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En vinter på Draghällan
Artikeln har tidigare publicerats i Lubrikatorn

Tore Olsson

Draghällan hade år 1923 blivit en ”två-
mans” fyr, från att tidigare betjänats av 
endast en fyrvaktare. Men fr.o.m. 1923 
fanns det en fyrmästare och ett fyrbi-
träde på det lilla skäret, som bara rymde 
fyren och bostadshuset. 

Den första fyrmästaren var Johan Vik-
tor Matsson, som upprätthöll tjänsten från 
1923 till 1932 och det var han som var 
fyrmästare då Tjernberg kom ut till Drag-
hällan. Matsson var född 1884 på Singö, 
där hans far hade ett hemman. 1909 hade 
han fått arbete som extra fyrbiträde på fyr-
skeppet Almagrundet. Under de närmaste 
åren tjänstgjorde han kortare tider på ett 
flertal fyrskepp och fyrplatser. 1913 kom 
han till fyrskeppet Finngrundet och där 
blev han kvar till 1923. Efter några måna-
der på Agö fyrplats fick han den 27 aug. 
tjänsten som fyrmästare på Draghällan. 
Nio år var han där innan han flyttade till 
Understen, där fyrmästartjänsten blivit le-
dig och efter ytterligare sju år blev han fyr-
mästare på Svartklubben. 1947 pensione-

Östen Tjernberg tjänstgjorde som extra fyrbiträde på Draghällans fyrplats 
under tiden 1 okt. 1926 till 31 mars 1927. Under tiden skrev han i en dag-
bok, som vi har fått låna av hans son Björn.

Johan Victor
Matsson

rades han därifrån, men han lämnade inte 
arbetet helt utan han blev tillsyningsman 
för fyren Högkobben, som ligger söder om 
Svartklubben.

Men nu till Dagboken. Den börjar fre-
dagen den 1 oktober 1927 och första veckan 
har, den då 19-årige, Tjernberg skrivit:

Fre. 1 Okt. Idag kl ½ 2 anlände jag hit 
med tulljakten. Mamma, Britta och Ka-
rin följde med. Sedan de hjälpt mig med 
inflyttningen och bjudit fyrmästarns på 
kaffe, rodde jag och fyrmästaren Dem 
över till Tegelviken varifrån vi gingo över 
till Nyhamn. På hemvägen vittjade jag 
och fyrmästaren Ålryssjorna och fingo 
4 st ålar. När vi kommit tillbaka instal-
lerades jag i mitt ”ämbete”, d.v.s. fyrens 
skötsel. Alldeles nyss ha fyrmästaren och 
Gösta varit inne och pratat en stund. 
Men nu kokar visst potatisen!,,, Nu 
har jag ätit mitt första mål på Draghäl-
lan. Det bestod av fläsk och potatis och 
mjölk och kakao efteråt. Det smakade 
naturligtvis mycket bra!

Lör. 2 Okt. Min första vakt började kl 12 
midnatt och slutade kl 4. I natt blir det från 
kl 8 e.m. till 12 midnatt och från 4 – 8 f.m. 
Jag steg upp kl 9 i morse. Medan äggvattnet 
kokade, städade och bäddade jag. Har nyss 
eldat en brasa och har det nu varmt och 
skönt. Fyrmästaren har nyss varit inne och 
vi har börjat ställa i ordning en laxrev som 
jag tagit med. Vädret har idag varit mycket 
fint. Var på f.m. uppe i fyren och bekikade 
den vid Bremön strandade s/s Temeraire.
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Sön. 3 Okt. Jag var hemskt sömnig un-
der andra vakten och hade all möda i 
världen att hålla mig vaken. Kl. 6,5 f.m. 
släckte jag fyren och det gick bra. På för-
middagen har fyrmästaren och jag gjort 
ren rutorna i fyren under det vi under-
höllo varandra med smuggelhistorier 
och sådant. Har suttit ganska mycket 
nere hos fyrmästarns och hört på radio 
idag bland annat referat från svensk-
danska landskampen i fotboll som de 
vunno med 2-0. I afton ha vi bärgat en 
del timmer, som kom drivande. – Och 
nu knyter jag mig en stund.

