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Så fann jag Tjärven
Rickard Rundgren Björk (text och foto)

Mitt namn är Rickard Rundgren Björk 
och jag kommer från Fejan, en ö i Ros-
lagens skärgård.  Jag pluggar media med 
inriktning foto på Rodengymnasiet.  

Mitt ärende har dock inget med 
skolan att göra men kanske är av intres-
se. Jag är nämligen genuint intresserad 
av skärgården och dess historia. Och 
just fyrar och fyrplatser intresserar mig 
mycket. Dels för att skärgården jag le-
ver i har ett stort utbud av intressanta 
fyrplatser att bjuda på. Som till exempel 
Söderarm och Tjärven.

I stort sett varje vecka åker jag ut 
en dag för att fotografera och kika runt 
på öarna, oftast blir just fyrar motiven. 
Helst i skymningen när de börjat lysa.

Då kommer vi till det tråkiga. Tjär-
vens fyrplats har jag besökt lite då och 
då under de senaste åren. En mycket 

trevlig fyr som länge fått behålla ett 
gammalt utseende och varit någorlunda 
fri från förändringar. Men så får jag läsa 
i Norrtelje Tidningen att landströmmen 
till Tjärven kommer brytas. Ja, väldigt 
synd tänkte jag, men jag tänkte ”tur att 
de inte river den eller förstör något an-
nat”. Så läser jag den 28 augusti i tid-
ningen Skärgården att ”TJÄRVENS FYR 
RIVS”. Med ilska ringer jag till Sjöfarts-
verket och undrar vad som står på? Ett 
lugnande besked är att själva fyren inte 
skall rivas men linsen bytas ut och det 
kan hända att lanterinen rivs också.

Utan lanterninen så mister Tjärven sitt 
utseende totalt.

Dagarna går och det är kraftig blåst, var-
för man inte kan ta sig ut till Tjärven, 
p.g.a. det utsatta läget. Så en helg tar jag 
och min far båten ut själva för att kolla 
läget. Fasaden har blivit mycket stilig 
efter att de tvättat de gamla eternitplat-
torna. 

Jag upptäcker att skorstenen har ri-
vits och på räcket sitter solcellspanelen. 

Tjärvens fyr efter renoveringen

Den rivna skortenen
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En liten varningslampa är uppsatt med 
stag från lite här och var. Jag lägger också 
märke till att det sitter en ny lins i lan-
terninen och de gamla röda, gröna och 
gula glasen är borta.

 Jag fotar en del och börjar gå upp 
mot fyren där jag möts av en stor kolhög 
med smälta elkablar och rester av det 
som inte brunnit upp i deras bål.

De har alltså rivit ut allt i hela Tjär-
ven och eldat upp det utanför. Kablar, 
lampknappar, dörrar och ja allt möjligt. 
Jag blir förbannad och börjar plocka lite 
gamla saker som jag kan ha i min sam-
ling.

Men värst av allt. Det gamla lan-
terninglaset finner jag på norrsidan ne-

danför fyren. De har alltså skruvat ned 
glaset från lanterinen varpå de slängt de 
stora fönstren ned mot klipporna där de 
krossats. De gamla lanterninvärmarna 
ligger också nedslängda där och likaså 
den gamla skorstenen. Jag plockar na-
turligtvis på mig glas från lanterinen. Jag 
dokumenterade just det här med glaset, 
men tyvärr hann jag inte fota eldhögen i 
all hast. Det började blåsa på och det var 
bråttom att komma därifrån.

Med tanke på att Sjöfartsverket är 
såpass miljömedvetna som de är i dagens 
samhälle så är det strängt fel att elda 
plast på klipporna. Det är ett miljöbrott, 
men de tänker väl att ingen ska se det på 
”Ensamhetens Ö”.

Resterna av det som en gång var Tjärvens lanterninglas


