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Märket, Havsfyr och gränsland
Esbjörn Hillberg

Riksgränsen mellan Finland och Sverige 
går några meter från den mycket utsatta 
isolerade lilla Märkets fyr och fyrbostad. 
Farvattnen mellan Sverige och Åland är 
fyllda med grund och många fartyg för-
liste vid passagen genom Södra Kvarken. 
Fyren på Understen hade tänts 1848 och 
den på Sälskär norr om Åland 1866 me-
dan man 1862 (efter diskussioner sedan 
1820) uppförde ett större sjömärke på 
den kala låga klippön Märket. Sjömärket 
ersattes inte förrän 1885 då man i maj 
började bygga nuvarande fyr som tändes 
10 november 1885.

Nu 130 år efter att fyren tändes 
har för första gången en mycket intres-
sant bok om fyrplatsens historia publi-
cerats. Författaren heter Jan Andersson 
från Ålands landskapsregerings musei-
byrå. Han har gjort ett mycket grund-
ligt forskningsarbete i bl.a. alla gamla 
fyrdagböcker som han hittade uppe på 
vinden i fyrbyggnaden. 

Boken är omfattande samt lärorik 
och beskriver den historiska utveckling-
en, livet på fyrplatsen för fyrpersonal 
fram till avbemanningen, fartygsförlis-
ningar, krigens inverkan på fyrplatsen, 

m.m.. Finska Fyrsällskapet (FFS) och 
dess stora eldsjäl och grundare Pekka Vä-
isänen har tillsammans med författaren 
nog varit en av de mest betydelsefulla 
personerna och initiativtagare till boken. 

FFS grundades 2003 och önskade 
bl.a. bevara ett par nedgångna fyrar var-
av en var Märket. FFS besökte Märket 
2006 och gjorde våren 2007 ett hyres-
avtal med staten. C:a 50 av FFS med-
lemmar skulle frivilligt bemanna Mär-
ket varje år under sommaren från 2007 
och arbeta med att reparera fyren. FFS 
gjorde bl.a. en fyrväggkalender som sål-
des, sponsorer söktes och bevarandear-
betet startade. Arbetet på Märket har 
sedan fortsatt varje sommar. Svenska 
Fyrsällskapet arrangerade 2008, genom 
vår åländske medlem Håkan Lindberg, 
en fyrresa med besök på åländska fy-
rar då vi den 7 juni besökte Märket med 
Pekka som guide. Ett fantastiskt besök på 
denna vackra plats. Vi balanserade och 
hoppade runt i det mycket förfallna bo-
stadshuset där man hade börjat riva golv 
och vissa väggar. Några av oss upprepade 
besöket på Märket 6 juni 2009 när vi 
deltog i den Nordiska Fyrbevarandekon-
ferensen i Mariehamn. Som vid tidigare 
besök beundrade jag vad FFS hade star-
tat, men jag trodde nog att det var ett 
evighetsarbete de påbörjat. Man skall 
dock aldrig underskatta människors ka-
pacitet och speciellt inte kapaciteten hos 
våra envisa finska grannar och vänner. 
När nu boken om Märket har publice-
rats kan man även på de sista 30 sidorna 
läsa om och se bilder på FFS fantastiska 
arbete som pågått i sol, storm och regn 
under 9 år. Visserligen återstår visst ar-
bete men FFS har genom sin gedigna in-

Märkets fyrplats
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sats räddat Märkets fyrplats. De har na-
turligtvis även byggt en bastu på denna 
lilla, kala, mycket utsatta klippö belägen 
mellan Sverige och Åland. Jag kan bara 
buga mig djupt och verkligen gratulera 
dessa härliga människor på Märket. Jag 
vill även varmt rekommendera att man 
köper och läser boken ”Märket, Havsfyr 
och gränsland”.