Mån. 4 Okt. Jag sov länge, ända till kl 11, 
så att jag inte hann följa med fyrmästaren 
och vittja ålryssjorna. Han fick 13 st som 
vägde sammanlagt 5 kg. Försökte meta 
harr på förmiddagen men fick ingenting, 
men dom nappade ganska bra. I afton ha 
fyrmästaren och jag gjort i ordning mer 
än femtio krok till laxreven.

Tis. 5 Okt. Idag blåser det ganska friskt 
här ute. Har sågat och huggit en del av 
de timmerstockar, som vi bärgade i sön-
dags. Suttit och läst en stor del av dagen. 
Middag behövde jag inte laga idag, då jag 
blev bjuden på sådan. Mamma har haft 
brevlåda i radio och undrade hur det var 
med Gösta och ”Agapatus”. Det var jag 
det. Jag har gjort på en stor brasa, så det 
känns riktigt hyggligt härinne.

Ons. 6 Okt. När jag var klar med frukos-
ten fick jag se att Gösta och fyrmästaren 
hade rott i land. När de kommo tillbaka, 
hade de post med sig, däribland ett brev 
till mig från Britta. De talade om att 
Mamma hade ringt till boden och bett 
mig ringa. Då Gösta skulle iland en gång 
till, skyndade jag mig och skrev svar på 
brevet. Jag följde med honom och ringde 
hem. Mamma berättade en hel del nyhe-
ter, bl.a. att Sippan fått ungar, 3 st. Om 
vädret tillåter och Richard E. vill, komma 

de kanske hit på söndag. Det vore roligt! 
I afton har jag sovit en stund för att inte 
vara så trött på vakterna i natt.

Tors. 7 Okt. Fyrmästaren och jag har 
hjälpts åt att förfärdiga flöten till laxre-
ven, som inte är färdig än. Fru Olsson, 
en fru som hjälper fyrmästarns med stök 
har idag satt in fönsterna åt mig med mitt 
bistånd. Vidare har fyrmästaren hyvlat av 
dörrarna, så att de går tämligen bra igen. 
Jag måtte väl få varmt nu när jag fått det 
så ombonat. Kl 3 ungefär foro vi iland 
med baksmällan och hämtade Gösta, som 
hade varit och läst för prästen. I afton ha 
vi varit ute och lagt en strömmingssköte. 
Få se om vi få något?!

Så fortsätter dagboken. Vi kan läsa att 
man fick en åtting strömming (c:a 16 
liter eller 14 kg). Lördagen den 9:e var 
det tjocka och Tjernberg fick för första 
gången sätta igång mistklockan, som slog 
4 tätt på varandra slag var 20:e sekund.

Den 12 oktober fick han besök av sin 
mor, som han hämtade med roddbåten. 
På eftermiddagen rodde han henne till-
baka, så att hon kunde ta passagerarbåten 
Sylphide in till Sundsvall. Den 14:e kom 

 Ripsandsviken 

 

Tegelviken 
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första snön, men den smälte under dagen. 
Dagen efter var det dock snötjocka.

Dagarna går, förutom tjänstgöringen 
åtgår tiden till vedhuggning, fiske och läs-
ning. Proviantering i Nyhamn, där man 
också hämtade posten, var en sysselsätt-
ning en eller ett par gånger i veckan.

Lördag den 23 oktober skriver Tjernberg 
” I natt har det varit ruskigt! Jag måste ut 
flera gånger och klara klockan som var så 
full av snö att hon inte hördes. Det blås-
te så kraftigt så jag måste hålla fast mig 
med båda händerna då jag klättrade upp. 
Blöt blev man också av det myckna snö-
andet. Då var allt stövlarna bra att ha! 
Snön lade sig många gånger på rutorna i 
fyren, så att jag måste klara dem också. 
Laxreven har gått av och ena delen ha vi 
bärgat. Om vädret fortsätter kan jag nog 
inte fara hem och gratulera Farbror Tor 
som fyller 50 år i morgon. Håhåjaja! Nu 
har jag en stund suttit och lagt patience, 
men det var inte nå´ vidare trevligt. Den 
som ändå finge fara hem i morgon ändå!!” 
Lite ”lappsjuka” tycks ha drabbat honom.

