
Sällskapet Strömstierna 
 
Inledning 
Sällskapets egen historias första utgåva är framtagen av Per Stenros och Kerstin Jungebro 
inför Sällskapets 10-årsträff som äger rum i Lysekils PRO:s lokal på Odinsgatan. 
 
Denna Sällskapet Strömstiernas första historia har en myckenhet av fokus på och kring Arvid 
Elias Sandell, vår förste ordförande, tillika vår förste hedersmedlem. 
 
Sällskapets Kalendarium … 
 
1990-04-27 Arvid Sandell skriver sin första artikel om Lysekils historia i Lysekilsposten. 

Rubriken på artikeln under ämnet Bohusläniana är - En glimt från 1700-talet. 
 
1995-12-20 Arvid skriver sin 100:de artikel om Lysekils historia i Lysekilsposten. 

Rubriken på artikeln är - GREBBESTAD. [Anm: Det gäller alltså ångfartyget 
GREBBESTAD.] 

 
1999-07-02 Arvid skriver sin 200:de artikel om Lysekils historia i Lysekilsposten. 

Rubriken på artikeln är - Engelsk luftballong på väg till Ryssland passerade 
Lysekil och hamnade i Dalskogen. 

 
1999 hösten Under de kreativa lördagsträffarna på Lysekils Stadsbibliotek väcks tanken på 

att starta en släktforskarförening med lokalhistorisk inriktning i Lysekil. 
 
2000-04-20 Arvid Sandell skriver till Kultur- och Fritidsnämnden i Lysekil och erbjuder sig 

att ställa 20.000 kronor till Lysekils Stadsbiblioteks förfogande för inköp av 
tidningsfilm. Det gäller 62 filmrullar av äldre årgångar av Lysekils-Kuriren, 
Bohusläningen, Bohusläns Tidning och Skärgården. 

 
2000-05-06 Denna lördag kommer några intresserade personer samman på Lysekils 

Stadsbibliotek och startar en förening, som skall vara ett forum för dem, som 
sysslar med personhistoria och därmed sammanhängande lokalhistoria. 
Närvarande på detta möte är: Rune Danielsson, Ragnar Grundberg, Kerstin 
Jungebro, Carl-Axel Olofsson, Arvid Sandell och Per Stenros. 
Det beslutas också, att ett offentligt sammanträde skall utlysas att ganska snart 
hållas i Lysekils Stadsbiblioteks lokaler. Då skall styrelse väljas och övriga 
formalia fastställas såsom årsmöten, medlemsavgift och liknande. En kommitté 
bör utses, som kan framlägga ett förslag till namn på föreningen och stadgar för 
den. (LP 2000-05-08/Arvid Sandell) 

 
2000-05-25 Kultur- och Fritidsnämnden i Lysekil framför genom förvaltningschef Ulf Lilja 

sitt tack till Arvid Sandell för den betydelsefulla gåvan till Stadsbiblioteket i 
form av 20.000 kronor för inköp av tidningsfilm. (LP 2000-05-25)  

 För gåvan köper Lysekils Stadsbibliotek filmrullar av följande tidningar: 
Bohusläningen 1878-1908, Bohusläns Tidning 1838-1878, Lysekilskuriren och 
Nya Lysekilskuriren 1901-1923, Skärgården 1896-1904 och Lysekils-Posten 
utgiven i Grebbestad 1895-1897, totalt 62 filmrullar. (LP 2001-07-06) 

 



2000-06-07 Denna onsdag hålls konstituerande allmänt möte på Lysekils Stadsbibliotek 
med den lokal- och personhistoriska förening som stiftades för en månad 
sedan, den 6 maj. Det beslutas, att namnet skall vara SÄLLSKAPET 
STRÖMSTIERNA, Förening för lokal- och personhistorisk forskning. 

 Stadgar antas och funktionärer väljs. Till ordförande utses Arvid Sandell. 
Övriga fyra ledamöter är Kerstin Jungebro, Ragnar Grundberg, Maj Hansson 
och Bertil Lundström. Till styrelsesuppleanter väljs Mats Tunsvik och Britt 
Havstam. Revisorer är Carl-Axel Olofsson och Per Stenros med Rune 
Danielsson som suppleant. Årsavgiften bestäms till 50 kronor. (LP 2000-06-
09/Arvid Sandell) Tolv personer närvarar på mötet. (LP 2004-03-12/Arvid Sandell) 

 
2000-06-27 Sällskapet håller konstituerande möte på Lysekils Stadsbibliotek. Bertil 

Lundström utses till vice ordförande, Maj Hansson till sekreterare, Kerstin 
Jungebro till kassör och Ragnar Grundberg till ledamot utan portfölj. 
Sällskapets firma skall tecknas av ordföranden och kassören i förening. 
Ordföranden och kassören skall var för sig kunna utkvittera medel. 

