi saknar också e-post adresser till många medlemmar och 
ber er sända oss ett mail så att vi får er adress. Medlemsregistret är Svenska Fyrsällskapets vikti-
gaste ägodel och vårt mål är att det skall innehålla rätt information.

Förtroendevalda i styrelsen och kommittéer
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Esbjörn Hillberg
Vice ordförande: Lennart von Post
Sekreterare: Britt-Marie Sjögren
Kassör:  Ingrid Sernbo 
Ledamot:  Leif Elsby
Ledamot:  Mikael Engqvist
Ledamot:  Ulf Schloss
Ledamot:  Tommy Öberg

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två styrelsemöten, ett tvådagars och ett endags. 
I dessa möten deltar även alla kommittésammankallande. 
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Arne Svensson har varit webmaster och har haft hjälp av Filip Larsson. 

Olle Gunnarsson och Lena Ardbo har varit revisorer och Monica Axman revisorssuppleant. 

Valberedningen har bestått av Jan-Bertil Sölvin (sammankallande), Nisse Holmdahl, Marie 
Tilosius och Anders Unosson. 

Följande kommittéer har arbetat under året:

Blänket - Redaktionen   Facebook
Maria Elsby, redaktör   Arent van der Veen
Leif Elsby     

Programkommittén Ostkusten  ProgramkommitténVästkusten
Christer Nettelbladt, sammankallande  Marie Tilosius, sammankallande
Marianne Brus    Ann Holmdahl
Ulla Ericson    Göran Sernbo
Annika Fransén    Anna-Maj Toresson
Ulf Schloss    Kurt Toresson
Erik Sundström
Jan-Bertil Sölvin    Programkommittén Gotland
Anders Unosson    Jan Ströberg, sammankallande
Rolf Wänn    Lars Flemström
     Gunnar Sillén
Programkommittén Uppland  Göran Storm
Gunnar Boman, sammankallande  
Hans Fendin    Kontaktperson Sydsverige
Tommy Öberg     Berny Perzon

Möten, föredrag, resor och utflykter
Vår schemalagda programverksamhet enligt listan nedan har lockat 1731 deltagare. Dessutom 
besökte 12898 personer våra öppna fyrar under den Internationella Fyrdagen. Vi har också 
deltagit på båtmässor i Göteborg och Stockholm. Programkommittén i Stockholm har genom-
fört flera visningar av Fyrskeppet Finngrundet. Vi deltar i Västerhavsveckan på Måseskär där vi 
guidar i fyren. Det är svårt att uppskatta antal deltagare i dessa större arrangemang men det 
kommer många inklusive flera medlemmar. 

Dessutom har vissa av våra valda ledamöter på begäran hållit externa föredrag i bland annat: 
Göteborg (35), Åkered (37), Uddevalla (25), Alvik (20), Amundön (24), Uddevalla (32), 
Göteborg (76) och Grundsund (25).

