
1

En oväntad fyrturné på Mallorca
Esbjörn Hillberg

I vintras föreslog min fru Ulla att vi skulle 
åka till Mallorca, jag protesterade vilt och 
sa nej. Efter ett par veckor kom hon till-
baks och sa, vet du att det finns flera stora 
fyrar på Mallorca så jag tänker boka en li-
ten lägenhet och hyra en bil. Sedan kör vi 
runt Mallorca besöker alla fyrarna och små 
byar.  Jag tittade i några av mina spanska 
fyrböcker och insåg att hon naturligtvis 
hade rätt. Vi skulle resa iväg lördag mor-
gon 26/4 och vara borta en vecka. 

På onsdag kväll hade Fyrsällskapet en 
träff i Göteborg. Efter föredraget satt vi 
och fikade med Bengt Garsell som har 
rest och besökt mängder av fyrar på det 
spanska fastlandet. Bengt frågade hur jag 
tänkte komma in i fyrarna och jag sa att 
det brukar lösa jag när jag kommer dit. 
Fel sa han, du skall maila någon myndig-
het och tala om att du kommer till Mal-
lorca och skulle vilja besöka några fyrar. 
Jag skall leta fram en e-mailadress. Så 
jag mailade hamnmyndigheten i Palma, 

talade om vem jag var, att jag kom till 
Mallorca på lördag och frågade om jag 
kunde få besöka några fyrar. Efter 3 tim-
mar fick jag ett svar att jag var mycket 
välkommen måndag kl 10 till porten i 
hamnen i Palma så skulle dom möta mig.

Vi landade på lördag, fick vår hyrbil, 
körde c:a 5 mil år nordost till vår hyrda 
lägenhet i Porto de Pollenca ett mycket 
trevligt litet lägenhetshotell med vattnet 
precis utanför. Söndagen letade vi oss 
fram till fyren Porto Pi i Palma som skall 
vara en av de 5 äldsta kontinuerligt tända 
fyrarna i Europa. Där skulle vi träffa vår 
kontakt på måndag morgon. Vi besökte 
sedan staden Alcudia med mycket väl 
bevarade gamla hus omgivna av en gam-
mal stadsmur. Staden låg endast någon 
mil från vårt hotell och där fanns även 
den obemannade fyren Alcanada på en 
liten ö som vi inte kom ut till.

Före kl 10 på måndag morgon stod vi 
vid den bevakade ingången till hamnen 

Fyrmuseet på Porto Pi
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och där dök vår kontakt Javier upp, en 
trevlig man som även pratade bra engel-
ska. Vi promenerade in till fyren Porto Pi 
och fick vår första överraskning. Det stora 
huset som var sammanbyggt med fyren 
är numera ett fyrmuseum fyllt av mäng-
der och jag menar verkligen mängder av 
fungerande gamla fyrapparater som linser, 
brännare, rotationsapparater, etc. Javier vi-
sade med stolthet allt, tände oljelampor, 
glödstrumpslampor, vevade upp rotations-
urverk, etc. Jag hade ingen aning om att 
det fanns ett så utomordentligt fint fyr-
museum på Mallorca (www.farsdebalears.
com/en för den engelska versionen). Det 
är normalt öppet 3 gånger i veckan men 
man måste ringa eller maila innan då man 
inte kommer in på området utan tillstånd. 

Efter några timmar gick Ulla och Ja-
vier upp i Porto Pi fyren medan jag vände 
efter drygt halva vägen och fortsatte att 
titta i museet. När vi var färdiga frågade 
Javier om vi kunde komma tillbaka dagen 
därpå kl 09 så skulle vi få följa med honom 
och hans tekniske medarbetare Juan på en 

inspektionsresa till två fyrar. Gissa vad vi 
svarade! Sedan föreslog han också att han 
skulle ringa två fyrmästare som med sina 
familjer bodde på två olika fyrar och höra 
vilken dag de kunde ta emot oss. Återigen 
sa vi ja tack, vilken gästvänlighet.

