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Karin från Islandsberg
Intervju med Karin Hjelmsten, född Westerberg. Foto på Karin: Rickard Hjelmsten. 
Bakgrundsmaterial: Maria och Leif Elsby. Vid pennan, teckningar och färgfoton: Leif Elsby. 

Men först lite bakgrund innan vi tar oss 
an Karin och hennes tre bröder. 

Ön Islandsberg
Islandsberg syd om Lysekil har genom 
landhöjningen förenats med den större ön 
Skaftö. Dalgångarna bjuder på åkermark 
och vindpinad skog men större delen av 
ön utgörs av berg och ljunghedar. Vägar-
na är enkla och övergår i stigar. Från fy-
ren ligger den närmaste orten Grundsund 
på knappt en timmes gångavstånd. 

Fyrplatsen Islandsberg
Fyrplatsen anlades år 1883 på Islands-
bergs Huvud. Det är en cirka 10 m hög, 
kal klippa, som stupar brant ner i havet. 
En djup ravin skiljer huvudet från själva 
ön Islandsberg. Klåvan övergår i båda 
ändar i en mindre vik.

I den norra kunde båten dras upp 
vid dåligt väder. Den södra utgjorde fyr-
platsens ”hamn”. Här uppfördes en kran 
för lastning och lossning. Bland annat 
kom faten med fotogen till fyren denna 
väg. Vid de dominerande vindarna mel-
lan syd och väst förvandlades ”hamnen” 
till ett kokande inferno. 

Då fyrplatsen anlades uppfördes ett 
kombinerat fyr- och boningshus, murad 
källare, vedbod, dass, kalk- och snickar-
bod, förrådshus samt bryggor. Brunn sak-
nades. Sötvatten erhölls genom att leda 
regnvatten från taket till en bassäng. 

Islandsbergs fyrplats ligger syd om Lysekil 
i Bohuslän. 

Den södra viken var fyrplatsens ”hamn”. 

Karin är en pigg snart 
100 åring. Vi träffade 
henne på ett äldreboende 
i Henån. Hon växte upp 
på fyrplatsen Islandsberg. 
Hennes far var fyrmäs-
tare Herman Westerberg. 



2 Svenska Fyrsällskapet Blänket 2012:3

Fotografi från 1925 visar gaveln mot sjön. 
Foto: Lotsverket

Den högt placerade fyrplatsen ger god ut-
sikt åt väster. 

Fyr- och boningshuset kom från snicke-
rifabriken Bark & Warburg i Göteborg. 
Det anlände monteringsfärdigt. Botten-
våningen var delad i två lägenheter. Fyr-
mästaren disponerade den södra samt 
hade ett kontor i den västra gaveln. Fyr-
vaktaren disponerade den andra.

Över förkastningsklyftan leder en 
bro. På ”landsidan” fortsätter trappor i 
berget vidare mot stigen, som går över 
berg, klyftor och hedar. 

Fyrens funktion
Det röda huset med sin vita gavel utgör 
ett karaktäristiskt sjömärke. Utanför den 
branta klippväggen är sjön även i lugnt 
väder gropig och otrevlig. Det är alltid 
en prövning när man skall passera Is-
landsberg.

Fyrplatsen är lätt att känna igen, 
antingen man kommer norrifrån via 
Gåsöfjorden, eller utifrån havet väs-
terifrån via Hättan eller Bonden eller 
söderifrån via Gullholmen mot den sto-
ra, inre farleden. Samma år som fyren 
byggdes på Islandsberg uppfördes fyr på 
Fredagsholmen och på Ösö. De båda var 
obemannade ledfyrar modell mindre. 

Fyrapparaten på Islandsberg var 
placerad inne i den övre våningen. Mot 
sjön fanns ett avlångt fönster kombine-
rat med två röda sektorglas. Utifrån den 
längsgående balkongen kunde glasrutan 
göras ren. Från början utgjordes belys-
ningen av en fotogenlampa med veke 
men den ersattes år 1912 av Lux-ljus. 
Linsen var en trumlins bestående av 
ett fack om 76° samt tillhörande krona, 
krans och spegellins. 