Vi strävar efter att arrangera regelbundna träffar/föredrag på ännu fler platser exempelvis nå-
gonstans vid Vänern samt i Umeå, Härnösand eller någon annan plats i Norrland. Då behöver vi 
hjälp från lokala medlemmar eller lokala fyr-/sjöfartsföreningar, så hör av er.
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Programkommittéerna har under 2017 erbjudit följande aktiviteter:
        Antal delt.
02-04  Göteborg   Båtmässan 4-12 februari                     ?
02-14 Gotland  Gotska Sandön   Daag Pedersén              16
02-22 Göteborg  Hallands Väderö, mer än fyrplats Magnus Andrell              26
02-28 Stockholm  Stockholms skärgård   Ulf Sörenson              43
03-04  Stockholm   Allt för sjön 4-12 mars                    ?
03-18 Göteborg  Besök på Gotenius varv   Lars Zimmerman              40
03-21 Stockholm  Skärgård i förändring   Rune Wikström              44
03-25 Stockholm  Årsmöte                   17
04-22 Göteborg  Hamntur + besök Gäveskär  Wallroth, Itskowitz              34
04-25 Stockholm  Museifartyg Finngrundet + St Erik Ulf Schloss              17
05-02 Polen  Fyrutflykt Polen 2-6 maj  Apoloniusz Lysejko              16
05-06 Gotland  Fårö och Sjöräddningsmuseet Ingvar Söderdahl                8
05-07 Göteborg  Utflykt till Nidingens fyrplats Stefan Pettersson              24
05-21 Göteborg  Utflykt till fyrar på Ven   Olsson/Bengtsson/Johans.     42
05-22 Uppland  Märkets fyr, föredrag   Håkan Lindberg              43
06-03 Uppland  Utfärd Märket alt. Högsten/Sälskär Håkan Lindberg              26
06-05 Stockholm  Utflykt till Svartklubbens fyrplats Lars Nylén              25
07-02 Värmland  Risnäsudde 150 år   Hillberg, A. Lundquist            7
08-04 Göteborg  Måseskär Västerhavsveckan 5-13 aug Tilosius, Öhrn            417
08-12 Göteborg  Måseskär, föredrag Fyrars färg Hillberg, Tilosius, Öhrn         58
08-19 Sverige  Internation. fyrdag/-helg 2017 19-20/8       (12898)
08-20 Väderöbod  Väderöbods fyrplats 150 år  Magnus Blomstrand              77
08-20 Oxelösund  Femörehuvud 150 år   Larsson, Öberg, Schloss      292
08-30 Trosa  Bokö 150 år   Schloss, Nettelbladt, Blick     13
08-31 Göteborg  Nattsegling Mjörns tända fyrar Gunilla Öhrn              17
09-02 Stockholm  Helgutflykt till Häradskär 2-3/9 Kenneth Magnusson                9
09-02 Gotland  Båttur i Slite skärgård, inställd                  0
09-06 Stockholm  Krigslotsning under 2:a världskriget Lars Zimmerman              43
09-09 Göteborg  Fyrdag Hallands Väderö   Andrell, Hillb. Sernbo, Tilos. 25
09-09 Uppland  Djurstens fyrplats 250 år  Boman, Werner, Thunman    28
09-28 Henån  Ett år i naturen på Måseskärs fyrplats Thomas Liebig              93
10-05 Göteborg  Hebriderna och fyrar i Polen  Holmdahls, Itskowitzs           30
10-11 Stockholm  Norrlandsfyrar och Märket  Hillberg, Schloss              33
10-13 Göteborg  En natt på Vinga fp 13-14, 14-15/10 Marie Tilosius              21
10-22 Göteborg  Fyrplats i Göteborg 1923  Ulf Smedbo, M Tilosius         16
10-25 Gotland  Östergarnholms fyrar   Sven Norberg              13
11-15 Stockholm  SSRS ”alltid på tå”   Helge Skärlén              35
11-21 Göteborg  Hanö fyr    Gay Thelander              29
12-04 Uppland  Väder, oväder och fyrar   Anders Nylund              48

Årsmötet
Årsmötet ägde rum den 25 mars på M/S Rygerfjord i Stockholm och 17 medlemmar deltog. 
Då ordföranden var sjuk och ej kunde närvara valdes Mikael Engqvist till mötesordförande. Ef-
ter sedvanliga årsmötesförhandlingar välkomnade mötesordföranden nyvalda funktionärer och 
framförde Fyrsällskapets stora tack till samtliga ledamöter för deras insatser för föreningen un-
der det gångna verksamhetsåret. Ett speciellt tack riktades till Hans Rutberg och Dan Thunman 
som båda efter många år i styrelsen nu avgick.  
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Dagen avslutades med att Jan Ströberg, mottagaren av Årets VIPP 2017, berättade om arbetet med 
föreningen Fyrtillsyn Gotland varefter deltagarna intog en gemensam middag under trevlig samvaro. 

Årets VIPP
Årets VIPP 2017 utdelades på årsmötet i Stockholm och styrelsen motiverade sitt beslut enligt 
följande:

”Jan Ströberg startade år 2002 Svenska Fyrsällskapets programkommitté på Gotland. Han har 
sedan dess ansvarat för dess mycket omfattande verksamhet med föreläsningar och lokala fyr-
resor.

År 2009 tog Jan initiativet till att bilda föreningen Fyrtillsyn Gotland och han har sedan dess 
varit ordförande. Föreningen arrangerade fyrteknikkurser för lokala föreningar och de komman-
de ägarna av fyrarna: Heligholmen, Laus Holmar, Norsholmen, Näsrevet, Valar och Östergarn 
Västra. Samtliga dessa fyrar togs över från SjöV och ägs numera av lokala intressenter. Fyrtillsyn 
Gotland i samarbete med de lokala ägarna ansvarar för fyrarnas upprustning och underhåll.

På Jans initiativ har genom Fyrtillsyn Gotland och med hjälp av Svenska Fyrsällskapet fyren 
Hoburg bemannats och visats under sommarmånaderna allt sedan 2010.  Man anställer ”som-
marfyrvaktarna” som jobbar en vecka i taget på Hoburg med att guida och sälja fyrsaker till 
besökare. Fyrvaktarna får även övernattning under sin vecka.  

