Gott resultat vid fyrdagarna 2019
I år har vi haft två fyrhelger, en i början och en i slutet av augusti. Vädret varierade under de två
helgerna men generellt kan man säga att den första helgen bjöd på svaga vindar och regnfritt. Helgen i
slutet stördes av en frontpassage där vi hade regn och blåst under lördagen på Västkusten medan
samma väder nådde Norrland på söndagen. Årets besökssiffra blev 17903, vilket är den bästa siffran
någonsin. Detta kan naturligtvis delvis förklaras genom att Kullen var öppen igen efter renoveringen.
65 fyrar hade öppet, varav 30 i början på aug och 38 i slutet. Några av dem hade öppet båda helgerna,
vilket gör att summan blir större än antalet fyrar.
Fyrdagen är internationell och hålls i slutet av aug. runt om i världen. I år har vi dessutom haft en
nationell fyrdag i början av augusti. Svenska Fyrsällskapet (https://fyr.org/) är sammanhållande i
Sverige. För arrangemangen vid varje enskild fyr svarar lokala fyrföreningar och en del fyrägare. Ett
stort antal människor är därför inblandade i aktiviteterna som kan bestå av alltifrån musikunderhållning till att vara värd vid visningen.
Svenska Fyrsällskapet har funnits i 23 år och består av mer än 4000 fyrintresserade privatpersoner och
organisationer i Sverige. Målsättningen är att bevara fyrarna, då dessa utgör ett värdefullt kulturarv, i
en tid då satellitnavigering tar över.
Nedan hämtar jag några axplock från de aktiviteter som har rapporterats. På Gåsören, liksom på
Grynge, tände man sina fyrar när det började skymma, det är ju i det ljuset som en fyr skall verka. På
Bråten var Kungsbacka radioamatörer på plats och kopplade upp både långvåg och kortvåg. De fick
inte så många napp men var jättenöjda ändå. På Falsterbo hade man många aktiviteter som gjorde
besökarna fikasugna. Ett 300 bullar högt berg av kanelbullar jämnades med marken. På Bjuröklubb
bjöds besökarna på ett föredrag om förlisningar i Bottenviken, det har under åren varit en hel del
dramatik längs den norra norrlandskusten. Hälsinglands båtförbund ordnade en båtutflykt till Agö på
fyrdagen, vilket var uppskattat. Till Nidingen och Lungö kom några med kajak resp. kanot för att delta
i fyrdagen.
Besökssiffrorna, ordnat efter antalet besökare, blev: Kullen 6947, Mariestads fyrar 3000, Finngrundets
fyrskepp 750, Falsterbo 425, Malmö 409, Ölands Norra Udde 385, Morups Tånge 384, Bönan 382,
Bjuröklubb 324, Segerstad 299, Hanö 212, Ystad 210, Söderarm 174, Jävre 169, Hållö 164,
Harnäsudde 163, Djursten 154, Tylö 153, Nordkoster 132, Storjungfrun 125, Hästholmen 120,
Almagrundet fyrskepp 115, Ursholmen 115, Måseskär 110, Häradskär 104, Smygehuk 100,
Huvudskär 88, Rataskär 88, Fårö 86, Örskär 84, Hoburg 83, När 83, Arholma Båk 80, Garpen 80,
Grynge ensfyrar 80, Stavik 80, Stenkyrkehuk fyr 78, Snurran Bohus Malmön 75, Arkö Båk 70,
Svenska Högarna 70, Hallands Väderö 69, Nidingen 69, Vanäs Udde 69, Bråten 66, Dalénmuseet 64,
Brämön 62, Sandhammaren 61, Hammarö Skage 55, Lungö 52, Ulebergshamn 51, Bungeör 50,
Grönskär 48, Björn 46, Landsort 45, Gåsören 43, Agö 39, Stora Fjäderägg 37, Vinga 34, Bergudden
32, Ingrunden/Utgrunden 31, Utklippan 30, Östergarnsholm 30, Limö 28, Gotska Sandön 25,
Väderöbod 17.
Svenska Fyrsällskapet vill framföra sitt varma tack till alla de människor som på ett eller annat sätt
varit 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, ett stort tack även till dessa. Vi är mycket glada för det arbete som
har lagts ned då det sprider ett fyrintresse och en fyrkunskap som ökar möjligheterna till att bevara
fyrarna. Samtidigt med fyrkunskap sprids även kunskap om övrig sjöfart genom fyrdagarna, vilket är
viktigt då Sverige är en gammal sjöfararnation.
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