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Högbonden

Karaktär: Oc 10s. Svenskt nr: 131700.
Position: N 62 52, O 18 29.
Internationellt nr: C 5980.

Höga Kusten var länge en mörk kust sett ur ett fyrbelysningsperspektiv.
Innan Högbonden tändes år 1909 saknades fyrbelysning mellan Skag utanför
Örnsköldsvik och Lungö utanför Härnösand, en sträcka på 42 sjömil (78
km). Man lär ha ansett att den höglänta kusten utgjorde ett tillräckligt gott
navigationshjälpmedel.
1902 gick hjulångaren Piteå på grund utanför Högbonden, och detta ledde
sedermera till en utbyggnad av fyrbelysningen i området. Fyren och bostadshuset
ritades av fyringenjören och officeren Gerhard Högström som även var
arbetsledare på platsen. Arbetena påbörjades i augusti 1907 då smedja, kontor
och logement sattes upp vid Klubbudden, den södra delen av ön. En linbana
byggdes för att möjliggöra transporter på den kuperade ön.
Fyrplatsen stod färdig år 1909 och den förste fyrmästaren hette Per Olof
Ström. Till fyrvaktare utsågs August Ström och måndagen den 18 oktober kl
16:24 tändes fyren för första gången. Samtidigt tändes de mindre ledfyrarna
Ytternäsan och RoneFlase, längre norrut.
Ett par olyckliga förlisningar inträffade i början av november 1910 då en
snöstorm av sällan skådad styrka härjade över halva Europa. Den halländska
briggen Maria sprang läck i sjön i det hårda vädret och fartyget drev in i sundet
mellan Högbonden och Höglosmen för att sedan spolas upp på Barstaön väster
om Högbonden. En av de sju besättningsmännen omkom. Följande dag spolades
skonerten Emma upp på samma ö, endast en kilometer från den plats där Maria
låg. Även på Emma miste en besättningsman livet. Kaptenen ombord berättade
senare att snötjockan utgjordes av ”en för ögat absolut ogenomtränglig mur”.
Under vissa stormar har det hänt att vatten har piskats upp ända till lanterninen
på fyren, 75 meter över havsnivån.
Som mest bodde hela 21 personer på den kuperade ön och fram till 1921
fanns även skola på ön, en s.k. lotsbarnskola, inrättad av Lotsstyrelsen för
fyrpersonalens barn. . Ett rum på vinden var skolsal och bostad åt lärarinnan.
När skolan lades ned inackorderades barnen i land.
År 1963 elektrifierades Högbonden och den sista personalen, fyrmästare
Rune Unger och fyrvaktare Verner Sjölander klev i land för gott.
Denna höga ö, som inte ens mäter en kilometer från norr till söder, hade fast
befolkning året om i 54 år. Det dröjde till 1987 innan Högbonden åter fick en
befolkning, åtminstone under den ljusare tiden av året då fyrvaktarbostaden blev
vandrarhem i Länsstyrelsens regi.
I november 2010 togs den stora linsen av 2:a ordningen ur drift efter
101 år i tjänst, och ersattes av en mindre fyrlykta på altanräcket. Den vackra
fransktillverkade linsen sitter dock kvar i tornet.

Tidigaste fyr år:		
1909
Nuvarande fyr år:		
1909
Automatiserad år:		
1963
Avbemannad år:		
1964
Tornets höjd:
14 m
Lyshöjd över havet:		
75 m
Lysvidd:			15 nm

Del av Högbondens lins som nu är ersatt.

Original optik:		
2:a ordn. (1400 mm) dioptrisk trumlins med 6+6
			
inslipade ringar, 4 fack à 60° + öppen 2 fack à 60°, alla
			
linsfack med katadioptrisk 8 fack à 30° krona (12 ringar)
			
och krans (5 ringar), Henry Lepaute, persiennapparat och
			
intermittenthylsa, urverk med lod (vikt 89,55 kg).
Nuvarande optik:		
SABIK 350-lykta (lysdiodlykta)
Fyrapparat:		
Rader med lysdioder, integrerad klipp och fotocell.
Övrig utrustning:		
Batterier
Byggnadsmaterial:		
Betong
Tornets färg & form:
Vitt runt torn bredvid rött bostadshus med vit botten			våning
Fyrplatsbostäder:		
Fyrbostäderna används som vandrarhem/pensionat.
			Bokning 0613-23005. www.hogbondenfyr.se.
Ägare:			
SjöV äger fyren och Länstyrelsen i Västernorrland äger
			bostäder och uthus.
Kontaktperson:		
Marie och Olle Eriksson, Högbonden 0613-23005 samt
			
Bottenhavets Sjötrafikområde, Bönans lotsplats, Gävle,
			026-647152.
Skydd enligt lag:
Föreslagen som byggnadsminne och nationalarv, hela
			
fyrplatsen. Hela området är del av Världsarvet.
Vägbeskrivning:		
Bilväg till Bönhamn (c:a 70 km) eller Barsta (c:a 65 km) från Härnösand. Kör
norrut på väg E4 från Härnösand och tag av vid Gallsäter. Fortsätt mot Nordingrå
och därefter mot Bönhamn eller Barsta. Under sommarsäsongen finns det reguljära
båtförbindelser 4 gånger per dag till Högbonden både från Bönhamn (c:a 2 nm) och
Barsta (c:a 3 nm). Bokas via 0613-10550 och kostar c:a 150:- t.o.r..

Foto: Esbjörn Hillberg: Omslagsbilden
Thomas Birkö: Gnäggen
Sofia Svalmark: Rone Flase
Tommy Asplund: Övriga bilder
Delar av textmaterialet är hämtat ur Anders Hedins bok ”Ljus längs kusten” (1988)

Fyrar i närheten av Högbonden

Högbondens fyr högst upp på klippan.

Ytternäsan

Rone Flase

Älgsjö

Gnäggen

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Svenska Fyrsällskapet, bildat 5 oktober 1996, är en ideell allmännyttig förening öppen
för alla. Du är välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också
kan läsa om på vår hemsida www.fyr.org. Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt
kortare och längre fyrresor.
Som medlem får du vår tidning Blänket fyra gånger per år. Tidningen är fylld med
artiklar och gammalt och nytt om våra fyrar.
Årsavgift för enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt
medlemsregister.
Kontaktperson: Esbjörn Hillberg 031-972148, esbjorn@hillberg.com
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