Tisdagen den 26 oktober for man över till 
Ripsandsviken på Alnön för att hämta vat-
ten. För att forsla ned vattentunnorna till 
båten fick man låna en häst. En vecka där-
efter kom drivisen, så då gick det inte att 

SYLPHIDE gick traden Sundsvall-Nju-
runda och gick in till Nyhamn. Ibland 
gjorde den en avstickare till Draghällan.

komma ut med båten. Dagen efter hade 
dock istrycket lättat, så passagerarbåten 
Sylphide, stannade till och signalerade att 
man hade post och proviant ombord.

Den 5 november sköt fyrmästaren en 
säl, men innan han hade hunnit ut med 
båten hade den sjunkit.

Natten till den 18 november var det 
tydligen ett riktigt oväder, så här skriver 
Tjernberg: ”Jag har haft besvärlig vakt i 
natt. Det har varit snöstorm med tjocka 
nästan hela natten. Sjön slog flera gånger 
upp på fönstret. Och en sjö gick över taket 
och föll ner på andra sidan! Idag går det 
dyning men det är alldeles lugnt. Jag har 
stått och tittat på sjöarna långa stunder. 
Det är så intressant”. 

Dagen efter hade det blivit bättre 
väder, för nu står det så här i dagboken: 
”Fyrmästaren och jag har varit i Ripsands-
viken efter vatten. Hästarna voro ute på 
arbete så den här gången fingo vi låna 
en kälke att dra ner vattnet på. Vi blevo 
också bjudna på kaffe med mycket dopp! 
När vi foro hem hissade vi segel och det 
gick mycket fint eftersom det började blåsa 
upp litet. När vi kommo hem igen högg och 
sågade jag det sista av den ved jag bärgat. 
Så nu kan det få komma mer igen”.

När det var dimma hade man ex-
tra betalt för mistsignaleringen. Så här 
skriver Tjernberg: ” Mån. 22 Nov. I natt 
har det varit dimma hela natten, så jag 
har gjort mig en 4 kr extra. Vid 12-tiden 
lättade det, så jag kunde fara i land och 
handla. Och ringa hem”.

Lördag 27 Nov. Vi har haft storfrämman-
de här. Vid ½1-tiden fick jag se lotsånga-
ren alldeles i närheten. Lotslöjtnanten var 
ombord. Han och styrman och en major, 
som var med kommo iland. Dom hade 
med sig två assurans-sprutor som styrman 
demonstrerade. Jag frågade lotslöjtnanten 
hur länge jag skulle stanna härute. Han 
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sade till den 20 Maj. Om det fryser får jag 
fara hem under tiden. När jag skulle ro 
dem tillbaka till lotsångaren, bar det sig 
inte bättre än att jag halkade och dråsade 
omkull i ekan. Det var ju eländigt men 
det gjorde kanske inte så mycket.

Nu närmade sig 20-årsdagen och i dagbo-
ken kan vi läsa: Fre. 3 Dec. Fyrmästaren 
har varit iland i dag. Mamma hade ringt 
till boden och bett honom ringa upp. Hon 
kommer kanske till Nyhamn till söndag. 
Då skall jag fara i land om det går. Fyr-
mästaren köpte två kg bröd och 1 kg smör 
vilket jag just nu packat ner i smörbyttan.

Lör. 4 Dec. Fyrmästaren och Gösta har 
varit till Ripsand och hämtat vatten. Jag 
har ställt i ordning två korgar med kläder 
och sånt som jag ska ta i land i morgon, 
om det går. Och så har jag skrivit brev 
till Britta. Snötjocka nästan hela dagen.

