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Sälskär, fyrplats i nordvästra hörnet av Ålands skärgård

Björn Sjöstedt

I augusti 2013 besökte jag Åland tillsam-
mans med syskon och kusiner. Den stora 
upplevelsen var besöket på den avlägset 
belägna fyrplatsen Sälskär. Guide under 
besöket var Bengt Häger, född 1933, vars 
far Conrad var fyrvaktare på Sälskär från 
1922 till öns avfolkning 1949. Bengt gav 
år 2003 ut en bok om Sälskär, vilken 
jag lyckades köpa i bokhandeln i Marie-
hamn. Jag tror det finns få andra fyrar 
som fått en så ingående och kärleksfull 
skildring som Sälskär! Bengt berättar så-
väl om fyrplatsens historia som om fyr-
teknik och det dagliga livet på den kala 
klippan, som han kallar fyrlandet.

På den svenska sidan av Ålands hav 
anlades fyrplatserna Svartklubben och 
Understen 1820 resp. 1848 men de kun-
de inte ses från farleder på den finska si-

dan väster om Åland varför man mycket 
snart började diskutera en fyr även där, 
men var skulle den ligga? Saken behand-
lades länge av de finsk-ryska myndighe-
terna och försenades ytterligare av Krim-
kriget. Till sist bestämde man sig för den 
södra av de två öarna Sälskär och den 15 
september 1868 tändes fyren där för för-
sta gången. 20 år senare anlades en fyr på 
Märket. Fyrtornet på Sälskär är drygt 30 
m högt, ritat av Axel Hampus Dahlström 
och byggt av tegel på en sockel av granit. 
Byggnaderna, inalles sju stycken, byggdes 
i Österbotten och fraktades ut till Sälskär 
i bitar och började uppföras där år 1866. 
Det var två bostadshus, ett förrådshus, ba-
garstuga med bastu, vedskjul, båthus och 
dass. Senare byggdes privat tre ladugårdar 
och diverse båthus. Kvar på ön finns idag 
endast husgrunder, familjen Hägers ladu-
gård samt två fiskestugor av sten, troligen 
från 1700-talet. Då ön avfolkades dröjde 
det inte länge förrän husen började van-
daliseras varför lotsdirektören bestämde 
att husen skulle säljas och fraktas från ön 
vilket också skedde 1953.

Det var fyra lägenheter för fyrperso-
nalen, vardera på ett rum och kök. I det 
större huset bodde fyrmästaren och den 
äldre fyrvaktaren, vad vi i Sverige på den 
tiden kallade fyrvaktare. Vidare fanns en 
större lägenhet för myndighetspersoner 
men den stod oftast tom. I det mindre 
bostadshuset bodde de två yngre fyr-
vaktarna, hos oss benämnda fyrbiträden. 
Rangordningen mellan dess fyra män var 
tydlig och man flyttade från lägenhet till 
lägenhet då man steg i graderna. I förråds-
huset fanns ett större utrymme för fyrens 
räkning samt fyra mindre, ett för varje 
tjänsteman. Ovanför familjen Hägers för-
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råd inreddes ett sovloft där familjens fem 
pojkar, födda mellan 1920 och 1933, hu-
serade då de var ute på ön om somrarna.
Bengt Häger berättar om alla de fyrvak-
tare med familjer som verkat på ön mel-
lan 1868 och 1949. Stämningen tycks 
ha varit god och endast fyra fyrmästare 
tjänstgjorde på ön vilket får sägas vara ett 
gott tecken. Man hade kor vilket gjorde 
att några träd aldrig kunde växa upp på 
ön – nu håller den på att beskogas. Man 
anlade små trädgårdsland där den grun-
da jorden mest bestod av tång och ko-
gödsel. Man fiskade, förstås, och det ja-
gades en hel del säl. Under jaktsäsongen 
kom det säljägare till ön från Åland och 
var isen stark kom de ut med hästar och 
slädar. Fyrpersonalen hade bostäder inne 
på Åland. Familjen Häger ägde någon 
form av gård och familjerna var tydligen 
ute på ön huvudsakligen under som-
maren. Det verkligt besvärliga med ön 
var kommunikationerna. Värst var det 
då isen inte bar utan bara hindrade båt-

färderna och Bengt skildrar flera vådliga 
sådana. Då fyrplatsen anlades fanns ett 
par naturliga hamnar på ön men land-
höjningen har gjort dessa obrukbara och 
det var en av anledningarna till att fy-
ren automatiserades. Alternativet var att 
bygga en ordentlig hamn, en mycket dyr 
lösning så man valde alltså avbemanning.

Som exempel på anställningsförhål-
landena berättar Bengt om sin far, Conrad 
Häger. Denne var egentligen skräddare 
och sjöman. År 1922 anställdes han som 
oavlönad extra fyrvaktare. 1925 utnämn-
des han till yngre fyrvaktare men hade 
de första åren ingen lön under maj och 
juni på grund av ”föreskriven vakansbe-
sparing”! 1944 blev han äldre fyrvaktare 
och flyttade in i fyrmästarhuset. Då fyren 
avbemannats tjänstgjorde han som lots i 
Finbo och var även under några år ansva-
rig för service på Sälskärsfyren. 

Sälskär var den första fyren i Fin-
land som automatiserades och det var 
Dahléns klippapparat med solventil som 

Linsen på Sälskär.
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användes. Idag drivs fyren med solceller. 
Från början hade fyren en lins av andra 
ordningen som drevs av ett lodurverk 
och den blinkade vitt och rött. Urverket 
måste dras var fjärde timme och vid hårt 
väder var det inte lätt att ta sig från bo-
staden till fyren. Det fanns ett vaktrum 
överst i fyren men det var bara som ett 
litet skåp. Ljuskällan var från början en 
lampa med flera vekar och bränslet ro-
volja, senare pyronnafta och fotogen. På 
1900-talet installerades något som Hä-
ger kallar Fonsells brännare vilket jag an-
tar är de luxbrännare med glödstrumpor 
som användes i Sverige. 

Bengt Häger berättar detaljerat om 
livet på Sälskär. Han bygger på egna 
minnen, på fyrjournaler och på samtal 
med andra som bott på ön, även ett par 
nerskrivna berättelser. Boken är rikt il-
lustrerad med privata bilder, hans egna 
och sådana han lånat. Ett kapitel hand-
lar om ön under orostider, främst då 

åren 1939-41 då det rådde krig mellan 
Finland och Ryssland. Fyren hölls släckt 
och finsk militär bodde i två av lägenhe-
terna, den ena var den som var avsedd 
för ”myndighetspersoner”. 

I förordet till sin bok skriver Bengt Hä-
ger bland annat: ”Fyrfolkets liv och leverne 
i ensamhet längs våra kuster får inte glöm-
mas bort, deras vedermödor för sjöfarar-
nas trygghet får inte försvinna som spår i 
sanden. Därför har jag skrivit den här bo-
ken.” Heder åt en sådan upptecknare!

Sälskär försvinner i fjärran.