Fyren hade två ledande sektorer. De 
visade vitt fast sken. Den ena markerade 
farleden väster om skäret Hättan. Den 
andra markerade inseglingen syd om ön 
Bonden in mot Islandsberg. De ledande 
sektorerna begränsades i sida. Vid gång 
mot fyren visades om babord ett rött så 
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kallat enklipp och om styrbord ett vitt 
så kallat tvåklipp. Fyrsektorerna åstad-
koms med en von Otters klippapparat, 
som drevs av ett urverk med lod. Klip-
pen åstadkoms genom att i en båge runt 
linsen satt vertikala lameller, som liknade 
persiennblad. De kunde genom en finur-
lig mekanism vridas fram och tillbaka så 
att de stundom släppte fram ljuset, stun-
dom blockerade ljuset från lågan. Enklipp 
motsvaras idag av blixt, Fl. Tvåklipp mot-
svaras av gruppblixt, Fl(2). 

Personal på Islandsbergs fyrplats
Den förste fyrmästaren var åren 1883-
1887 Olaus Olsson. Han efterträddes av 
Hans Jacob Boman som stannade i 23 år 
till 1910 då han avled i tjänsten. I cirka 
10 veckor upprätthölls sedan befatt-
ningen av Otto Fredrik Helgesson innan 
efterträdaren Laurenz Österberg kunde 
tillträda. Denne stannade i 26 år tills han 
avlöstes av Herman Laurentius Wester-
berg som upprätthöll tjänsten tills fyr-
platsen drogs in år 1938. 

Den förste fyrvaktaren var åren 
1883-1910 Carl Anton Nordlander. Han 
stannade alltså i 27 år och efterträddes av 
Otto Fredrik Helgesson som stannade till 
1916 och som under tiden ersatte den av-
lidne fyrmästare Boman. Ett antal perso-
ner med ett flertal kortare tjänstgöringar 
lappade över tills Herman Westerberg 
tillträdde år 1918. Denne blev fyrplatsen 
trogen till dess indragning. Han var också 
far till den Karin och hennes bröder jag 
skall berätta mer om. 

Fyrplatsen blir privat
På 1940-talet hade utbyggnaden med 
ledfyrar blivit klar längs hela den svens-
ka inomskärsleden. År 1938 hade nya 
tider kommit till området runt Islands-
berg. Då ändrades farledsbelysningen 
även här. 

De ledande sektorerna från de dåtida fyrar-
na Islandsberg, Ösö och Fredagsholmen.

Laurenz Österberg var fyrmästare i 26 år 
på Islandsberg.

Hans Jacob Boman var fyrmästare i 23 
år på Islandsberg.
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Karin och hennes tre bröder
Karin och hennes tre bröder Westerberg 
härstammar från fyrfolk, både på fäder-
net och på mödernet. Två av Karins brö-
der fortsatte som fyrfolk.

Fredrik, den äldste sonen, blev känd 
som fyrmästaren på Hållö. Den näst 
äldste sonen Hans blev fyrmästare på 
Ursholmen. Åke blev ingenjör och hade 
sommarstuga i Rågårdsvik på samma ö 
som fyrplatsen Islandsberg idag ligger 
på. Men mera om allt detta senare. 

Fadern Herman
Karins och hennes bröders fader, Her-
man Laurentius Westerberg, härstam-
mar från fyrfolk. Han var åttonde barnet 
till fyrmästare Anders Martin Wester-
berg på Nordkoster och hans hustru 
Anna Kristina. Hon var nästan 21 år då 
hon år 1857 gifte sig med Anders Mar-
tin. De fick nio barn. Tre av dem dog 
i unga år, två emigrerade till Amerika, 
en gifte sig med lotsförmannen på Nord-
koster, tre fortsatte som fyrfolk. 

Anna Kristina var dotter till Johan 
Petter Zimmerman. Han var jaktlöjtnant 
på Styrsö vid Strömstad. Anna Kristina 
föddes på Styrsö och mamman var Mat-
hilda Sofia Engström. De ägde Florö i 
Fjällbacka skärgård, senare omskrivet som 
”Ett köpmanshus i skärgården” av Emelie 

Karins föräldrar Herman och Hulda Wes-
terberg. Herman ses här hos fotografen i 
Karlskrona, Hulda hos fotografen i Ström-
stad. 

Hermans föräldrar Anders Martin Wes-
terberg och hans hustru Anna Kristina.

