


Ensmärken på Viksnäs

Vid arbetena på Viksnäsudde gamla fyr år 2015 upptäckte vi att de 
gamla enstavlorna på Viksnäs i stort sett var osynliga från sjön. 
Siktgatan var igenvuxen och tavlorna hade tappat det mesta av sin 
färg. Efter kontakt med Sjöfartsverket började processen med att 
återsälla de gamla ensmärkenas funktion.

Markägaren på Sjöberg säteri utförde rensningen av sly i siktgatan.
Fyrsällskapet påbörjade arbetet med renoveringen av tavlorna i 
slutet av april månad.

Nedanstående bild visar enslinjen med rött och den del av farleden 
som berörs. Viksnäsudde ligger ca 5 Nm (drygt 9 km) väster om 
Mariestads hamn.

Ovan visas ett avsnitt av den gamla farleden fån väster mot 
Mariestad. År 1950 släcktes fyren Viksnäsudde samtidigt som en ny
farled skapades genom Onsösundet. Där uppförde man en ny fyr. 
Den gamla farleden förvandlades då till en så kallad dagled.



Laget med målare stryker det nedre märket.

Kaffepaus i majsolen för dagens arbetslag.





Mariestads hamnfyrar

I Mariestads hamn finns det fyra fyrar. Mariestad nedre och 
Mariestad övre används för navigation i ett avsnitt av farleden i 
Mariestadsfjärden. Mariestad inre nedre och Mariestad inre övre 
används för att navigera in till och ut från hamnen. Samtliga fyrar 
ägs av Mariestads kommun.

Under försommaren renoverade/målade Fyrsällskapet samtliga 
fyrar.



Mariestad nedre

Denna fyr är placerad längst ut på den norra
delen av hamnen. Fyrlykta på vit triangeltavla
med rött bälte. Fyren har anor från år 1904 och
den nuvarande byggdes år 1994.

Mariestad övre

Fyrlykta på vit triangeltavla med rött bälte. Också denna fyr 
byggdes år 1994. Den lilla plåtfyren användes tidigare som 
Mariestads nedre fyr och har fått stå kvar på sin ursprungliga plats 
från år 1904. Bilden nedan är från renoveringsarbetet.



Ovan slutfasen och nedan resultatet av renoveringen.



Mariestad inre nedre
Fyrlykta och trekantigt dagmärke, vitt med röda kanter. Fyren är 
placerad på västra hamnpiren och används för navigation in till och 
ut från hamnen. Fyren är ensfyr med Mariestads inre övre.

Mariestads inre övre
Placerad på västra sidan av ån Tidan
bredvid det före detta fängelset. Fyrlykta
och trekantigt dagmärke, vitt med röda
kanter. 

Bilden till höger visar hur Fyrsällskapet
arbetar från en skylift.



Slutresultatet efter renoveringen av Mariestad inre övre.

M/S Marianne, rostskydd och målning av däcket
Fyrsällskapets erfarenhet av att måla plåtfyrar kom väl till pass när 
föreningen Mariannes vänner behövde hjälp med att måla fartygets 
däck. M/S Marianne byggdes år 1897 och firar i år 120 års 
jubileum.

Första åtgärden var att
tvätta däcket med
högtryck och hett
vatten. Här ser vi
Fyrsällskapets
projektledare Bo Björk i
full aktion.



Målning.

Nytt tak på Röskär
Tisdagen den 19 september for Fyrsällskapet ut till Röskärs fyr 
(Snappudden nedre). Fyren, uppförd år 1904, ligger i 
Mariestadsfjärden ca 3 km nordväst om Mariestads hamn. Det 
gamla taket var genomrostat och fåglar hade börjat bygga sina bon
i fyren. Bytet genomfördes med hjälp av en lyftkran från Mariestads
kommun och gick galant. Nu står fyren med sitt nya tak redo att 
välkomna sjöfarare till Mariestad. 



 Projektledarens tack

 
Mariestads Fyrsällskap har under år 2017 arbetat med renovering av 6 stycken
tavlor (ensmärken) och fyra fyrar i Mariestads hamn. Vi har också rostskyddat 
och målat däcket på M/S Marianne och satt ett nytt tak på Röskärs fyr 
(Snappudden nedre).

• Tack till gänget som alltid ställer upp, Björn Björk, Åke Björk, Sven-Olof 
Söder, Göte Ståhlberg, Tore Johansson, Sune Svensson, Johnny 
Gustavsson, Arne Johansson, Karl-Erik Johansson och Karl-Bertil 
Ljungström

• Tack till Grevillis Fond, John Hedins stiftelse och Göteborgs universitet för
att ni stödjer vår verksamhet.

• Tack till Sjöfartsverket Sven Johansson och Jon Granstedt.

• Tack till Sjöfartsverket Vänern Dennis Kingsvik och Anders Andersson

• Tack till Mariestads kommun Jan Johansson, Jan Larsson, Johan 
Bengtsson, Stefan Hagström och Erik Randén

• Tack till VänerEnergi Rolf Åkesson och Johan Ringström.

• Tack till ICA Oxen Tomas och Joakim Gunnarsson

• Tack till ABF Katarina Udéhn

• Tack till Ramirent Anders Thörnberg, Kjell-Åke Adamsson och Robert 
Medin

• Tack till Svetsbolaget Anders Löven

• Tack till fotograf Stefan Svensson

• Tack till Vadsbo Tryck

• Tack till Skylt och Tryck

• Tack till Mariestadstidningen Tomas Höglund, Charlotte Ferneman och 
Christer Lund

• Tack till Unica Mariestad Håkan Larsson

• Tack till M/S Marianne Johnny Carlsson och Anders Svensson

• Tack till Per Åhlby

• Tack till Kurts blommor

• Tack till Lennart och Cristina Högstedt för all hjälp

• Tack till Mats och Anita för dokumentationen

 

Nu har det gått 6 år som jag har varit projektledare för Mariestads Fyrsällskap.
Vi har renoverat 9 fyrar, 6 tavlor(ens märken) och 2 kummel. Den feedback 
som vi har fått framför allt från Mariestadsborna och medierna har varit 
överväldigande. Jag tackar alla för att jag har fått vara en i gänget. Det har 
varit underbart, roligt och mycket trevligt. TACK ALLA! / BO


