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En Eriksgata i triumfens 
tecken
Pelle Stavfeldt, 
Föreningen Pater Nosters Vänner

Finalen
Det är den 3 juli 2007 och klockan har 
precis passerat tjugo minuter över fem 
på eftermiddagen, och plötsligt står han 
där igen. Precis så som han alltid har 
gjort. Hamneskärs siluett känns med ens 
normal igen. Efter en resa på fem år har 
fyren Pater Noster precis återbördats till 
sina sexton granitsocklar. Med benäget 
bistånd från jättekranen Samson har 
Jan, Magnus och de andra grabbarna sett 
till att fyren fixerats i exakt läge innan 
kranen släpper ner fyren den sista halv-
metern. Nu har den sista halvmetern i 
ett tioårigt projekt avverkats, och nu, nu 
står han där igen.

Enligt planeringen skulle återplace-
ringen på Hamneskär ha ägt rum den 4 

juli. Men på grund av SMHI´s prognos 
blev det en dag tidigare. Morgonen den 
3 juli regnade det kraftigt. De inbjudna 
gästerna åkte ut i ottan till Hamneskär 
för att vara på plats, när fyren skulle 
komma ut på förmiddagen. Det blir ju 
inte alltid som man tänkt sig, så transpor-
ten avgick Rönnäng först vid 12-tiden. 
Vid 15-tiden kom Samson ut med Pater 
Noster hängande i kranen. Då hade alla 
inbjudna gäster i hällande regn väntat på 
detta skådespel sedan arla morgonstund.
Det blev nu ytterligare väntan. Det 
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Pater Noster framför göteborgsoperan. Utbogseringen har just påbörjats.
Foto: Sture Björnsson
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strulade med angöringsfästena på land 
för kranen, och tur var väl det. C:a en 
timma innan återplaceringen blev väd-
ret plötsligt mycket bättre. Regnet upp-
hörde, vinden från SO mojnade, molnen 
skingrades och solen började lysa med 
sitt absolut varmaste sken. Då kom Pater 
Noster på plats. Det kunde inte ha bli-
vit en bättre final. Pater Noster måste ha 
haft en mycket god kontakt med store 
regissören.

Eriksgatan startar mot Göteborgsope-
ran.
Återutsättningen den 3 juli blev den 
slutliga höjdpunkten på den triumfato-
riska återfärd som Pater Noster gjorde 
och som startade från huvudsponsorn 
Pharmadule Emtunga på Hisingen den 
27 juni. Två dagar tidigare hade fyren 
rullats ut ur denna jättelokal, där man 
normalt bygger dessa kolossala bostads-
plattformar för oljeindustrin. Den ”låga” 
takhöjden gjorde att lanterninen lyftes 
på, när fyren kom på utsidan.
Placerad stadigt på en pråm, dragen 

av två bogserbåtar från Röda Bolaget 
och eskorterad av flera veteranfartyg, 
startade Pater Nosters återfärd. I en 
majestätisk kolonn stävade fyren med 
sitt sällskap uppför Göta Älv mot sitt 
första etappmål: Göteborgsoperan. Väl 
framme vidtog de första välkomstarran-
gemangen. Bl.a. hälsade kommunstyrel-
sens ordförande Göran Johansson fyren 
välkommen, dans- och musikunderhåll-
ning följde och Stadsmissionen i Göte-
borgs direktor, Britta Broman, välsignade 
fyr och färd. 

Göteborgsoperan hade välvilligt 
ställt delar av foajén till projektets förfo-
gande. Visserligen var det mest uppehåll, 
men vädret var lite ostadigt med kraftig 
västvind, så därför kändes det skönt att 
ha vissa aktiviteter inomhus. Efter den 
första dagens mera officiella ceremonier 
blev minnet av den andra dagen den 
stora folkvandringen av göteborgare. En 
jämn ström med människor flanerade 
längs kajen hela dagen. En av de mera 
intressanta besökarna i Göteborg var 
Lars-Erik Skånberg. Det var Lars-Eriks 

