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En käring mitt i havet – 
livsberättelser kopplade till sjömärket Saltskärs båk
Henrik Alexandersson.

Saltskärs båk utgör ett välkänt sjömärke i norra Bohusläns yttersta havsband, 
inte minst genom sin originella konstruktion och placering. Båken tillkom 
år 1882, förföll gradvis under åren fram till att den slutligen drabbades 
av skrotdöden. Men frivilliga krafter lät sjömärket återuppstå i form av 
en nytillverkad kopia år 2003. Samtidigt har Saltskärs båk både i form av 
original och kopia behäftats med personliga drag och kopplats till skilda 
livsberättelser. Namnet på båken i dagligt tal är Saltskärs käring. För första 
gången publiceras här originalritningen, exklusivt för Blänkets läsare.

Ljus över Soten
Soten utgör ett svårnavigerat havsområ-
de med en labyrint av grund, beläget sö-
der om Väderöarna och Fjällbacka skär-
gård och norr om Buskär. Överfarten är 
än idag hotfull och samtidigt lockande 
för fritidsskepparen. Förlisningarna har 
varit många härute. Innan den skyddade 
inomskärsleden med Sotekanalen stod 
färdig 1935 var all syd och nordgående 
båttrafik tvingad att gå över Soten. Vind- 
och strömdrivna kom segelskeppen in 
som flockar från Nordsjön när stormarna 
låg på från väst och sydväst. Efter storm-
nätter sågs ibland masttopparna stå som 
avskalade trädstammar med söndersliten 
rigg ute i havet. Arkivhandlingar i form 
av vrak-, lots- och fyrvaktarrapporter 
vittnar inte bara om förlisningar, utan 
även om sjöröveri och räddningsbragder. 
Berättartraditionen lyfter fram falska 
eldar, tända på bergstopparna för att 
locka till sig skepp, men också om ond 
bråd död i samband med vraktagning 
och fiske.

Trots att en angöringsfyr togs i bruk 
på Väderöbod 1867 fortsatte problemen 
för sjöfarten på Soten och runt Väder-
öarna. Det saknades ett tydligt angö-
rings- och orienteringsmärke. År 1882 

uppförde därför Kungl. Lotsstyrelsen 
ett nästan tolv meter högt svartmålat 
sjömärke av järn och trä på Saltskär. I 
folkmun kom sjömärket att kallas Salt-
skärs käring, eller helt enkelt käringe på 
dialekt. 

Saltskärs båk kom att ingå i det stora 
statliga utbyggnadsprojektet av fyrar och 
sjömärken i Sverige under andra hälften 
av 1800-talet. I denna process var Nils 
Gustaf von Heidenstam (1822-1887) 
– far till Verner - en nyckelperson. År 
1883 förbättrades säkerheten ytterligare 
på Soten då det tändes nya ledfyrar på 
Mågholmen, Långholmen, Skarvesätt 
och Holländarberget. Även en större fyr 
togs i bruk på Klövskär 1883. Vid tiden 
för uppförandet av Saltskärs båk pågick 
en omfattande samhällsutveckling i Sve-
rige. Industrialiseringen och nya tekniska 
landvinningar ledde till att den civila sjö-
farten ökade i omfattning. Fartygen blev 
större och mer djupgående. Detta ställ-
de nya krav på lotsverksamhet, fyrar och 
utprickning av farleder. Samtidigt växte 
det fram ett friare formspråk vad gällde 
byggnader, vilket också kom att påverka 
fyrarnas och sjömärkenas utseende. Med 
hjälp av tull- och lotsstationer, fyrplatser 
samt dykeribolag kunde staten nu kon-
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Saltskärs Båk (t.v.) och kummel. En stilla dag på Soten.                Foto: Harald Rylander

trollera de förvildade bohusläningarna, 
sjöfarten, vrakfynd och de som vistades 
i skärgården. 

