Sällskapet Strömstierna – Nyhetsbrev 27
Hej alla,
I dessa nu något bättre tider får vi alla se fram emot den kommande våren … Nyhetsbrev 27
kommer nu som det andra brevet år 2022, tyvärr några dagar senare än planerat!
Utöver nyheterna i detta brev om Lysekils historia finns de gamla nyhetsbreven tillgängliga
på vår hemsida: Nyhetsbrev 1: 1543 – 1587. N:o 2: fram till år 1610. N:o 3: till 1658-02-26.
N:o 4: till 1679-08-22. N:o 5: till år 1700 (Lotsstation på Lotsberget). N:o 6: till freden i
Nystad 1721-08-30. N:o 7: till 1747 cirka. N:o 8: till 1778-01-24. N:o 9: till år 1800. N:o 10:
till fredsavtalet med Norge 1814. N:o 11: till år 1830. N:o 12: till köpingsbildandet 1836-0227. N:o 13: till 1843. N:o 14: till 1850. N:o 15: till 1857. N:o 16: fram till 1860, N:o 17: till
1863. N:o 18: 1864-1866. N:o 19: 1867-1870. N:o 20: 1871-1873. N:o 21: 1874-1876. N:o
22: 1877-1879. N:o 23: 1880-1881. N:o 24: 1882-1883. N:o 25: 1884-1886. N:o 26: 18871888.
Nyhetsbrev 27 innehåller information om händelser i Lysekil år 1889. Brevet innehåller en
hel del om handel och affärsverksamhet samt mycket om badgästbesök i Lysekil med utdrag
ur Lysekils Tidning. Rättegångsinformationen efter mordbranden i Kyrkvik fortsätter …
Nyhet
Sällskapet Strömstierna fyllde alltså 21 år 2021. Men vi är nu snart 22 år och vi hoppas att
kunna fira dessa 22 år längre fram i år – vi återkommer alltså till Er om tid och plats.
När Ni läser denna Lysekils historia har jag källreferenser till de flesta händelser. Tanken med
detta är dels att visa var informationen är hämtad, dels att stimulera till mer läsning. Ni kan på
vår hemsida även hitta en Källförteckning över litteratur som berör Bohuslän och Lysekil.
Nyhetsbrev 14 innehåller en förteckning över Förkortningar. Listan med förkortningar till
källor och personer kan vara användbar. Några förkortningar kan vara ersatta med klartext!
Om Ni vill kommentera innehållet i denna Lysekils historia är Ni givetvis välkomna!
Nästa Nyhetsbrev numro 28 kommer att sändas ut till Er i slutet av mars 2022.
Mvh Per Stenros
perstenros@gmail.com
./
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Lysekils historia
1889

Gustaf Richter startar egen konservfabrik i Lysekil efter en tid som försäljare
hos Grave Josias Sundberg. Gustaf Richters namn inom fiskkonservindustrin är
främst knutet till att det är han som av storsill lägger in de första gaffelbitarna,
till en början utan att ta bort skinn och ben. (Knuth Hansson, sid 148) (Knuth Hansson,
Fiskkonservindustrin i Bohuslän, sid 12-13, 23) (LP 1993-07-19)

1889-01-03

”Ny kommunförvaltning för Lysekils Köping.
Med detta års ingång omhändertagas, såsom förut antydts, Lysekils köpings
kommunalangelägenheter af en ny institution, benämnd kommunalfullmäktige.
Utom ordföranden och vice ordföranden i kommunalstämman samt
kommunalnämndens sex ledamöter valdes på utlyst kommunalstämma i
lördags 16 personer att utgöra kommunalfullmäktige. Deras hela antal är
sålunda 24.” (BN 1889-01-03/KJ)

1889-01-10

Den förste som industriellt tillverkar och saluför matjessill i Sverige är August
Efraim Lysell i Lysekil, se tidningsklippet ur Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning den 10 januari 1889 ovan. (Rustan Gandvik, Facebook: Vi som älskar
Lysekil 2017-06-23)

1889-01-10

”Förlofvade. Jacob Carlson, Ida Lycke, Lysekil.” (BN 1889-01-10/KJ)

Nyhetsbrev 27 20220301.doc

2

1889-01-10

”Annons. Att jag från och med den 1:ste dennes till mina mångårige biträden
Herrar Hjalmar Holst och Arthur Swanberg öfverlemnat den Speceri- och
Diversehandel som jag sedan 1868 härstädes bedrifvit, samt att jag fortfarande
bedrifver Ansjovis- och Sillaffär under oförändrad firma, jemte Jernaffär under
benämning Lysekils Jernmagasin, får jag härmed jemlikt gällande författning
tillkännagifva. Lysekil i Januari 1889. Aug. Lysell.
Refererande till ofvanstående få vi härmed författningsenligt tillkännagifva, att
vi från och med den 1:ste dennes öfvertagit Herr Aug. Lysells mångåriga
Speceri- Klädes- och Diversehandel härstädes och komma att bedrifva samma
affär med gemensam ansvarighet under firma. Lysekil i Januari 1889. Holst &
Swanberg.” (BN 1889-01-10/KJ)

1889-01-15

”Rannsakning om mordbranden i Lysekil 30 sept 1888. Detta mål förekom
till fortsatt behandling denna dag. Häktade såsom misstänkte för delaktighet i
mordbrandsanläggningen äro som bekant egarinnan af det nedbrunna huset
enkan Betty Christensson samt stenhuggaren Lars Magnus Svensson från
Lindesberg.
Svensson hade till idag erinradt sig innehållet af breflappen, som Betty i början
af oktober lemnat på kyrkogården. Hans uppgift om innehållet stod i skärande
strid med hvad Betty förut berättat.
Häktade Betty Christensson vidhöll sin förra uppgift, med tillägg att hon
lemnat lappen till Lovisa Andersson med begäran att hon skulle framlemna
densamma. Denna nekade att göra det utan lade lappen på kyrkogårdsmuren.
Betty vidhöll fortfarande, att hon för en okänd gummas räkning, som dock flera
gånger lemnat diverse ladugårdsprodukter hos henne, på postkontoret i Lysekil
inlemnat ett rekommenderadt bref till Göteborg. Qvittot härpå hade hon lemnat
tillbaka, inneslutet i en lapp. Hon hade tydligt sett, att gumman stoppat qvittot
på sig. Något annat postqvitto hade hon aldrig haft i sin vård.
Domaren häradshöfding Björkman upplyste Betty om att ett postqvitto hittats
under madrassen i den säng, hon begagnat den tid, hon bodde hos enkan
Edman.
Betty fann det nu möjligt, att gumman, medan Betty var i köket för att
ombestyra kaffet hade lagt postqvittot på sängen och att detta sedan fallit ned.
Den af Betty omtalade lappen, hvari qvittot skulle varit inneslutet, fanns ej om
det hittade qvittot.
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Vittnet Lovisa Andersson (förut hörd) förnekade att hafva lagt förut omnämde
bref på kyrkogården utan hade enkan Christensson sjelf gjort det och genom en
harskning gifvit Svensson tecken derom.
En annan gång hade han och Betty träffat Svensson tillfälligtvis. Betty och han
hade då gått afsides. Betty hade då sagt till Svensson, att det var tråkigt att de ej
kunde hålla ihop, utan motsade hvarandra vid polisförhören. Hon skulle deraf,
enligt egen utsago, ha haft mycket obehag.
Vitnet förnekade att hafva åt Betty hemtat någon fotogén onsdagen före
branden. Lampan var då till hälften fyld med olja, så att något inköp af fotogén
ej varit behöfligt, då Betty morgonen derpå skulle resa bort.
Vitnet Amalia Johansson (förut hörd) hade dagen efter branden samtalat med
häktade Svensson. Denne sade sig då hafva känt, att lösegendomen var
försäkrad. (Lovisa Andersson vitsordade denna uppgift). Vitnet hade vid
samma tillfälle förklarat sig ej vilja hafva ett sådant brott på sitt samvete.
Svensson hade då gifvit henne ”en blick”.
Lovisa Andersson påminde sig att Svensson frågade henne om hon vågade
ligga ensam i huset, sedan enkan Christensson rest. ”Det kunde komma någon
och bära henne i sjön”. Detta kunde möjligen varit en uppmaning åt henne att
flytta från gården.
Hustru Ekberg från Göteborg var fullt öfvertygad att det anonyma bref med
inneliggande 25 kr hon mottagit från Lysekil, varit från Betty.
Upprepade gånger före branden hade Betty för vittnet uttryckt önskan att flytta
från Lysekil till Göteborg, emedan hon ej trifdes i Lysekil.
(Ordföranden fann denna Bettys önskan underlig, då huset enligt Bettys egen
uppgift, var ett så kärt minne efter hennes aflidne man).
Vitnet Ekberg hade i Bettys rum i enkan Edmans gård hittat ett postqvitto till
”Hanna Ekberg, Göteborg”
Då vitnet Lovisa Andersson åtta dagar före branden flyttat till Betty hade hon
frågat om hon finge hänga sina kläder å stora gården. Betty hade ansett, att det
kunde anstå dermed, tills hon komme tillbaka från sin resa. På tal om eldsvåda
hade Betty trenne gånger frågat Lovisa, om hon vore rädd för eldsvåda.
Betty erinrade sig denna fråga, men visste ej att hon upprepat den fler gånger.
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Betty påstod vidare, att verandanyckeln hängde på en spik i stora huset.
Hufvudnyckeln hade hon lemnat till Lovisa Andersson. Denna vitsordade att
hon mottagit nyckeln. Hon hade aldrig lånat ut den. Senast
lördagseftermiddagen före branden hade hon varit inne i stora huset, men då ej
märkt någon oregelbundenhet.
Svensson förklarade sig hafva vetat, det verandanyckeln fanns i stora gården,
och nekade för att hafva gått in verandavägen.
Hustru Julia Henriksson hade af sin man hört, att denne sett Svensson gå in i
huset öfver verandan. Vitnet hade sjelf 17 oktober vid middagstid mött Betty,
som påstod sig ”leta efter en katt”. Betty kunde ej, enligt egen uppgift, sofva af
oro och ängslan.
Amalia Kristensson hade tillsammans med hustru Ekberg i Bettys säng hittat
meranämnda postqvitto.
För flere vitnes hörande uppskjöts målet till 2 februari.” (BN 1889-01-15/KJ)
1889-01-19

”Bouppteckning. De, som hafva ouppgjorda affärer med aflidne
hemmansegaren Nathanael Andersson i Berga, Lyse socken, böra sådant
anmäla före eller senast den 25 dennes kl. 10 f. m. då bouppteckning derstädes
kommer att förrättas. Lysekil och Skal den 15 Januari 1889. Gust. Andersson,
anmodad förrättningsman.” (BN 1889-01-19/KJ)