 
2000-10-10 Denna tisdag genomförs Sällskapets första föreningsmöte på Lysekils 

Stadsbibliotek. Tolv personer närvarar på mötet. Ordförande presenterar de 
nyheter, som tillkommit sedan sist här i Lysekil inom Sällskapets 
verksamhetsområden. 
Sällskapets gäst, Jan Kilborn från Henån, presenterar sina erfarenheter av 
studier i Sjömanshusmuseet i Uddevalla. (LP 2000-10-16/Arvid Sandell) 
 

 
 
 

 

 



2000-11-17 Arvid Sandell har av Kultur- och Fritidsnämnden i Lysekil utsetts till årets    
kulturpristagare i Lysekils kommun. Arvid Sandell tilldelas kulturpriset för hans  
stora kännedom om Lysekils historia. I Kultur- och Fritidsnämndens motivering  
står: ”Generöst förmedlar han sina kunskaper om både Lysekils miljöer och  
människor. Han använder sig bland annat av lokalpressen som medium och når  
därför ut till många”. (LP 2000-11-17) 

2000-12-31 Sällskapet har 14 betalande medlemmar. (Resultaträkningen 2000/KJ) 
 
2001-01-23 Sällskapet har styrelsemöte på Lysekils Stadsbibliotek. Arvid föreslår att han 

skall träda tillbaka från ordförandeposten för att ”släppa fram den dådkraftiga 
ungdomen”. Så sker ej. Arvid meddelar att Kungliga Biblioteket i Stockholm 
har, ”efter försynta men upprepade påtryckningar”, nu filmar årgångarna 1905-
1978 av Lysekilsposten, totalt skall det bli 143 filmrullar. 

 
2001-02-22 Arvid Sandell skriver till Kultur- och Fritidsnämnden i Lysekil och erbjuder sig 

att ställa 30.000 kronor till Lysekils Stadsbiblioteks förfogande för inköp av 
mer tidningsfilm. Det gäller denna gång 92 rullar av Lysekilsposten från år 
1905 och framåt. 

 
2001-02-24 Sällskapet har styrelsemöte på Lysekils Stadsbibliotek. Arvid meddelar att 

Kungliga Biblioteket i Stockholm har filmat klart årgångarna 1905-1978 av 
Lysekilsposten. Sällskapet skall verka för att dessa filmer snarast anskaffas till 
Stadsbiblioteket. Snarast möjligt skall även resterande årgångar från 1979 till 
nutid anskaffas till Lysekil. 

 
2001-03-17 Sällskapets första årsmöte genomförs på Lysekils Stadsbibliotek; 12 

medlemmar närvarar på mötet. Styrelse och revisorer samt suppleanter 
omväljs. Jan Kilborn ger intressanta glimtar från sitt arbete med sjöhistoria vid 
arkiven i Uddevalla, Göteborg och Oslo. Den nya läsapparaten för tidningsfilm 
inspekteras. (LP 2001-03-19/Arvid Sandell) [Anm: Arvid Sandell har skänkt läsapparaten 
till stadsbiblioteket!] 

 
2001-04-07 Sällskapet genomför kontaktmöte på Björsells konditori. 
 
2001-05-05 Sällskapet genomför kontaktmöte på Björsells konditori. 
 
2001-05-09 Inger Sterneskog på Lysekils Stadsbibliotek tillskriver Kungliga Biblioteket i 

Stockholm och beställer 92 rullar av Lysekilsposten från år 1905 och framåt. 
 
2001-05-23 Arvid Sandell tackas av Kultur- och Fritidsnämnden i Lysekil för gåvan till 

Lysekils Stadsbiblioteks för inköp av mer tidningsfilm. 
 
2001-07-06 För gåvan köper Lysekils Stadsbibliotek filmrullar av Lysekilsposten 1905-

1957, totalt 100 filmrullar. (LP 2001-07-06) 
 
2001-09-01 Sällskapet genomför kontaktmöte på Björsells konditori. 
 