Vad är en käring?
En återkommande beskrivning av Salt-
skärs båk handlar om hur konstruktio-
nen speglar delar av en kvinnas livslopp. 
Därtill kommer namnformerna på un-
dervattensgrund, skär och sjömärken i 
området invid Saltskärs båk vilka visar 
på en tydlig koppling till kvinnor. Dolt 
under havsytan finns även en vrakhis-
toria, fylld med kvinnonamn, och som 
aktiveras genom minnen, fysiska läm-
ningar, namnlandskap, berättelser och 
arkivhandlingar. Ombord på fiskebåtar 
och fraktskutor framställdes ofta kvin-
nan som något tabubelagt. Men bilden 
måste nyanseras eftersom det i fiske-
lägena fanns både ”turkäringar” och 
”oturskäringar”. Begreppen käring och 
kärring är samma ord, och har inget med 
kär att göra. Dessa båda stavningar går 

Saltskärs båk. Originalritningen. 
Foto: Sjöfartsverket.

tillbaka på fornsvenskans kärling, och 
har betydelsen ”gammal kvinna”. I Bo-
huslän förekommer ibland begreppet 
käring som en beteckning på ett röse av 
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uppstaplade stenar som tjänstgjorde som 
sjömärke. Kopplingen mellan kvinna och 
sjömärke är alltså inte unikt för Saltskärs 
båk. Käringnamnen återfinns även i äldre 
farleder, antingen i huvudleden vid kus-
ten, i en fjord eller i en korsande led. 
Farvattnen med käringnamn måste upp-
fattas som besvärliga, vilket stämmer väl 
in på förhållandena vid Saltskär. En enkel 
förklaring till namngivningen kan vara 
att vissa sjömärken liknade käringar när 
man såg dem från långt håll. Konsulterar 
man det officiella statliga sjökortet över 
området så återfinns en intressant kon-
centration av kvinnorelaterade namn på 
grund och öar i området kring Saltskär. I 
området runt Saltskär handlar det fram-
för allt om nedsättande beteckningar på 
kvinnor. Horan (boh. hòra) är ett grund 
vid stora Hamburgö. Vidare är Lill-Skökan 

C.G. Bernhardson har här fångat kvinnornas väntan på en bergstopp, vid ett sjömärke. 
De väntar på att de sjöfarande männen ska komma hem från storbacke-fiske på Shet-
land. Dessa små sjömärken av sten är ett outforskat källmaterial i Bohuslän. De kallas 
för vardar, valar eller käringar och är vanligt förekommande ute i skärgården. 

Foto: Bohusläns museum

ett undervattensgrund sydväst om Hornö. 
Långefluskökan och Södra Långe-flu-
skökan återfinns sydväst om Hornö. Om 
färden går vidare söderut över Soten finns 
det vid det gamla fiskeläget Ulebergshamn 
fyra ensmärken (vardar) som är uppförda 
på ett förhistoriskt röse. De är namngivna 
som Ulebergs töser (boh. flickor). Käringe-
sundet återfinns i leden mellan Klätten 
och Alvö, nordväst om Ulebergshamn. 
Norra (Svarta) och Södra (Stora) Syster 
återfinns längre norrut på Väderöfjorden. 
Denna översiktliga genomgång visar att 
den kvinnliga närvaron är minst sagt på-
taglig i området. Den nedsättande namn-
givningen styrker farledens farlighet.

En konstruktion med franskt ursprung? 
Det var en särpräglad konstruktion som 
placerades på Saltskär, intill ett redan 
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befintligt vitmålat stenkummel uppfört 
1859. Ansvaret för underhållet ham-
nade till en början under lotsstationen 
på Dyngö. Saltskärs båk räknades till de 
större sjömärkena i Sverige, och hade till 
syfte att markera angöring från öppet 
hav till en hamn eller en inomskärsled. 
För att ett angöringsmärke ska fungera 
fullt ut måste det vara unikt och särskilja 
sig från andra märken. Båkens design vi-
sar inte bara prov på en känsla för konst-
närlig frihet och talang utan även fantasi. 
von Heidenstam var den person som se-
nare skulle komma att få all ära för kon-
struktionen. Men vid en närmare gransk-
ning av originalritningen, som numera 
finns i Sjöfartsverkets arkiv, var det Emil 
Karlson som ritade Saltskärs båk 1882. 
von Heidenstam har godkänt ritningen 
med sin namnteckning. I Kungl. Lotssty-
relsens arkiv på Riksarkivet i Stockholm 
kan man läsa följande om Saltskärs båk:

Stommen är af jern förfärdigad i Frank-
rike och avsedd att användas på fyrfartyg. 
Foten är med 9 st bultar fästad vid berget 
och hela båken stagad med 4 midjestag. 
Är inklädd blott på en sida och tafla samt 
kula hvitmålat. 

