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~ Fyrmästare J.O. Andersson.

Draghällans fyrplats
sover Törnrosasömn
då vintern ar sträng.

Men
S,T,
'/'4I, "f'l
IDet

annat .ar det, då sydoststormarna
vräka mot betongmuren.

elektriska ljuset största
glädjeämnet for tyrfolket.

- Det iir niistan rena lyxtillva-
ron man för på fyrplatserna nu-
mera, om man tänker på huru för-
hållandena voro för. omkring ett
:lO-tal år tillbaka. Ingen telefon,
ingen radio och inga motorbåtar.
De sistnämnda kanske måste. av-
varas en tid framöver på grund av
oljcbristen, men detta blir ju bara
tiJJfiilligtvis. Aven i många andra
avseenden har framåtskridandet
satt sin prägel på fyrfolkets liv,

.som rrume'ra mte .behöver' känna
sig fullständigt isolerat från värl-
den i övrigt.

tur ut till den lilla ön vid inloppet till
Sundsvall. D. v. s. skidfärden började
först i Norra Nyhamn, varifrån det in-
te är mer än en kvarts skidpromenad
till fyrplatsen. Hr Andersson hal' va-
rit i lotsverkets tjänst i över 30 år och
är väl förtrogen med förhållandena
förut och kan därför göra jämförelser.
Att man just nu anser sig ha fått en
av det dagliga livets största komfort,
det elektriska ljuset, torde vara elen
närmaste orsaken till, att man på
Draghällan känner sig särskilt belåten
med tillvaron. På ]ångt håll ser mon
de smäckra vingarna som, fast det fö-
refaller vara fullständig vindstilla,
snurra hastigt och fultgöra sin funk-
tion som batteriladdare till lyseanord-
ningen. Det är en mycket lyckad upp-
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Det är fyrmästaren på Draghälla Il,

hr J. O. Andersson, som yttrar dessa
ord till Sundsvalls Tidnings medarbe-
tare, som härom dagen ·gjol'de.en skid-

Draghällan vintertid.' Vingarna till vindmotorn synas ovan take!.



Draghällan . . .

(Forts. fr. sida tre)
finning, vindmotorerna, ty genom dec-
sa kunna dc mest avlägsna öar 'och
bygder få den elektriska ström, sorr
behövs för lyse och radio. Det går
nämligen mycket bra alt koppla sam-
man dessa två anordningar och någon
fara för att batterierna skola bli ut-
tömda finns inte. Det val' fullständig
vindstilla i 8 dagar här ute föl' en tid
sedan, berättar fyrmästaren, men ba+-
terierna räckte ändå mer än väl. Pil
Draghallan har man två sådana vind-
motorer, en Iör Jyrrnästarcn och en
föl' fyrvaktaren, och båda två få den
elström, som edordras för belysning
och radioappartaer. De häl' uppmon-
terade vindmotorerna äro tillverkade
vid Andreaverken i U. S. A. och ha
levererats av hr Walter Åsander
Sundsvall.

Endast på fyrskepp kan
man tala om isolering.

Som nämnts, är man mycket förtjust
: över att ha fått elektriskt ljus på den
lilla klippön. Nu iir man oberoende mr
olja och karbid för belysningsandarnå!
och känner sig liksom mera järnbör-
dig med andra människor.
- I övrigt är ju den här fyrplatsen

bra på så sätt, att den ligger så nära
bygden och staden, Till Sundsvall tar
det bara-en timme att komma och då
har man ju ingen an.ledning att klaga
över avskildhet, säger fyrrnastare An-
dersson. Annat har man varit rr.ed
om. Då jag, efter att ha seglat några

,år på sjön, som 21-åru1g anställdes i
lotsverkets tjänst, hamnade jag först
på fyrskeppet Kopparstenarna, tre
landmil från Gotska Sandon. FÖ1.J:Jin-
delse med yttervädden hade vi endast
en gång i månaden, då vi fingo post,
och proviant. Måste man ändå in till
Gotska Sand ön eller till när rnaste plats
på Iastlandssidan, som val' Huvudskärr '
var det att använda segel eller årorna.
Till Huvudskär var det 32 distansmi-
nuter och en resa dit tog i regel 6 il 7
timmar i anspråk. Något bättre blev
det ju sedan motorbåtarna började an-
vändas. Det var, vad j-ag kan minnas,
1907, som vi på fyrskeppet fick en li-
ten motorbåt med 3 hästkrafters mo-

. tror, men det var inte mycket det hel-
i ler, när sjön var orolig.

I ]2 år hade jug min varelse pr, fyr-
skepp, ulom Kopparstena rna, som nu
är indraget, uven på Svenska Bjorn
utanför Roslagskusten. Livet på ett
CyrskeJ)}.I ~~ f4Uti HJJ',-!~t~ en!vrtnig!.,
men man kan j il' vänja' si'g vid all1iflg.
De 14 dagars semester som bev iljades,

: lyckte nog alla var bra kort och di.ir-
för sparade man i regel ihop två års
semester för alt f01 en månads sam-
manh;ingande ledighet. E~t Fyrskepp
ligger ju sällan stilla och allt ornb.n-d
måste vara ordentligt faslsatt. Detta
rullande gÖl·, att, då man kommer i
land, g,\!. man omkring som en druc-
ken. För folk med anlag för sjösju-
ka är ett fyrskepp ingenling alt re-
kornme nclei-a: jag själv SOI11så att så-
ga ,ir född p:. sjön - Ri',dm:\l;sö i
Stockholms skärgård - hade ernc ller,
tid aldrig något besvar härav och Iann
mig ganska golt även inom den be-
gränsade och händelselösa värld som
ett fyrskepp i ver'k lighc ten är.