1889-01-22

”Lysekils tullkammares berättelse, öfver ortens handel, näringar och rörelse
samt tullbevakning för år 1888 är af följande lydelse: Köpingens folkmängd
uppgår nu till omkring 2.000 personer. Inflyttningar ske fortfarande och nya
bygnader uppföras.
Handelsrörelsen är fortfarande liflig och nya köpmän inflytta. Omkring 20
öppna salubodar finnas inom köpingen, hvarifrån ankomma under sommaren
vid badtiden flera främmande handlande, som hålla öppna salubodar och göra
intrång i härboende köpmäns rörelse.
Handtverkare finnas här af mångahanda slag. Icke obetydlig handelsrörelse
drifves här genom uppköp af allehanda landtmannaprodukter. Utom annan
spannmål uppköpes här omkring 20.000 tunnor hafre.
Genom uppköp af skarpsill, som förädlas här till ansjovis, drifves en betydlig
fabriksmessig rörelse, och hundratals äldre och yngre medlemmar af samhället
hafva deraf goda arbetsförtjenster.
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Då skarpsill för denna rörelse icke fångas i tillräcklig mängd här på kusten,
nödgas köpmännen att i Norge uppköpa skarpsill och förädla den till ansjovis
för att kunna tillfredsställa ingående beställningar. Ansjovis afsättes till både
in- och utländska orter.
Sillsalterirörelsen bedrifves här i betydligt omfång. Under höstens rika sillfiske
ha säkert inom köpingen insaltats 10.000 tunnor, som bör gifva en god
behållning, då inköpet af sillen varit särdeles billigt. Saltad och torkad fisk
uppköpes äfven och afsättes uppåt landet. Något storsjöfiske idkas ej af
köpingens invånare. Stenhuggeri finnes äfven inom köpingen – i dess närhet
finnas många dylika – hvarifrån en mängd sten utskeppas till ut- och inrikes
orter.
På ön Malmö drifves ett större stenhuggeri och finnes der äfven sliperi och
poleringsfabrik.
På ön Grötö inom köpingens område finnes en guanofabrik, men under sista
hälften af året har der icke drifvits rörelse.
En större badinrättning, som eges af ett bolag, finnes äfven inom köpingen.
Denna inrättning har mycket bidragit till köpingens framåtskridande, deraf har
en stor del af dess invånare en god arbetsförtjenst.
I år har badinrättningen varit besökt af omkring 1.500 personer.
Många af köpingens invånare idka fraktfart på utrikes orter, dels med egna dels
såsom skeppare och besättningar å fartyg från andra orter.
Bränvinsförsäljningsaktiebolaget har under året gjort en god förtjenst hvaraf en
betydlig del kommit kommunen till godo.
Inrikes trafiken. Till köpingen hafva under året ankommit i inrikes sjöfart 65
fartyg om 2,026,89 tons.
Från köpingen hafva under året afgått 197 fartyg om 4.228 tons i dylik sjöfart
med och dels utan förpassning, men alla försedda med årspass. Dessa fartyg
hafva dels hitfört, dels härifrån affört allehanda landtmannaprodukter och
handelsvaror. En stor del af hitförseln har också bedrifvits med mindre
farkoster under 10 tons.
Största delen af inrikes trafiken bedrifves dock med ångfartyg, deraf 7 under
året gjort reguliera turer mellan Göteborg, Strömstad, Uddevalla och Lysekil
samt hitfört och härfrån affört allehanda handelsvaror jemte passagerare.
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Utrikes trafiken. År 1888 hafva vid Lysekils tullkammare utklarerats 471
fartyg och båtar om 37.142 tons, hvilka afgått till följande orter och tillhört
nedanstående nationer:
…” (BN 1889-01-22/KJ)
1889-01-24

”Salteriverksamheten i Lysekil har, såsom den af förra numret meddelade
tullkammarberättelsen synes, denna sillfiskesäsong tagit stor omfattning. En
god del af den saltade sillen går till Ryssland. Sålunda utfick i söndags med
ångaren ”Tirfing” med last till nämnde land af 3.000 tunnor saltad sill, hälften
från Källviken och hälften från konsul G. S. Sundberg i Lysekil, hvilken förut
äfven exporterade sill med ”William”.” (BN 1889-01-24/KJ)

1889-01-24

”Annons, Augusta Elofsson rekommenderar sin i Lysekil öppnade
Läderhandel. Försäljer till billiga priser, Sulläder, flera sorter, Smorläder, d:o
d:o, Hästläder, Rossläder, koläder, Plattläder, Bindsulläder etc. Äfvensom
skomakeriartiklar, Hudar och skinn uppköpes. Hudar och skinn emottagas för
beredning.” (BN 1889-01-24/KJ)

1889-02-02

”Hus i Lysekil å egen friköpt tomt och med fördelaktigt läge är till salu på
ytterst förmånliga villkor, om köpare snart anmäler sig. Afkastar i hyra 10
procent af köpeskillingen, som till det allramesta får innestå mot inteckning.
Brandförsäkringspremien betald för tio år, af hvilka ännu 6 återstå. Vidare
meddelar Fr. Carlson, Lysekil.” (BN 1889-02-02/KJ)

1889-02-05

”Införseln till Lysekil under januari månad utgjordes af 8,554 hl salt, 4.500 hl.
stenkol, 27.940 kg salt sill.
Från Lysekil utfördes samma månad 1.630.000 kg färsk sill och 1.880.000 kg
salt sill.” (BN 1889-02-05/KJ)

1889-02-05

Fredagen den 8:de dennes kl. 12 p. d. låter Lysekils kommun genom auktion på
stället ovillkorligen försälja huset N:o 32 Gamla Strandgatan härstädes. Huset,
som innehåller 3:ne rum, kök och vedbod under tegeltak, får tillträdas genast,
och skall vara från stället bortfört före den 15 nästa mars, emedan tomten skall
afrödjas.
Om godkänd säkerhet ställes lämnas 3 månaders anstånd med betalningen.
Lysekil den 2 Februari 1889. Lars Ödman. (BN 1889-02-05/KJ) [Anm: Dagens adress
skulle ha varit Gamla Strandgatan 42C. Huset rivs troligen vid årsskiftet 1889-1890, se Arvid
Sandells kommentarer till sin karta över Gamlestan 1892.]

1889-02-07

”Från Lysekil meddelas Bohusläningen: Garnsillfisket har sedan tre veckor
tillbaka upphört i häromkringliggande orter. Vadfisket, som nu är det enda som
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här bedrifves, är mindre gifvande. Sillen som nu fångas, är magrare och af
sämre beskaffenhet äro den som fångats före jul.” (BN 1889-02-07/KJ)
1889-02-09

”Ovillkorlig försäljning av Garfveri. Genom offentlig auktion, på stället
Fredagen den 15 nästa Mars kl. 12 p. d. försäljes den afl. Fabrikör M. Carlsons
dödsbo tillhöriga i Lysekil fördelaktigt belägna garfverilägenheten, bestående
af ett större boningshus med 9 rum, 2:ne kök och salubod, ett mindre diti med
3:ne rum och kök och salubod, ett mindre dito med 3:ne rum och kök, 2:ne
garfveriverkstäder med inmurade 21 st kar och en större utkustbyggnad,
innehållande stall och flera bodar samt stor torkvind.
I denna lägenhet har i långa tider drifvits en stor och lönande garfveriaffär som
fortfarande pågår, och kan i en driftig egares hand ännu mera utvidgas, den
försäljes nu enligt af egare fattat beslut ovillkorligen för att få boet slututredt.
Betalningsvillkoren tillkännagifvas före utropet. Närmare upplysningar lemnas
på begäran af undertecknad. Lysekil den 26 Januari 1889. Lars Ödman.” (BN
1889-02-09/KJ)

1889-02-09

”Önskas köpa. Räfskinn, alla slags Hudar, Tagel, Koppar, Messing, Jern m.m.
H. Margolinsky, Lysekil, Kungsgatan 7.” (BN 1889-02-09/KJ) [Anm: Dagens adress
är Kungsgatan 18A.]

1889-02-12

”För hemfridsbrott ha af kronolänsman Nielsen i Lysekil häktats och i går till
kronohäktet i Uddevalla införpassats stenhuggaren Sven Edv. Andersson, äfven
Vesterlund kallad, från Elfsborgs län samt smeden Lars August Holmgren från
Kronobergs län.” (BN 1889-02-12/KJ)

1889-02-12

”I Lysekils hamn, lågo i fredags ångarne Vestkusten”, ”Viken” och
Gripenstedt”.
Lysekils hamn är som bekant under storm föga lämplig till ankarplats. Båtarne
kunna ej förtöjas, utan måste ligga på svaj, d. v. s. endast för ankar. När
snöstormen i fredags började och nådde sin höjdpunkt vid 4-tiden
eftermiddagen måste ”Vestkusten” och ”Viken” söka nödhamn vid
Fiskebäckskil, enär de ej kunde berga sina båtar vid Lysekils brygga.
”Vestkusten” fick sina frikultar krossade. För ångaren ”Gripenstedt” sprungo
trossar och två ankarkettingar.” (BN 1889-02-12/KJ)

1889-02-12

”Annons. Segelmakeriarbeten utföres fort och billigt af Joh:s Lindbom,
Lysekil. Segelduk & Tågvirke finnes till fabrikspris.” (BN 1889-02-12/KJ)
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1889-02-23

”Från domstolarne. För misshandel och hemgång stod stenhuggaren Karl Emil
Strömgren från Lysekil, född i Kalmar län, idag åtalad af kronolänsman
Nielsen.
Strömgren medgaf utan tvekan att han 9 februari efter ordvexling med
stenhuggaren Gustaf Larsson slagit denne för ögonen med en bränvinsbutelj, så
att denna gick sönder och Larsson erhöll flera sår. Lyckligtvis blefvo dock
Larssons ögon oskadade.
Vidare bekände han, att han 22 december i fjol med axeln brutit upp dörren till
Mjölnaren Johanssons hus. Han hade där sitt spisställe och skulle spisat sin
sista qväll der, men nekats inkomma.
Åklagaren hade dessutom tilltalat honom för det han förlidet år utsläppt en
person ur Lysekils finka.
Betty Berntsson vitnade, att Strömgren 22 december under svordomar yrkat, att
blifva insläppt i mjölnaren Johanssons hus, der blott vitnet och husmodern voro
inne. Då han nekats detta ”puttade” han upp dörren, hvarefter fruntimren
sprungit sin väg.
Målseganden Johansson berättade att dörren var dålig och gaf efter för ringa
tryck. Han afstod från ansvarsyrkande, emedan Strömgren ständigt uppför sig
ordentligt i hans hus.
Stenhuggaren P. O. Olsson, boende hos hustru Snäll, hade 9 februari haft besök
af Larsson och Strömgren m. fl. Larsson och Strömgren hade först under sämja
brutit arm. Larsson hade dock till sist blifvit ond, emedan Strömgren nekade att
gifva honom så mycket brännvin han önskade. Det hade blifvit ordvexling och
gräl. Vitnet hade gått emellan för att afstyra slagsmål, men af Larsson blifvit
kastad mot dörren. Vitnet hade gått ut på ett ögonblick. Vid återkomsten hade
Strömgren och Larsson stått midt emot hvarandra. Den förre hade varnat
kamraten för att fortsätta grälet. Larsson hade dock gifvit med sig och fick så
buteljen mellan ögonen med sådan stor kraft att några glasskärvor råkat Olsson
och tillfogat honom flere sår. Larsson hade af sällskapet varit mest öfverlastad
och hade börjat grälet, påstod vitnet.
Stenhuggaren A. V. Vestblad hade äfven varit närvarande vid samma tillfälle
och vitsordade äfven han att grälet tillkommit genom Larssons kitslighet.
Detsamma intygade stenhuggaren K. F. Ryman. Denne hade af egen kännedom
och af andras utlåtande funnit Strömgren vara en hygglig karl.
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Strömgren yrkade på att få sin dom.
Åklagaren deremot begärde uppskof till 8 mars, hvilket bifölls. Åklagaren skall
då vara försedd med all bevisning.” (BN 1889-02-23/KJ)
1889-02-23

