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Dri'!ghällans fyr är påbyggd, T, h, en gammal sjöbjörn lyrvek lare Lund spejar ut till havs.

~Där fyrens folk vakar i vågorna
- Draghällan är nu färdigbyggd Isr- sa- 7- /~41.0 .

NÄR DI.JJIlJIAN T.4.TNAR, då hö,' vi i fjiirran ncist bur en« evighetsgång där-
ute i havsbandet, Det ä), IJl'aghiillans f Yl' som Va1'IUO'de sjöfat'ande. När rniir]e-
ret faller då är det ljuset d'äl'ute SOl1~Leder skeppen. HIen hm' 'många av oss tän-
ker på dem som, sitta S01n väktw'e ddr-ut:e på klipI! hällen i Bottenhavet vid
gräns'bandet till skiirgåJ'den? .

någon hjälp från läkare finns inte att - goda kamrater. Man lyss till den ton
få den dagen. - Men, säger fyrvak-i som spelar upp, och man vet vilket
tare Lund, vi är sällan sjuka, vi som väder som väntar. Men när nordosten
tvingas bo härute i havsbandet. Det. och sydosten bryter in och skjöljer
är ett· friskt liv. Vindarna från alla över vågbrytarna, då skummet tvättar
väderstreck, det är fyrbefolkningens de nyvitrnenade murarna kring fyrbå-

ken, då kanske en längtande tanke går
mot fastlandet, där man ser enstaka
vänliga ljus lysa mot sig i mörkret.
Fyrbefolkningen. ja. Utan den vore
vår sjöfart ganska lamslagen. Efter
fyrarnas ljus och ljud styr man in
och ut, och de måste finnas där på
sin plats. Ett enformigt liv, tycket
mången. Men som tur är befolkas fy-
rarna av sjöfolk som växt upp på ens-
liga lotsplatser och fiskelägen, folk som
inte frågar efter det moderna livets
bekvämligheter, men som dock är redo;
att offra a11t i sin stora uppgift. Den i
kanske tycks ringa, men räkna ihop
det tonnage som passerar våra Iyrpl at-
ser och våra fyrskepp, och ni kanske
kan få en föreställning om vad fvr-
befolkningens insats betyder för vår
svenska sjöfartsnäring och det svenska
näringslivet i övrigt.

Det var en het julimorgon vi steg
ombord på fyrbåten därute vid norra I
Nyhamn. Fyrvaktare Rydberg mötte
oss för att ge oss en inblick vad svenskt
fyrväsende betyder. Många gånger ha, I
vi passerat Draghällans fyr med re-
spekt. något av gåta och saga har vilat
(Forts. fl sida 6, spalt lJ)

Vår, sommar, höst och vinter sitter
de där, trogna väktare över säker-
heten för vår sjöfart. Värst är det då
isen varken bär eller brister. Då gäl-
ler det att ha proviant för veckor, och
då gäller det att inte bli sjuk. För

T, v.: Fyrmästare Rydberg på sin utpost, t, h.: fru Rydberg med
sin syssling Karin och hunden Pie,



· (Forts. fr. sida 3)
över de grå, slipade hällarna därute.

I Och nu hade vi beslutat oss för att
få en inblick i fyrfolkets iliv. Hur
enformigt, var det första vi tänkte!

Vår lilla motorbåt stävade ut genom
skärgården och snart siktade vi fyren.
Därute på klippan skuttade hunden
»Pi~. Hon kände husses motor väl
och lyssnade Ull det välkända motor-
surret. Och så tog fyrvaktare Lund
mot trossen och surrade fast vid den
blankslipade hällen. Däruppe väntade
fru Rydberg med lilla Karin, stock-
holmsflicka. som nu firar' sin sommar-
ledig-heti den norrländska. skärgården. l

Inte är det stor plätt att röra sig på.
Man går den runt, denna dilla,värld,
på halva minuten, men det .är en
värld som ger en nog tid trll efter-
tanke.

Gamle fyrmästaren Andersson har I

semester just nu, och han vilar tydli-
gen sin lekamen på fastlandet. Efter l

många års tjänst härute bland brän-
ningarna är det' honom väl unt. I höst
too:hah semester för alltid - han blir
pensionerad. Men jag är inte så så-
'kel' på att han kommer att stanna på
landbacken.

: Som chef på fyren fungerar just nu
I fyrmästare Hugo Rydberg. Med sin
lilla fru "är de tillsammans med fyr-
'vaktare Knut Lund de enda som be-
folka den lilla klipphällen därute Hun-
den Pia är det enda. sällskapet de ha,
men det är också en liten förståndig
jycke. Den jycken känner husses
motor, och den jycken vet när svall-
vågorna gå för höga. Då rycker hon 1

i ankartågen till fyrplatsens båtar och
man är snabbt nere vid klippan för
att bärga dem upp, så avi de inte dras '
med ut i havet.

En välbehövlig reno-
vering'.

Draghällans fyr har just nu genom-
gått en välbehövlig renovering. Och
en påbyggnad. Man har höjt och gjort
en tredje våning som är välbehövlig
för fyrbefolkndngen därute. Men nog
skulle vi härinne i staden som sam-.
-manträngde bo, avundas dem därute.
För nog är det rymligt så detförsleår.,
'Fastän järnspis och tutanvel-Ivse" så
klarar man sig bra. Värst är det, då
'man har småttingar i skolåldern, Då
måste dessa inkvarteras på fastlandet.



