
Viksnäsudde  2015

Under vårvintern 2015 blåste 
taket av från den släckta fyren 
på Viksnäsudde.

Den f.d. fyren används i dag 
som ett sjömärke vid farleden 
väster om Mariestad.

Det unika sjömärket riskerades 
att rivas. Mariestads Fyrsäll-
skap for ut till den gamla fyren i 
september 2015.

Den fick rostskydd, färg och ett 
nytt tak.

En klenod i Mariestads 
fyrsystem står kvar.



Vårvintern 2015 blåste taket av den sedan 1950 släckta fyren Viksnäsudde. Den gamla fyren är ett känt och omtyckt 
sjömärke vid farleden väster om Mariestad. Den byggdes år 1902. En privatperson uppmärksammade Fyrsällskapet på 
vad som hänt och Mariestads Tidningen skrev om händelsen.

Viksnäsudde efter stormen Foto: Tomas Höglund Mariestads Tidningen

Taket var borta, bara skorstenen fanns kvar. Skorstenen hängde i en lina inuti fyren.  Det var fortfarande för kallt i 
vattnet för att undersöka om taket fanns på botten intill den f.d. fyren.

Den 16 maj var det dags för en undersökande expedition. Tillsammans med två dykare for Bo Björk assisterad av Sten 
Gunnar Stensson och två dykare ut till Viksnäsudde.



Efter en stunds letande blev det napp. Taket återfanns på botten invid den gamla fyren och bärgades. Tyvärr var det så 
skadat att det inte gick att återanvända.

                        Taket och de båda dykarna Anders Ek och Fredrik Björk.

Skorstenen till fyren med den vita färgen avlägsnad. Modellen är troligen
tillverkad för fyrljus drivet med gas. Viksnäsudde fick gasbelysning år 
1928. 



Den f.d. fyren är placerad på ett litet skär strax utanför Viksnäsudde. Skäret är svårt att nå då det ligger öppet för sjö 
och vind. Vi utgick i reparationsarbetena från den gamla lotsbostaden på udden. Därifrån tog vi oss ut till fyren med 
Mariestads kommuns arbetsbåt, som vi fått låna till uppdraget.

                         Måltidsrast i arbetet

Vi hade tur med vädret. Ingen nederbörd och svag vind. 



Arbetet krävde att målarna på ett säkert sätt kunde nå hela
den gamla fyren. Ett ställningsbygge blev både alltför
komplicerat och dyrt. Vår smed, Tore Johansson,
konstruerade då denna geniala stege som krokades fast
upptill och som lätt kunde flyttas runt. Säkerheten för
målarna var tryggad. 

Det första jobbet var nu att skrapa och ta bort gammal rost.
De ställen där plåten blev synlig fick behandling med
rostätande olja. 



 Den f.d. fyren har blivit rostskyddad. Nu återstår två lager 
vit färg på fyrhuset och röd färg på fackverket.

På gammaldags traditionellt sätt har delar av dagens 
arbetslag ställt upp för fotografering.

På stegen: Björn Björk, därunder från vänster Johnny 
Gustavsson, Sune Svensson, Sven-Olof Söder och Arne 
Johansson.

Undersidan av det nedre golvet får färg och delar av det övre golvet får nya  plankor. Till vänster undermålaren S-O 
Söder, till höger mothållaren Johnny Gustavsson och över honom golvsnickaren Karl-Bertil Ljungström.



Svetsbolaget i Mariestad har tillverkat ett nytt tak efter 
mått från det gamla. Taket väger drygt 100 kg och 
projektledaren Bo Björk tar själv på sig att utföra 
ytbehandlingen. Här ser vi taket färdigmålat och klart för 
transport.

 

Ute vid Viksnäs står den gamla fyren nu målad och
bara väntar på sitt nya tak.



Kranen på Sjöfartsverkets underhållsfartyg 
Polstjärnan lyfte taket över till arbetsbåten
Gina. Taket ligger på Ginas däck under 
transporten ut till Viksnäsudde.