Så på tisdag dök vi återigen upp i Porto 
Pi och körde mot sydväst efter Javiers och 
Juans servicebil. På slutet var det mycket 
små skogsvägar. Vi besökte först den stora 
f.d. bemannade fyren Cala Figuera och 
därefter den lilla enkla fyren sa Mola. De 
förevisade allt med stolthet, utförde sin 
fyrservice och så klättrade vi upp i Cala 
Figueras torn. I fjärran skymtade vi fy-
ren Dragonera på ön med samma namn. 
Denna fyr är sedan många år ersatt av två 
andra fyrar på ön. Innan vi skildes körde vi 
även ner till hamnfyren i Port d’Andraitx. 
Så nämnde Javier att han också hade bokat 
in oss att träffa fyrvaktarna på Capdepera 
och Portocolomn på fredag kl 10 och c:a 
kl 12 om vi hade tid. Helt underbart vi 
tackade dem flera gånger och skildes som 
mycket goda vänner.

Porto Pi Cala Figuera
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På onsdagen och torsdagen körde Ulla 
och jag kors och tvärs över ön och be-
sökte en massa småbyar men även fy-
rarna Punta Grossa, Cap Blanc, Torre 
d’n Boe, Salines och Punta Avancada 
som låg inom ett militärområde där vi 
nästan kom in, men vi fotade den från 
hotellet där vi bodde i stället. Vi körde 
även upp till den mest kända fyren på 
Mallorca nämligen Formentor belägen 
mycket högt upp på en klippa på nordli-
gaste udden på Mallorca. Avståndet från 
vårt hotell var högst 2 mil men det tog 
oss nog 1 timme att långsamt klättra med 
bilen uppför otroligt slingrande vägar och 
samtidigt trängas med tusentals cyklister 
som körde som galningar uppför och ner-
för. Dessutom fanns det flera bussar som 
hade stora problem att svänga runt i vissa 
kurvor och inte kunde möta en bil utan 
att backa tillbaks en bit. Varmt var det 
också men vi kom upp i alla fall.

Så blev det plötsligt fredag och vi 
körde iväg till våra två sista fyrbesök. Det 
första var på Capdepera där Pedro var fyr-
mästare sedan 38 år och bodde med sin 
familj. Efter GPS-navigering fann vi fyren 
i tid och blev hjärtligt mottagna. Tyvärr 
pratade Pedro endast spanska men Ulla 
gjorde sitt yttersta så allt gick bra. Dessut-
om var tornet lågt och lätt att klättra upp 
i vilket var skönt. Även Pedro var mycket 
gästvänlig och visade oss allt. Besöket av-
slutades med att Pedro ringde till nästa 

fyrplats och sa att de kunde vänta oss vid 
12-tiden. Återigen in i bilen och så söde-
rut efter ostkusten till fyren Portocolom 
där fyrmästare Paco med familj bodde och 
hade bott under c:a 20 år. Tornet var det 
högsta hittills, men Paco och Ulla klättrade 
upp. De klagade efteråt och Paco sa att han 
numera endast normalt gick upp en gång 
per vecka. Han hade arbetat med fyrar 
hela sitt liv och hans engelska var hyfsad. 
Vi umgicks c:a 1 timme i hans arbetsrum, 
han bjöd på snacks och dricka samt visade 
flera av sina klippalbum med mängder av 
fyrar. Jag gick igenom vår fyrpersonaldata-
bas vilket han uppskattade. 

Här slutade tyvärr våra fyrbesök på 
Mallorca efter att vi under 1 vecka kört 
128 mil kors och tvärs runt den lilla ön, 
sett 14 fyrar, besökt 3 fyrmästare, upp-
levt ett fantastiskt fyrmuseum, fått ett 
enormt vänligt mottagande och 4 nya 
fina fyrvänner men även sett en massa 
andra platser på Mallorca.

Vårt varma tack till Javier som var 
helt fantastiskt gästvänlig och öppnade 
alla dörrar samt till Juan, Pedro och Paco 
för all hjälp och vänlighet. Tack även 
Bengt som gav mig en så strålande idé.

Capdepera

Portocolom