En gammal dagbok be- ~i~ri
rättar. mar

möi
, 1878 står det i den första dagboken pil,
r, därute på Draghällan. Det är snart träl

l,70 år sedan. Under den tiden har 'Nor
lmycket hänt vid ingången i skärgår- liga
,den till Sundsvall. Många höststormar last
~ha ",init runt om den vita fyrbåken. Oce
Men alltjämt står den kvar. Först [ap:
nyttjade man rovolja. Men tittar man l10g
i dagboken, så ser man det datum, då län)
inspektionen påbjuder ett nytt sorts [ap:
lyse. Den 17 oktober 1906 inspekte- sin
rades fyren. Då har där inmonterats i N
Lux-ljus. Rovoljans dagar äro slut. der
Det lilla röda tornet därute, det är det O
ställe där man mät-er sjöhävning, och De
annat. De grafiska tabeller man här vär.
får fram, skickas in till Stockholms är,
meterologiska och hydrografiska an- syn
stalt. Det är en ganska primitiv appa- på:
rat, men den gör tjänst ännu. Ser stor
man i den gamla dagboken står där för det
den 14 juli 1897: sBesölot fyrplatsen, mar
och torde ett vattenhöjdsmätningsin-8..raJ
strument där anläggas», Detta blev sorr
också fallet, ochdenna vågmätare tinns het
där ännu. Det är fyrvaktare Lund lug
som sköter denna. Han sätter in pap- Imor
peret varje dag, och avläser på grafisk ' d>3~
väg våghöjden per dag.

Vi tittar ut. Just nu passerar Nord-
stjärnans sChtle». Svallvågorna slå
över klipporna, och vi måste skynda
ned för att ta reda på båtarna, som
ligger mellan, klipporna; Svallvågorna
slå upp mot tornet, men båtarna rädda
vi. En blick på 'kartogrammet.' Där
görs ett väldigt outslags. Det är sjö-
hävningen efterM/S-ChiJe. Nu stä-
va-rden ut på väg mot sydamerikanska
Stilla-havskusten med massa. Journa-
len visar inspektion varje månad.
Tydligt är att fyrmästaren får lov att
hålla god vakt.

Nu är det bra mycket
modernare därute.

Nu har man telefon. Men elektriskt
lyse saknar man alltiämt. Men foto-
gen och råolja: har man. En hel del

I
har blivit ombyggt ute vid Draghällans
fyr det senaste året. Våningarna är
stora efter stcidsbegrepp. Ljusa rum



med ljusa tapeter. Tre rum och kök
i två tvåningar. Sedan fyrmästarens I

expedition. Under de utbyggda våg-.
brytarna tillräckligt utrymme fÖL;ma-
terialbodar, och vedupplag.

Draghällans fyr hal' dels ljus- och
dels ljudsystem. Klockan användes
som reserv. Den 3 september 1902
uppsattes en ringklocka med urverk.
sKlockan giver 4 lätta slag med 12 mi-
nuters tystnads, säger dagboken. Se-
dan kan man i dagboken se alla in-
spektioner. »Utan anmärkning» är det
genomgående' i Draghällans fyrs histoa
ria. Där är underordnade lotstjänste-

l män, som-sedan bliJVirtde högsta i sta-
l tens tjänst, som avgivit sina rapporter. I

Hur noggrann man varit kan man i
se aven dagboksanteckning av den 26:
juli 1895: »Fyrvaktaren ålägges anskaffa
en vigt å l gram som kommit bort». f

Ja, det var gångna tider, Det har
inte heller varit lätt under det sista
kriget, Man har varit isolerad måna-
der från fastlandet. Men .myndighe-
tema hal' försökt göra det lättare att
anskaffa maten föl' dagen genom li-
censer. Men den dagliga mjölken till
småttingarna är inte lätt att, anskaffa.
När vi 'lämna Draghällans fyr följer
fyrvaktarens fru med med sin mjölk-
kruka. Det gäller a1Jt skaffa färsk
mjölk för "dagen, Och så länge det
är sommar går det bra. Men tänk
höst- och vinterstormarna! Då man i
månader är isolerad från fastlandet.

Men fyrvaktar'e Lund är gammal
djupvattenseglare. 'Han har seglat
över alla världens hav. På Utklippans
f:yr var+hantmed, då ..~n fin~k ~ngoare I
gl~kll kvav .... Den vsjonkn på sJu-att;; \
minuter, 16 man tog manHand, 'I'våi
följde med i djupet, Men det är var-
dagsmat för sjöfolk. Som l7-åring
kom han till sjöss. Sen hal' han seglat
på .Iapam, Svdamerika. Afrika och Me-.
delhavshamnar. Undras sen på att
man trivs, på en sådan fyrplats. Han
mönstrade först ombord som Ifi-åring
på .barken »Virgo» på 1.600 ton med I

trälast från Ljusne till London. I I
Nordsjön mötte han sin förstalivsfar- I

liga storm, där man miste hela däcks-
lasten. Sedan kom han över till StiNa
Oceanen via Panamakanalen till den
japanska 'hamnstaden Osaka. Det är
nog .inte utan att fyrvaktare Lund nu
längtar efter geishorna därborta i de
japanska tehusen, när han står med
sin kikare därute vid Draghällans fYl'
i Nordens kalla vatten och spejar sö-
derut.

Och så lämnar vi Draghällans fyr.
De som bor därute ha en begränsad
värld att röra sig på, men det bästa
är att där finns människor med större
synvidd, än vi som gå i dagligdagsgöra
på landbacken. Man har sett mera av
stora världen, 'och man har lärt. Och
det är med en tacksamhetens tanke
man' vänder åtel' och sel' de stora
!ll'an:ithäll~:l}a" skumomspolade i dag
som för 50 år' sedan. Där finns trygg- I
het och pliktkänsla. Där finns frid och
lugn undan allt vad som rider den

Imoderna människan i hennes dagrli.g-
degs liv.

Mords.


