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Familjen Jansson på Högbondens fyr
Ulla Högberg (text och foton ur familjealbumet)
Dotterdotter till Knut och Augusta Jansson

Fyrbiträdet Knut Jansson med familj 
flyttade till Högbonden 1921. Familjen 
bestod av hustrun Augusta och barnen 
Anna, Arvid och Elsa. Knut och Augusta 
var båda uppvuxna i Uppland. Knut 
tjänstgjorde på Landsort och på Lungön 
innan han beordrades till Högbonden.

Den här artikeln kommer att handla om 
det jag (Ulla, Elsas dotter) har hört be-
rättas om livet på denna fyrplats där min 
morfar kom att tjänstgöra i 26 år fram 
till 1947. Egna minnesbilder från Hög-
bonden finns, men de är få, då jag bara 
var fyra år gammal när vi flyttade in till 
fastlandet.

När familjen Jansson kom till Högbon-
den var barnen Anna 8 år, Arvid 3 år och 
Elsa 1 år. En son som hette Alfred, hade 
avlidit i spanska sjukan vid 2 års ålder 
och var begravd på Lungön. Vid den ti-
den fanns flera familjer på platsen, efter-
som både fyrmästare, fyrvaktare och fyr-
biträde behövdes för att sköta om fyren 
och nödvändigt underhåll av bostadshus 
och omgivning. 

Knut fick i början tjänsten som fyr-
biträde och det innebar att de fick sin 
bostad i källarplanet av huset. Det var 
kallt under höst- och vintermånaderna 
med rimfrost på innerväggarna. Man 
fick ställa sängarna mitt på golvet för 

Högbondens fyr. Man ser här hur högt upp fyren ligger.

Högbondens fyr tändes 1909 och är byggd på en klippö i Bottenhavet 38 km nordost 
om Härnösand. Den ligger 61 m över havet och är Sveriges näst högst belägna 
fyrplats. Bostadshuset används numera som vandrarhem. 
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att någorlunda kunna hålla värmen på 
nätterna. Så småningom så fick de flytta 
upp i fyrvaktarbostaden längre upp i hu-
set, och de sista 5 åren fick de bo i fyr-
mästarbostaden. Därifrån hade man en 
vidunderlig utsikt över det öppna havet 
och större ytor att leva på. Värmekäl-
lorna i lägenheterna på första våningen 
var vedspisar och kakelugnar. När det 
var varmt på sommaren så lagade man 
maten på fotogenkök. 

Vad det innebär att vara fyrvaktare 
hörs förstås på namnet. Fyren drevs med 
fotogen fram till 1943 då s.k. Dalénljus 
inmonterades vilket inte behövde samma 
tillsyn. Fyrljuset fick inte slockna, så fyr-
personalen fick turas om att vakta ljuslå-
gan och se till att fotogen alltid fanns att 
tillgå. Faten med fotogen kom med båt 
till ön och fraktades upp till fyren med 

hjälp av linbana. Under de långa passen 
vid vakten gällde det att hålla sig vaken, 
lågan fick bara inte slockna eftersom det 
skulle kunna leda till att fartyg gick på 
grund. Andra sysslor för fyrpersonalen 
var underhåll av huset, transport av för-
nödenheter från fastlandet som t.ex. ved 
och matvaror samt att se till att trappor, 
spänger, ”stortrappan” till stranden och 
linbanan var i fullgott skick.

Knut hade en stor öppen träbåt som 
drevs med motor. Den använde han när 
han skulle uträtta olika ärenden på fast-
landet. Den närmaste befolkade platsen 
var fiskeläget Bönhamn. Där fanns en 
diversehandel så att han kunde köpa 
livsmedel och annat som behövdes till 
hushållet. Post till familjen kunde även 
hämtas där. Om han skulle köpa mjölk 
så fick han cykla in till närmaste bond-
gård. Det blev att cykla med mjölkkru-
kan på styrstången några kilometer åt 
båda håll. I en närbelägen by fanns även 
en skräddare, som bland annat sydde 
uniformerna till fyrpersonalen. Så Knut 
fick cykla även dit när det så behövdes.

