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Fyrresan till Åland den 4-7 juni 2015
Del 2 (del 1 se Blänket 2015:4)

Hildburg Berglund

(Dag 3) Märket – Högstens båk - Sälskär

(Dag 3) Märket
Det här är verkligen omväxlingarnas fyr-
resa. Dagen börjar med gemensam bil-
färd till Käringsund, där båtarna väntar 
på att ta oss till Märket. Vädret har un-
der natten slagit om till regnskurar och 
rejält blåsigt (syd 8-15 m/sek).

Vi passerar Signilskär så nära att vi 
ser husen. Tanken svindlar när man tän-
ker på vilka historiska vatten vi färdas 
i. Postvägen från Sverige över Ålands 
hav sedan Gustav Vasas tid, finska kri-
get 1808-1809 då Finland blev en del 
av Ryssland, då stationerna för den op-
tiska telegrafen på Signilskär och Eck-
erö brändes och då statsgränsen drogs 
genom Märket. Det var då Märket blev 
unikt – det är världens minsta havsom-
flutna ö som delas av en nationsgräns.

Nu ser vi Märkets fyr. I dagens väder är 
det lätt att förstå att den låga klippön, 350 
meter lång och 150 meter bred, kunde vara 
svår att sikta från farleden strax intill och 
ledde till många grundstötningar. För att 
undvika Märket höll många fartyg för långt 
västvart – och gick då på grund där i stället.

För att hjälpa sjöfarten restes 1862 en 
grov järnmast på ön, men egentligen be-
hövdes en fyr. Att överhuvudtaget bygga 
något på denna stormpiskade klippö var 
förstås oerhört svårt. Klartecken att starta 
ett fyrbygge gavs 1885, och på våren satte 
man igång. Men i maj kom en våldsam 
storm. Fyrbyggarna hann inte evakuera. 
De klarade livhanken genom att hop-
pa i sin båt och med talja hala sig upp 
elva meter i järnmasten medan vågorna 
sköljde in över ön. Stormen och havet tog 

Märkets fyrplats. Ön som är delad mellan Sverige och Finland      Foto: Hildburg Berglund
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Märket, svensk-finska gränsmarkeringen.                                    Foto: Hildburg Berglund

det mesta av byggnadsmaterialet som de 
mödosamt lyckats få iland. Men arbetet 
fortsatte, och den 10 november 1885 
premiärblinkade fyren på toppen av det 
polkagrisrandiga huset. Sannerligen en 
beundransvärd bedrift!

Vi fick veta att vid nordliga vindar 
kan 12 m höga vågor slå över 25 m högt 
mot fyrbyggnaden. Eftersom det är så 
djupt på nordsidan blir det tvärstopp när 
Bottenhavets vågor träffar klippan.

Märkets fyrpersonal på fem man 
hade också ett tufft liv. De skulle egent-
ligen tjänstgöra i två veckor och sen 
vara hemma lika länge. Men jobbpassen 
kunde förlängas till månader när hårt vä-
der hindrade avlösarna från att komma 
iland på ön. Tur att det fanns både nöd-
proviant och bibliotek. Märket var den 
sista bemannade fyren i åländska vatten. 
Bemanningen upphörde 1976 när fyren 
automatiserades. Numera är Märket ett 
paradis för sälar, sjöfåglar – och radio-
amatörer! De snåriga gränsförhållandena 

har nämligen gjort ön till ett eget ”land” i 
amatörradiosammanhang.

Vi lägger till mot berget på Märkets 
norrsida där medlemmar ur Finlands 
Fyrsällskap hälsar oss välkomna. Fin-
lands Fyrsällskap påbörjade restaure-
ringen av Märket sommaren 2007 och 
har under somrarna frivilliga fyrvaktare 
på Märket som under en vecka rustar 
fyren och fyrplatsen. De har gjort – och 
gör - ett imponerande arbete. 

Vi får en fin guidning runt Märket 
trots blåst och regn. Vi tittar i maskinhall 
och verkstadsutrymmen, på vindkraft och 
solceller och på altanen som ska byggas 
utanför den nybyggda bastun. Självfal-
let prövar vi att stå med ett ben i vardera 
Finland och Sverige. Och fascineras av den 
zickzackade gränslinjen över Märket som 
gör att man kan stå på Sveriges östligaste 
del och ha Finland i väst! Besöket här är 
verkligen ett trevligt sätt att fira 6 juni. 

