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Bostadsförhållandena vid Draghäl-

lan. Till förbättring av bostadsför-
hållandena vid Draghällans fyr-
plats samt för påbyggnad av fyren
äskar lotsstyrelsen för nästa budget-
år 45.000 kr. 5/ /i;" .: 'iiJ.
Personalen vid fyrplatsen, s'om är

belägen på ett skär vid inloppet till
Sundsvall, utgöres aven fyrmästa-
re och ett e. o. fyrbiträde, varjäm-
te ett extra fyrbiträde är anställt
under en stor del av året. Bostä-
derna, som äro förlagda i ett och
samma hus, byggt år 1878 och till-
byggt 1925, utgöres aven lägenhet
om två rum och kök för fyrmästa-
i ren, en lägenhet om ett rum och
:kokvrå för e. o. fyrbiträdet samt ett
kök' för extra fyrbiträdet. Dessa
bostadsutrymmen äro alldeles otill-
räckliga enligt nutida standard,
förklarar styrelsen. En påbyggnad
av huset bör därför ske, så att fyr-
mästaren erhåller en lägenhet om
tre rum och kök, e. o. fyrbiträdet
en lägenhet om två rum och kök
I samt extra fyrbiträdet en lägenhet
om ett rum och kokvrå. Dessutom
behöver bostadshuset i dess helhet
renoveras och moderniseras med av-
seende på inredningen, varjämte
befintliga uthusbyggnader böra
överses och repareras.
Påbyggnaden av enbart bostads-

huset medför, att fyren skulle bli
skymd, varför fyren i detta sam-
manhang anses böra påbyggas c:a 2
m. Kostnaderna för arbetena ifråga
beräknas till 45,000 kr., varav 5.000
kr. för byggnad av fyren.

Farväl till Draghällan
(Forts. från sid. ett).

om jag aldrig lidit av sjösjuka." 'De
karnrater - vi kunde vara 9-10 på
fyrskeppen - som hade känning av
sjösjuka hade ett litet elände ...
Visst är det klart att det blir en

smula konstigt att bo så här ensligt
och vara bunden vid ett skär året
runt, utom en månads semester, men
nu har man ingen anledning att kla-
ga. Jag har trivts och det känns
egendomligt att veta att det nu är
slut.
Men förr hade fyrfolket besvär-

ligt. Då bodde bara en familj här
och hustrun fick hjälpa mannen med
fyren. Inga motorer existerade då
heller, man fick ro efter allt.
Nu är vi två familjer på Draghäl-

lan och det skall visst bli tre fram-
över. Vi ha förresten på sistone
haft en extra hjälp under vinterhalv-
året.

Genom att man blir ett par fa-
miljer känns inte ensamheten så
tryckande och dessutom har man
ju telefon och radio att förnöja sig
med. De två sakerna ha skapat
en kontakt med »civilisationea»
som fyrfoIket inte nog kan upp-
skatta.
. Draghällan genomgick ju i vintras
en mycket förnämlig ombyggnad och
nu är det extra modernt här ute.
'Förr skulle vi elda med ved i kakel-
'ugnarna och ved var inte alltid så
-lätt att skaffa om det stormade eller
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Draghällan. När fyr~n Draghäl-

lan i inloppet till Sundsvall åter I
tändes den 20 juli äi dess belysning
ändrad till olika sektioner vitt,
rött och grönt morsesken med föl-
jande ljus och mörker varje tio-
sekundsperiod: ljus en sekund, mör-
ker en, ljus tre och mörker fem.

I

varken bar eller brast. Nu har vi
värmeledning. Det värsta problemet
har dock under alla tidigare år varit
vattnet. Det finns inget sötvatten på
Draghällan och man har fått ro ef-
ter det. Och har isen inte burit, så!
har man fått smälta snö eller i nöd-
fall is ...
Nu ha vi en vattencistern på 6-7

ton och det är bara att vrida på kra-
narna i köket. Då vattnet börjar
tryta kommer vattenbåten Rio hit
och fyller på igen.

Det besvärligaste på Draghällan
- om man inte har barn, som gå
i skolan eller som biträdet här två
småflickor osom måste ses efter
ordentligt när de leka på »gården»
med dess 30 kvadratmeter - är
egentligen mistluren, Det kan inte
hjälpas att man blir dåsig i huvu-
det, när man hört den timmar i
sträck, menar hr Andersson. Och
det är svårt att sova, när det låter
om sig. Blir man riktigt trött så
går dock det också.
- Det är ingen tvekan om att

mistluren inte behövs. Dimman kan
bli enastående tjock här i inloppet.
Som ett exempel kan jag nämna att
för något år sedan så gick en båt på I
på klacken ett par hundra meter
utanför oss. Den kom loss igen och I

fast allt skedde så nära så visste vi I
ingenting förrän tidningarna kommo I
hit med rapport om det inträffade. I
Så olyckor ha vi dessbättre varit

förskonade från och samma tur hade
jag under min tjänstgöring på fyr-
skeppen. J ag behövde aldrig vara
med av något tråkigt. En gång var
det nära då motorbåten med leve-
ranser kom för nära akter, vältes och
sjönk som en sten. Men vi hunno
ut och rädda de två ombord, så den
gången blev Ran lurad, slutar hr An-
dersson, som i morgon flyttar till
Sundsvall men har funderingar att
återvända till sin barndoms marker i
Roslagen. Släpper känningen med
sjön gör han aldrig.