Vid hemfärden kunde vågorna gå 
höga vid hårt väder, och vid dimma kun-
de det vara risk för att köra förbi ön och 
styra rakt ut mot öppna havet. Båten fick 
hissas upp vid kajen efter varje använd-
ning för att den inte skulle slås sönder 
mot klipporna, eftersom det ofta var 

Fyrmästare Knut Jansson och hustrun 
Augusta. Knut var en storväxt man på 
112 kg medan hustrun, enligt dottern Elsa,  
var liten och underdånig.

Knut vid ekan som fick hissas upp efter 
varje användande.
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blåsväder ute vid Högbonden.
Varje vår vid islossningen, när det 

var oframkomligt med båt och man hel-
ler inte kunde gå på isen, blev de boen-
de på ön isolerade ibland under lång 
tid. Telefon installerades först 1927, så 
det gällde att på något sätt meddela sig 
med omvärlden för att få hjälp med det 
nödvändigaste. Frågan är hur meddelade 
man sig? Fanns någon möjlighet till att 
göra det? I och med att man fick telefon 
så fick fyrpersonalen även till uppgift att 
så småningom ge dagliga väderleksrap-
porter till radiotjänst. Själva hade famil-
jen Jansson ingen radio att lyssna på för-
rän de sista åren de bodde vid fyren.

Vid akuta sjukdomsfall kunde i 
bästa fall linbanan användas för trans-
port ned till stranden och båtfärden 
till Härnösands lasarett. På det sättet 
fick Augusta färdas när hon drabbats av 
en akut magåkomma. Dottern Anna fick 
en svår lunginflammation och avled vid 
18 års ålder. Kanhända var det vid en 

tidpunkt då man varken kunde komma 
till eller från ön. Vid sjukdomsfall hän-
de det annars att provinsialläkaren från 
Nordingrå fick hämtas med båt för att ge 
nödvändig medicinsk behandling. 

De första åren som fyren var i drift 
så fanns skola för fyrpersonalens barn. 
Den fanns inte kvar när det var dags för 
barnen Jansson att gå i skola, så de fick 
inackorderas hos familjer i byn Näsänget 

På trappan till fyrbostäderna. Knut, som då var fyrvaktare, står längst till höger, hustrun 
Augusta längst bak och dottern Anna sitter i mitten. Mannen längst fram kan vara 
fyrmästare Sjöstedt. Damen till vänster är okänd.

De tre fyrmästarbarnen uppklädda inför 
det högtidliga tillfället fotografering. 
Fr.v. Elsa (min mor), Anna och Arvid.
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under skoltiden. Det var endast vid loven 
som de fick komma hem till Högbon-
den. Sommarlovet var särskilt efterläng-
tat eftersom naturen vid fyren inbjöd 
till spännande lekar. På sommaren kom 
även många besökare då ön var ett po-
pulärt utflyktsmål. Kvinnor ifrån fastlan-
det kom också ut för blåbärsplockning 
när det var dags för detta. Alla besök var 
välkomna avbrott i vardagen. 

Ett stort problem var bristen på 
vatten som man behövde till tvätt, mat-
lagning och hygien. Augusta fick samla 
regnvatten, och även försöka ösa upp 
vatten som samlats i ojämnheter på 
klipporna. Vintertid så fick hon smälta 
snö. En djupborrad brunn fick man först 
1944, men man fick då pumpa väldigt 
länge för att få upp en vattenskvätt. Det 
gällde alltså att vara oerhört sparsam 
med vattnet, och man fick spara ihop 
smutstvätt och tvätta nere vid stranden 
på somrarna. Att få vatten till sin person-
liga hygien var inte lätt, så när sommaren 

kom och man kunde bada i havet så var 
det mycket uppskattat. För de mindre 
barnen fanns även en liten badsjö en bit 
ifrån stranden.