2001-10-10 Arvid Sandell närvarar på Kultur- och Fritidsnämndens möte och orienterar om 

tidningsfilmer. (LP 2001-11-02/Arvid Sandell) 



2001-11-13 Sällskapet har föreningsmöte på Lysekils Stadsbibliotek; 11 personer närvarar. 
På mötet demonstrerar Kerstin Jungebro CD-skivorna Emigranten samt 
Sveriges Dödbok. 

 
2001-12-31 Sällskapet har 24 betalande medlemmar. (Resultaträkningen 2001/KJ) 
 
2002-01-18 Arvid skriver sin 300:de artikel om Lysekils historia i Lysekilsposten. 

Rubriken på artikeln är - Från Leonie Bergströms klass 1905-1906. 
 
2002-02-02 Arvid skriver en artikel om beslut i Lysekils Stadsfullmäktige angående 

gatunamn och adressnummer. Notera bla 1916-03-02 § 45: Efter diskussion tas 
beslut om namn på kvarter och gator. Namnlistan bifogas som Bilaga nr 4 till 
Stadsfullmäktiges protokoll år 1916. [Anm: Denna artikel är ej publicerad i LP.] 

 
2002-02-16 Sällskapet genomför kontaktmöte på Björsells konditori. 
 
2002-03-16 Sällskapets andra årsmöte genomförs på Lysekils Stadsbibliotek; 13 

medlemmar närvarar på mötet. Styrelse och revisorer samt suppleanter omväljs 
med ett undantag – Lars-Ebbe Hansson ersätter Maj Hansson (avliden) som 
sekreterare. På mötet förevisar Kerstin Jungebro åter CD-skivorna Emigranten 
samt Sveriges Dödbok. (LP 2002-03-20/Arvid Sandell) 

 
2002-03-25 Arvid tillskriver styrelsen i ärendet kontorsmateriel – stämpel till Sällskapet 

Strömstierna. Arvid presenterar flera olika förslag. 
 
2002-05-11 Sällskapet har föreningsmöte på Lysekils Stadsbibliotek; 15 personer närvarar. 

Mötet har till syfte att ”Titta på gamla bilder och försöka bestämma dem”. (LP 
2002-05-13/Arvid Sandell) 

 
2002-08-10 Sällskapet genomför kontaktmöte på Björsells konditori (försök med 

sommarträff). 
 
2002-10-19 Sällskapet genomför kontaktmöte på Björsells konditori. Internet-hemsidan för 

ARKION demonstreras samt Uno Kaugesar visar brev och handlingar från 
1870-talet, som han funnit vid husreparation. (LP 2002-10-21/Arvid Sandell) [Anm: 
Idag ingår ARKION som en del av Riksarkivet.] 

 
2002-12-31 Sällskapet har 30 betalande medlemmar. (Resultaträkningen 2002/KJ) 
 
2003-03-15 Sällskapets tredje årsmöte genomförs på Lysekils Stadsbibliotek; 15 

medlemmar närvarar på mötet. Styrelse och revisorer samt suppleanter omväljs 
med ett undantag – Alf Olsson ersätter Carl-Axel Olofsson som revisor. (LP 
2003-03-20/Arvid Sandell) 

 
2003-03-17 Sällskapet ansöker om inträde i Sveriges Släktforskarförbund. 
 
2003-05-07 Sällskapet erhåller medlemskap i Sveriges Släktforskarförbund. 
 
 
 
 



2003-04-23 Sällskapet erhåller, efter ansökan skriven av Arvid Sandell, 20.000 kronor i 
bidrag från Gustaf B. Thordéns stiftelse. För bidraget köper Sällskapet fler 
tidningsrullar via Lysekils Stadsbibliotek. 

 
2003-04-26 Sällskapet genomför kontaktmöte på Lysekils Stadsbibliotek. 
 
2003-08-23 Sällskapet genomför kontaktmöte på Lysekils Stadsbibliotek. 
 
2003-10-11 Medlemmar från Sällskapet träffas på Uddevalla Släktforskares möte i 

Uddevalla. 
 