”Mordbranden i Lysekil. stenhuggaren L. M. Svensson och enkan Betty
Kristensson, häktade såsom misstänkte för att ha vållat eldsolyckan i
Kristenssons gård i September i fjol, stodo i dag under fortsatt rannsakning.
Båda nekade fortfarande för att delaktighet i mordbranden.” (BN 1889-02-23/KJ)
Hemmansägaren Olof Andersson i Träleberg hade efter branden frågat Betty
Kristensson, om hon var viss om att få ut assuransen. Betty hade ansett att det
dermed icke var någon fara. Betty hade yttrat, att det såg ut som vore det
mordbrand. Men hon hade deri ingen delaktighet. Andersson hade vidare frågat
om hon hade en i Uddevalla (icke nämt något namn) som skulle hjelpa henne i
händelse att krångel skulle uppstå.
Betty bestred icke dessa yttranden. På grund af vid föregående rannsakningar
aflagda vittnesmål hade man anledning tro att makarne Jakobsson i Uddevalla
hade sig åtskilligt bekant rörande enkan Kristensson och eldsvådan. Betty
bodde hos dem efter de första rannsakningarna.
Dessa hade derför till idag inkallats, men nekade för hvarje närmare kunskap
om förhållandena. Jakobsson trodde sig möjligen under samtal med Betty
hafva yttrat, att vid ett så svårt brott, som ifrågavarande, vore starka bevis af
nöden. Jakobsson sade sig icke hafva samtalat med Betty i enrum eller öfver
hufvud mycket samtalat med henne. Hvarken han eller hans hustru hade några
upplysningar i saken att lämna.
För vidare bevisnings anskaffande uppsköts målet till 7 mars kl. 12 middagen.”
(BN 1889-02-23/KJ)

1889-02-26

”Mordbranden i Lysekil. E. o. notarien N. von Zweigbergk har förordnats att
handlägga mordbrandåtalet mot häktade stenhuggaren L. M. Svensson och
enkan Betty Christensson vid de rannsakningstillfällen v. häradshöfding Oscar
Björkman är upptagen med Lane samt Tunge, Sotenäs och Sörbygdens härads
vårting.” (BN 1889-02-26/KJ)

1889-02-26

”Annons. I anseende till afflyttning från stället, låter sjökaptenen Herr O. H.
Zimmerman i Lysekil genom offentlig auktion, som på stället förrättas
Onsdagen och Torsdagen den 13 o 14 instundande Mars, med början hvarje
dag klockan 10 f. m., försälja: dels fastigheten huset n:o 31, beäget i Kyrkvik,
med rymlig friköpt tomt och fördelaktigt läge för uthyrning till badgäster, i
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närheten af Lysekils välkända badinrättning, täckt med tegel på bräder, indelt i
4 rum och kök, 4 garderober samt tambur och veranda på undra botten; 5 rum
och kök, tambur, 5 garderober och en särdeles prydlig balkong på öfra botten,
äfvensom vind ofvanpå. Källarvåning med 1 rum och kök, jemte i öfrigt stort
utrymme med vatten- och afloppsledningar, allt i utmärkt skick. Fastigheten är
intecknad i Hypoteksföreningen för Sveriges städer, för 6000 kronor, hvilket
betydligt underlättar handandeln, äfvensom 1/48:del i barkskeppet Maria och
all den värdefulla lösegendomen, bestående af bättre och tarfligare möbler,
husgerådssaker af hvarjehanda, glas och porslin, kokkärl, linne och sängkläder
m. m. 2:ne snygga rodd- och segelbåtar samt 2 utmärkta maskinmanglar. Andel
i kyrkviksbryggan medföljer fastigheten. Allt med betalningsvillkor som före
utropet tillkännagifves. Fastigheten säljes klockan 12 första dagen. Lysekil &
Skal 14 februari 1889. Efter anmodan, Gust. Andersson.” (BN 1889-02-26/KJ)
1889-02-26

”Enligt vid sammanträde med fordringsegarne uti afl. Fabrikör M. Carlsons
härstädes dödsbo fattadt beslut, kungöres härmed, att de som ännu icke utlöst
sina beredda lädervaror, kunna få lösa desamma Lördagen den 2 Mars från kl.
10 f. m. till 2 e. m. Allt som då icke lösas försäljes ovilkorligen för erhållande
af arbetslönen genom offentlig auktion, som på stället förrättas den 15 nästa
Mars kl. 11 f. m.
Samma dag efter försäljningen af fastigheten jemväl en lådfack och öfrigr
boinrede, rn kokspis med kopparreservoar, en stor inmurad malmpanna, div.
dubbelfönster samt en symaskin. Lysekil den 14 Februari 1889. Lars Ödman.”
(BN 1889-02-26/KJ)

1889-02-28

”Annons. Auktion i Lysekil. Tisdagen den 5 Mars kl. 11 f.m. låter nu
upplösta vadlaget, kalladt Krabbane vid Lysekils fiskbrygga försälja allt
nämnde vads tillbehör, bestående af båtar med segel, hvaraf en är så godt som
ny, passande till garnbåt, flera trossar och draggar, lantärnor, vadbod, vadräkor,
brygga m. m. Betalningsvilkoren tillkännagifvas före utropet. Lysekil den 28
Feb. 1889. E. B. Lycke.” (BN 1889-02-28/KJ)

1889-02-28

”Våning till uthyrning i Lysekil. från den 1:ste April uthyres öfra våningen i
huset n:o 30 vid Kungsgatan, bestående af 5 rum, kök, tambur och nödiga
uthus, samma våning som nu innehafves af Doktor Landelius. Uppgörelse sker
med egaren. G. H. LYCKE.” (BN 1889-02-28/KJ)

1889-02-28

”Skomakeriarbetare! 2:ne skomakerilärlingar som äro något kunniga i yrket,
samt en god fransarbetare som vill åtaga sig att lägga upp klackar erhålla
genast varaktig kondition hos undertecknad. Lysekil den 26 Februari 1889. O.
A. Olsson.” (BN 1889-02-28/KJ)
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1889-02-28

”Ensamjungfru, kunnig i finare såväl som enklare matlagning, van vid
ordning och renlighet, samt försedd med goda rekommendationer, kan få plats
den 24 April hos Konsul V. E. Mollén, Lysekil.” (BN 1889-02-28/KJ)

1889-03-02

”Gatstensslagare erhålla varaktigt arbete hos Magnus Radhe, Lysekil.” (BN
1889-03-02/KJ)

1889-03-04

Lysekils kommuns första fullmäktigesammanträde som egen kommun äger
rum i skolan vid nuvarande Stora Kyrkogatan. Skolans lokaler används för
möten fram till år 1895. (Knuth Hansson, sid 157)

1889-03-05

”Såväl nya som begagnade Silltunnor samt Tunnband försäljes billigt af Aug.
Lysell, Lysekil.” (BN 1889-03-05/KJ)

1889-03-07

”Från Lysekil ha utgått 1 mars ångaren ”Columbia” med 180.000, 2 mars
ångaren ”Nordkap” med 200.000 samt 4 mars ångaren ”Lindesnääs” med
250.000 kilogram färsk sill, allt till England. H.T.” (BN 1889-03-07/KJ)

1889-03-07

”På begäran af flera delegare uti Skeppet ”Messina” varder sammanträde
härmed utlyst att hållas på hotell Lysekil Lördagen den 16 dennes kl. 12
middagen för att öfverenskomma och besluta om nämnde fartygs försäljning.
Lysekil den 2 Mars 1889. Aug. Lysell.” (BN 1889-03-07/KJ)

1889-03-07

”Delegarne uti Skeppet ”Constance” kallas till sammanträde å Hotell Lysekil
onsdagen den 20 dennes kl. 12 middagen. Lysekil 4 Mars 1889. Aug. Lysell.”
(BN 1889-03-07/KJ)

1889-03-07

”Raritet! Väl utförda Fotografier af Kronprins Rudolf af Österrike och den
sköna baronessan Vetsera kunna nu erhållas mot insändande af En kr. 10 öre
för båda franco. –fr. Chr. Landebergs Fotografiska Atelier, Lysekil.” (BN 188903-07/KJ)

1889-03-07

”Genom fri och öppen auktion, som förrättas i huset N:o 36 Kyrkvik Onsdagen
och torsdagen den 20 och 21 dennes, med början hvarje dag, kl. 11 f. m. låta
arfvingarne efter aflidne gårdsegaren J. P. Johansson i Lysekil försälja hela
hans efterlämnade väl vårdade lösöresbo, bestående af: guld, silfver, nysilfver,
koppar, malm- och jernsaker, glas och porslin, många fina och ordinära möbler
af alla slag, duktyger och linne, många goda sängkläder, deraf nämnes cirka
200 kg fjädrar och 4 st tagelmadrasser, den aflidnes gångkläder samt en
myckenhet husgerådssaker af diverse slag. Lysekil den 4 Mars 1889, Lars
Ödman.! (BN 1889-03-07/KJ)
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1889-03-09

”Mordbrandsåtalet i Lysekil, förevar i dag åter till rannsakning. Häktade
stenhuggaren Lars Magnus Svensson och enkan Betty Christensson nekade
fortfarande för all delaktighet i eldsolyckan den 30 september i fjol.
Tvänne inkallade vittnen hade intet af vigt att meddela.
Betty Christensson begärde att blifva försatt på fri fot.
Åklagaren kronolänsman Nielsen, även ombud för de intresserade
brandförsäkringsbolagen, begärde uppskof till 28 mars kl. 12 midd. Och att
tvänne till idag inkallade vittnen vid vite skulle åläggas att närvara
rannsakning. Rätten biföll denna begäran.
Enkan Christensson qvarhålls i häktet.” (BN 1889-03-09/KJ)

