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Pater Nosters underbara resa 
från en projektledares 
perspektiv
Hans Larsson, projektledare Pharmadule Emtunga 

Första steget mot renoveringen av Pater 
Noster togs en kall januaridag 2004 då 
en grupp som vanligtvis arbetar med 
kalkyler och offerter, på uppdrag av led-
ningen i Pharmadule-Emtunga, besökte 
hamnen i Uddevalla. Gruppen bestod 
av svets- och målningsexperter samt 
beräkningskompentens. Uppdraget var 
att göra en beräkning av omfattningen i 
tid och material för att renovera fyren 
Pater Noster. Synen som mötte oss var 
en delvis nedsnöad skrothög. Vad var det 

då som vi såg, jo det mesta handlade om 
spaltkorrosion, alltså rosten har börjat 
mellan hopmonterade ytor och sedan 
ätit sig vidare ut- och inåt i godset. Som 
exempel kan nämnas att bakom de kon-
soler som bär upp balkongen runt lan-
terninen var plåten nästan helt försvun-
nen. Vidare så fann vi att i huvudsak alla 
gängor på stagen var hårt anfrätta av rost 
samt att många detaljer i gjutgods var 
trasiga. 

Upphovet till denna resa var ett 
radioprogram i P1 på hösten 2003 där 
vetenskapsjournalisten Malin Avenius 
intervjuade Lars Rydbom om Pater Nos-
ters öde. Glädjande nog kunde samma 
Malin sedan följa upp sitt arbete med 
att vara på plats i Arendal när den fär-
digrenoverade fyren lyftes ombord på 
den pråm som skulle bära den ut till 
Hamneskär. Programmet avlyssnades på 
Pharmadule-Emtungas kontor i Nacka 
av divisionschefen Henrik Cornell som 
blev berörd av det han hörde och viss-
te att företaget sökte något objekt att 
sponsra för att, i samband med de om-
fattande personalrekryteringar som gjor-
des på göteborgskontoret, bli mer kända 
på västkusten. Han tog genast kontakt 
med marknadschefen Klas Wallin som i 
sin tur kontaktade företagets VD, Tomas 
Wängberg. Dessa tre, seglare och sjöfa-
rare, blev överens om att detta objekt 
var något unikt och beslöt att gå vidare i 
frågan. Tomas förde sedan frågan vidare 
till bolagsstyrelsen och fick där, för Pater 

Pater Noster har just satts på trailern 
utanför Pharmadule Emtunga, Arendal
  Foto: Sture Björnsson
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Noster, ett positivt besked. 
Pharmadule-Emtunga skrev på vå-

ren samma år det historiska avtalet med 
Bohusläns Museum. Tomas Wängberg 
ställde sedan frågan till undertecknad 
om jag kunde tänka mig att bli projekt-
ledare för vårt företags åtagande, steg 1 

i avtalet, som gällde stålrenoveringen. 
Eftersom jag tyckte det var ett intressant 
projekt och hade den tid som behövdes 
blev svaret ja. Under resans gång har 
mina uppgifter byggts på och omfattat 
det mesta som har med renoveringen 
av fyren att göra, till grundstenarna på 
Hamneskär. I samband med att tiden 
för min pensionering närmade sig våren 
2006 framkom önskemål från Pater Nos-
ters styrgrupp om att jag skulle kvarstå 
som projektledare projektet ut, alltså till 
Hamneskär i juli 2007. Detta var inget 
svårt beslut att ta för när man blir så in-
volverad i ett projekt så vill man gärna 
avsluta detsamma. Min uppgift var att se 
till att arbetet blev utfört och att kostna-
derna hölls nere. 

Första momentet blev att befria 
delarna från färg och rost, det fanns en 
del blymönjefärger på godset och det 
var viktigt att det kom bort och att rest-
produkterna togs omhand. Det föll sig 
naturlig att vi då gjorde en förfrågan till 

Fastsättning av lyftwirar. Observera lejonhuvudena på lanterninen.
Foto: Sture Björnsson

Beskuren bild av fastsättningen.
Foto: Sture Björnsson
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vår underleverantör Alucrom, ett före-
tag med muskler inom rostskydd, som 
har anläggningar i både Uddevalla och 
på Arendal. Vi fick ett positivt gensvar 
och ett fördelaktigt avtal skrevs för både 
blästring före svetslagning samt bläs-
tring och slutmålning. Alla mindre delar 
transporterades med bil via Alucrom i 
Uddevalla till Pharmadule-Emtungas 
anläggning på Arendal. De större de-
larna lastades på pråm och bogserades 
sjövägen till Arendal för blästring hos 
Alucrom och vidare till våra verkstäder.