Och vilken lyx att sen komma in i 
fyrhuset och bli serverad varm lunch i 
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fyrvaktarbostaden, Yvonnes goda matiga 
pajer och kaffe med chokladtårta. Och så 
mera guidning och klättring upp i fyren. 
Vi får också möjlighet att handla ”Rädda 
Märket”-produkter och prata mer med 
fyrvaktarna. Alldeles för fort är det så 
dags att tacka för oss för att åka vidare.

Högstens båk
I ökande vind går färden vidare åt nordost 
mot Högstens vackra röda båk. Den första 
båken uppfördes redan 1740 men förstör-
des under finska kriget. Nuvarande båk 
uppfördes 1845 och renoverades 1981.

Trots blåst och hala klippor får vi en 
fin promenad upp till båken. Det är gott 
om sjöfågel och vi ser ett havsörnsbo, 
innan vi tittar in i båken. 

Sälskär
Vi fortsätter i frisk vind mot Sälskär. När 
vi närmar oss ön får vi sällskap av en 
flock nyfikna tordmular som cirklar runt 
båtarna. Våra duktiga skeppare tråcklar 
sig säkert fram bland grynnorna så vi kan 
komma iland och gå upp till fyren. 

Håkan berättar intressant om fyrens his-
toria, bland annat om gravkammaren för 
omkomna från trupptransportfartyget 
Fogel Phoenix som förliste 1742. Sen är 
det frivilligt att gå upp i fyren. Många steg 
är det, men vidunderlig utsikt och man 
skymtar Högstens båk mot horisonten.

Sälskärs fyr är en vacker byggnad. Den 
är byggd med tegel från den sönderspräng-
da fästningen i Bomarsund, vitrappad och 
står på en granitsockel. Det röda taket är 
av koppar. I sin bok om Sälskär skriver 
Bengt Häger: ”Det anses än idag att fyren 
på Sälskär blev en av Östersjöns vackraste 
fyrar – hög, slank och ljus mot Bottenhavets 
himmel”. När fyren stod klar 1868 var det 
den ljusstarkaste i Finland. 1949 automa-
tiserades Sälskärs fyr, som den första fyren 
i Finland. Då lämnade fyrvaktarna skäret 
och fyren blev obemannad. Husen flyt-
tades till fasta Åland men grunderna finns 
kvar. Kvar finns också en ladugård, som 
gjorts om till en beboelig stuga.

Nära fyren finns en stor stenhäll som 
är en dimsten, eller dundersten. Dimste-
nar har haft stor betydelse som naviga-
tionshjälpmedel vid dimma innan dagens 
moderna verktyg. Visste man att folk var 
på väg mot skäret och dimman slöt tätt 
ute på havet kunde man genom att mull-
ra med dimstenen hjälpa dem navigera 
efter ljudet. Man rullar en fotbollsstor 
sten på den stora stenhällen som i sin tur 
står på några mindre stenar, vilket ger god 
resonans mellan hällen och berget och ett 
muller som hörs långt över fjärden.

Vi fortsätter vår vandring över skäret 
medan Håkan berättar kunnigt om dess 
historia och särart. Sälskär har en yta på 
några hektar och var tidigare bas för säl-
jägare. Naturen är slående vacker med 
endast låg vegetation. Idag finns ingen 
befolkning här, men när fyren var be-
mannad fanns ett litet fyrsamhälle. Här 
bodde en fyrmästare och tre fyrvaktare 

Högstens båk.         Foto: Hildburg Berglund
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Sälskärs fyr                Foto: Hans Sundberg

med sina familjer. De livnärde sig på 
fiske och hade även grisar och kor. 

När vi tittar på den gamla ladugården 
som gjorts om till stuga ser vi ett havs-
örnsbo. Och ovanför våra huvuden svävar 
plötsligt havsörnsparet på utbredda ving-
ar i den starka vinden – fantastiskt.