Fyrmanskapet har mycket:
att syssla med, .

- Så småningom kom jag som f) r-
vaktare till Agö fyr utanför Hudiks-
vall, där jag stannade ett tiotal år och
för fem år sedan utnämndes jag ~ill
Iyrmästare på Di-aghällan, berättar hr
Andersson vidare. Det är lejart att ja •.•.

. trivs med arbetet, annars hade jng fö':~
stå s aldrig fortsatt. Många tycka kun ,
ske att det· är ensamt och dystert på
Iyrplatserna, men den som har »sj.in i
i blodet» tycker inte så. Och. så har /'
man ju sitt arbeteatt sköta, vilket neg
inte är så enkelt som många antaga.

rUtom skötseln av fyren och vakterna,
som skola göras, å1igger det ju Iyrmäs.,
taren att sköta de meteorologiska in-
strumenten, anteckna i journalen, hål-
la redskapen i ordning och mycket ar. ;
riat. Just nu ha vi dock en lU"11 tir]
här på Draghallan. beroende I~å at:

,isen ligger fast och sjöfarten dädiir

It~~ph~rt Ungefär likadan~ var ~et ju
foregaende vinter, men nagra vintrar

I dessförinnan gick ju sjöfarten för fullt.
: Då måste också tjänsten uppehållas
l som vanligt.
i Utom fyrmästare Andersson befoi-
i kas Draghällan av fyrvaktara H~~"
! som är gift, och invånarantalet är ;i~
: lunda summat re. På sommaren iir
an talet fem, ty då ljänstgör också elt
Iyrbiträdo, som också är gift.

-

En byggnad med ::2 diirrnr,

Dramhällen är, som de Ilesta torde
veta, en mycket liten ö, knappt 50
kvm. Hela området llP]J(~·.:~csså golll
som hert och hållet av b.rggn:tc!i'I1.:
som in ryrnrne r en hel del, bl. a. tvil
ordent~iga bostadslägenheter. Det ~ii·,
en till form och inredning mycket
ovanlig byggnad. Det finns oia!ig:l'
pr;ing, irrgångn r, korridorer och Jiir-
rar åt alla håll. Hr Andersson med-
delar, att han räknat till 32 dönal· ocl-
det tog honom en hel vecka, efter till-

trädandet av platsen, att lokalisera sig.
Tillsammans med fyrmästaren gjorde

vi en rundvandring i lokaliteterna,
klevo upp i fyrtornet och tittade på
ljusanorrlningarna, som har formen av
ett ur, med tunga blylod som drag-
kraft. Maskineriet är nämligen et.t
jättestort urverk. Mistsignaleringen,
som vi ofta vid dimma hör ända här i
staden, är en mycket vidlyftig anord-
ning, och signalerna frambringas på
elektrisk väg genorm en särskild motor,
Meteorologrummet har också en del
slnnriaka apparataer, som registrera
vind och vattenstånd m. m.

För en 'oinvigd finns det mycket av
! intresse att beskåda på D mgrhii IIilr"
Man tänker måhända inte på, att det
behövs så mycket på en fyrplaast, då
man ser Agafyren blänka efter mörk-
retts inbrott. Men det är en viktig
uppgift, som fyrfolket har att sköta,
och ingenting får klicka. Därför måste
säkerheten i den tekniska utrustnin-
gen vara pålitlig. Skulle så ändå bli
något fel, har man reserv att gripa till.
För mistsignaleringen finns en väldig
klocka i reserv, men den hörs inte på
långt när så lång-t som sirenen.

Vad man har gott om på Draghällan
är sol. Vid klart väder sveper sollju-
set kring klippön från solens uppgång
till dess nedgång. Och vid vårt besök
därute låg vintersolen som ett milt
skimmer över den rödmålade, pitto-
reska byggnaden. Fyrvaktarens lapp-
hund tog sig en bluod i en snödriva
och njöt av tillvaron eller också var
han dödstrött efter att ha lussat i skid-.
spåret efter husse från Fastlandet. Och
fyrmästarens kaffel?a'l1'na I?utra<!«:. ~RP'--.
muntrande i spisen och spred en be-
11:lglig lukt i rummet.

Fyrfolk c! i behov nv litet
cxt ra' kaffc.

- Del där med k affct är niistan .j"t
värsta, s~igcr Iyrrn.ixt a rc n, 1-1:1r ute ä.:-
man beroende av denna dryck. Dl
man hal' sina långa vakter, vill men:

i b~·rn~ h~ "i~ :"':'.1:h' dii och då. men
. med nuvaeande: ranson blir det nog
inte så ofta man vågar sig på denna
lyx. Få se om inte kristidsstyrelsen
kan bevekas till att ge oss fyrfolk n~g-
ra bönor extra.

Så här vintertid, då isen slagil "all-
. net i band, ver-kar Draghällan som en
; fridens boning. Men annat lär det va-
11>3, då sydoststormen vräker in över
r fyrplatsen. En bastant betorigmur har
lagts upp på det mest hotade hållet,
men detta hindrar inte sjöarna att
kasta sig upp mot viiggarna. Det är in-
gen ovanlighet, alt vattnet dusc-har
fonsterru tor-na och fyrfolket måste h='l'I-
la i sig i någo t stadigt, då dc ha aren-
den utantör byggnaden. Men sådant
ar man vad vid och tar det med ro.

i Draghällan stå e sig alltid, hur .5V"1·

I
stormen än blir.
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