1889-03-09

”En lång meritlista har stenhuggaren Karl Emil Strömgren från Lysekil,
hvilken häktats för misshandel mot stenhuggaren Gustaf Larsson och hemgång
hos mjölnaren Johansson. Dessa förseelser både erkändes af Strömgren och
styrktes av vitnen vid föregående rättegångstillfälle. De vitnen, som då hördes
angående misshandeln, tycktes vara ense om, att Larsson gifvet egentliga
upphofvet till grälet.
Ett par vitnen, som idag inkallats, kunde ej taga på sin ed att så icke var fallet,
emedan de varit ifrån sällskapet en tio minuters tid och kommit tillbaka, först
när slaget med brännvinsbuteljen var gifvet.
Åklagaren, kronolänsman Nielsen, har redan förut tilltalat Strömgren för att
denne vid något tillfälle utsläpt en person från Lysekils finka.
I dag gjorde åklagaren icke mindre än fyra nya ansvarspåståenden å Strömgren,
nämligen för det denne
1) på våren 1887 med knif skurit arbetaren Hilmer Larsson på öppen gata i
Lysekil;
2) I maj samma år varit öfverlastad och fört oljud å allmän landsväg och vid
afföringen till häktet gjort så våldsamt motstånd, att fem personer måste anlitas
för att föra honom i arrest;
3) sistlidne sommar öfverfallit och misshandlat en lam apotekare å allmän
landsväg och afklädt denne nära nog inpå bara ktoppen, och
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4) en dag i november eller december förlidet år öfverfallit och misshandlat
målaren Oscar Rundgren, då denne låg och sof.
I första punkten medgaf Strömgren att han med handen slagit Larsson för
munnen. Underläppen hade spräckte mot en tand. Saken dem emellan hade
uppgjorts i godo och Strömgren hade köpt plåster att läka såret med.
Andra anklagelsepunktens riktighet medgafs likaledes, men förklarade
Strömgren att han gjort motstånd, emedan ingen polis var tillstädes och han
icke ansåg sig behöfva medfölja civila personer.
Tredje anklagelsepunkten förklarade Strömgren så att han och en ridknekt en
qväll på sommaren träffat apotekaren på landsvägen i en för offentligheten
mindre lämplig situation. Apotekaren hade varit betydligt öfverlastad.
Svaranden hade knuffat till honom så att han ramlade omkull. Något vidare
hade icke gjorts.
Fjärde anklagelsen förnekade Strömgren.
På åklagarens begäran uppsköts rannsakningen till 28 mars, då åklagaren skall
vara försedd med all bevisning i målet.
Tre vitnen, som till idag inkallats, men icke infunnit sig, ålades vid 25 kronors
vite att närvara vid nästa rannsakning.” (BN 1889-03-09/KJ)
1889-03-19

”Annons. Ankare! Twenne ankare, brukbara, men i pris ej öfverstigande 25 á
30 kr, önskas köpa, äfvensom 60 á 70 meter ketting. V, E. Mollén, Lysekil,”
(BN 1889-03-19/KJ)

1889-03-19

”God arbetsförtjänst! Den så mycket omtyckta och lätthuggna Polygonstenen
finnes nu åter att få huggen uti Wallbodalens Stenhuggeri.
Hvarje arbetsför menniska, kan utan föregående praktik förfärdiga sådan sten
med en medelförtjänst av kr 1.50 per daf. Efter uppnådd större färdighet stiger
den dagliga förtjänsten till 2 á 3 kr. vid nu snart förestående större skeppningar
beredes äfven god arbetsförtjänst, med 25 öre per timme. Man hänvände sig till
Förman Johnsson i stenhuggeriet eller med skriftliga förfrågningar direkt till
mig. V. E. Mollén, Lysekil.” (BN 1889-03-19/KJ)

1889-03-23

”Fältspat!!! På undertecknads egor finnes till salu en myckenhet vacker
fältspat, belägen å hemmanet Fiskebäck, 1/8-dels mil från köpingen Lysekil
och alldeles invid Gullmarsfjorden med egen lastageplats och djupt vatten.
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Vidare meddelar undertecknad egare. Fiskebäck, Lysekil den 20 Mars 1889.
Fr. Nilsson.” (BN 1889-03-23/KJ)
1889-03-30

”Beställningar af allt hvad till snickeriarbeten hörer; Husbyggnader, Dörrar,
Fönster, Bodinreden, Verandor, Balkonger, Möbler m. m. utföres med
noggrannhet och skyndsamhet samt till ytterst billiga priser. Berndt Olsson
Co, Snickare, Kungsgatan n:o 29, Lysekil.” (BN 1889-03-30/KJ)

1889-03-30

”Mordbranden i Lysekil.
Härför häktade enkan Betty Christensson och stenhuggaren Lars Magnus
Svensson försäkrade sig icke hafwa något att tillägga till sina föregående
berättelser.
På fråga af åklagaren, kronolänsman Nielsen, förnekade Svensson, att någonsin
mellan honom och Betty samtalet förts på en möjligen kommande eldsolycka i
Bettys gård. Ej heller kunde Svensson erinra sig, att sådant samtal förts mellan
Betty och en gumma Anna Britta, som ofta varit hos Betty och tycktes, enligt
Svenssons åsikt, stå på förtrolig fot med henne.
Betty Christensson förklarade sig hafva sagt hvad hon visste. Hon bestred alla
vittnesmålen.
Påvisad af domaren e. o. notarien Zweigbergk, det frävka och hårda i sitt sätt,
förklarade sig Betty vara hvarken fräck eller hård. ”Det var hennes rätt att
försvara sig, då hon icke var skyldig till något ondt”.
Gumman Anna Britta, som var hemma i Tegneby, förklarade sig Betty känna
ycket väl. Hon hade ofta samtalat med henne, alldenstund hon sommartiden
brukade logera hos Betty. Men aldrig, försäkrade Betty, hade de talat om en
möjligen kommande eldsolycka. Det kunde nog händt, att hon för henne,
liksom för många andra, nämnt sin afsigt att fara till Göteborg, ty det hade varit
hennes verkliga afsigt, då hon der lätteligen kunde få sin son i snickarelära.
Som vittnen hördes konsul Aug. Lysell, jungfrun Kristina Abrahamsson och
arbetaren Olof Nilklaason, inkallades af åklagaren, samt fanjunkaren K. N.
Broberg, inkallad af häktade Svensson.
Kristina Abrahamsson sade sig känna Betty sedan lång tid tillbaka som en
häftig, men eljes rättskaffens människa. Vitnet som är i tjenst hos fru Hvasser
på Fiskebäckskil, hade derstädes träffat Betty på morgonen före hemresan från
Flatö. Vitnet hade sagt sig vid resa förbi Lysekil hafva undrat hvar Bettys gård
var belägen. Den häktade förklarade sig då ovillig att från bergen visa
Abrahamsson sin gård. Uppkomna på bergen, hade Betty pekat på den ena
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gården efter den andra och nämnt deras ägare. Sin egen gård kunde Betty
deremot icke urskilja, hvilket hon med henne att förmoda, det huset brändt.
Detta hade hon upprepat flera gånger. Vitnet hade på skämt yttrat, att då ha väl
stenhuggare burit bort det. Betty hade, enligt Abrahamssons uppfattning, varit
mycket orolig och tankspridd. En gång hade hon till och med yttrat, det ”hon
tänkte på något annat”.
Betty kom ihåg sammanträffandet med vitnet Abrahamsson, men påstod sig
icke hafva kunnat från Fiskebäckskil utpeka huset i Lysekil. dertill voro hennes
ögon för svaga.
Abrahamsson erinrade sig äfwen att Betty klagat öfver dryga skatter i Lysekil
och yttrat, att hon möjligen komme att flytta till Stockholm.
Betty vitsordade riktigheten, men det hade blott varit skämt.
Konsul Lysell uppgaf att han 3 april 1888 hade som afbetalning på en skuld
erhållit 100 kr och 30 i samma månad ytterligare 10 kr. Derefter hade ingen
afbetalning af hennes skuld egt rum.
Med påpekande häraf, framhöll åklagaren det osanna i en förut af Betty lemnad
uppgift, det hon skulle tagit dessa penningar af de medel, hon uppburit af årets
badgäster. Dessa kommo långt senare.
Apotekaren Niklasson hade varit Svenssons värd 14 dagars tid före dennes
häktning. Svensson brukade på den tiden, påstod vitnet, ofta vara ute om
nätterna. Den natt, eldsolyckan inträffade, hade Svensson kommit hem först
efter det elden var släckt. Något vidare hade sig vitnet icke bekant.
Fanjunkaren Boberg, skulle enligt Svenssons påstående hafva sett den häktade
alldeles öfwerlastad qvällen före eldsvådan. Detta förnekade Boberg, med så
mycket större visshet, som han då varit af ett olycksfall bunden vid sängen.
Häktade Svensson och Betty Christensson begärde att blifva försatta på fri fot.
Åklagaren deremot begärde uppskof med målet till 15 April kl. 12 middagen.
Häradsrätten fann sig icke kunna bifalla de häktades begäran. Uppskof
lemnades till utsatta tiden, då åklagaren skall vara med all sin bevisning
försedd, vid äfventyr att intet vidare uppskof lemnas.” (BN 1889-03-30/KJ)
1889-03-30

”Ännu ett brott, Stenhuggaren Karl Strömgren från Lysekil, som förut
tilltalats för icke mindre än sju förseelser mot allmän lag, fick idag ännu ett åtal
mot sig.
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Åklagaren tillvitade honom nämligen att han förliden sommar kastat en ölbutelj
mot stenhuggaren Sven Pettersson, så att ölet och glasskärvorna yrde om
honom. ingen skada hade emellertid uppstått. Senare på kvällen skulle
Strömgren stått i försåt för och med lifsfarligt vapen, troligen knif, förföljt
Pettersson.
Strömgren erkände att han kastat ölflaskan. Det hade ej varit hans afsigt att
träffa Pettersson, ty i så fall, påstod den häktade, hade han ej kunnat förfela sitt
mål, eftersom de suto vid samma bord. Han skulle blott stämma Pettersson,
emedan denne retats en längre stund. På qvällen hade Strömgren velat tala med
Pettersson för att göra upp affären i godo dem emellan, men denne hade då
flyktat. Strömgren sade sig vid det tillfället hafva varit obeväpnad.
I fråga om påstådda misshandeln mot den lame apotekaren Göransson, medgaf
den häktade nu öfver sin förra berättelse, att han vårdslöst tagit tag i dennes
byxor, så att dessa antagligen gingo sönder.
Hvad de öfriga tilvitelserna beträffade, hade Strömgren intet att tillägga.
Sju vittnen hördes.
Drängen J. H. Johansson hade en måndagsmorgon på en gata i Lysekil hittat ett
par sönderrifna byxor, och senare på dagen sett en hatt upp i ett träd. Dessa
klädesplagg skulle hafva tillhört apotekaren Göransson.
Poliskonstapeln A. Vinberg hade icke funnit häktade Strömgren ”obeskedlig”.
Men väl hade den häktades kamrater klagat öfwer honom, då han varit
öfwerlastad.
Kusken P. S. Lindholm hade varit med Strömgren vid Göranssonska affären.
Strömgren hade dragit apotekaren, som satt i en å gata mindre vanlig ställning,
vid benen ett stycke utefter gatan. Intet ord eller utrop hade hörts. Sedan skulle
Strömgren efter egen berättelse, hafwa träffat Göransson och huggit ännu ett
tag i byxorna.
Strömgren vitsordade riktigheten af vitnesmålet.
På begäran af åklagare uppsköts målet till 15 april kl. 1 em. Tre vitnen ålades
vid 50 kr vite att då infinna sig, och åklagaren skall inkalla den bevisning, han
vill framföra.” (BN 1889-03-30/KJ)
1889-03-30

