Rapport från den Internationella Fyrdagen/helgen 15-16 augusti 2015
Allt sedan år 2003 har Svenska Fyrsällskapet arrangerat den Internationella Fyrdagen i Sverige. Svenska
Fyrsällskapet står därmed för 13:e året i rad som organisatör och initiativtagare till Fyrdagen. Efter en mycket
dålig sommar fick vi plötsligt ett helt otroligt, varmt, underbart väder under årets Fyrhelg. Det var endast
några få från sjö och vind oskyddade fyrplatser som hade bekymmer. Flera lokala besöksrekord slogs och
totalt slog vi också alla våra egna sammanlagda tidigare besökssiffror.
Som organisatör av Fyrdagen vill Svenska Fyrsällskapet framföra ett stort tack till alla lokala fyrföreningar,
hembygdsföreningar, frivilliga entusiaster samt inte minst till Sjöfartsverket som hjälpt oss genomföra 2015
års Internationella Fyrdag. Utan er vore det inte möjligt att fira Sveriges fyrar. Vi har nu firat dagen under 13
år och 2003 öppnades 33 fyrar med 2.500 besökare, 2004 öppnades 52 med 4.500 besökare, 2005
öppnades 57 med drygt 6.800 besökare, 2006 öppnades 62 med drygt 5.000 besökare, 2007 öppnades 63
med drygt 5.900 besökare, 2008 öppnades 57 med drygt 4.600 besökare, 2009 öppnades 72 med drygt
9.800 besökare, 2010 öppnades 71 med drygt 9.000 besökare, 2011 öppnades 72 med drygt 12.200
besökare, 2012 öppnades 74 med drygt 11.200 besökare, 2013 öppnades 75 med 11.600 besökare, 2014
öppnades 67 fyrar med drygt 7.400 besökare och i år 2015 öppnades 66 fyrar med nästan 14.400
besökare. Vår plan var att öppna ytterligare 8 men dessa måste hållas stängda för reparation eller av annan
anledning. Vilken succé året blev!
Finngrundet fyrskepp hade flest besökare med ca 2500 stycken och därefter kom Kullen med 2215, Ölands
Södra Udde 899, Bönan ca 650, Ölands Norra Udde ca 600, Bjuröklubb och Vinga 450 vardera,
Sandhammaren 386, Landsort 377, Falsterbo 360, Malmö Inre 251, Ystad 242, Storjungfrun 241, Hållö 225,
Söderarm 223, När 222, Morups Tånge och Stavik 220 vardera, Snappudden övre 200, Hanö 198, Garpen
194, Pite-Rönnskär 184, Fårö 182, Segerstad 180, Häradskär 150, Huvudskär 142, Örskär 137,Grynge
ensfyrar 130, Grönskär och Hoburg 105 vardera, Arholma båk 102, Stenkyrkehuk 101, Donsö Huvud 92,
Hästholmen 90, Stora Karlsö 80, Bråten 77, Agö och Gotska Sandön 69 vardera, Utlängan 65, Brämön 64,
Bergudden 62, Rataskär 61, Snurran på Bohus Malmön 60, Ulebergshamn 60, Östergarnsholm 59, Arkö Båk
57, Bungeör 56, Ursholmen 55, Vanäs Udde och Onsala Fyrförening 52 vardera, Smygehuk 50, Lungö 49,
Holmögadd 45, Svenska Högarna och Nordkoster 35 vardera, Mäseskär 30, Högbonden 28, Hammarö
Skage 25, Storkläppen 12, Gåsören 10, Ingrunden/Utgrunden 7, Nidingen 5, Valö 1, Rödkallen, Fotö och
Väderöbod 0 vardera. De som tyvärr ej kunde öppna i år var: Stora Fjäderägg, Limö, Djursten, Utklippan,
Hallands Väderö, Tylö, Pater Noster och Harnäsudde men vi hoppas att de kommer igen nästa år.
Den av Svenska Fyrsällskapet anordnade Fyrdagen firas på många platser och berör många människor. Det
skrivs och talas mycket om landets fyrar denna helg i tidningar, radio och TV både före, efter och under
händelsen. Fyrar/fyrplatser blir omtalade vilket är viktigt då det hjälper oss att göra fyrar, fyrplatser och andra
unika sjömärken kända så att de kan bevaras och visas i framtiden som ett unikt maritimt kulturarv.
Oberoende av Svenska Fyrsällskapet, men samtidigt som oss, bemannade också radioamatörer 21 svenska
fyrplatser, varav vi öppnade 15 för våra besökare. Radioamatörerna kunde i teorin tala med totalt 507
radiobemannade fyrplatser i 46 länder runt hela världen. http://www.illw.net
Vad jag vet så firades den Internationella Fyrdagen i: Australien, Canada, England, Finland, Irland, Scotland,
Sverige, USA och Wales men det var antagligen fler länder som deltog. Det fantastiska vädret gjorde att
intresset var mycket stort i Sverige både från pressens sida och ett rekordantal besökare. Antal medlemmar i
Svenska Fyrsällskapet och fyrintresset i Sverige ökar hela tiden. På vissa fyrplatser bjöd man på fika och
bröd, på vissa kunde man köpa kakor eller våfflor med sylt och grädde, på andra grillades korv, några
arrangerade poängpromenader eller frågesporter med priser, några hade utställningar, föredrag eller
filmvisning om sin fyrs historia. Vilken helg det blev.
År 2016 på söndag 21 augusti organiserar Svenska Fyrsällskapet nästa Internationella Fyrdag. Man kan
fira både lördag 20 och söndag 21 augusti vilket då kallas den Internationella Fyrhelgen. Om några
fyrplatser har problem att fira dessa datum ber vi att ni snarast kontaktar oss så kan vi fira fyrdagen tidigare under
sommaren på dessa fyrplatser.
Vi hoppas att Sjöfartsverket och alla andra fyrägare fortsätter att stödja vårt organiserande av Fyrdagen
genom att bevara, underhålla och sköta sina fyrar så att vi kan besöka dessa unika byggnader i framtiden.
Återigen, ett varmt tack till er alla som hjälpt Svenska Fyrsällskapet med Fyrdagen och gjort ett så storartat
jobb.
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