Elektricitet drogs ut till Högbonden 
först 1961, så fyrfolket fick använda sig 
av stearinljus och fotogenlampor när det 
inte var dagsljus. Augusta och hennes 
flickor ägnade sig mycket åt handarbete 
och de sydde en stor del av de kläder 
som behövdes. Trampsymaskinen kom 
flitigt till användning. En del klädesplagg 
skickade man efter från postorderfirmor. 
Knut hade  skomakarutrustning så att han 
kunde laga familjens skor, och strumpor 
satt han och stickade när han vaktade i 
fyrtornet. Om man kom över något att 
läsa så var det välkommet. Tiden kunde 
bli lång särskilt under vintermånaderna, 
och ett uttryck som användes i familjen 
var att något kunde vara ”bra tidsfördriv” 
när det gällde sysselsättning.

Kosthållningen blev tidvis ensidig 
eftersom det inte kunde bli så täta tu-

Om man inte gick ner till stranden och tvättade så fick man stå på gårdsplanen. 
Augusta har samlat regnvatten och står här med tvättbräda, baljor och hinkar. 
Det ser inte ut att vara en bekväm arbetsställning.



5Svenska Fyrsällskapet Blänket 2009:2

rer in till fastlandet. Potatis inhandlades 
i större mängd och torrmjölkspulver fick 
användas när det inte fanns färsk mjölk. 
Att salta in t.ex. fläsk och att torka fisk 
var ett sätt att bevara maten. Det fanns 
gott om säl att jaga och man sköt även 
sjöfågel. Torsk fanns det även gott om, 
och man kunde fiska den både sommar 
och vinter. Augusta gjorde själv kaviar 
av torskrommen. Till bakning kunde 
man använda sig av måsägg. Det gällde 
således att ta tillvara det som naturen 
hade att bjuda på. Augusta hade lyckats 
med att anlägga ett trädgårdsland mel-
lan klippskrevorna, och försökte odla 
grönsaker och blommor vilket inte var 
lätt i det karga klimatet. Blåbär och hal-
lon passade man på att under sommaren 
plocka till syltkokning. Lingon plocka-
des på en närbelägen ö.

Under krigsåren hände det att flyk-
tingar kom med båt ifrån Finland. De 
blev väl omhändertagna av fyrpersona-
len som delade med sig av det de hade av 
mat och klädesplagg. Militärer var under 
dessa år placerade på ön för att utföra 
signalspaning. Det var en extra uppgift 

för Knut att vara arbetsledare för dem.
Det var ett hårt och slitsamt liv att 

arbeta och bo ute på Högbonden, men 
man fann sig väl tillrätta. Barnen Arvid 
och Elsa lämnade fyrlivet när de blev 
tonåringar. Arvid gick till sjöss och Elsa 
arbetade i affärer i Härnösand. Fyrper-
sonal hade en månads semester varje år. 
Det blev inga långa semesterresor för 
dem, men de passade på att umgås med 
vänner i Härnösand. Det innebar att 
Augusta även fick chansen att komma 
in till fastlandet och se annat än klippor 
och hav, som visserligen är vackert men 
som kan bli ensidigt i längden. 

Knut pensionerades vid 60 års ålder, 
och då flyttade de till ett litet samhälle 
vid Ångermanälven. Det var en upp-
skattad flytt särskilt för Augusta som 
då fick ett större umgängesliv, men livet 
ute på Högbonden ville de båda gärna 
återkomma till i sina samtal. Att bo så 
många år ute på fyrplatsen med allt vad 
det innebar av glädjeämnen, sorger och 
hårt slit var något de inte glömde i första 
taget. 

Fyrmästarbostaden låg närmast fyren. Lärarinnan bodde på gaveln på 
den tiden det fanns skola på ön.  För att komma till fyrbiträdesbostaden 
i källarplanet fick man använda en utvändig trappa.