Vid den gamla hamnen, som idag är 
mer en antydan till vik, finns några fis-
karbodar med mycket gamla anor. Bo-
darna är byggda av sten och användes 
till att förvara salt i så att de fiskare som 
kom till Sälskär kunde salta in fisk och 
säl medan de låg ute till havs. 

Vi tittar också på ett gigantiskt brunns-
lock av sten, c:a 3x3 m och 30 cm tjockt, 
som släpats hit från sin ursprungliga plats 
c:a 150 m bort. Man kan följa de hål som 
gjorts i berget för att kunna fästa taljor att 
dra stenen med. Vilket slit, vilken presta-
tion!

När vi lämnar Sälskär följer tordmu-
larna oss en bit på väg. De är så fina när 
de kommer ”svirrande”. 

Det som återstår av dagens program 
är middag på Bodegan i Käringsund. 
Trodde vi. Bäst som vi susar fram mellan 
kobbar och skär kommer en lång gir, och 
vi är framme – i båthuset till gästhuset 
Långöjen. Vi får en rundtur, jättemysigt 
och fantastisk utsikt. Och sen, ja sen blir 
det Käringsund och middag på Bodegan 
innan vi bilar tillbaka till Mariehamn. Se 
det var en upplevelsedag som hette duga!

(Dag 4) 
Med tanke på vädrets ombytliga makter 
var lördagen den 7 juni inlagd som reserv-
dag. Håkan Lindberg, denne fantastiske 
man som i tre dagar kunnigt guidat oss 
runt i fyrarnas gränsland tillsammans med 
sina lika fantastiska vänner, förnekade sig 
inte heller denna dag utan erbjöd sig att 
guida oss genom Ålands sjöfartsmuseum. 

Sjöfartsmuseet återinvigdes den 26 
april 2012 efter att ha varit stängt för en 
stor om- och tillbyggnad sedan november 
2009. Museet är verkligen värt (minst) 
ett besök! Och att gå där med Håkan som 
generöst delade med sig av sina gedigna 
kunskaper och personliga erfarenheter 
gav besöket ett alldeles extra djup. 

En värdig avslutning på en helt fantas-
tisk och unik fyrresa!

En blick in i lanterninen på Sälskärs fyr.
Foto: Hans Sundberg
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Fyr / Båk Byggnadsår Höjd över 
havet

Höjd över 
marken

Byggmaterial

Bogskär 1882 och 
1922

27,6 m - Granit, stål och betong
Arkitekt Nils von 
Heidenstam

Bogskärs båk 1861 16,8 m 7,7 m Granit och grova 
järnbultar

Flöjtan 1953 26 m 22 m Stål och betong

Högstens båk 1845 26,5 m 15,9 m Trä

Kobba klintar 1862-63 

2012

12 m Ursprungliga båken revs 
1954.
Rekonstruerad 2012

Ledskärs båk 1848 17,4 m 10,6 m Granit

Lågskär 1920 43,3 m 33 m Armerad betong

Marhällan 
(Skvatthällan)

1938 14,6 m - Armerad betong

Märket 1885 16,8 m 14,3 m Granit och tegel 
Arkitekt Georg Schreck

Nyhamn 1958 42 m 34,5 m Armerad betong

Rödhamn (se 
Ledskärs båk)

Sälskär 1868 44,5 m 30,8 m Granit och tegel
Arkitekt Axel Hampus 
Dahlström

Faktaruta

Unika egenskaper hos fyrar vi besökte under fyrresan 4-7 juni 2015:

•	 Sälskär var den första fyren i Finland som automatiserades, 1949.

•	 Märket var den sista fyren som var bemannad i Ålands skärgård, automatiserades 
1976.

•	 Märket mitt i Ålands hav är världens minsta havsomflutna ö som delas av en 
nationsgräns. Här på Sveriges östligaste del ligger Finland åt väster.

•	 Bogskär är Finlands sydligaste kobbe.

•	 Flöjtan är Finlands yttersta utpost mot Sverige i riktning västsydväst.

•	 Rödhamns radiofyr är troligen den enda i Finland med bevarad originalteknik 
från 1930-talet.

Källa: Håkan Lindbergs faktablad, Kobba Klintars vänner r.f.


