
Mitt i infarten till
SundsvaUsfjärden ligger
Draghällans fyr som i
över hundra år visat vä-
gen för sjöfarare utefter
sundsvallskusten, men
.som nu allt mer börjat
förfalla.

- Alltsammans kom-
mer att rasa ner, spår
förre fyrvaktmästaren
Anders .Gustafsson som
visar runt på ön.

Det är nu 20 år sedan Anders
Gustafsson lämnade sitt arbete
som fyrvaktmästare på Draghäl-
lan. Det var då fyren automatise-
rades. Året efter revs bostads-
huset.

- Sedan dess tror jag inget har
gjorts åt Draghällan, säger An-
ders.

När man närmar sig Draghällan
är det en ruin och en illa medfaren
fyrbyggnad man ser på klippan
som knappt är större än själva fyr-
platsen.

Färgen är avflagnad på fyren
och bitvis håller betongen på att
ramla bort. Runt omkring finns
grunden efter bostadshuset. När
huset revs lämnades grunden kvar
för att skydda fyren mot höststor-
marna. Men under årens lopp har
den rasat allt mer.
. Muren håller på att lossna från
berggrunden. Väggar och golv lig-
ger nerrasade. Överallt ligger te-
gel, spån och stenar utspridda. Ar-
meringarna spretar ut lite här och
där.

D Bedrövligt
, Endast den färska måslorten på-
minner om att fyrplatsen inte är
helt övergiven.

- Det är för bedrövligt, säger
Anders Gustavsson och han upp-
repar orden gång på gång medan
han vandrar omkring på platsen
som under några år på 6O-talet var
hans arbetsplats och bostads.
- Sjön kommer att bryta sönder
alltsammans, säger Anders.

På Draghällan som är en kal
klippa mitt i infarten till Sunds-
vallsfjärden är det väder och vind
som styr. Är det inte vågorna som
slår upp på klippan så är det isen
som möblerar om bland stenarna
och letar sig in i sprickorna på
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- Draghällan är ett minnesmärke värt att vårda, tycker förre fyrvaktmästaren Anders Gustafson.
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D Stormar

- När sydosten ligger på stor-
mar det rejält här, berättar An-
ders då tvingas man hålla sig in-
omh~s. Ef1 gång stormade det så
att köksfönstret gick sönder.

Och en gång i tiden lär det ha
funnits en fyrvaktmästare på
Draghällan som vid en hä~ig
storm tvingades hänga upp SIn~
barn i handdukar på väggen inne I

stugan. Allt för a~t d~ mäktiga. vå-
gorna som slog In I stugan Inte
skulle dra med sig barnen ut i ha-
vet.

När Anders arbetade på Drag-
hällan bevakades fyren dygnet
runt. Och var tredje timme skulle
väderleksrapporter avges, så det
gick inte att åka i land när som
helst,

D Trivs
- Det blev ju inte att man träf-

fade familjen på landbacken så of-
ta. Men jag trivdes väldigt bra här,
säger Anders som är uppv~t på en
ö och varit på sjön hela livet.

- Havet måste man ha omkring
sig, menar han.

-ManJdt.an jätt tre att det skullesd •
kännas isolerat att bo på en så liten
ö som Draghällan. Men det upp-
levde inte Anders.

- Jag tyckte det var lugnt och
skönt. Och så var vi tre stycken
som bodde där och turades om
med jobbet. Jobb fanns det alltid
och annars ägnade jag mig åt att
bygga skötar eller snickra.

D Provianterar
- Varje vecka hämtade vi pro-

viant på Norra Nyhamn som var
närmaste platsen på land. Ungefär
var fjortonde dag tog jag ledigt och
åkte i land. Visst var livet på Drag-
hällan hårt ibland men jag var van.

Bemannade fyrar tillhör en
svunnen tid. I dag är det svårt att
tänka sig att det bott människor på
Draghällan för bara ett par decen-
nier sedan. För många som färdas
utefter sundsvallskusten är Drag-
hällan ett minnesmärke. I över
hundra år har den visat vägen för
sjöfararna.

- De som åker förbi måste und-
ra vad det är för ordning när de ser
förfallet, säger Anders.
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Grunden till bostadshuset, som sparades för att ge vindskydd åt
fyren, rasar nu allt mer.
- Sjön kommer att bryta sönder alltsammans, säger Anders
Gustafsson.


