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Berguddens fyr – en upplevelse i midsommartid
Pia Hansson

Berguddens fyr med tillhörande fyrvak-
tarbostäder är belägen på Holmön som 
ligger utanför Umeå. Till ön kommer 
man lätt med den färja som går i daglig 
trafik mellan Norrfjärden på fastlandet 
och Byviken på Holmön. Överresan tar 
ungefär 40 minuter och när man närmar 
sig kan man på håll skymta fyren. 

När man kommer i land väntar en 
ganska lång promenad, vill man inte gå 
finns det möjlighet att hyra cykel för 
att ta sig till fyrplatsen. Vid mitt besök 
var promenaden en upplevelse i sig, ön 
är otroligt vacker med många charmiga 
hus inbäddade i försommarens grönska. 
Så småningom hör man havets brus ge-
nom skogen och då är man nära, äntligen 
ser man Berguddens fyr! Denna fyr är 
helt olika andra fyrar jag besökt, den är 
helt klädd i tjärdoftande fjällpanel av trä. 
Taket är av grönärgad koppar och runt 
lanterninen finns ett vitt staket. Fyren 
ger ett präktigt och välmående intryck 
vilket är roligt att se. 

Eftersom mitt besök är i midsom-
martid är natten ljus, men spänningen 
är ändå stor att se om fyren kommer att 
tändas och det gör den. Dock är ljuset 
svagt, men lyser gör den till min glädje. 

Kring fyrplatsen finns ett flertal olika 
byggnader, övernattning sker i fyrvaktar-
bostaden som hyser flera rum för uthyr-
ning. Här finns gott om plats och vacker 
utsikt över havet. Mellan fyrplatsens 
olika byggnader finns flera välbevarade 
och prydliga cementgångar. På dessa 
promenerar man lätt och bekvämt, up-
penbart måste det på fyrplatsen ha fun-
nits en eller flera personer med goda 
murarkunskaper som ordnat allt detta. 
På en av gångarna går även att utläsa år-
talet 1969. 

Berguddens fyrplats bjöd på en 
mycket trevlig fyr- och naturupplevelse. 
Besöket är något jag tänkt många gånger 
på under denna långa och kalla vinter. 
Åk gärna dit!

Berguddens fyr vid midnatt i midsommar-
veckan.

Fyrvaktarbostaden där rum finns att hyra.

Promenadväg ner till havet förbi uthus till-
hörande fyrplatsen..