2003-11-08 Sällskapet medverkar för första gången i Släktforskarförbundets Arkivens Dag; 

cirka 30 personer kommer till Stadsbiblioteket, där vi förevisar läsapparater för 
microfiche (kyrkoarkivalier) och rullfilm (tidningsfilm), dator (för läsning av 
CD-skivor och uppkoppling till Internet) samt gamla fotografier och arkivalier 
av olika slag. (LP 2003-11-13/Arvid Sandell) 

 
2003-12-31 Sällskapet har 37 betalande medlemmar. (Resultaträkningen 2003/KJ) 
 
2004-01-19 Sällskapet genomför kontaktmöte i PRO-lokalen, Odinsgatan 1. Kalle Fjällstål 

visar bilder ur kommunens arkiv. 
 
2004-03-06 Sällskapets fjärde årsmöte genomförs på Lysekils Stadsbibliotek; 19 

medlemmar närvarar på mötet. Styrelse och revisorer samt suppleanter omväljs 
med två undantag – Per Flodin ersätter Britt Havstam som styrelsesuppleant 
och Sture Berg ersätter Rune Danielsson som revisorsuppleant. Medlemmar 
uttrycker önskemål att Sällskapet skall starta släktforskningskurs. (LP 2004-03-
12/Arvid Sandell) 

 
2004-03-16 Sällskapet öppnar konto i Föreningssparbanken i Lysekil, Rosviksgatan 5. 
 
2004-04-17 Sällskapet genomför kontaktmöte i Föreningsgården, Stora Kyrkogatan 7. 

Sture Berg berättar om sin släktforskning. 
 
2004-08-05 Sällskapet genomför kontaktmöte i nära anslutning till Vikarvets årsmöte (7 

augusti) på Lysekils Stadsbibliotek; 11 personer närvarar på mötet. Arvid 
informerar om det pågående arbetet med att paginera och delvis renskriva 
Östens Sandells efterlämnade cirka 10.000 handskrivna sidor av utdrag från 
olika arkiv, tidningsartiklar mm. Arvid meddelar vidare att Stadsbiblioteket 
genom Stadsbyggnadskontoret nu har tillgång till några äldre kartor som kan 
ses via datorn i släktforskarhörnan. (LP 2004-08-16/Arvid Sandell) [Anm 1: Östens 
forskningsarbete finns på Lysekils Stadsbibliotek och i Sällskapets eget arkiv hos Kerstin 
Jungebro & Leif Olsson samt hos Per Stenros.] 

 
2004-10-09 Sällskapet har föreningsmöte på Lysekils Stadsbibliotek; 21 personer närvarar. 

Arvid informerar att Lysekilspostens samtliga årgångar finns tillgängliga på 
filmrullar på Lysekils Stadsbibliotek (1905-2003). Släktforskningskurs i 
Brodalen är fulltecknad med Gunnar Andersson som lärare. Arvid tillsammans 
med stadsbibliotekets personal är klar med pagineringen av Östen Sandells 

 
 



efterlämnade handskrivna dokumentation. Vidare presenteras två CD-skivor 
från Släktforskarförbundet, Sveriges Befolkning 1970 och 1980. GENLINE 
och ARKION finns idag tillgängliga via datorn i släktforskarhörnan. (LP 2004-
10-25/Arvid Sandell) [Anm 1: Arvid har återigen bidragit med erforderliga medel (30.000 
kronor) för inköp av filmrullarna med Lysekilsposten.] [Anm 2: Släktforskarhörnans dator 
numro två är skänkt.] 

 
2004-11-13 Sällskapet medverkar för andra gången i Släktforskarförbundets Arkivens Dag; 

cirka 30 personer kommer till Stadsbiblioteket, där medlemmar i Sällskapet 
presenterar sina respektive pågående projekt. Jan Kilborn presenterar sin D-
uppsats i Ekonomisk Historia från höstterminen 2003 kallad ”Från Sillförare 
till Fraktskeppare. Handelsflottan i mellersta Bohuslän 1800-1830.” Kerstin 
Jungebro demonstrerar möjligheterna att via GENLINE få åtkomst till 
kyrkoböcker över internet. Stadsbiblioteket medverkar via Klas Palmén, som 
sammanställt litteratur över släktforskning. Stångenäs hembygdsförening 
medverkar via Gunnar Andersson och Lyse hembygdsförening via Kristina 
Nyblom och från Skaftö kommer Erik Sundström, som även informerar om sin 
förläggarverksamhet. (LP 2004-11-19/Arvid Sandell) 