Om stommen var avsedd att placeras 
på ett svenskt fyrskepp eller om den re-
dan hade använts ombord på ett sådant 
i Frankrike har inte kunnat fastställas 
inom ramen för denna undersökning. 
Konstruktionen liknar von Heidenstams 
övriga fackverkskonstruktioner, vilka 
blev vanliga från 1860-talet. Att fran-
ska influenser ingick är inte så konstigt 
med tanke på att svenska fyringenjörer 
rest runt i Europa för att studera den 
senaste fyrtekniken. Heidenstam skisse-
rade, i en handskriven rapport 1857, ett 
omfattande program för utbyggandet av 
det svenska fyrsystemet. I svenska fyrar 
kom det att placeras franska linser och 

linsapparater vilka beställdes direkt från 
tillverkaren i Paris. Den franska järnkon-
struktionen, som utgjorde stommen i 
Saltskärs båk, pekar på ett nära släktskap 
mellan sjömärket, Eiffeltornet (1887- 
1889) och Frihetsgudinnan (1886), ef-
tersom alla tre var byggda i en liknande 
fackverkskonstruktion. Lokala röster i 
Hamburgsundstrakten lyfter gärna fram 
Saltskärs käring som fransyska, en före-
gångare till Eiffeltornet och Frihetsgu-
dinnan. Tolkningen är faktiskt passande, 
inte bara konstruktionsmässigt utan även 
vad det gäller namnet. Eiffeltornet kallas 
ju ”den gamla damen” av parisarna.

Följer man sedan båkens vidare 
öden utifrån det skriftliga källmateria-
let i Sjöfartsverkets och Lotsstyrelsens 
arkiv finns det uppgifter om när båken 
målades om och reparerades samt hur 
mycket dessa arbeten kostade. I Dyngö-
lotsarnas anteckningar kan en underhål-
lets kronologi utläsas fram till 1937, då 
lotsstationen lades ned. I liggaren har nå-
gon även gjort en hastig liten skiss som 
föreställer båken:

Stommen är af järn. Foten är med 9 
st. bultar fästna vid berget och hela bå-
ken så stagad med 4 rundjärnstag. Mörk 
med kula till topptecken. 

1882 Nybyggnad och reparationer
1912 Målning
1923 Målning
1928 Rostbankning och målning
1932 Rostbankning och målning
1937 Rostbankning och målning 2 ggr. 
Ny tavla av bräder, ny toppkula av jern-
plåt. Bottenplanet sammangjutet.

Konsten att rädda en käring
Underhållet av sjömärket fortsatte un-
der årens lopp med återkommande rost-
bankningar och målningsföretag. I bör-
jan av 1980-talet hade sönderfallet gått 
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så långt att det fanns risk att båken skul-
le kollapsa. Saltskärs båk hade för länge 
sedan förlorat sin betydelse för yrkessjö-
farten, viket möjligen bidrog till att un-
derhållet eftersatts. Men för lokalbefolk-
ningen var sjömärket inte bara en viktig 
symbol, utan även ett orienteringsmärke 
som ingick i enslinjer (boh. mé, méj) för 
att kunna lokalisera fiskeplatser. 

Skulle det slitna sjömärket rivas eller 
ersättas? Långtgående planer ska ha fun-
nits på att gjuta in båken i betong. Hotet 
om rivning eller ombyggnation ledde sam-
tidigt till att en rik flora av berättelser åter-
uppstod, eller möjligen uppstod. Dessa 
kom att användas som tydliga argument 
för ett bevarande, vilket ger en inblick i 
hur minnen och berättelser i olika situa-
tioner kan manifesteras i materiell form. 

