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• Verner Sjölander är tillbaka vid den ö som var hans arbetsplats tidigare - Högbondens fyr. Om livet på den vackra fyrplatsen
har Verner sin bestämda åsikt - "det är ju inte normalt att bo på en ö". . .



/ • Högbonden är 'Sveriges näst högst belägna fyrplats med vid-
underligt tvära kast mellan kargt och frodigt, havsnivå och ut-

siktsplats.



BÖNHAMN
Året var 1907då Hög-

bondens fyr började
byggas.

Samma år föddes
Verner Sjölander,
Bönhamn, som kom
att bli den siste fyrväk-
taren på Högbonden.

Själv säger han i
dag:

- Det är ju inte nor-
malt att bo på en ö.

I dag är Verner 75 år. Lägger
ut nät och krok när han kom-
mer åt. Strömmingen saltar han
in, siken röker han och gäddan
slänger han bort.

- Fiske kan man inte försör-
ja sig på, det har man aldrig
kunnat. Numera är det ju bara
lax som duger.

Ej kräsen .-
I det liv Verner fört har man

inte kunnat vara kräsen. Om
man på äldre dagar har möjlig-
het att vara kräsen är det svårt
att lägga om vanor, att accepte-
ra .. ....=
-Så tar han på sig skinnhuvan,

gör loss båten och vi plöjer ut
genom hamninloppet. Ute på
öppnare vatten kryssar han
emllan de långa dyningarna och
ler ibland när vattnet stänker
över fören.
. - Det är lite för sjöigt i dag
för att gå runt Högbonden.

Stenigt
Det är besvärligt att gå iland

på Högbonden - botten är
stenig och klipporna branta.

- Gå iland ni - jag vet hur
det ser ut. I

Sentimental är han inte för de
dagar, månader och år han till-
bringat på Högbonden.

Vägen upp till fyren är brant
och slingrande, över spångar
och stenlagda vägbankar. Trä-
den är vindpinade och flera är
avbrutna av någon häftig storm.

Hela vägen upp till fyrplatsen
löper en linbana - den byggdes
samtidigt med fyrplatsen för att
transportera till exempel gastu-
ber.

!Innot ansikte
Uppe på höjden visar den

självhärskande naturen upp ett
annat ansikte i sitt långsamma
arbete att återerövra vad som
tidigare vr bebott. Bostadshus-
ets rödas färg är sliten och matt,
putsen på fyrtornet är flagnat
och på den vildvuxna gräsmat-
tan står en avbruten flaggstång.

Syren och rosbuskar för en ty-
nande tillvaro bland ogräs och
aln.

I uthusen finns redskap och
på tortdasset finns papper.

Ojämn kamp
Kampen är ojämn - den his-

nande utsikten från landets näst
högsta fyr och det dånande do-
va bruset från havet långt un-
der oss lämnar oss utan tvivel.
-. Detta är en bild av dagens
Högbonden - en öde ö med
automatiserad fyr.

Verner Sjölander kommet-
terar den med ytterligare två
bilder som var verklighet förr.

- På 30-talet bodde det 21

personer på Högbonden - fyr-
mästare och tvåfyrväktare med
familjer. Då fanns det till och
med skola på Högbonden. Jag
vikarierade som fyrvaktare
ibland när någon var ledig.

- På vintern gick man ut hit i
bland för att hälsa på. Besöken
kunde bli lite längre än beräk-
nat om isen gick. Verners andra
bild av Högbonden.

- De sista åren var vi bara
två, fyrmästare Unger och jag.
Vi skötte fyren och - ja, oss
själva. Det var inte så mycket
jobb, inte så mycket betalt hel-
ler. Sista månaderna före auto-
mariseringen var jag ensam.

Det var 18 år sedan vid års-
skiftet. Verner jobbade ett tag
"vid industrin" innan han pensi-
onerades. Nu fiskar han som
sagt, saltar in och röker. Och
saknar inte' Högbonden spe-
ciellt.

- Nej, det var för ensamt.
Frugan bodde ute på Hög-
bonden en vinter. Det var bra
- men det var bara en vinter.

Nu behövs ingen som Verner
Sjölander på Högbonden. Auf~-,
matiken har tagit över. ~

- Förut bytte vi lampor en
gång i månaden. Nu har dom.
hittat på lampor som är garan-
terade att fungera 10 000 tim-
mar.


