Kulingvindar vid årets fyrdagar
Vid årets Internationella Fyrdagar öppnades 68 svenska fyrar för besök av allmänheten. Med vindar
uppåt 20 m/s på sina ställen begränsades antal besökare till 9287 personer. Vid många fyrar hade man
ordnat med båtresor till fyren, föredrag, tipsrundor och andra aktiviteter. Andra hade endast slagit upp
sina portar för gästerna att komma upp och beundra utsikten. På del ställen fick man tyvärr ställa in
arrangemangen på grund av den hårda vinden. På Östergarn, t.ex., fick man flytta fyrens 200årsfirande till en lugnare plats. Kullen brukar vara välbesökt men hade i år stängt p.g.a. renovering.
Vid de 68 fyrar som hade öppet vittnar om det stora intresse som finns. I Malmö stod folk i 20 min.
lång kö för att komma in i fyren. Bland besökarna fanns flera som var över 90-år medan de yngre som
kom till fyren Jävre utanför Piteå uppskattade godisregnet.
Fyrdagen är internationell och hålls i slutet av aug. runt om i världen. I Sverige är Svenska Fyrsällskapet (https://fyr.org/) sammanhållande. 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 22 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.
Antalet besökare, rangordnat efter de fyrar som hade flest, var:
Finngrundet fyrskepp 1000; Jävre 517; Ölands Norra Udde 412; Falsterbo 380; Malmö 360; Bönan
350; Mariestads fyrar 322; Bjuröklubb 308; Hanö 293; När 278; Stenkyrkehuk fyr 256; Morups Tånge
250; Fårö 248; Stora Karlsö 247; Haken 212; Söderarm 200; Ystad 189; Storjungfrun 186; Örskär
178; Ölands Södra Udde 159; Stavik 155; Hållö 150; Sandhammaren 144; Hoburg 132; Rataskär 127;
Grynge ensfyrar 120; Brämön 118; Garpen 105; Ulebergshamn 100; Bråten 92; Almagrundet, fyrsk
90; Hammarö Skage 90; Häradskär 90; Hästholmen 81; Huvudskär 76; Arholma Båk 74; Smygehuk
70; Vanäs Udde 66; Djursten 65; Högbonden 64; Valar 62; Snurran, Bohus Malmön 60; Vinga 60;
Landsort 57; Nordkoster 54; Bergudden 52; Arkö Båk 43; Gotska Sandön 43; Utklippan 42; Agö 41;
Bungeör 40; Harnäsudde 40; Tylö 40; Limö 38; Gåsören 35; Lungö 34; Segerstad 32; Svenska
Högarna 30; Östergarnsholm 30; Grönskär 29; Stora Fjäderägg 25; Måseskär 12; Utlängan 10; Björn
8; Ingrunden/Utgrunden 8; Pite-Rönnskär 6; Tistlarna 2.
Några av fyrarna hade av olika skäl sina fyrdagar vid annat datum än de som sagts ovan.
Svenska Fyrsällskapet vill framföra ett stort tack till alla de människor 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, ett stort tack till dessa också. Vi är mycket glada för det arbete som har lagts ned då det
sprider ett fyrintresse och en fyrkunskap som ökar möjligheterna för att bevara fyrarna. Samtidigt med
fyrkunskap sprids även kunskap om övrig sjöfart genom fyrdagarna, vilket är viktigt då Sverige är en
gammal sjöfararnation.
Tack till er alla och hör gärna av er till Svenska Fyrsällskapet.
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