För att rädda sjömärket undan 
skrotdöden bildades 1984 föreningen 
Saltskärs kärings vänner. Genom före-
ningens försorg kunde en kopia av båken 
lyftas på plats på Saltskär i november 
2003. Den nytillverkade kopian är inte 
placerad på exakt samma plats som den 
gamla, vilket i likhet med nedrivandet av 
Väderöbod fyr 1970, satte en del äldre 
enslinjer ur spel. Den nya ”järnladyn”, 
som sjömärket också har kallats, byggdes 
efter originalritningen i full skala. 

Lokalt förankrade berättelser
Saltskärs båk pockar på uppmärksam-
heten. Sjömärket bildar en tydlig pro-
vokation i det maritima rummet ute på 
Soten. Beroende på väderlek, avstånd, 
mörker och ljus ändrar sjömärket skep-
nad. I klart väder skapar det svarta sjö-
märket en tydlig kontrast mot kustlinjen 
av röd granit. I dis och dimma får märket 
i stället ett nästan spökligt utseende. 

Människor har sedan 1882 på olika 
sätt funderat över sjömärket. Att båken 
och området runtomkring berört, och 

fortfarande starkt berör, människor visar 
bland annat ritualen att sprida aska ef-
ter avlidna personer invid skäret. Det är 
alltså inte bara genom berättelserna och 
den särpräglade materialiteten som Salt-
skär utgör en laddad plats. 

En annan rituell handling berättar 
skepparen Stellan Johansson om. Efter 
att ha rundat Saltskär på väg in mot 
Slottegapet tvingades han som barn att 
lyfta på mössan och bocka för sjömär-
ket. Detta kan ses som en rituell hand-
ling som ger stöd åt tanken om Saltskärs 
käring som en tydlig gränsmarkering i 
det maritima rummet. En passage från 
en mer otrygg vistelse utomskärs till lug-
nare farvatten inomskärs.  

Det finns även andra namngivning-
ar av sjömärket på Saltskär som inte 
fått samma genomslag. Ett exempel är 
Biskopen. Vad som ligger bakom detta 
epitet är oklart. Men kanske har det sin 
bakgrund i de schartauanska prästernas 
klädkod: helsvart. 

Saltskärs båk utgör ett tydligt exem-
pel på hur ett lokalsamhälle kollektivt 
interagerar med ett ting och gör det till 
sitt genom att skapa en egen historia 
som skiljer sig från nationalstatens offi-
ciella beskrivning. 

Varför sjömärket kallas käring finns 
det flera teorier om. Med största san-
nolikhet är det en kombination av kon-
struktionens utseende, traditionen att 
kalla vissa sjömärken för käringar samt 
berättelser som traderats i bygden som 
är bakgrunden till namngivningen. En bi-
dragande orsak till tolkningen av märket 
som en käring kan vara att man associerat 
till de schartauanska bohuslänska kvin-
norna, som i likhet med prästerna ofta 
klädde sig helt i svart. I en berättelse om 
Saltskärs båk är förlagan en lokal kvinnlig 
vrakplundrerska, Justina på Hornö. Hen-
nes liv och ryktet om en hårdhänt fram-
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fart i vrakvikarna ute på Soten, kom alltså 
att transfereras till sjömärket. Saltskärs 
käring har blivit den officiella symbolen 
för samhället Hamburgsund, och avbil-
das på klistermärken och skyltar.

Båken intresserade även två svenska 
kulturpersonligheter. August Strindberg 
seglade förbi 1890 och fångade sjömär-
ket i en snabb skiss i sin dagbok. Evert 
Taube, som under en tid vistades på 
Hornö och hade släkt på fyrplatserna i 
området, omnämnde sjömärket i sin bok 
Strövtåg i Ranrike.