Pater Noster passerar under Älvsborgsbron i Göteborgs hamn.       Foto: Sture Björnsson
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morfar, Carl Julius Olsson, som var den 
förste fyrmästaren på Hamneskär. Lars-
Erik kunde berätta att hans morfar först 
hade arbetat på Hållö. I juni 1868 hade 
Carl Julius fått anställning som fyrmästa-
re på Hamneskär. Lars-Erik kunde också 
berätta att det var hans morfar som tänt 
fyren den 1 november samma år. 
Värdar och guidningar

Vid våra tre stopp på hemfärden hade 
Pater Nosters Vänner föreningsmedlem-
mar och andra fyrintresserade personer 
som agerade  fyrvärdar. Vi hade i allmänt 
upprop till våra medlemmar och till an-
dra fyrintressenter tidigare i vår vädjat 
om hjälp i denna fråga. Responsen blev 
stor. Vi visste att det vid varje stopp 
skulle finnas ett stort informationsbehov 
hos våra besökare, och detta löste vi ge-
nom värdarna. Vi anordnade också flera 
guidningar om fyrprojektet. De som 
höll i dessa var personer från projektets 
marknadsföringsgrupp. Totalt genomför-
des ett tjugotal vid Göteborgsoperan, i 
Marstrand samt i Rönnäng. 
Mot Marstrand
Tidigt på fredagmorgonen den 29 juni 
startade färden mot Marstrand. Genom 
Göteborgs norra skärgård gick färden i 
sakta mak. Ansvarig för hela transporten 
från Pharmadule Emtunga på Hisingen 
till återplaceringen av fyren på Ham-
neskär var en annan sponsor, Svenska 
Orient Linjen. Vid 18.00-tiden kom fy-
ren till Marstrand. Det var en mäktig syn 
när den lilla konvojen styrde in i norra 

Pater Noster med Älvsborgs fästning i bakgrunden. Fästningen ligger i Göteborgs hamn-
inlopp.                               Foto: Sture Björnsson

Barnbarn till förste fyrmästaren på Pater 
Noster.                        Foto: Pelle Stavfeldt
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inloppet.
För marstrandsborna var detta sä-

kerligen något alldeles speciellt. Det 
finns fortfarande många människor i 
Marstrand som på ett eller annat sätt 
haft en direkt anknytning till fyrplatsen, 
eftersom Pater Nosters bas iland var just 
Sjöfartsverkets avdelning i denna stad. 
Men här finns också Bertil Nilsson. Hans 
far, Carl Fredrik Nilsson, var fyrmästare 
på Hamneskär mellan åren 1940-1956. 
Bertil växte upp på Hamneskär, så för 
honom måste det ha känts något allde-
les extra, när fyren glider in i Marstrands 
hamn.

Välkomnandet till Marstrand blev hög-
tidligt. Fyren hälsades välkommen till 
Marstrand av kommunalrådet Bengt 
Gustavsson samt av Michael Kjellberg, 
vd för Svenska Orient Linjen. Mikael 
är sommarboende på Marstrand sedan 
drygt femtio år tillbaka. Legatokören av-
slutade det fina mottagandet.

Den andra dagen i Marstrand gick 
våra första fyrvärdar på sitt pass kl. 

08.00 och tog över efter Securitasvak-
tens nattpass. I ett sådant här stort pro-
jekt får det inte hända några som helst 
incidenter. Därför bekostade föreningen 
vaktpersonal under eriksgatans sex nät-
ter. På dagtid löste vi bevakningen med 
våra värdar. 

Denna dag visade sig sommarstaden 
Marstrand från sin absolut bästa sida. 
Strålande sol, svag vind och mängder 
med folk. Sponsorer och de i projektet 
samverkande parterna hade sina montrar 
och salustånd på kajen. Då och då hade 
Anette Svahn, ansvarig för kommunens 
turistorganisation, planerat in musikin-
slag. Vi lade ännu ett lyckat stopp till 
handlingarna.

