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Stavik firade 150-årsdagen med pompa och ståt!
Maria Elsby  (Foto: Leif Elsby)

Vänerfyren Stavik 
firade sin 150-årsdag med ömsom 
regn och ömsom solsken, men både 
flaggan och humöret var på topp. 
C:a 250 personer hade samlats för 
att delta i festligheterna. Gunno 
Quist, den nuvarande ägaren till 
Stavik, berättade fyrens historia från 
starten 1860 fram till idag. Svenska 
Fyrsällskapets ordförande Esbjörn 

Fyrvaktarfamilj i 6:e generationen
Sedan Gunno Quist med familj köpte 
Staviks fyr 2003 av Vänerns Seglations-
styrelse, har fyren och övriga fyrplats-
byggnader renoverats till toppskick. En 
detaljbeskrivning av fyrens totalrenove-
ring, där hela familjen, släkt och vän-
ner var involverade, kan man läsa om i 
Blänket 2004:1. 

Men för att ta det hela mera från bör-
jan. 1860 började Anna-Lena Quists mor-
fars farfar som fyrvaktare på Stavik. Han 
hette Erik Johannesson och var född 1829 
i Källsbäck, Södra Ny församling alldeles 
i närheten av fyren. Erik fann sin hustru 
Gustafva Kristina Karolina Nilsdotter född 
1833 nästgårds. Erik och Gustafva fick 
1864 sonen Johan Gustaf Eriksson som 
1909 efterträdde sin far som fyrvaktare på 
Stavik. Johan var innan detta sjöman och 
timmerhuggare. 

Johan behövde inte heller söka så 

långt bort efter sin blivande hustru 
Lizette Svensdotter född 1872 också 
hon född i Södra Ny. Makarna fick bl.a. 

Anna-Lena Quist, 5:e fyrvaktargenera-
tionen på Stavik, välkomnar gästerna.

Hillberg höll ett kort tal och sedan monterades födelsedagsplaketten. Kils 
Brass Ensemble blåste en fanfar för att sedan övergå till att spela potpurrier 
av bl.a. Lasse Dahlqvist och Evert Taube. Gunnos fru Anna-Lena stod vid 
våffeljärnet och gräddade våfflor för brinnande livet och besökarna lät sig 
väl smaka och ingen avskräcktes av regnskurarna som drog in då och då.
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sonen Karl Harry Eriksson som föddes 
1900. Harry efterträdde fadern och blev 
också den siste fyrvaktaren på Stavik. 

Harry fann sin blivande hustru Sonja 
född 1906 i Karlstad men uppvuxen nå-
gon km bort tvärs över Staviken. Paret gif-
te sig och fick de två döttrarna Anna-Greta 
(Holmquist) född på Stavik 1933 och Sol-
veig Gunnarsson född 1936. Harry ver-
kade som fyrvaktare på Stavik till dess att 
fyren automatiserades i början av 1950-ta-
let. Vänerns Seglationsstyrelse ville då för-
flytta Harry till Hjortens Udde, men han 
bad enträget om att få stanna kvar. Släkten 
hade ju ändå arbetat där i tre generationer. 
Detta beviljades och Harry fick lite andra 
arbetsuppgifter som att sköta om utprick-
ningen och hålla allt i gott skick. Makarna 
bodde kvar på fyrplatsen till 1972 då de 
fick en tomt lite längre upp på land där 
de byggde ett eget modernare hus. Sonja 
tyckte det var underbart att få rinnande 
vatten. Släkten förblev dock Stavik trogen 
genom att man hyrde fyrplatsen fram till 
2003 då den släpptes fri till försäljning. 

Solveig hade under tiden gift sig med 
Karl Erik Gunnarsson också han från 
Södra Ny. Makarna hade fått barnen 
Anna-Lena, Jan-Erik och Maria. Vid för-
säljningen av Stavik 2003 hade dottern 
Anna-Lena gift sig med Gunno Quist 
och fått de fyra barnen Helena, Johan-
nes, Malin, och Hanna. Familjen köpte 
fyr och fyrplats och barnen är nu alltså 
sjätte generationen fyrvaktare på Stavik.

Fyrvaktarbostaden med de nybyggda sjöbodarna. I bakgrunden syns ramen för det 
blivande båthuset. Bilden är tagen från fyrbalkongen.

Födelsedagsplaketten skruvas upp av Anna-
Lena Quist under överinseende av Esbjörn 
Hillberg och Gunno Quist.
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Så var det att växa upp på en fyr
Jag hade förmånen att få träffa och in-
tervjua de båda systrarna Anna-Greta 
och Solveig. Intervjun gjordes naturligt-
vis inne i fyren. Systrarna sittande på en 
säng och jag på en pinnstol med blocket 
i knäet. Först gick det lite trevande men 
sedan kom de båda igång ordentligt med 
berättandet i episodform om hur det var 
när de växte upp på Stavik. 

Båda systrarna är eniga om att de 
haft en underbar barndom och uppväxt 
på fyrplatsen i ett mycket kärleksfullt 
hem med uppmuntrande och omtänk-
samma föräldrar. Man trivdes bra fast 
det var trångt i 1 rum och kök och utan 
moderniteter såsom rinnande vatten. 

Anna-Greta som är född på själva 
fyrplatsen berättade att det var en oer-
hört varm sommar när hon föddes 1933 
och mostern fick koka saftsoppa hela 
tiden till förstföderskan Sonja. Däremot 
var vintrarna på 1940-talet mycket kalla 

Systrarna Solveig Gunnarsson och Anna-
Greta Holmquist, 4:e generationen på fyren.