”Tillkännagifvanden för våren och sommaren.
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Beställningar å Markiser, Persienner och Tält af P. Ericssons & C:is i Göteborg
välkända oöfverträffliga fabrikat, emottagas af Gustaf Widbom Lysekil.” (BN
1889-03-30/KJ)

1889-04-02

”Tvenne hustomter å Utsikten i närheten af Lysekil, å hvilka finnas god
tillgång på vacker granit till stenfot och källare. Köpare hänvände sig till
undertecknad. Lysekil den 29 mars 1889. O. B. Jonsson.” (BN 1889-04-02/KJ)

1889-04-02

”Sillsalteri. En välbelägen salteriplats i närheten af Lysekil med stort utrymme,
finnes till arrende billigt, på längre eller kortare tid, på de s.k. ”Håskär”, med
till platsen hörande manhusbyggnad som äfven kan få köpas om reflekterande
vända sig till Carl Backman, Lysekil.” (BN 1889-04-02/KJ)

1889-04-06

”Auktion, I anseende till afflyttning från stället, låter Fröken Albertina
Johansson i Lysekil, genom offentlig auktion, som på stället förrättas Onsdagen
den 17 dennes, med början kl. 11 f. m. försälja boningshuset n:o 50
Kungsgatan med friköpt tomt nära sjön, med fri utsigt och särdeles passande
för sillsalteriaffär, indelt i 4 rum, kök och 3 garderober på undra botten, 3 rum
och kök, 2 garderober och balkong på öfra botten rymlig källare under huset,
allt nytt och i godt skick, täckt med tegel, på bräder, jämte uthus.
Brandförsäkrat i Bolaget för yio år. Intecknat i Hypoteksföreningen för
västkustens städer, hvilket betydligt underlättar handeln. Vid samma tillfälle
försäljes jemväl hela möblemanget jemte husgerådssaker och sängkläder m.m.
Fastigheten säljes kl. 12 å dagen, med vilkor som före utropet bestämmes. Å
lösegendomen lemnas betalningsanstånd 1:ste nästa September för kände och
vederhäftige inropare. Lysekil & Skal den 4 April 1889. Efter anmodan, Gust.
Andersson.” (BN 1889-04-06/KJ)

1889-04-06

”Beställningar af allt hvad till snickeriarbeten hörer, såsom Husbyggnader,
dörrar, Fönster, Bodinredning, Verandor, Balkonger, Möbler m. m. utföres med
noggrannhet och skyndsamhet samt till ytterst billiga priser. Berndtson, Olsson
& Co. snickare Kungsgatan n:o 29, Lysekil.” (BN 1889-04-06/KJ)

1889-04-06

”Varning. Son min hustru Christina Börjesson i December månad förlidet år
mig ovetande afvikit från orten och lär vistas i Fredrikstad i Norge, så
meddelas härmed, att jag på dessa skäl icke betalar de skulder som hon ikläder
sig, då äktenskapsskillnad är begärd hos häradsrätten, hvilket härmed
tillkännagifves.
Lysekil & Pettersberg den 2 April 1889. H. J. Börjesson.” (BN 1889-04-06/KJ)

1889-04-13

”Entreprenadauktion. Anläggande af cirka 36 famnar lång kajmur, med
omkring 8 fots höjd och bakfyllning till ungefär 30 fots bredd, kommer att
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utbjudas å entreprenadauktionen, som förrättas å härvarande ångbåtsbrygga,
Torsdagen den 18 dennes kl. 12 middagen. Ritning å arbetet finnes tillgänglig
hos och alla nödiga upplysningar meddelas af Herr J. O. Wallentin. Vilkoren
uppgifvas vid auktionstillfället. Kommunalnämnden förbehåller sig rätt att
antaga eller förkasta skeende anbud. Lysekil den 10 April 1889.
Kommunalnämnden.” (BN 1889-04-13/KJ)
1889-04-18

”Telefonnätet i Lysekilstrakten. Från Lysekil skrifves till Göteborgs
Aftonblad: Härvarande telegrafstation kommer i juli att förflyttas till annan
större och tidsenligare lokal, med hvilken då antagligen samtidigt blir
telefonnät med centraltelestationen, del för att förbinda köpmännen sins
emellan, dels för att sätta dem i förening med under Lysekils telegrafstation
hörande telefonorter, såsom Grafwarna, Smögen, Malmön och Örn. Af dessa är
Smögen en mycket betydande fiskeort på vestkusten. När den i k.
propositionen föreslagen nya telefonlinjen ”Uddevalla-Göteborg” med
afstickare åt Venersborg och Öxnered, väl blir färdig hoppas man att
telefonförbindelsen mellan Lysekil och Uddevalla endast blir en tidsfråga samt
att på ett eller annat sätt, antingen genom enskildes medverkan eller statens
mellankomst, en kabel blefve bygd öfver Gullmarn. Derigenom skulle en väg
blifva öppnad till det storartade telefonnät (öfver 20 stationer som utgår från
Varekils centralstation å Orust).
Sillaffärerna med dessa orter och Lysekil äro äfven synnerligen lifliga. Såsom
fiskeort är Lysekil visserligen icke af någon jemförelsevis större betydelse,
men i egenskap af afsättningsort spelar platsen deremot en betydande roll.” (BN
1889-04-18/KJ)

1889-04-18

Tullförvaltare Gustaf Emil Bundsen avlider.
Tullinspektorsbefattningen i Lysekil tas tills vidare över av kontrollör Jonas
Albert Ölund från Uddevalla. (SDB 1860-2016)

1889-04-25

”Tillkännagifves att min ömt älskade make, Handlanden Julius Wallin, efter ett
långvarigt lidande stilla och fridfullt afled härstädes fredagen den 19 dennes,
kl. 6 f. m. i en ålder af 50 år, 3 månader och 5 dagar, djupt sörjd och saknad af
mig, 7 barn, en åldrig moder, syskon samt öfriga slägtingar och vänner. Lysekil
den 20 April 1889. Charlotte Walin, född Åsberg.” (BN 1889-04-25/KJ)

1889-04-27

”Verktygssmed, kunnig och van vid härdning och hvässning af
stenhuggeriverktyg, erhåller genast plats vid Vallbodalens Stenhuggeri. V. E.
Mollén, Lysekil.” (BN 1889-04-27/KJ)

1889-04-30

”Mordbranden i Lysekil. Rannsakning i målet emot stenhuggaren L. M.
Svensson och enkan Betty Christensson i Lysekil, häktade såsom misstänkte att
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hafva anlagt branden i den sistnämdes gård i september förlidet år fortsattes
idag. Båda vidhöllo, förnekande all delaktighet i branden, sina förut lämnade
uppgifter.
Betty Christensson uppräknade på begäran de saker, mest klädesplagg och
sängkläder, som blifvit räddade undan elden. Förteckningen härå stämde icke
fullt överens med hvad förut härom omvittnats. Till i dag för tredje gången
inkallade enkan Kristine Edman trodde rent af att inga gångkläder gått
förlorade, hvilket Betty ville göra troligt. Äfven flera gångkläder än Betty
uppgifvet hade enligt enkan Edmans förmenande blifvit räddade.
Vidare intygade enkan Edman på sin ed att det annonyma bref, hvilket kommit
hustru Ekberg i Göteborg tillhanda och hvari voro inneslutna 25 kronor samt
löfte om mera, blott hustru Ekberg visste att tiga, vore skrifvet af Betty
Christensson. Vitnet styrktes häri, sedan postqvitto om aflemnad
rekommenderad försändelse till hustru Ekberg påträffats i den säng, Betty
begagnat, medan hon bodde hos vitnet.
Enkan Edman, som påstod sig hafva grundlig kännedom om Betty
Christenssons affärsställning, ansåg att denna i längden varit ohållbar. Första
lagsökning skulle hafva åstadkommit krasch. Vitnets åsigt var ”att om icke
Svensson kommit i huset skulle det stått ännu”.
Efter Svenssons häktning hade vittnet helt rättframt frågat, hur det skulle gå om
Svensson erkände. Betty förklarade det vara alldeles likgiltigt, emedan en
häktats talan vore af noll och intet värde. Edman medgaf, att i den framställda
frågan vore nedlagd en antydan att Betty möjligen var medveten att
eldsolyckan skulle inträffa.
Magasinsförvaltaren Aug. Olsson ansåg i likhet ett förut hört vitne, att Bettys
gård varit värd 4.000 kr.
På Bettys begäran hade inkallats ingeniör John Hjelmgren att äfven han vitna
om gårdens värde. Denne sade sig hafva tillsammans med ombudet för
”Skandia” handlanden Carlsson i Lysekil och snickaren Olof Andersson i
Kyrkevik värderat enkan Christenssons hus i och för brandförsäkrings
erhållande. De tre hade ansett gården, stora och lilla huset tillsammans värda
5.080 kr. Vid värderingen hade intet afdrag gjorts för husets ålder, utan hade
man blott enligt praxis beräknat kostnaden för dess uppförande. Vitnet medgaf
likväl att vid sådan värderingsförrättning var det vanligt att sätta värdet så högt
man möjligen kunde försvara.
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Åklagaren anmälde till protokollet att enligt hans åsigt var åsatta värdet för
högt.
Rannsakningen uppsköts härefter för flere vitnens hörande till 20 maj.
Svenssons begäran att blifva försatt på fri fot afslogs.
Målet mot stenhuggaren K. E. Strömgren i Lysekil för diverse lagbrott före var
härefter.
Några vitnen hade icke kunnat kallas. Däremot hade från provisorn Göransson
i Mölndal imlemnat fullmakt till kronolänsman Nielsen att föra talan hvad
angick misshandeln å Göransson. Denne fordrade i ersättning för sina
sönderrifna kläder 13 kr., vilket godkändes af svaranden.
I fråga om stölden från stenhuggaren Pettersson, förnekade svaranden
Strömgren att hafva begått den. Han hade fått låna 5 kr. genom att han sedan
illa uttryckt denna affärstransaktion hade förut hörda vittnena fått åsigten att
Strömgren tillgripit penningarna. ”Hon hade stämts på sina egna ord”.
Även detta mål uppskjöts till den 20 maj.” (BN 1889-04-30/KJ)
1889-05-02