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Jan Ströberg ”Årets VIPP 2017” visa sin uppskatt-
ning och uttrycka sitt varma tack till Jan för att han genom sitt arbete har väckt och skapat ett 
mycket stort ökande fyrintresse på Gotland.”   

Nationella Fyrstiftelsen
Arbetet kring bildandet av en Nationell Fyrstiftelse har fortskridit under året, om än med en 
något mindre intensitet. Detta främst p.g.a. att statsmakternas beslut och åtgärder med anledning 
av de senaste utredningarna kring våra kulturfastigheter, varit i det närmaste obefintliga.

Eftersom vi fortfarande anser att det långsiktiga bevarandet är en av de viktigaste frågorna vi har 
i nutid kring fyrarna, fortsätter vi ändå arbetet oförtrutet. Vi har tagit fram en något modifierad 
idé som vi för närvarande diskuterar med de myndigheter och övriga intressenter som är 
närmast berörda av fyrbevarandeproblematiken. Om diskussionerna faller väl ut, kanske detta 
skulle kunna vara ett första steg på en mer långsiktig lösning. Vi får anledning att återkomma 
mer till detta.

Webbplatsen www.fyr.org
Under året har en aktiv webbsidesadministratör tillkommit så webbgruppen nu består av två 
personer. Verktyget Trello har tagits i bruk för att underlätta samarbetet i webbgruppen. Ett ar-
bete med att förnya och komma till rätta med en del brister som finns på nuvarande webbplats 
har startat. Webbplatsen skall dessutom anpassas till mobila enheter. 

Fyrlexikonet är som föregående år den mest besökta delen av vår webbplats. Som vanligt har 
ny information, nya fotografier och texter tillkommit under året. Ytterligare information och 
fotografier kommer att läggas över från vår gamla webbplats till den nuvarande.

Ett Instagram konto, svfyr, har startats upp och kommer även att kopplas till Svenska Fyrsällska-
pets Facebookkonto samt även presenteras på webbplatsen.
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Facebooksida
Svenska Fyrsällskapet gick med i Facebook 12 november 2012. Under det senaste året (1:a 
december 2016 till 27:e november 2017) tillkom 458 nya följare. Totalt har vi nu 3167 följare, 
varav c:a 44 % är kvinnor. Besökare i åldersgruppen 45-54 år är de som mest frekventerar vår 
Facebooksida. Största delen kommer från Norden, men det finns även människor från USA, 
Tyskland, Nederländerna och Storbritannien som gillar vår sida. Bidrag fortsätter att komma 
från besökare i form av bilder och videoklipp. I synnerhet bilder med fyrar längs västkusten och 
i stockholmstrakten, samt internationella fyrar i dåligt väder, är populära och har fått många 
gilla och kommentarer.

Blänket
Blänket har utkommit med 4 ordinarie nummer: Blänket nr 1 Årsbok samt 3 nummer innehål-
lande artiklar och information. Vår- och höstprogrammen från programkommittéerna presente-
rades i Blänket nummer 1 respektive 3. Alla nummer har varit i färgtryck och rikt illustrerade. 
Bilderna har varit av både äldre och nyare datum. Alla Blänket, bortsett från Årsboken, har 
innehållit 52 sidor inkl. omslag. Omslagsbilderna har medlemmar varit vänliga att bidra med.

Tillströmningen av artikel- och bildbidrag har varit god liksom kontakter med medlemmar och 
blivande medlemmar. På första plats i popularitet ligger fortfarande artiklar som behandlar livet 
på våra tidigare bemannade fyrplatser. Under det gångna året har tyvärr flera av de som varit 
villiga att berätta om fyrlivet gått bort. Tillgången till dessa populära berättelser minskar stadigt. 
Fyrreseartiklar från medlemmar som besökt mer eller mindre avlägsna platser har ökat och 
verkar vara en inspiration för andra att besöka fyrar.

Redaktören har tacksamt tagit emot information om vad som hänt på fyrfronten runt om i lan-
det. Det sparsamma material som kommit in har resulterat i artiklar/notiser i Blänket. Arbetet 
med att försöka dokumentera livet på våra tidigare bemannade fyrplatser har fortsatt och fort-
sätter. Detta arbete brådskar och är angeläget för att hinna bevara vårt kulturarv! Redaktörens 
önskan är att de som har möjlighet att skriva om hur det var att bo och arbeta på fyrplatser hör 
av sig. Varje berättelse, hur liten den än är, är välkommen. Fler fyrtekniska artiklar liksom aktuell 
fyrinformation är också önskvärt.