Sön. 5 Dec. Jag lyckades verkligen ta mig 
i land och tillbaka med, fast det var job-
bigt. Det var fullt med is i viken. Jag kom 
just lagom till ”Sylphide”. Pappa och 
Mamma voro med. Vi gingo till kamrer 
Svenssons. Frun är tremänning till mej. 

Där åto vi frukost och drucko kaffe. Ef-
tersom det var min födelsedag fick jag en 
hel massa paket, mat och annat. När jag 
kom tillbaka bjöd jag på kaffe.

Mån. 20 Dec. Fyren var besvärlig inatt så 
jag har varit i kläderna sedan kl. 4. Har 
huggit julveden på morgonen. Fyrmäs-
taren och jag har rengjort fyra brännare 
och gjort julfint uppe i fyren. Det har 
blåst rätt friskt idag.

Tis. 21 Dec. Idag har jag travat upp den 
ved jag högg igår. Den är hemskt sur. Jag 
höll nästan på två timmar innan det ville 
brinna i kakelugnen. Till spisen hade jag 
fått tag i några bra trän, så där brann det 
meddetsamma.

Ons. 22 Dec. Jag har haft julstök för mig 
idag. Jag har förståss tagit det tämligen 
lättvindigt. Tog ut mattorna och skakade 
dom och skurade de smutsigaste fläck-
arna på golvet. Och dammade jag av det 
värsta på möbler och sådant. Vi har haft 
det kallt härute idag -12º. Nu på aftonen 
börjar kylan giva med sig.

Tors. 23 Dec. Jag har fortsatt stökat idag. 

Det vid Bremön strandade och kluvna fartyget Temeraire.
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Sotat spisen och gjort kastrullerna rena 
bytt lakan och örngott i sängen m.m. så-
dant. Fyrmästaren skulle försöka gå iland 
på isen idag men den bar honom inte. Han 
hade ekan på sparken men den damp ige-
nom. Jag torde sålunda knappast komma 
hem till jul och det är kanske också det 
bästa, att jag är där jag skall vara.

L. 25 Dec. Jag lyckades komma hem 
ändå. Det var väldigt roligt. Julafton för-
flöt under traditionella former och jag 
fick många julklappar. Idag for jag tillbaka 
hit med ”Bravo”. Gunvor, Ragnar, Karin 
och Britta följde med fram och tillbaka.

Dagarna tycks enformiga, noteringarna i 
dagboken blir likartade, isen lägger sig, 
isen bryter upp o.s.v.

Fre. 14 Jan. Eftersom jag var uppe i ett sträck 
ända till klockan 4, sov jag länge. Klockan 
var ½1 när jag äntligen kunde förmå mig att 
stiga upp. Det dåliga vädret fortfar. Fönstret 
åt sjösidan är helt och hållet isbelagt och då 
och då slå sjöarna upp på det.

Lör. 15 Jan. Sydosten tycks aldrig ta slut. 
Den blåser med oförminskad styrka och 

sjön är grov. I morse när jag var ute och 
tittade ett tag, slog en våg upp på mej, så 
att jag måste byta byxor. Snötjocka i natt. 
Vi ha nu inte varit iland på en vecka.

Sön. 16 Jan. Äntligen har vinden börjat 
avtaga, men sjön är ännu så länge ganska 
grov. Det är mycket mulet idag och så 
kommer det en snöby då och då och gör 
det alldeles tjockt. I afton ha fru Mats-
son, Gösta och jag spelat ”Nicka” ett tag. 
I morgon ska vi försöka ta oss iland om 
det finns någon möjlighet.

Mån. 17 Jan. Det blev ingen landresa av 
idag. Det blåser visserligen inte så mycket, 
men dyningen går bra, och då är det så 
svårt att landa här. Jag har huggit ved idag 
både åt mig själv och hjälpt fyrmästaren 
med litet.

Mån. 24 Jan. Idag har jag varit iland. Jag 
ringde hem och pratade med Mamma. 
Och så var jag på posten i Essvik med 
ett brev till Britta. Det var skönt att få 
sträcka på benen ett tag. ”Fenris” passe-
rade på ingående norrifrån på f.m. Han 
hade det ganska knogigt.