”Tvenne nyktra och ordentliga skräddaregesäller erhålla förmånligt arbete hos
A. Wennerlund, skräddaremästare, Lysekil.” (BN 1889-05-02/KJ)

1889-05-16

”Född, En son, Lysekil den 13 Maj 1889, Anna Radhe född Sundberg, Magnus
Radhe.” (BN 1889-05-16/KJ)

1889-05-16

”Större strejk bland stenhuggare i mellersta skärgården?
Från Lysekil ingår underrättelse till oss, att en större strejk bland stenhuggarne
utefter hela kusten är i görningen.
Vid Hjelmedals stenhuggeri har hela styrkan, 100 man, nedlagt arbetet. I
tisdags qväll inkommo arbetarne vid Lysekils stenhuggeri till dess innehafvare,
herr Magnus Radhe, med en skrifvelse, deri arbetarne förklarade att de, ”efter
sammanträde med ombud från samtliga stenhuggerier öfwerenskommit att
nedlägga arbetet” tills de få äskad löneförhöjning.
Arbetsgifvaren, herr Radhe, tillfrågades om han ville bevilja dem förhöjning
med 1 kr pr qvadratfamn.
Svaret blef att icke ett öres förhöjning kunde beviljas samt att de, som ville
fortsätta arbetet måtte gå till bergen följande dag, eljes vore det slut med deras
arbete.
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Med kännedom om den högt uppdrifna aflöning, arbetarne i
stenhuggeribranschen lyckats förskaffa sig, förefaller oss strejken – såvida
andra orsaker till missnöje ej förefinnas, hvarom vi icke ega underrättelse –
något oförklarlig. En skicklig stenhuggeriarbetare, lär kunna förtjäna på ackord
ända upp till 5 kr per dag.
Stenhuggarne torde dock icke kunna tillbringa en vecka utan arbete, enär de
icke åtnjuta någon allmännare kredit och enär de äro få, hvilka af sina stundom
ganska stora förtjenster aflägga något för kommande dagar.” (BN 1889-05-16/KJ)
1889-05-16

”Bouppteckning
I anseende till förestående bouppteckning efter afl. Herr Tullinspektoren G. E.
Bundsen å Lysekil, torde de, som med boet hafva oafslutade affärer sådant
anmäla till någon af undertecknade före den 1 nästa Juni. Lysekil den 10 Maj
1889.
Magnus Radhe
L. T. Wessberg
Gust. Andersson
Lysekil
Käringön
Lysekil & Skal”
(BN 1889-05-16/KJ)

1889-05-21

”Stenhuggarestrejken i bohuslänska skärgården.
Vi meddelade förra numret att tre af de större stenhuggeriegarne i mellersta
skärgården sammanträffat för att rådgöra om åtgärder till srejkens upphörande.
Man meddelar oss, att dervid beslutits gå arbetarnas önskningar till mötes i så
måtto att löneförhöjning med 50 öre pr qvadratfamn skulle beviljas. Som
bekant begärde arbetarne i förstone 1 kr. det återstår att se, huru
stenhuggeriarbetarne ställa sig gent emot detta erbjudande.
Strejken, mycket vidtomfattande, lär hafva uppkommit derigenom, att mindre
stenhuggeriägare, som erhållit en jemförelsevis stor leveransbeställning från
Lund, sökt locka arbetare från de större stenhuggerierna. Dessa, som i följd
häraf ansett sig ega trumf på hand ansågo tillfället lämpligt till begäran om
löneförhöjning och så utbröt strejken.” (BN 1889-05-21/KJ)

1889-05-21

”Sjelfständigt apotek i Lysekil.
Den stora och framåtgående köpingen i mellersta bohuslänska skärgården eger
icke sjelfständigt apotek, utan endast s. k. medikamentförråd, sorterande under
apoteket ”Lejonet” i Göteborg.
Den nämnde innehafvaren af medikamentsförrådet i Lysekil utarrenderar
detsamma till qvalificerad person mot 4.000 kr årligen – ett litet nätt extra
bidrag till de stora inkomster, som vid moderapotekt i Göteborg inflyta. Och
hela besväret, som den göteborgske innehafvaren har för dessa 4.000 kr., består
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uti att mottaga och qvittera pengarne. Nettoförtjänsten årligen vid
medikamentförrådet i Lysekil lär uppgå till minst 7.000 kronor, hvadan nog
icke blifvande innehafvare af sjelfständigt apotek i köpingen skall behöfva
befatta sig, som skett, med försäljning af bageri- och bokbinderiartiklar eller
cigarrer som biförtjenst. Ett apoteks skötsel kräfver nog helt sin man.
Medicinalstyrelsen lär nu och i skrifvelse till konungens befallningshafvande i
länet hafva infordrat utlåtande från såwäl länstyrelsen som från Lysekils
innevånare beträffande önskligheten af ett sjelfständigt apotek i den nämnda
köpingen. Kommunalfullmäktige, som förehaft ärendet till behandling, ha på
det lifligaste förordat inrättandet af ett sjelfständigt apotek – och utan
sjelfständigt apotek – och utan trifsel kommer sådant till stånd.
Sökandens till erhållande af privilegium på detta nya brödstycke varda nog
många.” (BN 1889-05-21/KJ)
1889-05-21

”Mordbrandsmålet från Lysekil förevar idag ånyo. De båda häktade,
stenhuggaren Lars Magnus Svensson och enkan Betty Christensson, bedyrade
fortfarande sin oskuld till eldsvådans uppkomst.
Tio vitnen hördes, hvaraf två på Bettys Christenssons begäran.
John Olsson i Berg hade någon dag i början af oktober träffat Betty
Christensson i Fiskebäckskil och på tal om eldsvådan frågat henne om ej
möjligen någon anlagt elden. Denna hade då häftigt vändt sig bort, svarande:
”fråga den som bäst vet det”. betty hade enligt vitnets uppfattning sett konstig
ut.
Betty vidgick hufvudsaken af nämnda samtal och förklarade sin häftighet då
hafva varit en följd af hennes stora sorg öfver olyckan.
Ynglingen Oskar Viktor Olsson hade i skrift samma vitnesmål som förra vitnet.
Stenhuggaren P. O. Håkansson hade vid branden helt hastigt sett Svensson och
dervid icke kunnat förmärka att denna varit rusig eller nedsmutsad.
Sistnämnda vitnests hustru berättade att hon muntligen gjort hyresavtal med
Betty några dagar före branden. Vid eldsolyckan hade en del sång- och
gångkläder butits till vinets bostad.
Hustru Elin Hansson hade vid något tillfälle frågat Betty om hon ämnade
bygga på den afbrända tomten. Betty hade svarat, att hon ej skulle göra det, ty
grannarne voro så elaka. Hon skulle i stället fara till Amerika uppgaf hon för
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vitnet. En annan gång hade Betty frågat Hansson om hon ville mottaga till
förvaring litet penningar. Denna begöran afslogs. ”Kan jag få säga att jag fått
låna litet penningar af dig? hade Betty då frågat. Äfven detta nekades.
Gustaf Svensson i Lilla Bräcke hade af en Sofi Olsson i samband med tal om
eldsvådan hört yttrandet, det vore väl om hvar ville tiga för sig”. Hvaraf hade
vitnet kommit att tro, det Sofi Olsson hade sig något närmare bekant om
eldsvådan.
Amalia Berntsson från Flatö, inkallad af Betty för att omvitna det hon delgifvit
Betty den sjuka systerns önskan att få träffa Betty, förnekade att hafva kommit
med sådant budskap. Bettys sjuka syster hade icke ens vetat det vitnet skulle
fara till Lysekil.
På åklagarens begäran rannsakningen till 3 juni kl. 4 e.m.. De häktades begäran
att blifva satta på fri fot afslogs.” (BN 1889-05-21/KJ)
1889-05-21

”Stenhuggaren Karl Emil Strömgren från Lysekil fick idag sin dom i de tio
mot honom ställda åtalen:
1) för misshandel mot stenhuggaren Gustaf Larsson, hvilken Strömgren slagit i
ansigtet med en brännvinsbutelj: 2 månaders fängelse;
2) för olofligt inträngande i mjölnaren Johanssons hus: 30 kr i böter;
3) för att hafva uttagit en i Lysekils häkte intagen person: frikänd på grund af
bristande bevisning;
4) för våld mot stenhuggaren Hilmer Larsson: 10 kronors böter;
5) för fylleri, oljud och våldsamt motstånd mot polis påskaftonen 1887: resp.
10, 15 och 25 kronors böter;
6) för gröfre misshandel mot en ofärdig badgäst, apotekaren Göransson: 1
månads fängelse;
7) för våld mot målaren Oskar Rundberg: frikänd på grund af bristande
bevisning;
8) för höjande af vapen mot stenhuggaren Sven Pettersson: 25 kr böter;
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9) för stöld af 5 kronor från Sven Pettersson (enligt Strömgrens uppgift hade
prngarne erhållits med målsegandens goda minne): frikänd genom bristande
bevisning, samt
10) för misshandel mot Håkan Andersson: 15 kr i böter.
I ett för allt skall Strömgren undergå tre månaders fängelse och i böter erlägga
140 kr eller i stället för de senare undergå ytterligare 17 dagars fängelse.
Strömgren förklarade sig nöjd.” (BN 1889-05-21/KJ)
1889-05-25

”Lediga tullinspektorstjänsten i Lysekil, sökes af uppsyningsmannen C. F.
Bäckström i Mönsterås, C. R. Svensson i Ljugarn, J. Meurling i Vestervik,
biträdande kammarskrifvare Th. K. Lang i Karlshamn och L. Bollin i
Helsingborg, öfveruppsyningsmannen J. Wengel i Göteborg, W. Strömberg i
Haparanda, A. Lyzell i Åhus och K. A. E. Ljungqvist i Landskrona.” (BN 188905-25/KJ)

1889-06-04

”Mordbranden i Lysekil. Rannsakning med häktade Betty Christensson och
stenhuggaren Lars Magnus Svensson från Lindesberg företogs i dag. Åklagaren
representerade brandförsäkringsbolagen.
De häktade vidhöllo sina förut lämnade uppgifter och påstod sig intet i öfrigt
hafwa att tillägga. Fem vitnen hördes.
Hustru Sofia Olsson sade sig hafva för fyra år sedan sammanträffar med Betty.
På tal om en då nyligen timad eldsvåda hade Betty yttrat, att folk i allmänhet
bära sig mycket dumt åt, när de anlägga mordbrand.
Hon, Betty, skulle deremot bära sig bättre åt – hvilket Gud bevare henne för –
någon gång skulle antända sin gård. Vid ett senare besök hade Betty uttryckt
rädsla för eldsvådan.
Karl Karlsson på Flatö, hörd upplysningsvis på grund af att han var gift med
Bettys syster, sade sig aldrig hafva ombedt Betty att helsa på systern och visste
ej om denna sändt något sådant bud. Betty hade dervid i en medhafd korg blott
haft en paletå och några bröd jemte kaffe och socker.
Betty försäkrade dock fortfarande, att korgen inneslutit de af henne förut
uppgifna klädesplaggen.