Blänket verkar vara en omtyckt och efterfrågad skrift även utanför medlemskretsen. Ett stort 
tack till er som på olika sätt bidragit. 

Dokumentation av fyrpersonal
Dokumentationen av fyrpersonal, som startade i maj 2008 fortsätter, tyvärr har vi fortfarande 
problem efter webbserverbytet och med programmeringen. Sökfunktionen på person krånglar 
och man får söka via fyrplats eller i Google på personens namn. Förhoppningen är att en lösning 
kommer till stånd under 2018.

Registret är mycket uppskattat långt utanför medlemskretsen och används inte bara av enskilda 
utan också av institutioner och myndigheter. Många har hört av sig med kompletteringar av 
faktauppgifter samt med bildmaterial och registret har också genererat nya medlemmar. Regist-
ret växer successivt men mycket arbete återstår. Drygt 9050 personer är dokumenterade varav 
knappt 20% varit verksamma inom fyrväsendet, övriga är föräldrar och barn. Inkomna uppgifter 
som ännu inte återfinns i databasen lagras i ett bakomliggande register tills de är verifierade och 
så kompletta som möjligt. I detta register finns även ytterligare upplysningar som p.g.a. person-
uppgiftslagen inte kan publiceras men som kan fås vid förfrågan. Det har varit oerhört väsentligt 
med de uppgifter som anhöriga/bekanta lämnat, men det behövs att ännu fler ”fyrsläktingar” 
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hör av sig. Bildgalleriet i databasen har ökat men bilder på väldigt många saknas fortfarande så 
hör av er ni som har fyrsläktingar.

Material som insamlats på olika arkiv har bearbetats och införts. Höstens arbete har fokuserats 
på att dokumentera personalen på Vänerns 28 f.d. bemannade fyrplatser. Det publicerade ma-
terialet återfinns på vår hemsida www.fyr.org under ”Fyrpersonal”. Registret är sökbart både på 
fyrplats och förhoppningsvis snart också på personnamn. 

Projektet har drivits och drivs av Maria Elsby med hjälp av Leif Elsby. Hittills har c:a 1000 tim-
mar per år av ideellt arbete lagts ner på projektet sedan starten 2008.

Fyrlexikon - ytterligare ett år i förändring
Fyrarna utgör ett gränslöst pärlband. Svenska Fyrsällskapets Lexikon har fokus på svenska fyrar 
men behandlar även norska, danska och finska. Lexikon/fyrwiki såg dagens ljus den 29 okto-
ber 2013, då på internet, dessförinnan i pappersform. På de 4 år det har funnits på nätet har 
utbyggnaden fortsatt i raskt tempo. Antalet uppslagsord är nu mer än 7.100 och med mer än 
4.700 bilder! 

Stort tack till alla som bidragit. Stort tack till alla privatpersoner. Stort tack till Sjöfartsver-
kets arkiv för all hjälp. Stort tack till Commonwealth Lighthouse Service, Australien, så även 
till World Lighthouse Society och Sjöfartsverket och till Fyrsällskapets ”gamla” hemsida som 
”dammsugits” på material. 

Pågående arbete handlar mest om svenska obemannade ledfyrar, ensfyrar och hamnfyrar, många 
till antalet, hela 2.524 stycken inklusive de förut bemannade fyrarna. Puh! Så ha tålamod! 
Många bilder har kommit in. Exempelvis fyrarna i Mälaren, Vänern och Vättern finns nu ”på 
kartan” men många bilder saknas. Så även för Stockholms och Göteborgs skärgårdar. Välkom-
men med ditt bidrag! Adress se slutet av Blänket. 

Inte bara text och bild utan nu även rörliga bilder och ljud från mistsignal och radiofyr finns i 
Lexikon. Börja med att söka på ”video” där du sedan kan klicka dig vidare. 

Internationella Fyrdagen/helgen
Den 19-20 augusti anordnades de Internationella Fyrdagarna för 15:de gången av Svenska 
Fyrsällskapet. Vid årets fyrdagar deltog c:a 75 fyrar runt Sveriges kust, från Rödkallen, utanför 
Luleå, till Nordkoster, utanför Strömstad. Fyrdagen uppmärksammades också av Sveriges Radio 
och flera tidningar. Trots dåligt väder sökte sig 12898 personer till dessa fyrar. Antalet besökare, 
vid de fem fyrar som hade flest, var: Kullen 2452; Finngrundets fyrskepp 1000; Ölands Södra 
Udde 829; Femörehuvud 514; Ölands Norra Udde 500; Jävre 400. Svenska Fyrsällskapet vill 
framföra sitt tack till de som var inblandade i att genomföra fyrdagarna och till Sjöfartsverket som 
tillåtit att fyrarna har öppnats. Bland de föreningar som har hjälpt till finns lokala fyrföreningar, 
hembygdsföreningar, båtsällskap, kanotföreningar och syföreningar, stort tack till dessa också.