 
2004-11-xx Sällskapet tilldelas ett bidrag på 10.000 kronor från Gustaf B. Thordéns 

Stiftelse för allmännyttigt ändamål avseende överföring av Östen Sandells 
efterlämnade forskningsmaterial till digitalt medium. (Verksamhetsberättelse 2004) 

 
2004-12-31 Sällskapet har 45 betalande medlemmar. (Resultaträkningen 2004/KJ) 
 
2005-03-05 Sällskapets femte årsmöte genomförs på Lysekils Stadsbibliotek; 17 

medlemmar närvarar på mötet. Styrelsen omväljs med följande undantag – Per 
Flodin ersätter Ragnar Grundberg. Nya suppleanter blir Inge Holmlid och Leif 
Olsson. Revisorer blir Per Stenros och Sture Berg och Jan Kilborn suppleant. 
Vid årsmötet väljs för första gången en valberedning. Den består av Leif 
Olsson (sammankallande), Uno Qvillberg och Aina Wallin. Information: 
Stadsbiblioteket har under året bidragit till inköp av ytterligare tidningsfilmer  
samt stöttat släktforskningen med abonnemang på internet av GENLINE och 
ARKION (SVAR). Biblioteket avser att på eget anslag köpa filmningen av 
kommande årgångar av Lysekilsposten. Under året lär alla kyrkböcker från 
Lysekils pastorat ha överflyttats till Göteborgs Landsarkiv. (LP 2005-03-24/Arvid 
Sandell) [Anm: Artikeln i LP är undertecknad Lars-Ebbe Hansson.] 

 
2005-04-16 Sällskapet har föreningsmöte på Lysekils Stadsbibliotek; cirka 20 personer 

närvarar. Inge Holmlid berättar om sin gamla hemtrakt Färgaregatan. 
 
2005-06-17 Inge Holmlid publicerar i Lysekilsposten del I om Färgaregatan – hus och 

människor. 
 
2005-06-27 Inge Holmlid publicerar i Lysekilsposten del II om Färgaregatan – hus och 

människor. 
 
2005-11-12 Sällskapet medverkar för första gången i Släktforskarförbundets Arkivens Dag; 

cirka 15 personer kommer till Stadsbiblioteket. Kerstin Jungebro informerar 
 om olika hjälpmedel vid släktforskning samt Per Stenros presenterar forskning 

om Gamlestan och Lysekil. 



2005-12-29 Arvid skriver sin 371:sta och sista artikel om Lysekils historia i Lysekilsposten. 
Rubriken på artikeln är - Lysekils Segelsällskap bildades 1905. [Anm: De som 
skrev på teckningslistan finns med i artikeln.] 

 
2005-12-31 Sällskapet har 48 betalande medlemmar. (Resultaträkningen 2005/KJ) 
 
2006-02-04 Sällskapet genomför medlemsmöte på Lysekils stadsbibliotek. Kallande är 

valberedningens Leif Olsson. Mötet är betingat av Arvid Sandells sjukdom. 
 
2006-03-04 Sällskapets sjätte årsmöte genomförs i Lysekils PRO-lokal; 13 medlemmar 

närvarar. Per Stenros väljs till ny ordförande efter Arvid Sandell och Nils 
Wallin ersätter Bertil Lundström. I övrigt kvarstår styrelsen. Revisorer blir 
Sture Berg och Uno Qvillberg med Bertil Lundström som suppleant. Uno avgår 
därmed ur valberedningen. 

 
2006-03-18 Sällskapet medverkar i Släktforskarförbundets Släktforskningens Dag; cirka 20 

personer kommer till Stadsbiblioteket, där Sällskapet informerar om olika sätt 
att nå kyrkoarkiven. Dessutom presenteras olika pågående projekt inom 
Sällskapet. 

 
2006-06-10 Sällskapet har föreningsmöte på Lysekils Stadsbibliotek; 18 personer närvarar. 

Folke Sandberg berättar om sin gamla hemtrakt Norra Grundsund och 
Skalhamn samt om sina böcker. Även torpinventeringen i Lyse finns med på 
dagens agenda. 

 
2006-09-02 Sällskapet har föreningsmöte i Lysekils PRO-lokal; 10 personer närvarar. 

Temat är Slättens municipalsamhälle och Kerstin Jungebro informerar om sitt 
pågående projekt. 

