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75-årspresent resulterade i en fyrbåk
Maria Elsby

När Oswald Gustafsson fick ett medlemskap i Svenska 
Fyrsällskapet på sin 75-årsdag kunde ingen ana att detta 
skulle resultera i uppförandet av en fyrbåk på Vindön. 

Oswald, som vad han själv vet, inte har någon 
fyrvaktare i släkten utan varit åkare och bl.a. kört båt-
transporter från Orust-varven till hela Europa, fick idén 
att bygga en fyrbåk som inseglingsmärke till hamnen 
på Vindöns Camping & Marina som familjen driver på 
norra Orust. Oswald byggde båken tillsammans med 
sin sambos barnbarn Olle Nilman. Den 22 augusti 2009 
invigdes båken i samband med Oswalds 80-årsdag och 
campingens 50-årsjubileum. Det var en riktig folkfest 
med flera hundra personer närvarande, musikkapell och 
Lysekils Folkdansgille. Kön till grillen där man dagen till 

ära bjöd på korv och bröd ringlade lång. 
Den synnerligen vitale Oswald, som 
tycks vara fylld av idéer, stod och myste 
bland släkt och vänner när han med ett 
raskt ryck i snöret avtäckte sjömärket 
på båkens topp och därmed var båken 

invigd. Intresserade slussades sedan upp-
för trappan till utkikshuset. Väl där uppe 
fick man en vision av hur det var när 
lotsarna från Lysekil stod och spanade i 
båken efter fartyg. Den som kom först 
fram till fartyget fick lotsningen.  

Hur gick det nu till för att få denna 
attraktion på plats. Oswald tog kontakt 
med Johnny Söderlund som erbjöd ho-
nom ritningar på två båkar som kunde 
vara aktuella. Den som låg närmast till 
hands att välja var en ritning över en 
båk som stått som inseglingsmärke till 
Lysekil i mitten av 1800-talet. Båken 
var också ett inseglingsmärke till Udde-
valla på den tiden när man gick genom 
Nordströmmarna innan leden via Malö 
strömmar togs i bruk. Nordströmmarna 
mynnar ut i närheten av Vindön. 

Denna skulle det bli!
Det var inte bara att börja bygga bå-

ken utan nu vidtog en viss byråkrati. Bå-
ken behövde byggnadslov och eftersom 
den skulle ligga strandnära så krävdes 
också tillstånd från Länsstyrelsen. Med 
andra ord, det hela tog lite tid, d.v.s. de 
fem åren mellan 75- och 80-årsdagen, 
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innan allt var på plats. Sjöfartsverket 
skall senare också mäta in båken. 

Båken som är ungefär 14 meter hög 
står på nio tjärade stolpar. De åtta kant-
stolparna är av lärkträ och mittenstolpen 
av fura. Tre meter över marken sitter ett 
20 kvadratmeter stort utkikshus. Väg-
garna är målade med röd slamfärg och 
taket är tjärat. På utkikshusets tak sitter 
en stolpe med ett rödvitt sjömärke. 

Båken är en fullskalig kopia av den 
båk som uppfördes i mitten av 1800-ta-
let av Marstrands Lotsfördelning på ön 
Gäfven, som känningsmärke till Lysekil. 
Den ritades av Gustav von Heidenstam 
(1822-1877). Han var då anställd som 
ingenjör på Fyr- och Båkinrättningen 
inom Lotsverket och en av hans uppgif-
ter där var att presentera ett fullt utbyggt 
fyrsystem runt Sveriges kust. 

Ganska snart efter det att båken på 
Gäfven stod klar blåste den, på grund av 
sitt stora vindfång, omkull. Heidenstam 
ritade efter detta fyrar i en konstruktion 
av järnrör med snedstag runt en central 

Vindöbåken sedd underifrån

järnpelare, s.k. ”Heidenstammare” (t.ex. 
Pater Noster). Efter att båken blåst om-
kull restes ett stångmärke, en kontur, 
som användes som inseglingsmärke tills 
Lysekils kyrka byggdes i början av 1900-
talet. 

Som kuriosa kan nämnas att all-
deles intill den plats där båken nu står 
kunde man se grunden efter en sjökrog 
från början av 1800-talet. Man kom dels 
seglande dit utifrån havet och dels från 
Uddevalla. Hem fick man enligt Oswald 
ta till årorna. Krogen hade också ett ut-
rymme där man brett ut halm på golvet 
så att sjöfarande kunde övernatta. Bygg-
naden som till hälften upptogs av köket 
och hade stampat jordgolv försvann un-
gefär 1890.  

På hemvägen från invigningen kunde 
vi från andra sidan Kalvöfjorden se den 
vackra röda båken på Vindön. Båken har 
återigen blivit ett känningsmärke men 
denna gången till Vindöns Camping & 
Marina. En hellyckad dag för Oswald 
med familj och alla gästerna.

Dottern Ann-Marie Dage berättar om 
upprinnelsen till fyrbåken