Föreningen Fyrtillsyn Gotland
Föreningen har fått ytterligare en medlem under året. Man har haft årsmöte, fyra styrelsemöten 
och ett antal arbetsmöten, speciellt vid Hoburgs fyr. Flera fyrägande medlemmar har varit i 
behov av, och fått, teknisk hjälp av föreningen.

De nio sommarveckorna, som Hoburgs fyr visades för allmänheten med hjälp av frivilliga 
fyrvisare, var mycket framgångsrika. 2.489 personer besökte fyren och det såldes en hel del 
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fyrprylar. Efter betalning av visningsrätt och hyra till Sjöfartsverket, försäkring för verksamheten 
och boende på Sjövärnsgården så blev det ändå ett hyggligt netto.

Föreningen hyr nu den delvis utrymda delen av maskinhuset vid Hoburgs fyr och har med hjälp 
av ideella krafter inrättat en trevlig försäljningslokal där.

Föreningens diskussioner med Sjöfartsverket om att iordningställa övervåningen på 
uthyrningshuset har ännu inte rönt någon framgång. Sjöfartsverket saknar enligt egen utsago 
för närvarande både personella och ekonomiska resurser för detta.

Som vanligt var flera av föreningens medlemmar aktiva vid de gotländska fyrarna på Internationella 
fyrdagen. Trots att vädret inte var idealiskt så var det rekordmånga som besökte fyrarna.

Föreningen är engagerad i återtändningen av den lilla AGA-fyren på Furilden. Det återstår bara 
några smärre tekniska problem som skall lösas innan den lyser igen. En annan återtändning 
som är nära förestående gäller Faluddens fyr. Fyren är statligt byggnadsminne och ägs av 
Fortifikationsverket. Föreningen har åtagit sig att modifiera fyren för batteridrift. Arbetet är i 
stort sett färdigt och så snart Fortifikationsverket fått drifttillstånd från Transportstyrelsen kan 
fyren tändas igen.

Mottagna gåvor
Böna hembygdsförening har som under tidigare år skänkt en penninggåva som hjälp till 
vår verksamhet. Penninggåvor har även kommit från medlemmarna: Peter Engman, Monne 
Sahlberg, Tomas Bjärkerud och Mimmi Mikic.
Fyrsällskapet framför sitt stora tack till givarna av dessa gåvor. 

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 2017 har följande fyrar/fyrplatser uppvaktats och fyllt 
år under högtidliga former: Understen 250 år samt Bokö, Faludden, Femörehuvud, Risnäsudde 
och Väderöbod samtliga 150 år. 

Svenska Fyrsällskapet har, som medlem och en av grundarna (år 2002) av World Lighthouse 
Society, (www.worldlighthouses.org), fortsatt sitt internationella arbete. Föreningen har drygt 
350 medlemmar från hela världen (c:a 20 länder) och ger kvartalsvis ut ett medlemsblad. På 
föreningens hemsida finns också mängder av fotografier på bl.a. svenska fyrar inlagda.

Styrelsen vill avslutningsvis varmt tacka alla kommittéledamöter för deras idoga arbete samt 
alla gamla och nya medlemmar för det stöd vi har fått och för det förtroende Ni givit oss under 
det gångna verksamhetsåret.

 Esbjörn Hillberg ordf.   Lennart von Post v. ordf.

 Britt-Marie Sjögren sekr.   Ingrid Sernbo kassör

 Leif Elsby     Mikael Engqvist

 Ulf Schloss    Tommy Öberg
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Preliminärt bokslut år 2017

Preliminär resultatrapport perioden 2017 01 01 - 2017 12 31 (Kr)

Intäkter

Medlemsavgifter enskilda
Medlemsavgifter föreningar
Medlemsavgifter företag
Fyrhandbok
”Fyrar och ljusteori” Bok
Övrig mediaförsäljning
Porto
Bidrag och gåvor
Jubileumsbok 2016
Försäljning varor
Ränteintäkter

Summa intäkter

765.154 
17.500
13.000
55.730

100
500
185

1.050
53.656
25.737

0

932.612

Utgifter

Kontorsmateriel
Gireringar, avgifter
Styrelsemöten/Funktionärer
Hyreskostnader
Programkommitté Stockholm
Programkommitté Västkust
Reseersättningar
Blänket tryckning
Blänket distribution
Båtmässa Stockholm
Båtmässa Göteborg
Fyrhandbok, lagring
Fyrpersonaldokumentation
Fyrbevarande SjöV
Inköp varor
PR/Fyrskyltar m.m.
Diverse kostnader

