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S å länge människor har färdats med båt 
har man också navigerat med hjälp av olika 
kännemärken på land. Ända in i sen tid gällde 

det att ha god lokalkännedom eller att anlita lots. Under 

1800-talets första decennier började emellertid sjökort 
produceras för Norrlandskusten och farleder märkas ut.

De första kända officiella sjömärkena kring Obbolaön 
var två spirbåkar som uppfördes på Bredskär 1820. 

Vägvisare för sjöfarten
 — fyrar och sjömärken runt Obbolaön

Sjökort över inseglingsområdet till Umeälven och Umeå 
uthamn, utgivet 1921 och reviderat fram till 1960. I 
kortets nedre del ses Bredskär med de tre kummel som 
nämns i artikeln (”3 Kl.” med trianglar som utvisar 
posi tionerna). De två på skärets västra del bildar en 
enslinje för inseglingen från havet, medan det östra 
kumlets funktion är oklar. På Bred skärs nordöstra del 
ses även två fyrar (fyllda cirklar). Av dessa står endast 
den sydligaste kvar idag. 

Nordväst om dessa finns de båda fyrarna Bred skärs
sund, vilka på senare sjökort kallas övre respektive 
nedre. Närmare Obbola by ses fyren Lång hals udde, som 
vid denna tidpunkt var placerad på oljekajen och som 
bildade en enslinje med pannhusets skorsten (”Sk.”)
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Den ena båken var 15 meter hög och hade två tunnor i 
toppen som kännetecken, medan den andra var 18 meter 
hög och försedd med en tunna. Tillsammans bildade 
de en enslinje som ledde fartygen in i farleden genom 
Bredskärssundet.

År 1857 ersattes spirbåkarna med två stenkummel 
vilka fortfarande står kvar. Båda är vita med rött mitt-
bälte. Det ena, Bredskär NV, har en träöverbyggnad som 
ger märket en total höjd på fyra meter (bilden t.. v.). Även 
överbyggnaden är målad i rött och vitt, men färgen har 

Kumlen Bredskär NV och Bredskär SV bildar en enslinje för in
seglingen i Bredskärssundet. Foto: Johnny Söderlund.
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bleknat betydligt. Det andra kumlet, Bredskär SV, har på 
krönet en stång med en röd fyrkantig tavla (bilden t. h. på 
föregående sida).

Ett tredje kummel byggdes samma år på Bredskärs 
östra sida. Ursprungligen var även detta vitt med rött 
bälte, men numera syns bara rester av vit färg. Detta 
kummel håller på att försvinna i vegetationen och ströks 
2007 från sjökortet (bilden nedan).

Lysande ledmärken
Spirbåkar och kummel är förstås bara till nytta för dem 
som navigerar på dagen. I takt med att sjöfarten växte i 
omfattning under 1800-talet ökade behovet av märken 
som även fungerade i mörker. Kumlen vid Bred skärs-

sundet försågs med lanternor 1876. Året därpå togs 
dessa ned och ersattes med två fotogendrivna ensfyrar 
på Obbolaön (Bredskärssund övre och nedre). Den 
övre utgjordes av ett fyrhus av trä med en så kallad 
siderallykta inbyggd i ena knuten, medan den nedre helt 
enkelt var en linslykta på en stolpe.

År 1895 uppfördes helt nya fyrar vid Bredskärssundet, 
fortfarande med fotogendrift. Bredskärssund nedre blev 
nu en riktig fyr med en rund plåtkur på ett betong-
fundament – densamma som står nere vid kajen än 
idag. Bredskärssund övre byggdes som ett fyrhus i trä 
med vaktrum. År 1912 installerades gasdrift och solventil 
i båda fyrarna, vilket minskade behovet av tillsyn 
dramatiskt och ledde till att fyrbevakningen drogs in. 
Senare revs själva fyrhuset vid Bredskärssund övre och 
en ny plåtfyr uppfördes på den gamla grunden, så att 
anläggningen fick sitt nuvarande utseende (bilder på 
nästa sida). 

Obbola Hembygdsförening önskar att våra fasta 
sjömärken bevaras för framtiden. Föreningen har 
därför sökt och fått tillstånd från berörda myndig-
heter, dvs. Fortifikationsverket, Sjöfartsverket och 
Läns styrelsen, att i första hand röja upp skogen 
kring kumlen på Bredskär för att åter göra dessa 
synliga från havet och på sikt även måla upp det 
östra kumlet i dess ursprungliga rödvita färg. Vår 
förhoppning är att sommarboende på ön tar dessa 
kummel till sina hjärtan och därmed känner ett 
delansvar för deras bevarande.

Krönikans redaktör Rabbe Sjöberg ses här vid kumlet Bredskär Ö, 
omkring vilket hembygdsföreningen planerar att röja så att märket 
åter blir synligt från havet. Foto: Gudrun Norstedt.
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Fjärdgrund var en av de sista bemannade fyrplatser som 
uppfördes i Sverige. Bostadshuset stod intill fyrtornet 
men revs sedan fyren elektrifierats och automatiserats 
1955.

På nordöstra sidan av Bredskär byggdes två ensfyrar 
(Bredskär nedre och övre) för att utvisa farleden. De fick 
till en början fotogendrift men byggdes om till gasdrift 
samtidigt som fyrarna vid Bredskärssundet. Den övre 
av dessa finns inte längre kvar, och den nedre verkar ha 
byggts om. Det är emellertid inte känt när dessa föränd-
ringar skedde.