Vid blästringen upptäcktes att alla 
smidesdelar och plåtar hade varit varm-
förzinkade. Detta var en ganska intres-
sant upptäckt då historien om svensk 
varmgalvanisering börjar först några år 
senare efter det fyren byggdes. Kontakt 
togs med ytterligare en underleverantör 
till Pharmadule-Emtunga, nämligen Rei-
mes Process AB i Säffle, nuvarande Säffle 
Varmförzinkning som ägs av Lysezink 
AB. Där blev man eld och lågor och ett 
sponsrat avtal tecknades. Allt eftersom 

de olika detaljerna blivit renoverade så 
har de skickats till Säffle för varmför-
zinkning som är den bästa ytbehandling 
som kan göras innan målning.

International Färg AB var det själv-
klara valet av färgleverantör eftersom 
de är huvudleverantör av färgmaterial 
till vårt företag. Tillsammans med de-
ras tekniker togs målningssystem för 
lång hållbarhet fram. Resultatet blev ett 
system där vi på alla delar, förutom de 
som är varmförzinkade, blästrar, grund-
målar med en zinkrik epoxi, följt av ett 
mellanskikt 2-komponent epoxymastic 
samt täckmålning med polysilosanfärg 
som har bästa förmåga att stå emot uv-
strålning och väderpåkänning. Varmför-
zinkat material svepblästrades och fick 
därefter grund- och täckfärg. Dessa mål-
ningssystem motsvarar den kvalité på yt-
behandling som vårt företag levererar på 
bostadsplattdformar till bl.a. Nordsjön. 
Avtal om färgleverans till hela projektet 
tecknades även här mycket förmånligt.

Fyren inkl. fundament på trailern.                 Foto: Sture Björnsson
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När svetsarbetet startades upp togs kon-
takt med Lincoln Electric, som är leve-
rantör av bl.a. svetselektroder, för att få 
deras hjälp att ta fram rätt material för 
svetsningen. Även här fick vi till ett bra 
leveransavtal. En annan av våra leveran-
törer, Bröderna Edstrands, har levererat 
allt stålmaterial. Här framkom att plå-
tarna i toppkonen var knepiga att valsa, 
runt och koniskt på samma gång. Lös-
ningen blev en transport till Tibro, där 
ett verkstadsföretag löste problemet. Ett 
antal duktiga svetsare, med Mats Tam-
mik i spetsen, tog sig an jobbet i vår verk-
stad. Mesta delen av arbetet har utförts 
i de produktionssvackor som uppstått 
mellan de stora projekt som vi levererar 
och därför har tidsplanen varit utsträckt 
på två år för detta arbete. Omfattningen 
på svetsarbetet blev c:a sex tusen tim-

mar. De har utfört ett enastående arbete 
där noggrannheten varit en dygd. Varje 
liten detalj har lagts på bänk, synats och 
bedömts, och därefter återställts till sitt 
ursprungliga skick. Samtliga gängade än-
dar på krysstagen har kapats bort, ersatts 
med nytt rundstål och gängats på nytt. 
Nämnas kan också att vid tidigare lag-
ningar av plåtar på trapptornet har man 
lagt en plåt utanpå och svetsat bristfäl-
ligt runt densamma, alltså ett lappverk. 
Alla sådana lagningar har skurits bort 
och ny plåt har fällts in i liv med den 
gamla. Detta har skett på ytterligare en 
mängd nya ställen, bl.a. bakom ventil-
fönstren.

Ett stort antal av våra underleveran-
törer har också ställt upp med transpor-
ter, rådgivning, material och verktyg till 
rabatterade priser.

En följd av att många plåtar skulle 
bytas ut var att en del nitförband som 
fanns måste borras bort. Att ersätta dessa 
med nya nitar visade sig bli ett kostsamt 
kapitel. Efter att vi fått ett kostnadsför-
slag från ett företag i branschen beslu-
tades att endast nitning av plåtarna på 
entréhuset skulle ske. Därefter hade vi 
turen att få kontakt med Smedja Vo-
lund i Skärhamn som i utbildningssyfte 
utförde nitningen till en självkostnad. 
Resten av nitarna ersattes med vagnsbult 
eller att en svarvad nitskalle svetsades 
fast för att behålla karaktären på utseen-
det. Nämnas kan att de flesta nitar som 
finns på trappcylindern icke har rörts 
utan är original.