Foton från Annmarie Eklund 

Några hundra meter norr om Islands-
bergs fyrplats anlades en ny fyr på den så 
kallade Torskepallen. Likaså byggdes en 
ny fyr på det lilla skäret Hättan. Fyren 
på Ösö ersattes av en ny fyr på Grötö. 

Fyrplatsen Islandsberg behövdes 
nu inte längre ur navigatorisk syn-
punkt. Den avbemannades och stod 
öde till år 1945 då den övergick i pri-
vat ägo. En rostig skylt på grinden ang-
er om och när det privata området får 
beträdas av allmänheten. 
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Flygare-Karlén och filmat av Åke Falk. 
År 1890 avled Anders Martin. Hus-

trun Anna Kristina med barn fick då 
flytta ut ur tjänstebostaden och ge plats 
för nästa familj fyrmästare. Förutseende 
nog hade familjen köpt en liten gård på 
Nordkoster. Dit flyttade Anna Kristina. 
Där levde hon som änkefru till sin död 
år 1908.

Modern Hulda
Hermans hulda maka Hulda Maria, född 
Boman, är Karins och hennes bröders 
mamma. Hulda härstammar från fyrfolk 
både på fädernet och på mödernet. 

Hulda Maria kom till världen år 
1878. Hon var äldsta barnet av sex till 
fyrmästare Hans Jacob Boman och hans 
hustru Fredrika Maria, född Jakobsson. 
Han var född 1850 och var fyrbiträde på 
Nordkosters fyrplats åren 1871 till 1883. 
Då tjänstgjorde han alltså under en viss 
fyrmästare Anders Martin Westerberg, 
far till Huldas tillkommande make Her-
man Westerberg. Herman och den ett år 
yngre Hulda hade alltså som små barn 
lekt tillsammans och delvis vuxit upp på 
Nordkosters fyrplats. 

Hulda kom senare att flytta till 
Klövskärs fyrplats då hennes far fick 
tjänstgöring där åren 1883 till 1887, 
först befordrad till fyrvaktare, sedan som 
fyrmästare. Han avlutade sin tjänstgö-
ring som fyrmästare på Islandsberg, där 
han efter 23 år avled i tjänsten år 1910. 

Hulda kom alltså till Islandsberg då 
hon var 9 år. Där kom hon att växa upp. 
Där kom hon senare att även se sina barn 
växa upp. I mellantiden kom hon att få 
den högsta utbildning som en kvinna på 
den tiden kunde få, nämligen lärarinna. 

Huldas mamma Fredrika Maria Bo-
man, född Jakobsson, var syster till en 
viss Albert Wilhelm Jacobsson. Han 
hade tjänstgjort som fyrbiträde på Nord-

kosters fyrplats, under en viss fyrmästare 
Anders Martin Westerberg. När denne 
dog blev Albert Wilhelm uppflyttad ett 
pinnhål och blev fyrvaktare. När Nord-
kosters fyrplats upphörde och flyttades 
till Ursholmen blev han den förste fyr-
mästaren där. Året var 1891. 

Hulda Bomans mamma Fredrika 
hade en annan bror, som hette Johan

Huldas föräldrar Hans Jacob Boman och 
hans hustru Fredrika Maria.  

Herman och Hulda har här blivit ett. 
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Herman Westerberg firas på 60-årsdagen 
med blommor och blader uppdukat mellan 
fyren Islandsberg och branten mot havet.

Edvin Jacobsson och som också var fyr-
folk. Han var fyrvaktare på Klövskär då 
Huldas pappa Hans Jacob Boman var 
fyrmästare där.

Fredrika hade också en syster Julia. 
Hon kom att gifta sig med fyrmästare 
Carl Gunnar Taube och bli mamma till 
en barnaskara, där en känd Evert var en 
av de tretton ungarna. 

Mer om Herman
Förutom några korta gästspel på Nord-
koster som tillfälligt fyrbiträde var Her-
mans första tjänst inom Lotsverket som 
extra fyrbiträde på fyrskeppet Grisbå-
darne. Det låg stationerat nordväst om 
Koster, på gränsen till Norge. Sverige 
har sedan år 1834 haft 24 lokaler där 
fyrskepp legat förtöjda för att vägleda 
sjöfarande. Herman befordrades år 1900 
till fyrbiträde och kom att tjänstgöra 
ombord i sju år. Under tiden växte sig 
kärleken stark till en ung kvinna, lärarin-
nan Hulda Maria Boman.  