Summa utgifter

Beräknat resultat 2017

58.851
16.026
58.405 
25.546
15.500
15.000
45.028

143.230
57.004
7.598

423
1.440
3.132
2.580

98.875
14.800

600

564.038

368.574
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Preliminär balansrapport 2017 12 31 (Kr)

Tillgångar

Plusgiro

Bank

Fondkonto

Svenska Fyrsällskapet AB, aktier

Summa tillgångar

Skulder och eget kapital

Eget kapital

Skulder

Summa skulder och eget kapital

2017-12-31

79.350

140.737 

2.765.050

50.000

3.035.137

3.035.137

0

3.035.137

2016-12-31

529.386

520.196

1 566.981

50 000

2.666.563

2.666.563

0

2 .666.563

200 000
Av ovanstående tillgångar
Reserverat för bildande av Fyrstiftelse

Göteborg 2018-01-01

Ingrid Sernbo 
Kassör

200 000



20

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

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

20091231 309 335 26 2877 74 16 2967 951 33

20101231 279 216 -63 2814 76 14 2904 911 32

20111231 275 234 -41 2776 74 13 2863 906 33

20121231 213 337 124 2895 78 14 2987 947 33

20131231 184 250 66 2940 79 14 3033 967 33

20141231 173 480 307 3251 78 11 3340 1102 34

20151231 213 476 263 3513 79 11 3603 1250 36

20161231 290 493 203 3715 79 12 3806 1324 36

20171231 213 451 238 3952 80 12 4044 1439 36

Medlemsstatistik

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

OBS!!  Ej möjlighet att hyra SjöV fyrplatser för medlemmar från 2009 medför högre avgång. 

  Typ av medlem: e = Enskild medlem, f = Företag,  i = Förening, institution, etc.
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Klubbmärken, tröjor, m.m.

Du kan köpa nedanstående artiklar 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. Porto inom Sverige är inkluderat i alla priser men för endast 
ett exemplar per artikel. 

Du kan alternativt gå in på vår hemsida www.fyr.org och använda vårt nya köpsystem 
genom att klicka längst ner på första sidan på texten ”Beställ klubbprylar”.

Om fyrar - de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, pris 95:- (till-
läggsporto utrikes 50:-)

Fyrkortlek svenska fyrar, 52+3 kort, pris 50:-, (tilläggsporto utrikes 10:- )

Klubbnål i emalj med logo, 40:- (tilläggsporto utrikes 10:-)

Tygmärke broderat (6 cm högt) logo, 50:- (tilläggsporto utrikes 10:-)

Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo, 20:- (tilläggsporto 
utrikes 10:- )

Bokmärken av tjock papp, 6 olika med 2 fyrar på varje, 20:- för alla 6 (tilläggsporto 
utrikes 10:-)

Keps, marinblå, broderad logo, 130:- (tilläggsporto utrikes 20:-) 

T-shirt, vit, transfer logo vänster arm, dam eller herrmodell, olika storlekar, 130:- 
(tilläggsporto utrikes 30:-)

Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam eller herrmodell, olika 
storlekar, 245:- (tilläggsporto utrikes 50:-)

Tallriksunderlägg, 10 olika, inplastade hårda (30x40 cm), mycket hög kvalité, 
100:- st + porto. På framsidan 1 bakgrundsfyr och 6 andra fyrar, på baksidan ett 
faktablad om Svenska Fyrsällskapet. Beställs genom Lars-Göran Itskowitz, 
lg@itskowitz.se. Porto/förpackning: 45 :- vid köp av 1, 60:- för 2-4, 70:- för 5-8 och 
85:- för 9-18. Betalning mot faktura. Mer info och foto i Blänket 2017:4 sid 49.

Fyrböcker utgivna av Svenska Fyrsällskapet
För att öka tillgängligheten i Sverige och delvis minska vårt administrativa arbete 
säljs hädanefter våra mycket populära böcker enbart direkt av Hjertmans i deras 10 
butiker i Sverige och via deras hemsida www.hjertmans.se.

Jubileumsbok 20 år, 192 sidor, c:a 170 bilder, hård pärm, 
ISBN 978-91-85581-77-1, pris 250:-.  

Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar, 
ISBN 978-91-975819-1-2, pris 150:-.  
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Svenska Fyrsällskapet
Organisations nr: 802439-0216    Hemsida: www.fyr.org    E-mail: esbjorn@hillberg.com
Fax: 031-970623    PGkonto nr: 1968 420-8    Nordea Bank Bic/Swift-code: NDEASESS
IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208

Styrelse
Ordf. Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
v.Ordf. Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel. 0611-18790
Sekr. Britt-Marie Sjögren, Pildammsvägen 8, 262 93 Ängelholm, tel. 0431-27272
Kassör Ingrid Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel. 0708-261995
 Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
 Mikael Engqvist, Norrgården 1, Västra Lagnö, 184 95 Ljusterö, tel. 08-5424 3454
 Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 0704-672473
 Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302

Blänket - Redaktion
Redaktör Maria Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
 e-mail: maria.elsby@gmail.com
 Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139

Hemsida
Webmaster Arne Svensson, Ekudden 7, 430 84 Styrsö, tel. 0733-873060
 e-mail:webmaster@fyr.org
 Filip Larsson, Vendelsvägen 7, 217 63 Malmö, e-mail: webmaster@fyr.org
 

Facebook o Arkivarie
 Arent van der Veen, Fontinvägen 7, 442 31 Kungälv, tel. 0733-451432
 e-mail: arent.vanderveen@outlook.com

Fyrlexikon
 Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
 e-mail: leif.e.elsby@gmail.com

Programkommitté Stockholm
Sammank. Christer Nettelbladt, Högbergsg. 83 lgh 1404, 118 54 Stockholm, tel 08-642 1776
 Marianne Brus, Bjurövägen 21, 742 96 Gräsö, tel. 0708-187897
 Ulla Ericson, Folkungagatan 104, lgh 1203, 116 30 Stockholm, tel. 08-640 1730
 Annika Fransén, Bondegatan 7, lgh 1404, 116 32 Stockholm, tel. 08-694 9311 
 Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 0704-672473
 Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel. 08-5715 3453
 Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, lgh 1001, 122 41 Enskede, tel. 0734-445915
 Anders Unosson, Splitzvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473
 Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel. 0705-302841
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Medlemsavgifter 2018

Programkommitté Västkust
Sammank. Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
 Ann Holmdahl, Höggeröd 305, 473 92 Henån, tel. 0304-39512
 Göran Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel 0704-449843
 Anna-Maj Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0303-93941
 Kurt Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0303-93941

Programkommitté Gotland
Sammank. Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523
 Lars Flemström, Box 119, 623 21 Ljugarn, tel. 0498-493085
 Gunnar Sillén, Storgatan 72, 624 48 Slite, tel. 0705-822422
 Göran Storm, Lau Gumbalde 178, 623 62 Ljugarn, tel. 0498-491088 

Programkommitté Uppland
Sammank. Gunnar Boman, Åsgränd 3, lgh 1102, 753 10 Uppsala, tel. 018-150007
 Hans Fendin, Kölängsvägen 34, 741 42 Knivsta, tel. 018-341674
 Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302

Kontaktperson
Skåne Per Sjögren, Pildammsvägen 8, 262 93 Ängelholm, tel. 0431-27272

Revisorer
Revisor Olle Gunnarsson, Krabbes väg 23 6 tr, 432 52 Varberg, tel. 0705-680831
Revisor Lena Ardbo, Engelbrektsgatan 35 lgh 1101, 411 37 Göteborg, tel. 0733-977391
Rev.suppl. Monica Axman, Fiskebåtsgatan 10, 426 71 Västra Frölunda, tel. 0722-535207

Valberedning
Sammank. Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, lgh 1001, 122 41 Enskede, tel. 0734-445915
 Nisse Holmdahl, Höggeröd 305, 473 92 Henån, tel. 0304-39512
 Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
 Anders Unosson, Splitzvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473

 Enskild medlem bosatt i Sverige      200 kr
 Ideell organisation i Sverige      250 kr
 Företag/Myndighet i Sverige   1000 kr
 Enskild medlem bosatt utomlands 300 SEK, 35 EUR, 40 US$ eller 25 GP£

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 oktober ett år gäller även för nästa år.

OBS! När du förnyar ditt medlemskap vill vi helst att du betalar din medlemsavgift på 
PG konto nr 40 07 14 - 2.



24

Hur gör man för att få en artikel publicerad i Blänket?
Jo, 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 skanning) eller som jpg-filer. 
Bilderna måste ha en upplösning som är godtagbar för tryckning, c:a 300 dpi. 