 
2006-11-11 Sällskapet medverkar i Släktforskarförbundets Arkivens Dag; cirka 15 personer 

kommer till Stadsbiblioteket, där vi bla presenterar Lysekils historia. 
 
2006-12-31 Sällskapet har 43 betalande medlemmar. (Resultaträkningen 2006/KJ) 
 
2007-03-07 Sällskapet har årsmöte i Lysekils PRO-lokal; 15 medlemmar närvarar. 

Styrelsen med suppleanter omväljs med undantag av att Lars-Erik Johansson 
ersätter Leif Olsson som redan är i valberedningen. Revisorer med suppleanter 
omväljs. 

 
2007-05-xx Sällskapets verksamhet presenteras för arkivarien i Lysekil, Kicki Ahlén. 
 
2007-06-09 Sällskapet har föreningsmöte i Lysekils PRO-lokal; 15 personer närvarar. 

Temat är Skandiaverken – Minnen från verkstan, människor och bilder. 
 
2007-08-04 Sällskapet medverkar i familjen Brygges släktträff i Lysekil. Vi presenterar de 

hus i Gamlestan där familjen tidigare har ägt eller bebott. Som tack för gjorda 
insatser erhåller Sällskapet av familjen Brygge en gåva på 400 kronor. 

 
 
 



2007-09-22 Sällskapet genomför ett andra föreningsmöte i Lysekils PRO-lokal under temat 
är Skandiaverken eller som vi nu kallar det Motorindustrin i Lysekil. Dessutom 
presenterade Inge och Birgitta Holmlid skolfoton från Lysekil. 

 
2007-12-31 Sällskapet har 49 betalande medlemmar. (Resultaträkningen 2007/KJ) 
 
2008 Sällskapet Strömstierna blir medlem i ABF. 
 
2008-03-01 Sällskapet har årsmöte i Lysekils PRO-lokal; 14 medlemmar närvarar. 

Styrelsen med suppleanter omväljs med undantag av att Lars Hansson ersätter 
Lars-Ebbe Hansson och Per Flodin blir sekreterare. Revisorer med suppleanter 
omväljs. Arvid Sandell utses till hedersmedlem inom Sällskapet. Information 
delges om pågående teman inom Lysekils Kalendarium: Badinrättningen, 
Elverk, Fiskenäringen, Folkets Hus, Hotell och gästgiveri, Idrott, Järnväg, 
Kyrkan, Medicinhistoria, Militärhistoria med Frivilligorganisationernas historia, 
Motorindustrin, Polis, Räddningstjänst och Stenhuggeri samt Villa Fridhem. 
Dessa teman utökas senare under året med Bildningsverksamhet, Fotografer, 
Hantverk, Gator och torg, Kommunikationer samt Tull. Kerstin Jungebro 
berättar om pågående läsning av tidningsfilmer (Bohusläns Tidning, 
Bohusläningen, Kuriren, Lysekils Tidning, Lysekils Posten, Lysekilsposten, 
Skärgården, Stenarbetaren, Trampen). 

 
2008-03-15 Sällskapet medverkar i Släktforskningens Dag; cirka 15 personer kommer till 

Stadsbiblioteket, där Sällskapet presenterar olika pågående projekt inom 
Sällskapet. 

 
2008-03-26 Sällskapet via Per Stenros och Kerstin Jungebro håller ett föredrag om gamla 

Lysekil för Hjärt- och Lungsjukas förening i Lysekil. 
 
2008-06-14 Sällskapet har föreningsmöte i Lysekils Stadsbibliotek 16 personer närvarar. 

Temat är Kungsgatan – nedre delen fram till Kungstorget. 
 
2008-07-02 Sällskapet gör genom Kerstin Jungebro, Leif Olsson och Per Stenros ett 

studiebesök på Föreningsarkivet i Uddevalla. Handlingar från Västkustens 
Motorfabrik vid Fridhem fotograferas. 

 
2008 Av Lars Wallins dödsbo erhåller Sällskapet som gåva en fin microkortläsare. 

2008-08-01 Sällskapet genom Kerstin Jungebro, Leif Olsson och Per Stenros träffar 
fastighetsägare på Blekegatan och går igenom husens historia. 

 
2008-08-26 Lysekils kommun presenterar Kulturveckan 2008. Sällskapet närvarar 

tillsammans med ett antal andra föreningar i staden. 
 
