


Naturvlr sverket
eftersom området är
ett naturreservat, men
allt hålls levande med
servering och aktiviteter
genom Arena Bjuröklubb.



Biskop Olaus Magnus besökte Bjuröklubb redan 1519
på sin resa upp genom Norrland där han färdades
både till lands och till sjöss. Han har beskrivit bland
annat Bjuröklubb som den "krönta klippan". Han har
beskrivit havets rikedom på fisk och hur skickliga
sjöfarare och fiskare i området var.

Här ute på klubben som man kallar det har
det funnits bofaste de senaste 200 åren.
Dessförinnan var det en fångstplats som
endast utnyttjade säsongvis.

Sjötrafiken var livlig här runt
Bottenhavets östligaste utpost. Tre sjömil
ut ligger ett rev, cirka en sjömil långt. Om
detta vet Staffan Markström, ordförande i
Arena Bjuröklubb att berätta.

- Djupet längs revet varierar från 1,5
meter till sex meter. Många gick under här
och runt udden finns det dokumenterat 35
vrak. Ar 1821 startade lotsverksamheten
här och 1859 byggdes fyren och
fyrvaktarbostaden berättar han.

Under l:a världskriget var sjötrafiken
intensiv i Östersjön och på Bottenhavet.
Ryssarna låg med en av sina ubåtar i det
här området, i närheten av Bjuröklubb och
väntade på att tyska och andra fartyg skulle
blotta sig utanför territorialgränsen som då
var 3 nautiska mil.

- Det innebar att så gott som alla fartyg
gick upp längs den svenska kusten till Luleå
för att lasta järnmalm och de begärde alltid
lots för att ta sig förbi här. 1917gjordes 1386
lotsningar och det förstår ju alla att det var
en omöjlighet med det antal lotsar som
fanns här, berättar Staffan.

Det hela gick till så att det första fartyget
i konvojen hade lotsen ombord och resten
av fartygen följde efter. Dock fick man
räkna varje fartyg som ett lotsuppdrag.

Viktig fyr
Bjuröklubb har alltid betraktats som

en mycket viktig fyr. - Se upp för hornet
Bjuröklubb står det noterat på sjökorten,
berättar han.

Det sista fartyget som gick under här var
Grauten. Aret var 1964, vädret var uruselt,
men skepparen hade lovat manskapet att de
skulle få fira julen hemma och gick lastad ut i
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Bjuröklubb nämns varje dag i
sjörapporten.

det hårda vädret. Åtta man förlorade sina liv
den gången.

Verksamheten här ute har varit livlig.
Lotsverksamheten krävde folk och samma
sak var det med fyrvaktarverksamheten. Här
har man också haft en viktig uppgift som en
av SMHI:s observationsplatser sedan 118år
tillbaka och än i dag nämns Bjuröklubb ett
antal gånger i radio varje dag när sjövädret
rapporteras. Staffan Markström är ansvarig
för väderstationen som numera rapporterar
sina uppgifter automatiskt.

Allt i vår värld förändras, förr eller senare.
1967 automatiserades fyren och då gick en
hel epok i graven.

Försvaret har under lång tid haft
intressen på Bjuröklubb och därför är det
inte så många ens av ortsborna som varit
här. Det har varit ett stängt område som
inte öppnades upp för allmänheten förrän
försvaret lämnade och allt avhemligades.
Forts.



rrEtt lysande
boende. rr

22.000 besökare per år från hela världen.

Staffan Markström, ordförande i Arena Bjuröklubb.

Många generationer
Under stationens storhetstid var många sysselsatta här. Lots och

fyrvakterijobbet gick i arv.
Sonen lärde sig av far och så har det varit i många generationer.
- Det är endast 24 familjer från orten som har hållit Bjuröklubb

med den bemanning som behövts. Men här ute har funnits mer
än det här. Fisket har varit stort och viktigt. Som mest var det 54
fiskelag igång här ute. Ofta var det lotsar och fyrvaktare som ingick
i dessa lag. Man kombinerade uppgifterna på alla möjliga sätt. En
del var både lots, fyrvaktare oh fiskare, berättar Staffan Markström.