Ny farled
Under 1906–1907 utprickades en ny farled för insegling 
från öppna havet till Holmsund. Därvid uppfördes flera 
nya fyrar: Fjärdgrund, Bredskär och Långhalsudde. Fjärd-
grund fungerade som angöringsfyr, den fyr som man 
kunde ta sikte på redan långt ut till havs för att påbörja 
inseglingen. Tornet är 21 meter högt med en lysvidd på 
18 sjömil eller 33 km, vilket innebär att skenet är synligt 
ända från den finska sidan. Från början var tornet helt 
vitt, men 1976 försågs det med ett brett rött band. 

Texten på vykortet talar inte sanning: Detta är inte Bredskärs fyr utan Bredskärssund nedre, som fortfarande 
står kvar vid kajen. På andra sidan vattnet ses Bredskär. 
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Ytterligare en fyr anlades på Långhalsudde söder 
om fabriken. Dess ursprungliga position är inte känd, 
men 1955 flyttades den till oljekajen och 1975 till sin 
slutliga placering uppe på berget. Där bildade den en 
ens linje med en röd lampa högst upp på sodapannans 
skorsten och utvisade därigenom den djupaste farleden 
i sundet mellan Obbola och Holmsund. Från och med 
1964 var den elektrifierad. År 2007 togs både fyren och 
skorstenslampan ned och ersattes med två moderna fyrar 
på Långhalsudde, försedda med röd-gul-röda tavlor som 
dagmarkeringar. 

Oviss framtid
Framtiden är numera oviss för såväl sjömärken som 
många fyrar. Deras anläggning och drift har till stor del 
finansierats genom att avgifter tagits ut från fartygen, 
men i och med GPS-navigeringens utveckling har yrkes-
sjöfarten inte längre något intresse av landbaserade 
känne märken. Sjöfartsverket underhåller därför inte 
längre kummel och andra sjömärken, och om de förfaller 
eller skyms av växtlighet avförs de så småningom från 
sjökorten, i likhet med kumlet på Bredskärs östra sida. 

På den vänstra bilden ses Bredskärssund övre, vilken bildar en enslinje med fyren på motstående sida. Den imponerande grunden är resterna 
av det ursprungliga fyrhuset (se bilderna nederst på nästa sida). På den högra bilden ses Långhalsuddes fyr. Den monterades ned 2007 och 
återfinns nu på ett upplag inom Umeå hamnområde. Kanske kommer den att sättas upp någonstans som prydnad. Foto: Gudrun Norstedt.
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Allt fler fyrar släcks också och rivs eller får förfalla. 
Bevarandet av dessa navigationshjälpmedel har därmed 
blivit en fråga för kulturmiljövården. En del fyrar skyddas 
idag som byggnadsminnen, bl.a. Holmögadd och Berg-
udden. Riksantikvarieämbetet har även föreslagit att 
Bredskärssund (oklart om det är den övre eller nedre 
som avses) skulle skyddas som byggnadsminne, men 
så har det inte blivit. I vilket fall som helst rör det sig 
om enstaka punktinsatser; skydd av hela det system av 

På äldre sjökort fanns alltid små bilder av fyrar och sjömärken. De här bilderna kan troligen dateras till 1920talet. Av fyrarna i raden finns 
Bredskärs övre fyr inte längre kvar och den nedre har också fått ett förändrat utseende. Bredskärssund övre bestod vid den här tiden av ett 

vakthus med en lykta i ena hörnet. Huset revs senare och ersattes med en större fyr, placerad på den gamla grunden (se bilden på föregående 
sida). När det gäller kumlen kan man notera att Bredskär östra vid denna tid var försett med ett likadant band som de övriga.

Tryckta källor:
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2007-05-09, s. 5 (Bredskär Ö).
Sjöfartsverket. Underrättelser för sjöfarande. Nr 185, 

2007-11-14, s. 5 (Långhalsudde).
Söderlund, Johnny. 2007. Sjömärken: vägvisare och 

kulturminnen. Statens maritima museer.
Thunman, Dan. Sveriges fyrplatser: en bebyggelse-

historisk dokumentation av f. d. bemannade fyrplatser 
anlagda under lotsverkets tid. Sjöfartsverket i sam-
arbete med Riksantikvarieämbetet.

kännemärken som tillsammans definierar en farled tycks 
över huvud taget inte diskuteras.

En rikstäckande organisation, Svenska Fyrsällskapet, 
verkar för bevarandet av svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp 
och andra sjömärken. Den intresserade kan informera 
sig om verksamheten på sällskapets webbplats, som har 
adressen <www.fyr.org>. 

Gudrun Norstedt

Otryckta källor: 
(tillhandahållna av Svenska Fyr säll skapets ordförande 

Esbjörn Hillberg)
”Fjärdgrund”, faktablad från Svenska Fyrsällskapet.
Anteckningar rörande svenska statens fasta fyrar av 

förste fyringenjören E. Karlsson (1917).
Sjöfartsverkets gamla liggare över fyranordningar (foto-

kopior).

Muntliga uppgifter:
Bernt Holmgren, hamnkapten i Umeå hamn.
Annika Renud, Sjöfartsverket.
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Fjärdgrunds fyr, som byggdes 1907, var en av de sista bemannade fyrplatser som anlades i Sverige. Bemanningen drogs emellertid in på 
1950talet och bostadshuset revs. Det breda röda band som idag karaktäriserar fyren tillkom 1976. Foto: Västerbottens museum.


