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Bjuröklubb Karaktär: 0c 10s. Svenskt nr: 069700. 
Position: N 64 29, O 21 35.
Internationellt nr: C 5826.

Bjuröklubbs fyr är en unik svensk fyr p.g.a. sin beskaffenhet, geografiska läge och 
historiska betydelse.

När fyren byggdes 1859 ersatte den en gammal båk som fanns på samma plats. 
1888 ersattes rovoljelampan av en fotogenlampa med fyra vekar.  
1910 fick fyren luxljus. 
1921 installerades en intermittensapparat med urverk och lod som flyttades från 
Östergarn. 
1949 elektrifierades fyren och urverket bortmonterades. 

Fyrtornet är sammanbyggt med maskinhuset och det f.d. lotsuppassningshuset. Lots-
uppassningshuset renoverades 2006-2007 och går att hyra för övernattningar via 
föreningen Arena Bjuröklubb.

Fyrmästarbostaden som är belägen i en svacka söder om fyren byggdes 1859. 
I fyrmästarbostaden driver föreningen Arena Bjuröklubb ”Café Fyren” sedan 2001.
2003 byggdes den 255 meter långa träramp som leder från fyrmästarbostaden till 
fyren. En avslutande utsiktsramp byggdes 2006 till bergets norra sida.
2007 nedmonterades den radarantenn som suttit på lotsuppassningshusets tak, samt 
annan ej nyttjad utrustnig.

Mer sporadisk mistsignalering skedde redan 1872 med gonggong medan reguljär 
mistsignalering påbörjades 1921 med en knallsignalsapparat. Denna ersattes 1948 av 
en nautofon som installerades invid fyren Bjuröklubb nordöstra.

Lotsstation fanns på Bjuröklubb 1821 - 1967.
Hela udden runt Bjuröklubbs fyr är naturreservat.

Den f.d. fyrmästarbostaden, numera 
Café Fyren, med rampen upp till fyren.

Bjuröklubb fyr och lotsstation.



Tidigaste fyr år:  1859
Nuvarande fyr år:  1859
Automatiserad år:  1970
Avbemannad år:  1970
Tornets höjd:  7,7 m
Lyshöjd över havet:  50,8 m
Lysvidd:   18,5 nm

Original optik:  2:a ordn. (1400 mm) dioptrisk trumlins med 6+6 inslipa-
   de ringar, 5 fack á 60° + parabolisk spegel 1 fack á 60°, 
   alla linsfack med katadioptrisk krona (12 ringar) och krans 
   (5 ringar), Henry Lepaute, trevekig moderatörlampa för 
   rovolja (förbrukning 36 cl/tim).
Nuvarande optik:  Originallinsen används fortfarande, linshöjd: krona 802, 
   trumma 816, krans 490 = 2108 mm.
Fyrapparat:  1000W 120V lampa (reserv 2x20W 10,3V), klipp, fotocell
Övrig utrustning:  Landkabel, batterier, RC
Byggnadsmaterial:  Tegel 
Tornets färg & form: Gult tolvkantigt torn ihopbyggt med gula trähus
Fyrplatsbostäder:  Överfördes 1975 till Naturvårdsfonden och förvaltas av 
   Länstyrelsen i Västerbottens Län. Övernattning i fyr- och 
   lotsbostäder samt mat bokas genom Arena Bjuröklubb, 
   0722-042100, 0913-32211, arena@bjuroklubb.se, 
   www.bjuroklubb.se.
Ägare:   SjöV äger fyren och maskinhuset
Kontaktperson:  Bottenvikens Sjötrafikområde Luleå 0920-258391
Skydd enligt lag:  Föreslagen som statligt byggnadsminne, hela fyrplatsen. 
   Hela udden runt Bjuröklubb är naturreservat.

Vägbeskrivning:  
Bilväg till fyren, som är belägen c:a 55 km SSO Skellefteå. Tag exempelvis av vid 
Önnesmark eller efter Lövånger om du kommer söderifrån på väg E4 och kör via 
Uttersjöbäcken mot fyren som finns längst ut överst på kullen vid udden. 
En ramp för handikappade leder hela vägen upp till fyren från fyrbostaden

Foto: Esbjörn Hillberg: Omslagsbild och fyrmästarbostaden sid. 2, bilder sid. 4
         Leif Elsby: Bjuröklubbs fyr sid. 2, Rataskär sid. 4
         Arena Bjuröklubb: Bjuröklubbs lins sid. 3 



Fyrar i ”närheten” av Bjuröklubb
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Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Svenska Fyrsällskapet, bildat 5 oktober 1996, är en ideell allmännyttig förening öppen 
för alla. Du är välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du också 
kan läsa om på vår hemsida www.fyr.org. Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt 
kortare och längre fyrresor. 

Som medlem får du vår tidning Blänket fyra gånger per år. Tidningen är fylld med 
artiklar och gammalt och nytt om våra fyrar. 

Årsavgift för enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar 
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer 
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt 
medlemsregister. 

Kontaktperson: Esbjörn Hillberg 031-972148, esbjorn@hillberg.com

Rataskär, fyr, båk och lotsutkik. Gåsörens gamla och nya fyr.

Pite-Rönnskär Bjuröklubb nordöstra Munkviken