Slutligen lite bakgrund till en unik 
historia om hur Svenska Fyrsällskapet 
av en slump blev involverad i Märket. På 
sidan 46-47 i boken finns en bild på en 
tavla. Tavlan målades av den kände fin-
ske konstnären Victor Westerholm när 
han tillsammans med sin vän den svens-
ke konstnären Akke Andersson (J.A.G. 
Acke) ombord på det finska lotsverkets 
ångare Valvoja besökte Märket den 6 
augusti 1887. Acke målade samtidigt 
tavlan som visas på sidan 50-51 i boken. 
Han var gift med Zacharias Topelius 
dotter Eva och båda dessa var också med 
några gånger ombord på lotsverkets ång-
are Valvoja. Det verkar ha varit vanligt 

att ta med en massa prominenta perso-
ner som gäster på fartyget på den tiden. 
Idag hade kanske detta betraktats som 
en muta då konstnärerna nog skänkte 
vissa tavlor enligt nedan.

Pekka Väisänen ringde mig hösten 
2006 för han hade hört att det någon-
stans i Sverige skulle finnas en oljemål-
ning av Märket gjord av Victor Wester-
holm eller av J.A.G. Acke. Pekka bad 
mig att försöka lokalisera tavlan då FFS 
önskade fotografera den och få tillstånd 
att använda bilden på Märket bl.a. på ett 
frimärke som skulle ges ut av FFS och 
hjälpa dem att samla in pengar för be-
varandet av fyren. Pekka trodde att tav-
lan kanske ägdes av någon i Sverige som 
hette Andsten. Jag började söka i Eniros 
telefonregister och fann c:a 50 Andsten 
varav en bodde i Göteborg. Oj tänkte 
jag, vad jobbigt att ringa så många och 
fråga, men jag börjar väl med att ringa 
den som bor i Göteborg. Hennes namn 
var Nina Andsten och jag frågade om 
hon hade någon tavla på en finsk fyr. 

Bogskärs fyr
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Svaret var ja, vilken tur!! Vi pratade vi-
dare och hon berättade att hennes svär-
far var sjökaptenen och översten Axel 
Johan Andsten. Han hade varit chef för 
Åbo Lotsfördelning och då ansvarig för 
ångaren Valvoja samt fyrinspektions-
turer. Nina och hennes man hade ärvt 
några tavlor av hennes svärfar. Tavlorna 
fanns i hennes lägenhet i Göteborg. Jag 
frågade om jag kunde besöka henne vil-
ket hon tyckte var trevligt men hon sa 
att jag fick komma efter kl 13 för hon 
vilade mycket då hon var nästan 90 år. 
Jag och min fru besökte Nina i novem-
ber 2006. I hennes stora fina lägenhet 
i centrala Göteborg hängde flera fina 
tavlor bl.a.: Westerholms tavla av Mär-
ket, Ackes tavla av Bogskär, en tavla på 
Valvoja till sjöss, en tavla från Valvojas 
vackra salong med antagligen Andsten 
som spelar gitarr, en tavla på Eva Tope-
lius vid stranden, m.m..

Jag fick tillstånd av Nina att fotogra-
fera hennes tavlor så att jag kunde maila 
bilder till Pekka.

Vi hade en trevlig stund tillsammans, 
hon berättade om sitt liv och vi pratade 
om vad som skulle hända på sikt med 
hennes tavlor då hon inte hade några 
nära släktingar. Jag nämnde att jag tyckte 
att det var synd att vissa av hennes unika 
tavlor inte fanns i Finland då de utgjorde 

en betydelsefull del av det finska mari-
tima kulturminnet där hennes svärfar 
troligen hade varit en känd person. Vårt 
besök avslutades med att hon bad mig 
återkomma så att vi kunde prata mer om 
vad man kunde göra med hennes tavlor 
så att de inte skulle användas på fel sätt. 
Jag fick också hennes tillstånd att Pekka 
kunde besöka henne och fotografera 
bl.a. tavlan på Märket vilket han gjorde 
runt årsskiftet 2006/2007. Efter några 
ytterliga träffar bestämde Nina att de 
två fyrtavlorna borde visas på Åland. De 
ägs nu av Önningebykolonins museum 
i Önningeby på Åland (www.onningeby.
com). En tavla donerade Nina vänligen 
till museet och den andra tavlan köpte 
museet av henne. Slutet gott och allting 
gott men vilka tillfälligheter.

Lotsfartyget Valvoja

Valvojas kajuta med Andsten vid 
gitarren