Herman kom som fyrbiträde år 
1907 till Nidingen. Hermans och Hul-
das första barn, Fredrik, föddes år 1908. 
Sonen Hans föddes två år senare då 
familjen var på flyttning till Vinga där 
Herman fått tjänst som fyrbiträde. Där 
föddes år 1912 familjens barn nummer 
tre, denna Karin som vi nu har träffat. 
På Vinga föddes även Hermans och Hul-
das fjärde och sista barn, Åke. På Vinga 
levde familjen till 1918 då Herman fick 
tjänst som fyrbiträde på Islandsbergs fyr-
plats. 

Här kom Herman att tjänstgöra i 
20 år. Under tiden steg han i graderna 
och blev fyrvaktare för att sedan bli tf 
fyrmästare. Herman kom att avsluta sin 
karriär i Lotsverket med ett gästspel på 
fyrplatsen Haken på Ven. 

På Islandsberg kom familjen att bo 
från 1918 till 1938. Fyrplatsen låg alltså 

Herman Westerberg som fyrbiträde på 
fyrskeppet Grisbådarne, här tillsammans 
med kollegan Fritiof Holm. 

Fyrskeppet Grisbådarne.
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på en klippa som nästan lodrätt stu-
pade ner mot havet. Här kom Ka-
rin och hennes bröder att växa upp. 

Skolan
Skolan låg i Grundsund. Dit gick bar-
nen stigen över berg och hedar och längs 
sprickdalar. Efter så där en timme var 
man framme. På vintern kunde barnen 
inte ensamma pulsa fram genom snön. 
En vuxen fick då gå före så att barnen 
hade fotspåren att kliva i. Spåra i snön 
fick man göra både när barnen skulle till 
skolan och när de skulle hem igen. 

Konfirmationen
När det blev dags för konfirmationen 
var det till att läsa för prästen, inte i den 
närmsta kyrkan i Grundsund utan i den 
längre bort belägna i Fiskebäckskil. Dit 
var det ytterligare en dryg halvtimme 
att gå. Under vägen hade man god tid 
på sig att fundera över livets sorger och 
glädjeämnen. 

Trapporna och stigen
Herman utförde ett icke föraktligt för-
bättringsarbete. I betongen runt fyren 
skvallrar initialerna HLW om det. För 
att göra vägen ”iland” bättre framkom-
lig bar han sten och murbruk. Den långa 
stigen över berget har förbättrats på flera 
ställen.  

Brunnen
Det var inte alltid som det hopsamlade 
regnvattnet räckte till som dricksvatten 
och som sista sköljvatten vid tvätt av 
kläder. Man kan tvätta i saltvatten men 
måste skölja i sötvatten för att kläderna 
inte skall vara salta och dra åt sig fukt 
och kännas klibbiga. 

Hans J Boman upptäckte ett torrår 
att vid ett ställe längs stigen slokade inte 
träden. Det gjorde de på övriga ställen. 

Från vänster: Hans, Fredrik och Åke Wes-
terberg på trappan till fyren Islandsberg.

Han undersökte marken och fann att 
här kunde man gräva en brunn. Sagt och 
gjort. Vattnet var gott och av bra kvali-
tet. Enda kruxet var att det var långt och 
besvärligt att bära det längs den ojämna 
stigen över berget. Brunnen finns kvar än 
idag. 

Båten
Visserligen fanns en hamn vid fyrplatsen. 
Men den gick inte att använda mer än 
några dagar på året då det var lugnt vä-
der. Man utnyttjade därför mest en annan 
hamn och där hade man sin egen båt. Den 
låg på södra sidan av ön, strax väst om in-
loppet till det så kallade Skallhavet. 

Härifrån tillät vädrets makter oftast 
inte seglats till Grundsund men väl till 
samhället Rågårdsvik. Där kunde man 
också proviantera. Men från hamnen till 
fyren fick man ”kånka” och bära längs 
stigen över berget det man inhandlat. 
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Hans Westerberg.

Karin, nu med efternamnet Hjelmsten, 
med sin Sigvard. 