I dag är det endast väderstationen som skickar sina automatiska
meddelanden. Lots och fyrverksamheten är sedan länge ett minne
blott. Man skulle kunna tro att Bjuröklubb somnat, förfallit, dött.
Men, det råkar vara precis tvärt om. Det har nog aldrig sjudit av liv

här på sådant sätt som det gör idag.
Arena Bjuröklubb har öppet nästan året runt, eller så länge man

kan hålla vattnet rinnande utan att ruinera sig på elkostnaderna.
Här är ju allt bara sten, så att gräva ner sig till skydd för kylan
måste man bara glömma.

- Vi har 22000 besökare här varje ål: De flesta kommer förstås
under sommaren, med bussar, bilar, cyklar och sjövägen. Jul och
nyår är populärt och förra året var det åtta brudpar som vigdes
i kapellet här. De åt bröllopsmiddag i fyrvaktarbostaden och
tillbringade natten i bröllopssviten i fyren. Vi brukar skryta med att
vi på Bjuröklubb kan erbjuda ett lysande fyrstjärnigt boende, säger
Staffan Marklund.

Fastän det nu är många år sedan fyren automatiserades,
utvecklingen mot digitala sjökort har pågått länge så duger det inte
i de sjöfarandes ögon att det är mörkt på Bjuröklubb.
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Bjuröklubb var länge en fångstplats
som nynjades säsongsvis.
Men under dc senaste 200 Aren har det
funnits bofasta fiskarfamiljer på Klubben.
Bebyggelsen låg då vid Sundet.
väster om det nuvarande fiskeläget.

Srrax före sekelskiftet 1900 startades skola
i den första lotsstugan på Bjuröklubb.
Senare flyttades skolan till fyrvaktarbostaden
på Klubborget. Skclan lades ner 1932.
däretter fick barnen gå i Bjuröns skola.

Köpmannen P. A. Fahlen startade 1937 kaR.
Ilumal samtlllnthandel iBjuröklubb.

På de större fiskeplatserna längs
Bouenvikskusten fanns ofta en kapell.
De tidigaste spåren av ett kapell på
Bjuröklubb lir den lämning som kallats
Jungfruhamnsgraven.

Lämningen har daterats till 1500-talet.
På den katolska tiden. före 1527,
var helgonkulten viktig.
Jungfru Maria var fiskarnas och
de sjöfarandes skyddshelgon.
Därav har platsen fän namnetJulIgfruhomnen.

Har har sägner omen drunknad jungfru
bildats, men stenformationerna på platsen
är resterna av den bogårdsrnur som omgav
cu kapell.

Livet på Bjuröklubb
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Bo på fyren är det många som vill.

Artur Andersson hade poststation,
bageri och cafe i Uttersjöbäcken.
en dryg mil från Bjuröklubb.
Han fick tillstånd att uppföra en kiosk
på Bjuröklubb. Den var i bruk aren 1932-39.
Efter krigsutbrottet blev del svårare
alt driva verksamheten.

Postgång till Bjuröklubb inrättades 1903.
Då infördes en posttur per vecka.
Närmaste postkontor låg iUttersjöbäcken.
Elektricitet kom till Bjuröklubb 1947.
Våg till Bjuröklnbb drogs 1929-1933.
En busslinje öppnade 1937.
Bussen till Bjuröklubb lär ha kallats
"Nykteristen", eftersom den aldrig var full..

Det nuvarande kapellet byggdes 1864 till
en kostnad av 467 Daler riksrnym.
Det finns plats för ca 200 personer.
Altartavlan, "Jesus i Getsemane" är målad
och skänkt av Conrad Sjöstedr. Piteå.

Tidigare användes kapellet under vintern
som förvaringsplats för nåt och fiskeredskap.
Utanför byggnaden ligger ett ankare
som kommer från en tysk ångare -
troligen cu av fartygen som gick i konvoj
under första världskriget.

- Direkt får jag ett meddelande från någon om det skulle vara så att
fyren har slocknat. Då är det bara att tända den igen. Det är ett krav
att hon skall lysa, säger han.

Besökare från hela världen
Besökarna kommer från alla världens länder och naturligtvis från

hela Sverige. Här kan alla boka en natt i fyren via telefon eller vi Arena
Bjuröklubbs hems ida. Kostnaden är grundavgift på 1250 kronor och
sedan 250 per person. - Men, vi kallar det inte vandrarhem och inte
hotell, säger Staffan och det syns att han tycker boendet i fyrhuset har
mer att ge än något hotell och vandrarhem.
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