
DRAG HÄLLANS FYR ISOLERAD'

Draghällans fyr, som nu ombyggts.

Draghällans ...

ghällan i
s~,ot

gestalt. 11--.;;

Draghällan presenterar sig se-

tid i ny gestalt för de

Och hur framgå- av

foto, som knäpptes för

dagar sedan.
gamla fyrtornet har fått

åt förgängelsen och det nya

efter tre månaders byggnadsar-

besvärliga transporter av ma-

m. m. i funktion. Det är

förändrat Draghäl-

tornet är nämligen ett

~ ITetE:'r högre än sin Iöregån-
gare.

. Även fyrens varning till sjöfa-

rarna har ändrat karaktär. Det
fasta skenet har sålunda bli-

sken med en kort förmörkelse
var tolfte sekund och med vitt, rött I
Och grönt ljus i olika sektorer.

( Frn-t s, fr. sida 3)
har blivit något fel på vår vindmotor l
- och att radion varit moltyst hela:
helgen, då är det lätt att förstå hur,
julstämningen varit på Draghällan,., :
Men vi försökte göra det bästa moj- I

liga av situationen. Fyrvaktare Häggs!
fru tiollade emellertid fram litet jul- I

mat - hur hon burit sig åt förstår i
jag inte - och den s. k, julmiddagen
avåts i makarna Häggs lägenhet. VI;
fingo förstås ·föl'söka se det komiska;
i det hela. Här sutto vi endast några:
km. från land, där folk bänkade sig l
, vid dignande julbord och åt vår enkla I

.mat, som inte hade. så värst mycket
med julen att skaffa, Våra juljus be- ,
stodo av osande karbidlampor och runt
omkring oss härskade det stora mörk-
ret. Men humöret hade vi uppe, ty
vi visste ju, att så snart väderleks-.
förhållandena bli bättre, så hade vi:
endast att på fastlandet hämta allt,!
vad vi behöva. i
Familjen Hägg lyckades taga sig i I

land pa juldagen, de skola JU bosätta I
sig na en fyrplats l Gavlebukten, och
mi är det bara jag och ett ungt fyr-
vaktarebiträde här och jag vill lova, I
att det gäller att få dagarna att gå,l
- På torsdagen ~jorde jag ett nytt l

försök, säger fyrmastaren Vidare, att I
taga mig; över till Nyhamn men måste,
vända på halva vägen, Drivisen hade i
packat upp sig till små berg, som ,det i
är omöjligt att komma över. Mellan

I
·dessa iS';ffihopning,ar "är ise~ knappast
bärkraftig, och darfor ansag Jag det
bäst att söka mig tillbaka.
Post' och tidningar ha vi inte fått

på nära 14 dagar och provianten bör-
jar också att tryta i betänkli z grad:
Lyckligtvis har vi telefonen, som VI
kan använda för att komma i kontakt
med yttervärlden, Jag hoppas emel-
lertid att den här isoleringen skallIupphöra inom de närmaste dagarna.iDet är inte att undra på, att vi läng-
tar till den dag, då vi åter få göra I

ett besök i en livsmedelsaffär och in-I
köpa sådana varor, som vi fått avstå i

I under julhelgen. !
En erfarenhet rikare är man emel- \

lertid. Även om det inte precis gått!
någon nöd på oss, så blir det ju litet
trist att så där dag efter dag vara
överlämnad till sig själv och se de
tomma hyllorna i skafferiet. Likna~-
de har jag aldrig varit med om na-!
gen jul och jag behöver nog inte hel-\
ler befara, att något sådant sk.all upp-
repas för mig, Jag skall nämligen av-
~å med pension d.en l o~~ober 194G·1
Men julen 1945 pa Draghallan kom- I

mer jag alltid att minnas. i

Jul firad med
tomma s aHerier
Sj' -~"Ia, - '-Ir

- Det här var den sämsta jul
jag varit om l fyrväsendets tjänst,
säger fyrmästare J. O. A n d e r s·
s o n på Draghällan vid ett samtal
med ST. Vi ha här ute varit så
gott som isolerade ända sedan en
vecka före juL Nu kan man med
uppbjudande av all sin energi moj-
ligen taga sig fram till Alnön, men
till Nyharnn däremot går det inte
att konuna fram.
Anledningen till dessa besvärligheter

är, att isen varken bär eller brister,
SOIll det brukar heta. Följden har bli-
vit, att vi inte kunde få över någon
julmat, av något slag/ och den jul.
aftonmåltid som jag ocn familjen Hägg
intogo, var därför i hög grad spar-
bansk, Till råga på allt har repara-
tionsarbetena härute helt nyligen av-

I
slutats och mycket står ännu som
hantverkarna lämnat det, därför att

I vi inta hunnit ordna och komplettera
'efter dem. Om jag tillägger att det
elektriska ljuset inta fungerat - det

(Forts. å sida 6, spalt 5)

Fyrmästare J.O. Andersson.