Att komma hem
Det var många tjörnbor, som trodde att 
fyren aldrig skulle komma tillbaka. Man 
hade varit med om den fantastiska juli-
dagen 2002, när fyren transporterades in 
till Rönnäng. Men de pessimistiska pro-
fetior, som följde de kommande åren, 
gjorde en eventuell hemkomst för Pater 

Pater Noster har nu nått fram till Marstrand på sin eriksgata. Carlstens fästning i bak-
grunden.                             Foto: Sture Björnsson
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Noster alltmer avlägsen. Men nu var fy-
ren på väg. Kl. 11.00 söndagen den 1 juli 
lämnade Pater Noster Marstrand.

Med en Pater Noster-gudstjänst i 
Rönnängs kyrka inleddes denna dag på 
Tjörn. När den var avslutad vandrade 
många av de närvarande upp på Tjörne-
huvud för att från första parkett se, när 
fyren kom över Marstrands-fjorden. För 
att tillgodose den publika delen i denna 
överfart hade jag bett de transportansva-
riga att ta farleden mellan Åstol och Dy-
rön. Överfarten blev det skådespel, som 
jag hoppats på. Från klipporna på södra 
Tjörn kunde vi följa den armada av små-
båtar, som eskorterade fyren till Rön-
näng. Det blev nästan karnevalsstämning 
på Tjörn denna eftermiddag. Efter An-
ders Alanders fanfar blev det sonor sång 
av kommunchefen Bosse Svensson. Det 
stora välkomsttalet hölls av kommunsty-
relsens ordförande Eva Bertilsson-Sty-
vén. Därefter vidtog det program som vi 
kört vid såväl Göteborgsoperan som på 
Marstrand. Det var bara det att på Tjörn 
blev allt mycket större. Man beräknade 
att det var mellan fyra- till femtusen 
personer som mötte Pater Noster denna 
dag. Kommunens planeringsgrupp var 
förberedd på mycket folk. Bland alla 
aktiviteter i Rönnäng kan nämnas ett 
stort partytält, där en krögare från Åstol 
serverade en heidenstamtallrik. 2007 års 
finaste julikväll på Tjörn avslutades med 
en viskonsert med tjörnmusiker. En av 
musikerna, Peter Harrysson från Åstol, 
var också konferencier.

Dagen därpå, måndagen den 2 juli, 
trodde vi inte skulle bli hektisk. Men vi 
tog fel. Från middagstid och framåt var 
det tät trafik, och vissa parkeringspro-
blem uppstod. Men alla var på gott hu-
mör, så det löste sig också.

Från betraktarens horisont

Jag vill återvända till kl. 17.20 den 3 
juli igen. För många blev denna stund 
ett viktigt ögonblick. Mycket arbete har 
lagts ner i flera år och nu hade vi nått 
målet. Det var säkerligen en och annan 
glädjetår som kom fram i en del perso-
ners ögonvrår när tyfonen brölade och 
åskådarna tog upp den stora applåden 
för att förkunna det lyckade resultatet. 
För egen del hade jag redan tecknat in 
denna dag. Det hade jag gjort redan i 
augusti 2003, när Klas Wallin på Phar-
madule Emtunga ringde och frågade vad 
det skulle kosta att sponsra Pater Nos-
ter. Då kände jag att nu kommer vi att 
lyckas. För något annat alternativ än att 
Pater Noster skall tillbaka har aldrig fö-
resvävat mig.

”Varde ljus.......”
Den 26 september kl. 21.00 tänds fyren. 
Med en fjärde ordningens lins kommer 
skenet ånyo spridas från Pater Nosters 
lanternin. Den 24 november 1977 släck-
tes Pater Noster. Vid själva släckningen 
strulade det till sig med radiovågorna 
från Marstrand. På kvällen samma dag 
fick nämligen Sune Strand med hjälp av 
en helikopter fara ut och stänga av fyren. 
Detta goda omen om att inte ge upp har 
varit ett rättesnöre i arbetet kring Pater 
Noster i över trettio år. Nu är vi där. 
”........och det vart ljus”.

På bokmässan i år finner du boken om  
projektet kring Pater Noster i Bohusläns 
Museums monter.. 