Nyhetsbrev 27 20220301.doc

25

På åklagarens begäran uppsköts målets vidare handläggning till 12 juni kl. 11 f.
m. Rätten ålade åklagaren att då ingå med slutpåståenden, alldenstund vidare
anstånd med målets slutliga afgörande ej meddelas.
Svensson har nu setat häktad på ransakning sedan första dagarne af oktober
1887 och Betty sedan medio af november.” (BN 1889-06-04/KJ)
1889-06-13

”Mordbrandsmålet i Lysekil afgjordes i går af Tunge m. fl. häradsrätt, som
icke på förebragta bevisningen ansåg sig kunna fälla till ansvar de såsom
misstänkta för mordbranden häktade enkan Betty Christensson från Lysekil
och stenhuggaren Lars Magnus Svensson från Lindesberg. På grund af de
många för dem besvärande omständigheterna som kommit i dagen, stäldes de
dock under framtiden.
Svensson och enkan Christensson qvarhållas tills vidare i häktet i afvaktan på
utslag från hofrätten.” (BN 1889-06-13/KJ)

1889-06-15

”Annons, Lysekils Privatskola för gossar och flickor öppnas åter den 1 sept.
Närmare meddelanden lemnas af skolans föreståndare. Fil. kand. And.
Nordeman. Kyrkvik n:o 12.” (BN 1889-06-04/KJ)
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1889-06-22

Lysekil.
På de resande som nu dagligen strömma hit måste det utan tvivel göra ett allt
annat än angenämt intryck att vid landstigningen i det prisade Lysekil mötas av
en anblick av så ruskigt slag som här sig ter.
Det är på det högsta att beklaga att entrén till köpingen så vanvårdas som nu är
fallet, särdeles som man jämför det ypperliga sätt varpå badhusområdet skötes.
Icke nog med att de ofantliga magasinerna är till sitt yttre av ett utseende som
bör komma den resande att tro att hela köpingen är en samling baracker, utan
den lukt som genom de öppna dörrarna uttränger därifrån, väcker hos honom
betänkliga farhågor.
Kontrasten mellan det sätt varpå de olika makterna, badhusdirektionen och
köpingens styrelse härutinnan uppfatta sina plikter mot icke allenast
badgästerna utan även sig själva, är så påfallande att den icke kunnat undgå att
väcka uppmärksamhet och ogillande hos envar.
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En insändare till Lysekilsbladets förra nummer påpekade i halvt skämtsamma
ordalag det oskickliga i att brunnen i parken ej var övertäckt.
Saken är emllertid av alltför svår natur för att icke tarva ett allvarligt ord från
redaktionens sida, och vi kan efter gjord observation på stället icke annat än på
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det högsta förvåna oss över det – indrigast sagt – oförsvarliga i att låta å en så
mycket trafikerad passage finnas ett så livsfarligt ställe, utan att något görs för
olägenhetens avhjälpande.
För äldre personer och vid ljusan dag är det lätt att undvika faran, men för barn
och sedan det mörknat kan det vara ganska svårt för att nu icke tala om huru
lätt en främling vid en spatsertur kring parken sent en afton kan fastna i ett
sådant giller.
Vi hoppas att denna påpekan skall vara nog för vederbörande, som bör
påminna sig att den som gräver en grop för andra lätt kan falla däri själv.
--Då nu den varma årstiden tycks på allvar ha inträtt uppmanar vi envar husägare
att noga ställa sig sundhetsnämndens föreskrifter till efterrättelse, så att Lysekil
må behålla det goda rykte för renlighet och snygghet som det lyckats att
förvärva sig. Nämnden kommer att under veckans lopp åter göra en runda
genom köpingen och är vi förvissade, att den ej kommer att ha något
överseende, där något kan vara tt anmärka.
För övrigt torde envar, som kan ha någon anmärkning att göra mot nämnda
föreskrifters efterföljd att genast därom göra anmälan hos ordföranden i
nämnden eller någon av dess ledamöter för rättelses vinnande. (Lysekilsbladet
1889-06-22 via Rustan Gandvik)

1889-06-22

”Till Handelstidningen skrifves: Kommunalfullmäktige i Lysekil hade hos
höga vederbörande anhållit om att tullinspektionen derstädes måtte blifva
utvidgad till fullständig tullkammare.
Denna begäran har nu på grund af infordrat utlåtande på det kraftigaste
tillstyrkts af Lysekils tullinspektion. Dels har nämligen fraktfarten på Lysekil
mångdubblats under de senaste åren, dels förekomma allt som oftast
trakasserier och obehag på grund af att tillinspektionen ej kan utan särskild
tillåtelse från tullkammaren i Uddevalla behandla tullpliktiga varor.
På detta senare skulle flerfaldiga exempel kunna framdragas.
En norsk skeppare anlände häromdagen till Lysekil med last af krut och
stubintråd från Fredrikstad. I fraktlistan stod angivet att krutet var af norsk
tillverkning. För stubintråden deremot fanns ingen tillverkningsimport utsatt.
Den var sålunda af utländsk – måhända svensk – tillverkning. Krutet kunde
alltså fritt ilandföras, men stubintråden måste tullbehandlas, och detta kunde
endast ske i – Uddevalla. Norrmannen skulle då nödgas segla hela den långa
och besvärliga farleden upp till denna stad endast för några bundtar stubintråds
skull.
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Hellre än att göra detta begärde han per telegraf, att lasten skulle få
tullbehandlas i Lysekil. Detta kunde tullkammaren dock ej bevilja förr än
tullinspektionen afgifvit sitt utlåtande och sålunda dröjde det ett par dagar
innan lasten kunde lossas. Härutaf led naturligtvis skepparen betydlig förlust.”
(BN 1889-06-22/KJ)

1889-06-22

1889-06-22

”Spirituosaförsäljningen i Lysekil är nu ordnad så att bränvinsbolaget
derstädes öfvertagit fru Nordvalls rättighet och lager mot, som det säges,
20.000 kronors löses för rättigheten och lagret.” (BN 1889-06-22/KJ)
”Anmälde brunns- och badgäster. I Lysekil.
Bokh. Knut Hillman,
Löjtnant Carl A. Lundgren,
Fröken Karolina Börjesson och
Rektor C. J. Winkrans, alla från Göteborg,
Hofrättsfiskal C. W. Kjellin, Jönköping,
Handelsresanden S. Svensson, Eskilstuna,
Målare A. Nicklasson, Vestergötland,
Handlandene J. Fallqvist, Kristinehamn,
J. H. Andersson, Brevik,
Hofrättsauskult B. Grönfeldt, Björneborg,
Inspektor E. Streklenert, Jönköping,
Grufförvaltare E. Larsson, Nora Bergslag,
Med d:r K. Linroth med familj, Stockholm,
Stationsinspektor J. A. Essén, Storå,
Bankkassör F. Langelius, Stockholm,
Doktor D. C. Gille, Ånimskog,
Landtbruk. G. Andersson, Skal,
Friherrinnan R. Ramsay, Upsala,
Fröken H. Svensson, Vestmanland,
Läroverksadj. J. A. Karlsson, Malmö,
Baron D. A. Stjerncrona, Halland, fräken A. Ifvarsson, Åmål,
Friherrinnan A. Cederström med familj, Fredriksland,
Landtbruk. A. Bryngelsson, Bollebygd,
Hr. K. Pettersson, Vermland,
Järnvägsinspektör J. H. Weijdling, Nerike,
Godsegare L. M. Carlsson, Södermanland,
Kommisarie S. T. Gedda, Liared,
Banktjensteman A. Wallin, Södertelje,
Banktjensteman E. Wikström och
Kassör M. Andersson, Jönköping,
Läroverksadj. C. J. Dalin, Stockholm.”
(BN 1889-06-22/KJ)
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1889-06-22

”Annons. Fin arbetshäst. Ett sju år gammalt fux-sto önskas bortbytt mot en ej
öfver 6 år till ridning och lättare körsel passande häst. Man hänvände sig till
Gust. Richter, Lysekil.” (BN 1889-06-22/KJ)

1889-06-25

”Pass på! Onsdagen den 3 instundande Juli kl. 12 å dagen försäljes genom
offentlig auktion i Lysekil afl. Herr Tullinspektoren G. E. Bundsens sterbhus
tillhörige båtar, näml. Tulljakten, 1 roddsnipa och 1 eka samt böcker, mot
vilkor som före utropet tillkännagifves. Lysekil & Skal den 19 Juni 1889. E. a.
Gust. Andersson.” (BN 1889-06-25/KJ)

1889-06-29

”Anmälde brunns- och badgäster. I Lysekil
Herrar S. Weinberg,
Lichtenberg,
Axel Johansson,
Öfverstelöjtn. L. Reutersvärd m. fam.,
Ing. J. M. Nilsson,
Frk. Nilsson,
Fru Emma Aron m. familj,
Frk. Lova Larsson, alla fr. Göteborg,
Jernv.tjenst. J. H. Weiding, Nerike
Fru A. Hummelin, m. fam., Stockholm,
Fru Amanda Bergfalk, Lysekil,
Grossh. J. H. Scharp m fam.,
Öfverlär. J. Bergman,
Fil. D:r Arvid Lindhagen, alla fr. Stockholm,
Fru N. Gullström m fam, Vermland,
Frk, Bertha Karlsson, Eslöf,
Frk Karolina Andersson, Ramsberg,
Hrr Lasse Ljungqvist,
Thomas Ljungqvist,
Frk. Janna Ljungqvist, Jönköping,
Lantbr. Anders Larsson, Bollebygd, hr C. B. Andersson, Örebro,
Bankkamrer E. Wikström,
Källarmäst. S. M. Sjöberg, Östersund,
Bokh. Axel Lindqvist, Eskilstuna,
Handl. O. Olsson, Kristinehamn,
Kontraktspr. J. V. Geijer m fam., Frändefors,
Frk. E. Berggren, Lund,
Köpman Carlsson, Stockholm,
Landskamrer Högström m. fru, Örebro,
Trafikch. Lindqvist m fam, Stockholm,
Kapt. Hallberg, Skellefteå,
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Grossh. A. R. Wavrinsky m fam., Stockholm,
Stud. A. v. Platen, Skåne,
Bankkassör G. N. Nordberg, Malmö,
Kontorschefen G. Hansson,
v- häradshöf Claes Vestman o.
frk Elisabeth Vestman, Stockholm,
v. häradshöf. O. Björkman, Sammeröd,
v. konsul V. E. Mollén m. fru, Lysekil,
läroverksadj. Aug. Bystedt, Sundsvall,
frk. Ingrid Edling, Stockholm,
insp. E. Jonsson, Vestergötland,
friherrinnan S. v. Otter m. son, Kristianstad,
fru Maria Werner m. fam. Linköping,
fru:a Anna Jansson och
Hedda Lindskog, Vestergötland,
Sjökapt. James Pihl, Lysekil,
Fru Emma Norman m dotter, Malmö,
Postm. G. Rydeberg, Grästorp,
Konsul Aug. Lysell, Lysekil,
Frk. Elin Högberg, Bohuslän,
Frkn Charl Gjötberg,
Blenda Wallin,
Fru Ottilia Hörman,
Urmak. Jensen,
Sjökapten A. Lycke och
Herr Janne Hansson, alla från Lysekil,
Läroverksadj. Claes Essén, Skara,
Fil. kand. Anders Uppgren, och
Stud Henrik Brandt fr. Lund,
Kapten J. Strandberg fr. Östergötland,
Summa 153.”
(BN 1889-06-29/KJ)

