
Fler fyrar men färre besökare vid årets fyrdagar 

Inför årets fyrdagar var väderleksutsikterna inget vidare. Två fronter och ett lågtryck som 

skulle passera norrut längs östkusten. Dessutom låg ett djupt lågtryck över Norska havet. 

Visst blev vädret dåligt men dock bättre än befarat. På lördagen fick Östra Svealand och södra 

Norrlandskusten stora regnmängder men i övrigt inskränkte sig nederbörden till skurar. 

Söndagen blev successivt bättre och bättre, förutom på Västkusten. I år var 55 fyrar öppna och 

man kunde vänta sig en återgång till vanliga besökssiffror. Tyvärr blev antalet besökare färre 

än förra året, 5003 besökare noterades. Om man kan skylla det på väderutsikterna eller ej vet 

jag inte. Men flera fyrar anmälde att de måste ställa in pga. prognos om dåligt väder. Jag har 

också fått in rapporter om många trevliga arrangemang runt om i Sverige. 

Storjungfrun hade sin fyrdag den 17 juli. Man rapporterar vackert väder med mycket god sikt. 

Att avnjuta utsikten över ett kustlandskap utgör en av skönhetsupplevelserna i ett fyrtorn. 

Själva fyrdagen bjöd på annat väder. Det regn som föll i öster kompletterades av dimma 

längre norrut, tex. hade Gåsören en sikt på 150-200m. Inte stor möjlighet att njuta av utsikten 

då. Söderarm, den vackra fyren vid infarten till Stockholms skärgård från Ålands hav, hade 

sitt vanliga gedigna arrangemang med deltagande av Kustbevakning, lotsar, Sjöräddning och 

Sjövärnskår. Grynge hade ett fint arrangemang med tändning av de gamla kolfyrarna, före-

drag om hur landhöjningen har förändrat landskapet, uppstart av den gamla råoljemotorn som 

drev de elektriska fyrljuset för att sedan avsluta med att hissa upp de gamla fotogenlyktorna. 

Man fick alltså se tre generationers fyrteknik. Nidingens vänner firade fyrdagen ihop med 

Bråtavikens båtsällskap. Man berättade att Nidingen anlades 1624 men blev Sveriges första 

fyr 1645 genom freden i Brömsebro då Halland blev svenskt. Slutligen får jag tillåta mig att 

citera Gun Nordin på Stenkyrkehuk. ”Det blev inte så många i år heller, men alltid väldigt 

trevliga och pratsamma människor som kommer”. 

Antal besökare ordnat efter numerär var: Ölands Södra Udde 363, Malmö inre 300, Ölands 

Norra Udde 300, Kullen 295, När 250, Hanö 212, Morups Tånge 208, Söderarm 150, 

Hållö 145, Sandhammaren 142, Hallands Väderö 128, Bönan 121, Grynge ensfyrar 120, 

Stavik 120, Tylö 120, Falsterbo 118, Djursten 114, Segerstad 100, Smygehuk 100, Donsö 

Huvud 85, Bråten 82, Ulebergshamn 75, Hästholmen 74, Vinga 74, Landsort 73, Gotska 

Sandön 68, Hammarö Skage 68, Snurran 67, Storjungfrun 65, Stenkyrkehuk fyr 63, 

Harnäsudde 55, Nidingen 53, Ratan Södra 53, Häradskär 49, Bergudden 48, Huvudskär 48, 

Vanäs Udde 46, Ystad 46, Arholma Båk 43, Bremön 42, Limö 32, Rataskär 32, Garpen 31, 

Ursholmen 30, Örskär 28, Grönskär 26, Väderöbod 26, Almagrundet, fyrsk 21, Gåsören 19, 

Stora Fjäderägg 19, Nordkoster 18, Lungö 16, Arkö Båk 9, Ingrunden 7, Fjordskär 6. 

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, ni gör ett fantastiskt arbete. Vi är mycket glada för detta 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, e-post: fyrdagen@fyr.org. Vädret var mot oss 

denna gång men är det inte så att detta är lite av charmen med fyrarna, man får böja sig för 

naturkrafterna? Jag hälsar alla välkomna tillbaka till fyrdagarna 2023. 

Hälsningar, Tommy Öberg 
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