
Fyrdagarna 2020 präglades av corona 

Årets fyrdagar präglades starkt av coronaviruset. Många av de fyrar som normalt brukar delta kunde i 

år inte vara med på grund av svårigheter att uppfylla kravet på distansering eller beroende på att 

många av arrangörerna tillhörde någon riskgrupp, t.ex. 70-plus. Ungefär hälften, av det antal fyrar som 

brukar delta, var i år med på fyrdagarna. Väderleksförhållandena var i stort sett bra. En högtrycksrygg 

i söder gav vackert väder medan ett lågtryck över Barents hav gav blåsigt i norr. 

I norr kunde man t.ex. ta båt till Gåsören för att avnjuta en trerätters middag utanför fyren och se fyren 

tändas vid skymningen. På Dalénmuseet i Stenstorp anordnades två föreläsningar om Daléns 

fyrsystem. I Glafsfjorden deltog fyren vid Klässbol för första gången samtidigt som båtklubben fyllde 

50 år, vilket firades med att tända 50 marschaller på pirarna 

I Bohuslän var vädret mycket fint och många besökare tog turbåt eller egna flytetyg till Ursholmen. 

Guiden Douglas Lipkin gestaltade fyrmästare Hagvard och berättade bl. a. om livet på fyrplatsen 

under andra världskriget, se bild. Nationalparkschef Anders Tysklind från Länsstyrelsen berättade om 

fyrarna och såg till att arrangemanget kunde genomföras coronasäkert uppe vid tornen och vid det lilla 

museet i den gamla fotogenboden. 

På Hållö anordnades en utställning om graniten där och man visade en film om en händelse under 

andra världskriget då ett hemligt kurirplan på väg till Bromma hade blivit beskjutet av ett tyskt 

jaktplan. Kraschlandningen vid Hållö blev svår och av de 15 personerna ombord överlevde bara två. 

Detta var ett axplock av alla aktiviteter som ordnades under fyrdagarna 2020. Totalt var 35 fyrar öppna 

och antalet besökare blev 5793.  

Antal besökare ordnat efter numerär var: Kullen 2532, Tylö 450, Hållö 309, Ölands Södra Udde 288, 

Ölands Norra Udde 225, Bjuröklubb 204, Måseskär 188, Segerstad 186, Almagrundet, fyrsk 105, 

Pater Noster 100, Huvudskär 99, Garpen 96, Bremön 86, Ursholmen 75, Stenkyrkehuk fyr 61, 

Ystad 61, Bråten 60, Hammarö Skage 60, Hästholmen 60, Landsort 52, Bungeör 50, Klässbol 50, 

Nordkoster 50, Smygehuk 50, Holmögadd 46, Limö 42, Gåsören 35, Stora Fjäderägg 35, Lungö 29, 

Björn 24, Hoburg 24, Ingrunden/Utgrunden 21, Dalénmuseet 20, Sandhammaren 13, Söderarm 7.  

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. Såväl 

privatpersoner som föreningar och kommersiella organisationer har deltagit, 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. Med Sveriges långa kust är fyrarna fortsatt viktiga som 

navigationshjälpmedel, kulturella minnesmärken och vackra utposter i sjö- och havsmiljö.  

Tack till er alla och hör gärna av er till Svenska Fyrsällskapet. 

Mot bakgrund av coronapandemin får man säga att årets fyrdagar ändå blev en framgång med många 

fina arrangemang och ett stort antal besökare. Jag hälsar alla välkomna tillbaka till fyrdagarna 2021. 

Hälsningar, Tommy Öberg 

e-post: fyrdagen@fyr.org 

tel 070 54 84 302 
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