Fredrik Westerberg
Sonen Fredrik kom att följa i fyrsläkte-
nas fotspår. Han kom som 19-åring att 
få pröva på fyrtjänst då han tre somrar 
tjänstgjorde som tillfälligt biträde på Is-
landsberg. Sedan kom han att få trampa 
däck som tillfälligt biträde i omgångar 
på fyrskeppen Fladen och Vinga samt 
som besättningsman på tjänstefartyget 
Göteborg. 

Första längre landtjänstgöringen var 
som fyrvaktare på Ursholmen. Därefter 
blev det Nidingen och sedan Hållö. Där 
kom han att verka från 1951 till 1970. 
De 9 sista åren där var han fyrmästare. 
Han avslutade karriären 1974 som fyr-
mästare på Måseskär. 

Hans Westerberg
Hans kom också att följa i fyrsläktenas 
fotspår. Han började som tillfälligt bi-
träde på sin pappas fyrplats. I 11 år var 
han på tjänstefartyget Göteborg följt av 
ett halvår på fyrskeppet Fladen. Han var 
sedan i 10 år fyrvaktare på Ursholmens 
fyrplats. 

Han blev siste fyrmästare på Urs-
holmens fyrplats som drogs in 1965. 
Han fortsatte i 5 år på Nidingen tills han 
slutade i Lotsverket. 

Karin Westerberg, gift Hjelmsten
Vår Karin, som vi nu har träffat, kom 
inte att följa i fyrsläktenas fotspår. Hon 
flyttade till Göteborg. Där utbildade 
hon sig till sjuksköterska. Med kurskam-
raterna har hon sedan dess haft täta kon-
takter, men i dag är det bara Karin och 
en 102-åring kvar av det ursprungliga 
gänget. 

Karin fick arbete på Sahlgrenska 
sjukhuset. I Göteborg mötte hon också 
kärleken. Sigvard Hjelmsten och Karin 
fick två pojkar. Både Bo och Christer är 
idag fullvuxna seniorer. Numera bor de

Fredrik Westerberg.

Karin Westerberg som nyutbildad sjuk-
sköterska. 
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Snabbfakta om Islandsberg
Lat N 58° 12,1’. Long O 11° 24,3’. 
Bemannad 1883-1938. 

Fyrplatsens förändringar
1883 anlades fyrplatsen. Det kombine-
rade fyr- och boningshusets gavel mot 
sjön var målad vit, resten rött. Byggna-
den var tillverkad av snickerifabriken 
Bark & Warburg i Göteborg. 

Linsen av 4:e ordningen (500 mm 
Ø) var en dioptrisk trumlins med 1 fack 
à 76°, med catadioptrisk krona (6 ringar) 
och krans (3 ringar) samt spegellins med 
1 fack à 72° (9 prismor), fotogenlampa, 
von Otters persiennapparat med urverk 
och lod, lodvikt 26 kg. Lins tillverkad av 
Barbier & Cie 1883. 
1893 byggdes en fotogenbod. 
1912 utbyttes fotogenlampan med veke 
mot Lux-ljus. 
1938 byggdes en ny fyr i betong 400 
m norr om den gamla och försågs med 
fjärde ordningens (500 mm Ø) dioptrisk 
trumlins 200° och skärm 160°. AGA-
ljus. Den gamla fyren släcktes. Lins och 
fyrapparat monterades ner. 
1945 såldes den gamla fyrplatsen till pri-
vatperson. 
Nuvarande karaktär nya fyren: Fl(4) 
WRG 12 s 7 M. Lyshöjd: 13,5 m.

Fredrik och Åke Westerberg rensar nät vid 
Åkes stuga i Rågårdsvik. 

Foto fam Westerberg

sjönära på Orust och är fritidsfiskare. 
De kan se Måseskär nästan från där de 
bor. Men där upphör också fotspåren till 
forna tiders fyrsläkter. 

Tack
Tack till Karin, Christer och Bo Hjelmsten 
för berättelser, bilder, stort intresse och 
hjälpsamhet! Tack till Annmarie Eklund 
för tre bilder!

Islandsbergs före detta fyrplats sedd från 
den nord-sydgående inomskärsleden. Näs-
tan all trafik med nöjesbåtar passerar här 
på ”kustens E6:a”.             Foto: Leif Elsby

Hulda och Herman Westerberg hos foto-
grafen år 1943.


