Dåligt väder vid årets fyrdagar
Vid årets fyrdagar deltog som vanligt ett stort antal fyrar runt Sveriges kust från Rödkallen, utanför
Luleå, till Nordkoster, utanför Strömstad. Trots dåligt väder sökte sig 12898 personer till dessa fyrar.
Ett lågtryck gick norrut längs norska kusten med åtföljande regn och hårda vindar i Sverige, uppåt
10m/s i medelvind. Några av fyrarna gick inte att nå med små båtar. Förra årets rekordsiffra på 17385
kunde därför inte uppnås. Men att så många sökt sig ut till fyrarna, trots vädret, vittnar om att intresset
är stort. Totalt var det meningen att 78 fyrar eller fyrskepp som var öppna runt Sveriges kust, varav ett
tiotal inte kunde nås pga. vädret. Fyrdagen uppmärksammades också av Sveriges Radio och flera
tidningar.
Fyrdagen är internationell och hålls i slutet av aug. runt om i världen. I Sverige är Svenska Fyrsällskapet (www.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 år 21 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:
Kullen 2452; Finngrundet fyrsk. 1000; Ölands Södra Udde 829; Femörehuvud 514; Ölands Norra
Udde 500; Jävre 400; Bönan 350; Falsterbo 350; Malmö 347; Morups Tånge 342; När 334; Segerstad
300; Stenkyrkehuk fyr 270; Bjuröklubb 255; Söderarm 250; Fårö 218; Nolhagen 200; Storjungfrun
198; Hanö 187; Hästholmen 180; Hållö 170; Ystad 170; Stavik 165; Hoburg 162; Haken 157; Grynge
ensfyrar 145; Hallands Väderö 136; Sandhammaren 135; Arholma Båk 126; Garpen 118; Landsort
102; Häradskär 100; Tylö 100; Vinga 100; Rataskär 95; Stora Karlsö 95; Ulebergshamn 80;
Väderöbod 77; Vanäs Udde 74; Huvudskär 72; Hammarö Skage 68; Gotska Sandön 62; Nordkoster
62; Smygehuk 62; Bråten 60; Högbonden 58; Donsö Huvud 52; Arkö Båk 50; Harnäsudde 49;
Snurran, Bohus Malmön 49; Brämön 47; Ursholmen 47; Bungeör 46; Bergudden 43; Limö 43; Örskär
36; Storkläppen 34; Måseskär 32; Agö 26; Almagrundet fyrsk 25; Stora Fjäderägg 21; Djursten 20;
Pite-Rönnskär 14; Lungö 10; 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.
Nästa år inträffar de internationella fyrdagarna 18-19 aug. Förhoppningsvis skall vädret vara med oss
vid fyrdagarna 2018 så att dessa skall bli minst lika framgångsrika. Tack till er alla och hör gärna av er
till Svenska Fyrsällskapet.
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