Ute vid den gamla fyren påbörjas genast 
arbetet. Ginas kran lyfter lätt det  tunga 
taket upp på fyrhuset. 

Fotot kommer från Fyrsällskapets 
supportrar Rigmor och Håkan Melin som 
följde takmonteringen från land.

På Ginas däck följer Tommy Asplund  från 
Svenska fyrsällskapet (t.h.) och Mats 
Palmerius från Mariestads Fyrsällskap 
slutmonteringen av taket.



Taket är på plats och
fastsvetsat. Gina backar
långsamt ut från den gamla
fyren och Fyrsällskapets Bo
Björk pustar belåtet ut.

Nu kan Viksnäsudde, i vacker
skrud, åter möta sjöfarare på
väg in till Mariestad.

 

Delar av arbetslaget, från vänster: Arne Johansson, Sven-
Olof Söder, Karl-Erik Johansson, Björn Björk, Johnny 
Gustavsson,  Göte Ståhlberg, Sune Svensson och Tore 
Johansson.



Projektledarens tack

Mariestads Fyrsällskap har renoverat Viksnäsudde f.d. fyr. Det gamla fyrhuset har
sedan 1950 använts som ett sjömärke. Viksnäsudde ligger vid den gamla farleden till
Mariestad ca 5 nautiska mil väster  om Mariestads hamn. Vid en storm i början av år
2015 blåste taket av den f.d. fyren. Väder och vind fick fritt spelrum. Vid
renoveringen i september 2015 har vi rostskyddat och målat hela stålkonstruktionen.
Vi har också försett den med ett nytt tak.

Mariestads Fyrsällskap tackar alla som har bidragit till renoveringen.

• Tack till Sten Gunnar Stensson, Anders Ek och Fredrik Björk för era insatser
med att lokalisera och bärga det gamla fyrtaket.

• Tack till gänget som alltid ställer upp, denna gång med flytväst och ett mycket gott humör. Björn 
Björk, Sven-Olaf Söder, Göte Ståhlberg, Tore Johansson, Sune Svensson, Johnny Gustavsson, Arne 
Johansson och Karl-Erik Johansson.

• Tack till Sjöfartsverket, Dennis Kinksvik och besättningen på Gina, för hjälpen att få taket på plats. 

• Tack till Sven Johansson och Jon Granstedt på Sjöfartsverket.

• Tack till Mariestads kommun. Ett särskilt tack till Erik Randén som har stöttat oss i alla väder, även 
ett tack till kommunchefen Lars Arvidsson. Tack Göran Persson och Jan Johansson för all hjälp.

• Tack till Svetsbolaget för sponsring av taket. Anders Löven ställer alltid upp när vi behöver en 
plåtbit.

• Tack till Ramirent för stegen som vi använde när vi jobbade utvändigt. Kjell-Åke Adamsson, Leif Nord
med flera.

• Tack till Karl-Bertil Ljungström som fixade till golvet i fyren.

• Tack Skylt och Tryck för att ni ställer upp när vi behöver något.

• Tack än en gång till ICA-Oxen för att ni ställer upp med mat. Thomas & Joakim Gunnarsson

• Tack till ABF-Mariestad, Katarina Udehn för hjälp med studiecirkeln. 

• Tack till Rigmor och Håkan Melin som gav oss information om Viksnäsudde.

• Tack till Fredrik Eriksson för att vi fick vara vid fyrvaktarbostaden för att äta mat.

• Tack Jens Karlsson Sjöberg för att vi fick låna nyckeln till området.

• Tack till Malin Karlsson som kom ut till oss med god fika.

• Tack till Lennart och C ristina Högstedt för all hjälp med mat och annat.

• Tack Mats och Anita Palmerius för att ni ser till att detta blir dokumenterat.

Hoppas att jag inte har glömt någon. Det är en stor glädje för mig att ha fått vara projektledare och att ha 
fått vara tillsammans med renoveringsgänget och övriga.

Alla har ställt upp i vått och torrt, härligt och alla nya människor jag har mött

Bo Björk
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