Kils Brass Ensemble gjorde firandet än festligare.
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och snörika. Vänern var istäckt och man 
gjorde en bana på isen att åka skidor på. 

1-3 klass gick flickorna i skola i när-
heten men sedan blev vägen 7 km till 
skolan som låg invid kyrkan. På vintern 
var det oplogade vägar och pappa Harry 
fick skida före så att döttrarna skulle 
kunna ta sig fram i mörkret och snön. 
Till skolan skulle man komma i god tid 
och sedan fick man sitta hela dagen i sura 
kläder i en kall skolsal där det visserligen 
fanns en stor järnkamin men som inte 
värmde särskilt mycket. Det var en job-
big tid tycker systrarna. Mot slutet av 
skolgången fick de åka mjölkbussen och 
då blev det lite lättare. 

Det var roligt att leva här på fyren 
säger Solveig. Alla dagar var olika trots 
att vi inte hade några lekkamrater i när-
heten. Systrarna var hänvisade till varan-
dra och trivdes bra tillsammans. Anna-
Greta berättar att på den tiden sprang 
man inte till varandra som man gör nu. 
Nej, man blev inbjuden. 

Julen var en härlig tid. Mamma Sonja 
plockade lummer och döttrarna pyn-
tade. Sonja sålde lummer på torget i 
Karlstad och köpte sedan julklappar för 
förtjänsten. Hemma satt lummer i fyr-
kors i rummet och så hängde där pap-
persklockor också minns Anna-Greta.

Sonja sydde mycket och på som-
maren plockades det bär som såldes på 
torget i Säffle. En gång fick barnen en 
låda lingon med sig för att sälja själva på 
torget, men de var inga goda affärsmän 
så lådan fick åka med hem igen. Solveig 
är snabb med att inflika att ingen blev 
arg på dem för det. De var ju bara barn. 

På frågan vad de gjorde hela tiden på 
fyren så är svaret att de bakade, städade 
och lagade mat, kort sagt skötte hushål-
let, så att allt skulle vara klart tills mor 
och far kom hem från hygget i skogen. 
Maten stod då på bordet. Småskrattande 
berättar Anna-Greta att de en gång skul-
le koka ärtsoppa på gula ärtor. De var lite 
för sent ute och ärtorna fick bara koka 

Sonja och Harry med döttrarna Solveig till vänster och Anna-Greta.
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De tre första generationerna på en bild, Erik och Gustava till vänster. Johan och Lizette 
och 3 av barnen till höger och i mitten ev. Lotsbefälhavaren för Seglationsstyrelsen. 

Fyrvaktaren Johan och Lizette Eriksson 
med 3 av de 5 sönerna. Sista ”permanenta” 
fyrvaktaren, morfar Harry, är här c:a 5 
år och står i mitten mellan sina bröder 
Gustav och Erik.

Erik Johannessons son Johan Eriksson, 
andre fyrvaktaren fotograferad med en 
tydlig symbol för fyrvaktaren, en kikare!
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En rofylld plats inne i fyren

Ett av fyrens inredda rum. 

en kort stund och var vid serveringen 
stenhårda. En gång hade man gjort lök-
sås som inte heller blev så lyckad men 
mamma Sonja var alltid uppmuntrande 
och tog fram den ljusa sidan av allt.

Anna-Greta gick en Hermods-kurs 
i teckning. Solveig som hade läshuvud 
hade gärna studerat vidare men att vara 

inackorderad för att kunna gå i realsko-
lan var alltför kostsamt så det fick vara. 
Solveig kom som gift att ha många dag-
barn. Roligt men jobbigt tycker hon sig 
minnas. Anna-Greta gifte sig med poli-
sen Bjarne Holmquist och Anna-Greta  
arbetade som försäljare på Hemköp. 

Senaste projekten på fyrplatsen
Under våren har det schaktats och byggts 
en ”riktig” väg fram till fyrplatsen. Bus-
kar har flyttats och satts tillbaka, en stor 
träbrygga har byggts och en större sjö-
bod har kommit långt på väg. Sjöboden 
skall inrymma ett kök, allrum, dusch, toa 
och en vedeldad bastu. En gammal lada 
inifrån land har rivits och skall till vissa 
delar återanvändas som båthus. Funda-
mentet ligger redan klart ute i vattnet. 

Allt är planerat och byggt med en otro-
lig finish och jag känner den största res-
pekt och beundran för Gunnos och hans 
teams energi och kunnande. Kanske kan 
vi återkomma med en artikel om nybygg-
nationer på Stavik framöver. 

Stavik är ett underbart exempel på 
ett gott privat ägande. Fyrplatsen bevaras 
och underhålls och allmänheten är inte 
utestängd, tvärtom kan man t.o.m. hyra 
fyren som numera är inredd med ett an-
tal sovplatser. 

Det var en fantastisk 150-årsdag på 
Stavik som jag sent skall glömma.

- - - - - - - - - - - -
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Gunno Quist, mannen med 
1000 idéer och som också, till-
sammans med släkt och vänner, 
förverkligar dem!

Stavik och familjen Quist fick tillsammans 
med ägarna av Lungö fyr dela ”Årets 
VIPP 2010” för det omfattande arbete de 
lagt ner på renoveringen av fyrarna. 


