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Bonden – stadig pjäs på rödsprängd granit
Magnus Rietz

För att få privilegiet att sätta sin fot på 
denna landets allra mest utsatta fyrplats 
krävs såväl tålamod som rätt timing. 
Detta förutom att man bör kunna avvara 
en slant för en flygtur med helikopter till 
sitt resmål. Varje tillstymmelse till hamn 
på öns branta klippstränder saknas näm-
ligen och totalt tillträdesförbud råder 
dessutom mellan den 15 april och den 
15 september. Fritidsbåtstrafiken till det 
otillgängliga skäret är därför obefintlig. 

Få människor är ju ute och seglar i 
Bottenhavet före och efter denna tid och 
det enda möjliga sättet att ta sig iland, 
om man ändå skulle komma på tanken, 
är med hjälp av en gummibåt som får 
lyftas upp på klipporna. Men då måste 
någon finnas kvar ombord på moder-
skeppet därute. Kloka skeppare ankrar 
inte i bråddjupt vatten ute på öppet hav.

Undertecknad insåg allt detta som-
maren 2008 när jag hade det stora nöjet 
att få lågflyga över Bonden men på grund 
av tillträdesförbudet inte kunde landa på 
kobben. Vilket vid tiden passade perfekt 
då klippor och hällar var alldeles full-
satta av öns urinnevånare, d.v.s. tusentals 
sillgrisslor och tordmular. Efter denna 
observation följde fem års längtan och 
trevande idéer om möjliga sätt att nå 
fram till klippan. Efter att alla lite enk-
lare tillvägagångssätt ventilerats återstod 

så bara metoden luftlandsättning. Som 
kustjägare mindes vi våra gamla Ver-
tolhelikoptrar som på 70-talet brukade 
släppa ner oss på diverse klipphällar lite 
här och där. Så varför inte igen…?

Väl nedkommen på marken på Bon-
den förminskas man omedelbart. Ön 
består alltså av synnerligen bastant röd 
rapakivigranit. Det stenmaterial som 
inte längre sitter fast i marken, och det 
är ansenliga mängder, ligger utstrött som 
enorma klippblock huller om buller på 
ön. Framkomligheten är bitvis oerhört 
svår, i all synnerhet en bit in på hösten 
då den stora förekomsten av lavar på 
stenytorna håller fukten hela dagen och 
gör underlaget minst sagt slirigt. Att hal-
ka och stå på nosen bland klippblocken 
gör man bäst i att undvika till varje pris.

Fyren på Bonden uppfördes 1913. 
Den är helt utförd i betong och den 
största av detta slag i landet. Betong som 
byggmaterial i fyrar hade införts bara 
några år tidigare, bl.a. på Högbonden. 
Materialet får anses som rätt lämpat till 
utsatta byggnadsverk men klarar sig na-
turligtvis inte utan underhåll i evighet. 
Detta märktes även på Bonden som om-
målades tio år innan vårt besök. Skicket 
var efter omständigheterna gott om än 
att fyrens nordsida börjat odla en viss 
påväxt. 

Sveriges tveklöst mest dramatiskt placerade fyr 
uppvaktades på sin hundraårsdag i början av ok-
tober av två halvt bedagade, men envisa, kustjä-
gare. För Bondens fyr och klippön den står på, 
15 km från land rätt ut i Bottenhavet, flirtar man 
inte med hur som helst. 
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Belysningen har nyligen, 2010, ändrats från solpa-
neldrivet glödljus till ny LED-utrustning. I och 
med detta flyttades ljuskällan inifrån den stora 
andra ordningens lins till en exteriör Sabik-
apparatur på fyrtaket. Inte särskilt vackert och 
troligen inte heller ekonomiskt totalt sett med alla 
ombyggnadsarbeten, kostsamma transporter etc. 
Fyren är per definition i drift men med en slags 
respirator, kan man se det som.

Själva ön Bonden är desto mer intressant. Dess 
klippformationer saknar motstycke någonstans i 
Sverige. Inlandsisen har här utfört ett gediget arbete 
och än har stenblocken på långa vägar inte hunnit 
slipas av som t.ex. på de flesta liknande granitöar i 
Bohuslän. Tillsammans med granitens röda nyans, 
förekomsten av olika lavar och en snål övrig flora 
framträder en dramatisk och ställvis stramt grafisk 
terräng. Mitt i allt detta reser sig ett tjugo meter 
högt svartvitt fyrtorn på den högsta punkten. 

Närmare bilden av fyrklippan Fastnet Rock 
kommer vi inte i Sverige. Jag kan bara tänka mig 
hur det ser ut när stormen ryter och sjöarna bryter 
långt upp på land här en kulen vinterdag. Det är 
sånt man skulle vilja se. Men troligen inte utsätta 
en liten Robinson helikopter för…