I takt med att fyrens olika delar bli-
vit renoverade så har de skickats tvärs 
över gatan till Alucrom som blästrat och 
målat med stor noggrannhet för att se-
dan skicka dem åter för lagring i väntan 
på montering. Gjutgodset har till vissa 
delar varit poröst med stora håligheter 
i ytan och så kallade gjutmästarbostäl-

Nu bär det iväg till pråmen i Göteborgs 
hamn.                       Foto: Sture Björnsson
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len har också påträffats. Dessa ytor har 
spacklats igen med kemiskt stålspackel 
av ett företag som har specialkompe-
tens på området. Gjutmästarboställe är 
där formsand har släppt och blandat sig 
i stålet varvid godset inte blivit homo-
gent. Vid blästring blåses detta bort och 
mindre och större håligheter uppstår. 
Alternativet till spackling skulle vara att 
gjuta nya detaljer men detta skulle få 
stora ekonomiska konsekvenser.

Som framgått har gjutgodset haft 
en hel del brister. Mellan varje pelar-
skarv fanns en stor gjutjärnsplatta för 
infästning av stag mellan pelare och 
trappcylinder. Det var 112 stycken och 
de flesta var spräckta, gjutjärn var inte 
rätt material här. Därför har vi nytillver-
kat dessa i 12 mm stålplåt, varmförzin-
kat och målat. Några delar av den sarg 
som finns runt lanterninen kunde inte 
repareras utan här fick det gjutas nya. 
Leverantör blev Lyrestads Gjuteri som 
har gjutning av specialdetaljer som en 

nisch i sin produktion. Här kom man 
till en fin gammal bruksmiljö där skrot 
från trakten smältes till nya produkter. 
Det var fantastiskt att se när det 1500-
gradiga järnet, som kanske varit en harv 
eller plog, hälldes i de formar som skulle 
bli en del av Pater Noster.

Nästa stora moment var montering-
en av fyren. Med alla delar utspridda på 
golvet så såg man en gigantisk uppgift 
framför sig. Försök har gjorts att i Läns-
arbetsnämnden eller Arbetsförmedling-
ens regi göra monteringen till ett arbets-
marknads- och/eller utbildningsprojekt. 
Detta försök  stupade dock av arbets-
marknadspolitiska skäl. Ett erbjudande 
kom då från Pharmadule-Emtunga, i 
vars lokaler fyrens delar fanns och som i 
det läget fått personal tillgänglig. Till en 
självkostnad, det vill säga, personalens 
egenkostnad utan vinstpåslag, dessutom 
med ett tak i antalet timmar, skrevs ett 
avtal om monteringen. I åtagandet in-
gick tillgång till traverser, maskiner och 

Pater Noster har landat på Hamneskär. Jerry Carlsson, Magnus Åström och Jan Ålander 
pustar ut efter väl förrättat värv.                                                      Foto: Pelle Stavfeldt
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verktyg. Fyren monteras inomhus till sin 
fulla höjd, förutom lanterninen som sätts 
på ute i samband med lyftet på pråm. 
Verkstadschefen Thomas Torstensson 
utsåg Magnus Åström till montagele-
dare, en kille som inte har tummen mitt 
i handen. Det är Magnus förtjänst att 
montaget kunde framskrida utan några 
missöden, att tidsplanen höll och att fy-
ren passade klockrent på plintarna vid 
ilandsättningen på Hamneskär.

Innan monteringen kunde star-
tas upp behövdes ett grundfundament 
tillverkas. Detta för att sprida vikterna 
utöver golvet och för att de trailers som 
skulle köra ut fyren skulle kunna backa 
under och lyfta densamma, en ganska 
vidlyftig konstruktion av stålbalkar vä-
gandes några hundra ton.