Draghällan i vinterskrud. 
Bilden är tagen någon gång 
mellan 1940 och 1942. 

1940 installerades el till 
bostäderna med hjälp av 
två vindkraftverk och 1942 
byggdes en ny fristående fyr. 

T.h. under vindkraftverket 
syns mistklockan som sedan 
1931 var reserv för en ty-
fonanläggning. Telefonkabel 
hade dragits ut från Nju-
runda 1934.
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Tis. 1 Febr. Fyrmästaren och jag ha varit 
iland. Det var mycket is, så vi fingo staka oss 
fram och kryssa mellan flaken halva vägen.

Så småningom lade sig isen och Tjernberg 
skriver; ”Tis. 1 Mars. Fettisdag. Idag har jag 
haft främmande. Britta har varit här. Vi 
drack kaffe och hade väldigt trevligt. Hon 
for hem med bussen kl. 5. Fyrmästaren var 
iland och ringde till Gävle för att höra efter 
om vi skulle släcka fyren. Det fick vi, för nu 
ha vi is ett stycke utanför Bremön. Jag skall 
stanna kvar här tills vidare. Det är osäkert 
om isen får ligga någon längre tid.”

Ons. 2 Mars. Inatt har jag alltså sovit 
hela natten. Det var första gången se-
dan jag kom hit. Det var skönt. Tjocka 
hela dagen. Nu ikväll har det börjat blåsa 
friskt, så jag tror nästan att vi får tända i 
morgon igen. Men nog vore det skönt att 
få ha släckt ett tag framöver alltid”.

Tors. 17 Mars. Det blåser frisk västlig 
vind. På f.m. sprack isen mellan Hamn-
bådan och Storholmen och på middagen 
började isen skjuta ett bra stycke utanför 
Draghällan så nu i kväll ha vi nästan öp-
pet vatten till Tegelviken. Få se, om det 
går att ro iland i morgon. Har gjort ren 
brännaren till fyren idag och hållit på 
med en del annat småplock.

Tis. 29 Mars. De två senaste dagarna har 
det varit ganska disigt. Men idag har det 
lättat på ganska bra. Var med fyrmäs-
taren och tog upp en strömmingssköte, 
som han lade för några dagar sedan. Det 
var en (1) strömming på den! Dom har 
spått hård nordostlig vind i radio i kväll. 
Få se hur det går med isen?

Ons. 30 Mars. Fyrmästaren och jag har 
haft lite stök för oss på förmiddagen. Vi 
ha haft rengöring i fotogenkällaren. Jag 
torkade av cisternerna med fotogen och 
polerade mässingen på dom. Något an-
nat har jag just inte haft för mej idag.

Tors. 31 Mars. Ja nu är det sista dagen jag 
är här. Jag har börjat så smått med pack-
ningen. En del grejor tar jag med hem, 
men det mesta lämnar jag kvar. Det skall 
jag hämta längre fram, någon gång då sjö-
farten börjar. Fyrmästaren har haft främ-
mande idag. Fru Olsson och två systrar 
till henne ha varit här. De gingo härifrån 
vid 8-tiden. Och i morgon går jag. Det 
har varit en trevlig tid, de här sex måna-
derna. Bra betalt har jag haft och ett trev-
ligt arbete och trevliga och snälla män-
niskor. Och bättre kan man ju inte få det. 
Men nu skall jag fortsätta packningen och 
därför sätter jag punkt och SLUT.

Östen Tjernberg var son till tullkontrol-
lör Johan K. Tjernberg och hans hustru 
Sandra, som deltog i radiosändningar un-
der pseudonymen ”Tant Fridolin”. Östen 
kom att välja en annan bana inom arbets-
livet och utbildade sig till ekonom och 
kamrer. Den flicka, Britta, som han ofta 
skriver till kom senare att bli hans hustru.

Sprisegel, ingen köl och motvind, då får 
man ro. 39-årige Östen Tjernberg med då 
4-årige sonen Björn.   Familjealbumet 1946.


