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1. Nils W. Granqvist och Knuth Hansson hade helt rätt …
I Vikarvets årsbok 1964-1967 finns en intressant artikel av Knuth Hansson - Namnen
Stang(en) och Lysekil 1584-1645. Jag citerar:
”Namnet Lysekil förekommer sannolikt inte tidigare än i slutet av 1500-talet.
Framlidne borgmästare Nils W. Granqvist i Lysekil trodde sig liksom
undertecknad ha spårat namnet Lysekil på den av Cornelis Anthoniszoons år 1543
i Holland utgivna Caerte van Oostlant", se fotokopia sid. 53. Även på en av Johan
Camocius i Venedig 1562 utgiven karta över Norden förekommer ett namn som
med litet god vilja kan tydas som Lysekil. Arkivar Johan Jørgensen vid
Rigsarkivet i København har dock på förfrågan uttryckt sin bestämda åsikt att
ifrågavarande namn på båda kartorna skall tydas "Dynekiel", trots att namnet på
kartorna är skrivet nära mynningen av den fjord som måste avses vara
Gullrnarsfjorden. Men forna tiders kartritare möblerade om litet i geografien –
Mollösund placeras t.ex. söder om Pater Noster!”
Efter att i detalj ha studerat Anthoniszoons karta, se ovan bifogad delförstoring ur kartan,
anser jag att Granqvist och Hansson hade helt rätt. Därmed kan Lysekils historia föras
ytterligare 35 år tillbaka i tiden; se även Knuth Hanssons bok om Lysekil, sid 5.
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2. Sällskapet Strömstiernas verksamhet fram till idag
Lördagen den 3 mars hade föreningen sitt årsmöte i PRO-lokalen på Odinsgatan. Efter
sedvanliga årsmötesförhandlingar avtackades Nils Wallin med blommor för sitt fleråriga
deltagande i styrelsens arbete.
Sällskapet firade ett litet jubileum i samband med årsmötet. Sedan starten på hösten 2008 har
vi genomfört 50 stycken Öppet Hus möten på Lysekils stadsbibliotek. På alla dessa träffar har
Kerstin Jungebro medverkat för att stötta våra släktforskarkollegor i deras arbete med att reda
ut sina släkthistorier. Detta är en prestation som är utöver det vanliga. Hela vår förening står
upp och bugar!
Sällskapet genomförde i samarbete med ABF Släktforskningens dag på Lysekils
stadsbibliotek, lördagen den 17 mars.
3. Sällskapet Strömstiernas Hedersomnämnande
På årsmötet tilldelades Lars Pettersson föreningens Hedersomnämnande för 2011 års
kulturinsats i Lysekil. Detta för hans arbete med att pietetsfullt renovera J.B. Jonsson huset på
Kungsgatan 21. Lars uppvaktades med blommor samt med fastighetens historia.
4. Sällskapet Strömstiernas kommande verksamhet under 2012
Vi har föreningsmöte den 2 juni på Stadsbiblioteket – Lennart Brohed kommer då att hålla
föredrag om sina böcker! Det blir säkerligen mycket intressant!
Vi startar vår släktforskningshöst under kulturveckan med våra uppskattade Öppet hus – den
första träffen under temat ”Låna en släktforskare” blir torsdagen den 4 oktober. Vi har som
vanligt öppet på torsdagar jämna veckor fram till julmarknaden, då vi har höstens sista möte.
Vi fortsätter med våra pågående projekt att dokumentera Lysekils historia. Bland pågående
verksamheter kan nämnas digitalisering av tidningsartiklar (Lysekilsposten, Bohusläningen,
mfl lokala tidningar) samt registrering av Husförhörslängder och Församlingsböcker.
Volymen av dessa arbeten är betydande – bara för Bohusläningen under åren 1878-1888
omfattar de dokumenterade Lysekils-händelserna 433 A4-sidor. Husförhörslängderna för åren
1834-1893 omfattar 861 A4-sidor.
I samverkan med Lysekils kommun och Folkets Hus i Lysekil genomför vi Arkivresan, som
är Göteborgs Landsarkivs projekt att besöka alla kommuner i Västra Götaland. Arkivresan
kommer onsdagen den 3 oktober på Folkets Hus att presentera Landsarkivets resurser/arkiv.
Arkivens Dag är i år lördagen den 10 novmber. Vi återkommer om programmet den dagen.
För ytterligare information om vår förening och vår verksamhet hänvisar jag till vår hemsida:
www.sallskapet-stromstierna.se
Med kulturhistoriska hälsningar Per Stenros
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