Uttransporten har varit en stor nöt 
att knäcka. Svenska Orient Linien AB 
kom tursamt in som storsponsor i ett 
tidigt skede. Deras dotterföretag, Trans-
ProCon med Captain Jan Ålander vid 

rodret tog hela ansvaret för uttranspor-
ten. Janne fixade och planerade på ett 
mästerligt sätt hela transporten från vår 
montagehall till Hamneskär. Kynnings-
rud Kran utförde ett antal kranlyft i 
samband med monteringen och utförde 
även trailertransporten från hall till kaj. 
Lyftet från kaj till pråm utfördes av Har-
vator som med sin mobila jättekran lyfte 
fyren utan problem. Därefter bogserades 
Pater Noster på en Eriksgata, in till Ope-
ran i Göteborg, sedan via Marstrand till 
Rönnäng. Lyftet tillbaks till Hamneskär 
gjordes av Samson, samma kran som 
lyfte bort fyren 2002. Efter en del strul 
med förankring av pråmkranen till klip-
porna på Hamneskär kunde sedan lyftet 
genomföras med otroligt bra precision. 
Efter en hel dags regnande kunde alla 
glädjas åt att solen vid detta högtidliga 
tillfälle sprack igenom molnen och gav 
de, något frusna, församlade ljus och 
värme. Nu kunde glasen höjas, händer 
skakas, kramar utdelas och en och annan  
behövde torka en tår.

På Hamneskär står fyren på 16, i 
granit huggna, fundament. Dessa är för-
ankrade i berggrunden med nedborrade 
runda stålstänger. Vid demonteringen 
virekapades dessa av. Frågan var hur de-
ras kondition var. Några granitblock stod 
löst, någon hade spricktendenser och 
ett spräcktes för att kunna se hur infäst-
ningen hade varit. En förfrågan gjordes 
om att renovera dessa och förslaget blev 
att byta ut samtliga, detta till en kostnad 
som inte projektet kunde bära. Efter lite 
funderingar kom följande lösning fram. 
Nytt hål skulle borras genom blocket 
och en meter ner i berggrunden. Ett 
lock med fläns i tio mm plåt skulle till-
verkas och en ny förankring skulle göras 
med ett 32 mm rundstål, genom locket, 
genom blocket och en meter ner i ber-
get. Allt material skulle vara i syrafast 

Entrén till Pater Noster.
Foto:  Tomas Knutson



Svenska Fyrsällskapet Blänket 2007:4

rostfritt stål. Här reducerades kostnaden 
med 80% av det tidigare förslaget. Arbe-
tet utfördes av SES Betonginjektering.

För en ”landkrabba”, född och upp-
växt i den skaraborgska myllan, helt av-
saknad om kunskaper av fyrar, har detta 
varit en resa där jag stiftat bekantskap 
med en rad olika personer från de mest 
skilda håll. Detta har varit väldigt intres-
sant och stimulerande och allt eftersom 
projektet har avancerat så har intresset 
stegrats. Många är de minnen som sam-
lats, vissa till en del obehagliga, men i det 
stora hela väldigt positiva. För att nämna 
några höjdpunkter så blir det väl när fy-
ren via trailer rullas ut i dagsljuset från 
vår montagehall, lyfts ner på pråmen, 
”Eriksgatan” där Pater Noster seglar un-
der Älvsborgsbron, placeringen i Mar-
strand där fästningen bildar bakgrund på 
de foton jag tagit, samt lyftet från pråm 
till plintar på Hamneskär. I dagsläget, 

början på september, återstår lite monta-
gejobb, träinredningen och elinsinstalla-
tionen. Dessa arbeten pågår nu på Ham-
neskär. Två höjdpunkter kvarstår, tänd-
ningen av fyren och utgåvan av boken 
om Pater Noster. Dessa båda händelser 
sker i samband med Bokmässan i slutet 
av september. Ett gott råd, missa inte att 
köpa boken, en fantastisk skildring med 
otroligt vackra bilder.

I nära samarbete med Agneta Ols-
son, projektledare från Bohusläns Mu-
seum, har vi tillsammans med en mängd 
medhjälpare nu gjort den tre år långa re-
san, från hamnen i Uddevalla, via Aren-
dal till granitplintarna på Hamneskär. 
Många olika turer har det varit och 
många knutar att lösa, men det har va-
rit en lyckad resa som i emellanåt skett 
med tom plånbok men alltid med gott 
humör.

Resan är slut! Pater Noster är tillbaka på Hamneskär och silhuetten från före nedmon-
teringen är återställd.                                                                   Foto: Tomas Knutson