2008-10-01 Med kort varsel kom Sällskapet att medverka i Lysekils kulturvecka på Oscars 

med ett föredrag om Badinrättningen. 
 
2008-10-02 Sällskapet startar på torsdagar jämna veckor Öppet Hus på Lysekils 

stadsbibliotek under temat Låna en släktforskare. På hösten, detta första år, 
genomförs Öppet hus under oktober och november. 



2008-11-07 Sällskapet träffar Chalmers studerande från A-linjen, Samhällsbyggnad, och 
presenterar Lysekils Historia. 

 
2008-11-08 Sällskapet medverkar i arrangemanget Arkivens Dag; cirka 20 personer 

kommer till Stadsbiblioteket, där vi presenterar kyrkoarkiv samt pågående 
temaprojekt inom Lysekils Kalendarium. 

 
2008-12-13 Sällskapet startar via Per Stenros fotografering av Lysekils fastighetsbok på 

Landsarkivet i Göteborg. 
 
2008-12-14 Sällskapet medverkar under Skyltsöndagen genom att ha Öppet Hus på 

stadsbiblioteket mellan kl 13-16. 
 
2008-12-31 Sällskapet har 56 betalande medlemmar. (Resultaträkningen 2008/KJ) 
 
2009-01-17 Sällskapet har föreningsmöte på Lysekils Stadsbibliotek. Temat är Kyrkvik, 

primärt Strandvägen - vykort och kartor. Per Flodin och Per Stenros berättar. 
 
2009-02-05 Sällskapet startar vårens omgång av Öppet på Lysekils stadsbibliotek. Öppet 

hus genomförs fram till och med april. 
 
2009-02-05 Sällskapet genom Per Stenros håller ett föredrag om Hantverk och hantverkare 

för Lysekils Hemslöjdsförening i Vuxenskolans lokaler. 
 
2009-02-19 Sällskapet har Öppet på Lysekils stadsbibliotek under vecka 8 (sportlovet) och 

bjuder in ungdomar med föräldrar/mor-/farföräldrar till släktforskning. Totalt 
kommer 29 personer till denna träff. 

 
2009-03-07 Sällskapet har årsmöte i Lysekils PRO-lokal. Styrelse och revisorer omväljs. 

Som suppleant i styrelsen väljs Lars-Erik Johansson. Information delges om 
pågående dokumentationsprojekt. 

 
2009-03-21 Sällskapet arrangerar i samarbete med Stadsbiblioteket Släktforskningens dag 

under temat: arkiv och övriga källor med Lysekilsinriktning. Ann Karlsson 
visar dessutom en 10 minuters färgfilm från år 1947. 

 
2009-03-31 Sällskapet fortsätter via Per Stenros fotograferingen av Lysekils fastighetsbok 

på Landsarkivet i Göteborg. 
 
2009-05-07 Sällskapet genom Per Stenros håller ett föredrag om Badinrättningen för 

Kallbadhusets vänner i Segelklubbens lokaler. 
 
2009-05-17 Sällskapet medverkar i Lysekils stads projekt – Turista hemma. Vi informerar 

om Släktforskning i Folkets Hus kl 11-14. 
 
2009-05-14 Kerstin Jungebro påbörjar en serie artiklar om Lysekil i Lysekilsposten. Först 

ut är ett kompletterande till en artikel om Fritz Lüsch. 
 
2009-05-24 Sällskapet genom Kerstin Jungebro och Leif Olsson genomför till studiebesök 

hos Vikarvet och dess arkiv – guide är Lars hansson. 



2009-06-05 Sällskapet Strömstiernas nya hemsida på Internet driftsätts av Ingemar 
Forsström, vår web-master. 

 
2009-06-06 Sällskapet har föreningsmöte i PRO-lokalen; cirka 20 medlemmar närvarar. 

Dagens tema: Färgaregatan – Kungsgatans övre del, Kungstorget – Vadet. Inge 
Holmlid berättar och övriga medlemmar kompletterar. 

 
2009-06-09 Sällskapet fortsätter via Per Stenros och Per Flodin fotograferingen av Lysekils 

fastighetsbok på Landsarkivet i Göteborg. 
 