Redaktören bedömer om och när en artikel skall publiceras. Då artikeln accepterats 
startar en 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. 
Först till kvarn ....... så var ute i god tid.
      Maria Elsby
      Redaktör

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
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Fyrar och arkitektur

Det svenska fyrväsendet grundades under 1600-talet, men utvecklingen gick sedan 
långsamt. Den stora expansionen skedde först under 1800-talets andra hälft. Då 
drogs landet med i den industriella revolutionen. Handeln till sjöss ökade kraftigt. 
Större fartyg med allt dyrare laster trafikerade våra farvatten. Samtidigt ökade kraven 
på en förbättrad sjösäkerhet och möjligheten att även kunna segla nattetid. Först mot 
slutet av 1800-talet mattades behovet av nya större fyrplatser. 

Byggandet av fyrar har sedan 1600-talet speglat olika tiders kunskaper om och syn 
på fyrteknik, byggnadsmaterial och gestaltning – med andra ord fyrarnas arkitektur. 
Nedan presenteras några av dessa fyrar som var och en belyser delar av denna fan-
tastiska utveckling.

Örskärs fyr uppfördes 1738-40 efter ritningar av arkitekten Carl Hårleman. Bygg-
nadsmaterialet var sten. Fyrtekniken, en s.k. spegelapparat, placerades innanför en 
glasad trälanternin. Istället för en inre trappa konstruerade Hårleman en sluttande 
gång som underlättade transporten av bränslet. Fyren putsades och målades vit. Da-
gens mindre lanternin uppsattes 1925.

Ölands södra udde, eller Långe Jan som den även kallas, tändes 1785. Ritningen till 
fyren togs fram av arkitekten Carl Johan Cronstedt. Fyren uppfördes som öppen sten-
kolsfyr av kalksten som putsades och målades vit. Den blev med sina c:a 40 m landets 
högsta fyr. På 1840-talet byggdes fyren om för en linsapparat med ny lanternin.

Falsterbo fyr uppfördes 1793-95 enligt ritningar av arkitekten Olof Tempelman. 
Han ritade en mycket ovanlig fyr- och bostadsbyggnad av tegel med en kvadratisk 
nederdel med bl. a. bostad för fyrpersonalen. Ovanför denna del reste sig ett cylin-
derformat tornparti med en öppen stenkolsugn på toppen. På 1840-talet byggdes 
tornets övre del om för en linsapparat med tillhörande lanternin. 

Närs fyr på Gotland uppfördes 1872. Ritningarna togs fram av fyringenjörerna Gus-
taf Emil Höjer och Albert Theodor Gellerstedt. Fyren utgjordes av ett runt järntorn, 
c:a 16 m högt med en linsapparat och lanternin av fransk tillverkning. Fyrtornet 
målades rött med tre vita band. Fyrar av järn var sedan 1850-talet en nymodighet 
inom fyrbyggnadskonsten. 

Vinga fyr uppfördes 1889-90 enligt ritningar av fyringenjören Emil Karlson. Bygg-
nadsmaterialet var sten som bröts på ön. Fyrens krön, altan och den invändiga trap-
pan gjöts däremot av betong, ett nytt byggnadsmaterial som under 1900-talet helt 
skulle dominera fyrbyggandet. Fyren kröntes av en lanternin med en linsapparat av 
första ordningen. 

Pite-Rönnskärs fyr är ett öppet pelartorn av järn, en s.k. heidenstamare. Den uppför-
des redan 1863 som en av dubbelfyrarna på Sandhammaren i Skåne, konstruerade 
av fyringenjören Nils Gustaf von Heidenstam. 1891 släcktes en av dessa, plockades 
ned och uppsattes åren 1904-05 på Pite-Rönnskär. Samtidigt byggdes den på i den 
nedre delen med ytterligare två moduler och blev med sina c:a 37 m en av landets 
högre fyrar.

      Dan Thunman
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Presentation av de första fyrfrimärkena på länge
4 januari 2018 - Postmuseum, Stockholm

Tidigt i våras kontaktade Postnord Svenska Fyrsällskapet för att de var intresserade av 
att för första gången ge ut fyrfrimärken. Självfallet hjälpte vi dem med tema, några 
fyrförslag och ett par fotografier. 

Följande fyrar kommer att finnas på frimäkena: 
Pite-Rönnskär, Örskär, När, Långe Jan, Falsterbo och Vinga

Den 4:e januari presenterade Postnord 2018 års frimärken. 
Vi på Fyrsällskapet var där och höll en kort dragning om Fyrsällskapet och fyrar.

T.v. Pite Rönnskär
Foto: Dan Thunman

T.h. Långe Jan
Foto: Love Lanner

T.v. Falsterbo
Foto: Gustaf Emanuelsson

T.h. Vinga
Foto: Esbjörn Hillberg

T.v. Örskär
Foto: Eddie Granlund

T.h, När
Foto: Stefan Isacsson 