I en berättelse blir kvinnobilden sär-
skilt framträdande. För den som färdas 
i yttre farleden söderifrån, över Soten, 
kan sjömärket uppfattas som en rakryg-
gad gravid kvinna. Närmar sjöfararen sig 
ytterligare dyker ett vitmålat kummel 
upp, vilket har tolkats som käringens 
barn. Går färden sedan runt Saltskär får 
hon en kutig rygg och åldras snabbt och 
till sist går det att se rakt igenom märket, 
som då kan uppfattas som ett benrangel. 
I den sistnämnda positionen är man mitt 
bland grunden på insidan av Saltskär. 
Ifall von Heidenstam och hans kollegor 

på fyringeniörskontoret hade för avsikt 
att visualisera en kvinnas livslopp skvall-
rar inte något arkivmaterial om. Det 
torde vara en iakttagelse som av senare 
tiders betraktare har broderats ut till en 
berättelse med ursprung på lokalt plan. 

Avslutning
Vad kan vi egentligen säga om ett sjö-
märkes biografi? Vad är det som blir 
kvar i skärgårdsrummet, i minnet, och 
vad försvinner och blir bortglömt? Hur 
blandas fiktion med fakta? Saltskärs båk 
är mer än en isolerad punkt i landskapet 
eller en markering i ett sjökort. Sjömär-
ket härbärgerar föreställningar som är 
viktiga för förståelsen av Bohusläns ma-
ritima historia, särskilt i en tid då fritids-
båtssektorn och turistnäringen verkar ha 
tolkningsföreträde om vad som är genu-
int bohuslänskt. 

Genomgången belyser hur grän-
sen mellan människa och ting suddas 
ut, men också hur den muntliga tradi-
tionens dynamik och komplexitet får 
bränsle ur ett enskilt ting. Det finns ett 
behov av att fästa sina minnen och ar-
gument vid något. Tingen hjälper oss att 
komma ihåg, samtidigt som vi betraktar 
det förgångna utifrån dagens perspektiv.

Saltskärs båk visar på ett tydligt sätt 
att ett föremål aldrig har en enda be-
tydelse. När det gäller Saltskärs båk så 
skiljer sig berättelserna på lokalplanet 
markant från de officiella tekniska fak-
tauppgifter som finns i det statliga offi-
ciella arkivmaterialet – ett material som 
till stora delar använts för att bygga upp 
en nations historia. I de lokalt förank-
rade berättelserna får sjömärket liv och 
förvandlas till en kvinna. Men i dessa 
berättelser vävs även de officiella upp-
gifterna in i förklaringarna och bildar 
tillsammans en biografisk helhet. Sakta 
men säkert vävs fragment av berättel-

Detta torde vara en av de första avbild-
ningarna av Saltskärs båk: en skiss av för-
fattaren och konstnären August Strindberg 
i dennes resedagbok från den 17 oktober 
1890.



7Svenska Fyrsällskapet Blänket 2014:3

ser till en särpräglad personlighet. Den 
korta biografiska skissen visar tydligt 
hur Saltskärs båk ständigt är i föränd-
ring. Sjömärket blir aldrig riktigt färdigt, 
på samma sätt som en människa aldrig 
blir riktigt färdig. Men Saltskärs kärings 
liv tog inte slut vid nedmonteringen av 
originalet. Berättelserna och minnena 
fördes över och lever nu vidare i den ny-
uppsatta kopian.

Med en stark berättartradition som 
ryggrad, och väl förankrad i den ljusröda 
bohusgraniten, står käringen fortfarande 
ute på Saltskär. Hela världen i form av 
vinddrivna segelskepp och sjöfarare led-
des under stormar och stark strömsätt-
ning in mot Soten från Nordsjön. Den 
lilla historien blir därmed en del av en 
större helhet. Men ingen har någonsin 
gått säker över Soten. Här lurar fortfa-
rande många okända faror, för i ”Sode 
Bonne, där bor ’Den vonne’ [onde]”.

Konstnären Lotta Karlssons tolkning av 
Saltskärs båk. Det senaste bidraget till 
båkens långa historia.

En fördjupad version av artikeln är publicerad i antologin Personligt talat 
red. Maria Sjöberg (Makadam förlag 2014)