2009-06-30 Sällskapet genom Kerstin Jungebro, Leif Olsson och Per Stenros genomför ett 

möte med Ingemar Nielsen, Lyse Hembygdsförening, rörande vykort mm. 
 
2009-08-04 Sällskapet genom Kerstin Jungebro, Leif Olsson och Per Stenros deltager i en 

stadsvandring i Lysekil som ledes av Annika Tischka. 
 
2009-08-05 Sällskapet genom Per Stenros har en första kontakt med Stig Swedberg, Rio 

Kulturkooperativ, Fjällbacka, rörande stenindustrin i Lysekil. 
 
2009-08-22 Sällskapet genom Kerstin Jungebro och Leif Olsson närvarar vid invigningen 

av Lyse Hembygdsförenings nya byggnad i Torgestad. 
 
2009-08-28 Sällskapet medverkar vid Klas Palméns avtackning i samband med hans 

pensionering från Lysekils Stadsbibliotek. 
 
2009-09-17 Sällskapet startar höstens omgång av Öppet på Lysekils stadsbibliotek. Öppet 

hus genomförs fram till och med november. 
 
2009-09-25 Sällskapet genom Kerstin Jungebro och Leif Olsson närvarar vid Lyse 

Hembygdsförenings visning av vykort. 
 
2009-10-01 Sällskapet medverkar i Lysekils Kulturvecka med att ha Öppet Hus på Lysekils 

Stadsbibliotek. 
 
2009-10-06 Sällskapet genom Per Stenros närvarar vid Lysekils Fotoklubbs möte på 

Gullmarsskolan. Sällskapet Strömstierna presenteras. 
 
2009-10-10 Sällskapet har föreningsmöte på Lysekils Stadsbibliotek; cirka 15 deltagare 

närvarar. Dagens tema: Bilder och notiser om Kungsgatan ned mot vadet. 
 
2009-11-04 Sällskapet genomför med Lysekils Stadsbiblioteks personal teoretisk 

genomgång i ämnet Släktforskning. 
 
2009-11-14 Sällskapet medverkar i Släktforskarförbundets Arkivens dag. Tema: 

Släktforska – Hur börjar man? 
 
2009-11-16 Sällskapet fortsätter via Per Stenros och Kerstin Jungebro fotograferingen av 

Lysekils fastighetsbok på Landsarkivet i Göteborg. 
 
 



2009-11-19 Sällskapet genom Per Stenros och Kerstin Jungebro samt Lars Hansson 
närvarar vid en träff på Vikarvet med Per Lekholm från Västarvet, som delger 
information om ett nytt söksystem för museer och hembygdsföreningar, mm. 

 
2009-11-25 Sällskapet genomför med Lysekils Stadsbiblioteks personal praktisk övning 

inom ämnet Släktforskning. 
 
2009-11-26 Sällskapet påbörjar registrering av Döda i Lysekil 1901-1946, som en del av 

Släktforskarförbundets projekt Namn åt de döda. Registreringen görs av i 
första hand Sture Berg och Kerstin Jungebro fram till mitten av januari 2010. 

 
2009-12-02 Sällskapet genom Per Stenros närvarar vid FBU och SLK Lysekil årsavslutning 

och informerar om Frivilligförsvaret i Lysekil. 
 
2009-12-13 Sällskapet medverkar under Skyltsöndagen genom att ha Öppet Hus på 

stadsbiblioteket mellan kl 13-16. 
 
2009-12-31 Sällskapet har 75 betalande medlemmar. (Resultaträkningen 2009/KJ) 
 
2010-03-06 Sällskapet har årsmöte i Lysekils PRO-lokal. Styrelse och suppleanter samt 

revisorer och suppleanter liksom valberedning omväljs. För första gången 
bifogas en verksamhetsbilaga (logg/historik) till verksamhetsberättelsen. 

 
2010-03-18 Sällskapet medverkar åter i Släktforskningens Dag; cirka 15 personer närvarar. 

Dagens ämne är Läkarfrågan i Lysekil från 1666 och framåt; föredraget hålls 
av Aina Wallin. 

 
2010-04-07 Per Stenros håller ett föredrag för Aktiva Seniorer under rubriken – Gamlestan 

och Kungsgatan – en historisk översikt. 

2010-06-05 Sällskapet Strömstierna firar tio år som förening med medlemsmöte i PRO-
lokalen, Odinsgatan; cirka 23 medlemmar närvarar. 

 
 

 


