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Fyrplatsen Cap de Formentor, Mallorca
Anna Hultén

I slutet av augusti 2015 var min man 
och jag på Mallorca och passade då på 
att titta på en fantastisk fyrplats. Fak-
tiskt den mest spektakulära fyrplats jag 
upplevt, Godahoppsudden (Cape Point) 
inräknad. Fyren nås enkelt med taxi eller 
hyrbil från turistorten Port de Pollenca.

Den vackra bergskedjan Sierra de Tra-
muntana sträcker sig längs Mallorcas nord-
västkust. Högsta toppen, Puig Major, är 
1445 m.ö.h. Bergskedjan slutar i Mallorcas 
nordligaste udde, Cap de Formentor. Klip-
porna på udden når c:a 400 m.ö.h..

Vägen ut till fyren börjar i Port de 
Pollenca, därifrån är det c: 20 km ut till 
udden. Längs vägen ligger den vackra 
sandstranden Playa Formentor, som är 
mycket välbesökt. Man passerar också ett 
av Mallorcas första hotell, som öppnade 
1929. Det har haft både Winston Chur-
chill och Charlie Chaplin som gäster. 

Längs vägen bör man stanna vid utsikts-
platsen Mirador des Colomer, som ligger 
på en brant bergskant, med fantastiska 
vyer. Här finns också en minnessten som 
hyllar den spanske ingenjören Antonio 
Parietti, som konstruerade den moderna 
vägen ut till fyrplatsen. Längre än hit 
kommer inte turistbussarna. Härifrån 
ringlar sig vägen upp och ned för bergs-
kanterna, genom en tunnel, med många 
trånga kurvor och hissnande vyer. På 
några ställen ser man den gamla vägen, 
som användes för att med hjälp av åsnor 
transportera ut byggnadsmaterial och 
bränsle till fyren.

Fyrbygget påbörjades 1857. Det var 
ett komplicerat och tidsödande arbete 
p.g.a. läget, längst ut på den branta ud-
den. Transporterna ut till fyren gjordes 
med båt till en liten vik i närheten. Där-
ifrån bars materialet på åsneryggar. Fy-
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ren tändes första gången 30 april 1863. 
Det första bränslet var olivolja.

1962 drogs en elkabel ut till udden 
och fyren elektrifierades. Men frekventa 
åskväder gjorde elförsörjningen osäker, 
så kabeln ersattes med två generatorer. 
Sedan 1994 drivs fyren av solceller.

Från fyrbyggnaden ser man havet 
rakt nedanför. Klara dagar kan man se 
grannön Menorca. Vänder man sig mot 
söder ser man berget och den gamla ås-
nevägen som slingrar sig nedför den sista 
branten till fyren. 

Fyrtornet är 22 m högt och ljuskäglan är 
210 m.ö.h., högst av alla fyrar i ögrup-
pen Balearerna.
Ljuset når 21 nautiska mil.
Karaktär: 4 vita blänk var 20:e sekund. 
Position: 39° 57,7’ N, 3° 12,8’ E

Sök gärna på Cap de Formentor och 
Lighthouse of Cap de Formentor på nä-
tet. Där finns fantastiska flygbilder över 
udden.

Jag vill också tipsa om 
klostret i Lluc, som lig-
ger uppe i bergen c:a 45 
minuters bilresa sydväst 
om Port de Pollenca. 
Klostret har en körtradi-
tion från 1300-talet med 
körskola för gossar och 
numera även för flickor. 
Man kan lyssna på goss- 
och flickkören i samband 
med mässa i den vackra 
klosterkyrkan. Klostret 
har också ett härbärge 
där man kan bo. Det 
finns även fina möjlighe-
ter att vandra.

Mallorcas fyrar

Utsikt från fyren mot SV

Minnesmärket över vägingenjören 
vid Mirador des Colomer


