Fler fyrar deltog vid fyrdagarna 2021
Så har de 19:e fyrdagarna passerat. Vi kunde se en ljusning i coronaläget, såtillvida att fler
fyrar deltog men antalet besökare blev ungefär detsamma som förra året. Ett högtryck över
norska havet gjorde att vädret var överlag bra i större del av Sverige förutom i övre Norrland
som hade regn. Antalet öppna fyrar var 41 och antalet fyrbesökare blev i år 5426.
Aktiviteterna på fyrarna har varit många. Här följer några exempel. På Agö, den vackra fyren
längs Hälsningekusten, hade man pizzabak och besökarna fick gå runt och titta i de gamla
husen som tillhörde fyren. Mingel och en stunds reflektion medan man betraktade horisonten
var viktiga delar. Vid Harnäs fyr, i Vänern, mötte många besökare upp som kunde berätta om
gamla minnen från fyrplatsen, vilket var mycket uppskattat. På västkusten hade Nidingen så
många besökare att bryggan blev full och båtar fick vända om. Årets besvikelse blev
grillningen vid Gåsörens 100-årsfirande som fick ställas in på grund av det dåliga vädret i
norr. I stället får vi gratulera Mariestad som invigde en nybyggd vippfyr med många
besökare. Segerstads fyr på Öland gjorde en god gärning genom att överskottet från fyrdagen
5003 kr skänktes till UNHCR.
Grundaren och ordföranden i Svenska Fyrsällskapet, Esbjörn Hillberg, som hastigt avlidit
sedan fyrdagen 2020 hedrades med blomsterbuketter vid sin hemfyr på Donsö.
Antal besökare ordnat efter numerär var: Mariestads fyrar 500, Segerstad 500, Kullen 325,
Hållö 297, Morups Tånge 275, Vinga 230, Ölands Södra Udde 218, Tylö 200,
Hästholmen 192, Hanö 183, Smygehuk 180, Donsö Huvud 173, Bönan 166, Häradskär 150,
Sandhammaren 133, Hallands Väderö 131, Bjuröklubb 120, Grynge ensfyrar 120, Bråten 116,
Nidingen 112, Harnäsudde 111, Jävre 96, Örskär 96, Ystad 93, Huvudskär 86, Stenkyrkehuk
fyr 73, Garpen 70, Nordkoster 65, Agö 60, Snurran, Bohus Malmön 58, Almagrundet
fyrskepp 48, Hammarö Skage 42, Väderöbod 41, Landsort 39, Bremön 36,
Ingrunden/Utgrunden 32, Libertus 19, Lungö 18, Bungeör 17, Gåsören 5.
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. Ett stort tack även till de privatpersoner, föreningar och kommersiella organisationer som har deltagit. 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 med synpunkter.
Mot bakgrund av coronapandemin får man säga att årets fyrdagar ändå blev en framgång med
många fina arrangemang. Jag hälsar alla välkomna tillbaka till fyrdagarna 2022.
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