1889-07-06

LYSEKILS TIDNING N:o 1.
”Annons, Restaurant aux Bains. Table dote á kr 1:50 (3ne rätter och
brännvinsbord) alla dagar kl. ½2 – 5 e.m. a la Carte väl sorterad.
Större och mindre middagar och Supeer serveras propert, fermt och billigt.
Så kallad sjukmat tillagas på beställning, äfven för afhemtning enligt särskild
matsedel.
Servering uti hemmet kan bekommas och serviser utlånas.
Lysekil i Juli 1889. Högaktningsfullt FRANS MAGNUSSON
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Annons HOTELL BERGFALK, Lysekil, OBS. Särskilt propert kafé med
piano och biljard-salong finnes för slutna sällskap och rekommenderas i ärade
badgästers åtanka. A. G. BERGFALK.
A. G. BERGFALKS MANUFAKTURHANDEL rekommenderas i benägen
hågkomst. Genom fördelaktigt inköp försäljes: Kaffe och socker samt
bomullsgarner och bomullsväfnader till billigaste priser hos A. G. Bergfalk.
Blomsterbouquetter erhållas efter beställning vackrast och billigast hos C. M.
Lindebäck. Trädgården mellan Nya och Gamla köpingen.
Logen ”Fast Vänskap” har nöjet redovisa öfver, genom följande Herrar,
välvilligt lemnade medel, såsom bidrag till en mindre ”kammarorgel”
A. H. Malm
5 kr
G. J. Sundberg
10,
J. Jonsson
5
R. Duff
5
Fr. Carlsson
5
P. F. L.
3
WiW
5
Magn. Radhe
5
B. E. Mollén
5
N. J. Nielsen
5
A. G. Bergfalk
5
Aug. Lysell
3
N. Hällgren
2
N. O. Nordström
2
C. Lilliehöök
2
Hjalmar Holst
2
Carl Olsson
2
V. E. Mollén
10
Gust. Hansson
2
Carl Backman
1
A. W.
50 öre
Summa
80 kr 50 öre
Undertecknade tillåta sig i logens namn härmed uttrycka dess stora tacksamhet
till ofvannämnda, och hoppas vi att glädjen öfwer dessa välvilligt lemnade
bidrag må kasta sitt återsken på dess gifvare.
Lysekil i juli 1889. Kommittén.»
(Lysekils Tidning 1889-07-06/KJ)
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1889-07-06

«Annons. Hotell Lysekil, Restauration med verandor, centralt belägen emellan
båda badhusen, rekommenderas hos ärade bad- och sommargäster
Goda Viner och Spirituosa till moderata priser.
Spisgäster per månad eller kortare tid, äfwensom hel inackordering mottages
till billigaste priser.
Hotellets vaktmästare träffas alltid vid ångbåtarnes ankomst.
I Parkens kafé serveras alla sorters kolsyrade drycker, vin och finare spirituosa,
kaffe, thé m.m.
Beställningar å s. k. kafferep vid utflygter mottagas med tacksamhet.
Lysekil i Juli 1889. L. Gjötberg.
Annons. Skodon! Största lager i Lysekil af alla sorters Herre-, Dam- och
Barnskodon rekommenderas af undertecknad till försäljning i min butik i
gamla köpingen midt emellan Kyrkogatan och fiskbryggan.
Smärtingskor solida och eleganta, af egen tillverkning. Beställningar och
reparationer utföres på dagen; solidt arbete i förening med billigaste priser
utlofvas. Lysekil i Juli 1889. O. A. Olsson, Gamla köpingen.
Annons. Dekorering af Bleckplåt (G. Flodins patent) till Ansjovis- och
Conservburkar, finare Skyltar m.m. utföres fort, väl och till billigaste pris af
Lysekils Lith. Bolag, Lysekil.”
(Lysekils Tidning 1889-07-06/KJ)

1889-07-06

”Minneslista för Lysekil.
Stora badhuset hållet dagligen öppet från kl. 6 f. m. till kl. 9 e.m.
Brunnsdrickning serveras dagligen från kl. 7 f.m.
Badhuskontoret hålles dagligen öppet kl. 7 f. m. till 8 e.m.
Sjukgymnastik meddelas i badhusets gymnastiklokal alla söckendagar, för
herrar kl. ½7 -½10 f. m. och 1-2 e.m. samt för damer och barn kl. 10-1 e. m.
Badläkaren träffas i stora badhuset alla dagar kl. 10 f. m.
Distriksläkaren d:r P. F. Landelius mottager sjukbesök i Bansviks badhus
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 5-6 e. m., samt i sin bostad (Kungsgatan n:r
30) hvarje helgfri dag kl. 1-2.
Förvaltarens kontor i stora badhuset är öppet ½9-½10 f.m.
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Badkamreraren träffas på badhuskontoret från kl. ½8 f.m. till kl. 2 e. m. samt
kl. 4-8 e.m.
Bansviks badhus hålles dagligen öppet från kl. 8 f. m. 8 e. m.
Kamrerarekontoret öppet kl. 12 - ½2 samt 3-6 e.m.
Postkontoret hålles öppet söckendagar från kl.9 f. m. – 2 e.m. och 4-6 e., samt
sön- och helgdagar 9-10 f.m., 12-1 midd och 4-½6 e.m.
Telegrafkontoret hålles öppet alla dagar från kl. 7 f.m. – 9 e. m.
Bohusläns ensk. Banks afdelningskontor hålles öppet hvarje söckendag fr. kl.
11 f.m. till 1 e.m.
Sparbanken hålles öppen alla helgfria onsdagar och lördagar på f.m.
Morgonbön i societetshuset förrättas alla söckendagar kl. 8.45 f.m.”
(Lysekils Tidning 1889-07-06/KJ)

1889-07-06

”Ditt och datt.
Efter en fyraårig hvila presenterar sig nu åter Lysekils tidning inför de ärade
bad- och sommargästerna på vår klippiga kust, för våra vänner Lysekilsborna
och för öfrigt inför ”Bohusläningens” hela talrika läsekrets – detta senare
särskildt för gunstbenägne annonsörerna att beakta, då de därigenom för
samma betalning få sina tillkännagifvanden bekantgjorda inför tvänne
tidningars läsare.
Den ihållande och stränga torkan har bibringat en och annan impertinent
insändare till hufvudnumret den tron att äfven ”Lysekils tidning” skulle ”torka
in”. Misstag på person ärade insändare! Denna tidnings utöfvare utlofvar icke
mer än att vi icke utlofvat någon extra tidning annat än under badsäsongen
hvilket löfte vi också nu gå att infria. Detta om detta.
Under förutsättning att vänlighet mot oss finnes i rikt mått, tager jag välviljan
genast i anspråk och utbeder benäget öfverseende vid de brister, som
otvifvelaktigt vidlåda detta första nummer af badtidningen. Just under
förberedelserna för bladets utgifvande stötte åtskilligt på som gjorde att det
hela tillkommit under trycket af rådande brådska. Af hufvudbladets treeniga
redaktion slogs en i sitt anletes svett för kgl. M:t och kronan på
västgötaslätterna, den andra skötte som vanligt löpande göromål på byråen, och
den tredje måste, efter ett helt flyktigt besök i Lysekil hufvudstupa begifva sig
till residensstaden och öfvervara länets fornminnesförenings årsmöte,
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naturligtsvis för att öfvervaka det allt gick ordentligt tillväga bland vikväjarnes
moderna ättlingar.
Nästa nummer skola vi dock söka att få badtidningen i ett så välordnat och
innehållsrikt skick att vi kunna få täfla t. o. m. med vår fruktade konkurrent på
Lysekil, ehuru denne under hela första halfåret tagit itu med de ”för öfrigt rätt
besvärliga anordningarne”.
Som sagt, jag var i Göteborg i stället för att vara på Lysekil och der anteckna
allt hvad märkligt sig tilldragit under veckans lopp.
Jag vet således intet om de allra sista dagarnes tilldragelser i Lysekil.
Men kanske det roar läsarne att erfara litet närmare om vår
fornminnesförenings utflykt i onsdags till det gamla minnesrika Bohus ruiner
och andra ställen?
De allvarligaste förhandlingarne voro undanstökade aftonen förut. Nu voro vi,
ett halvt hundratal medlemmar, placerade ombord på ångaren ”Kungelf” och
strax efter kl. 10 på morgonen stäfvade båten uppför Göta Elfs vatten mellan de
leende stränderna. Efter ett par timmars färd kommo vi fram till Kungelf. Det
är ett stycke Rehn-landskap vi hafva framför oss. Der under den med barrskog
för cirka åtta år sedan besådda höga bergåsen ligger på en smal strandremsa
den lilla täcka staden, inbäddad i lummiga trädgårdar. Å andra sidan på
slottsholmen den gamla borgruinen, grå och dyster, men majestätisk i allt sitt
förfall. Och midt emellan forsar elfven fram, lika i alla tider, oberörd af
menniskobarnens göranden och låtanden.
Strandhugget gjordes strax utanför den i stor skala nyuppförda kexfabriken
som hotar att uttränga de beryktade pepparkakorna. Fabriken besågs från topp
till botten, likaledes den gamla träkyrkan och så bar det upp till Bohus gamla
fästning, nu delvis grusad af tidens tand (och borgarna i Kungelf), men aldrig
af fiendehand intagen.
I skuggan af murarne, der sällskapet slog sig ned i det högt växande gräset, fick
man höra detaljerna af borgens historia, berättade af rektor Holmlin. Efter
föredragets slut tågade man ned till de lummigs planteringarne vid slottets fot,
och här såg man sig till bästa det rikt dukade middagsbordet, dit göteborgare
inbjudit främlingarne. Söderboarne och nordboarne, vid skålarnes utbringande
representerade af de båda städerna Göteborgs och Uddevallas respektive
borgmästare, utvexlade artigheter sinsemellan och så steg man åter ombord för
att göra en tripp nedåt Nordreelf. De för ett tjugotal år sedan genom sällskapets
sekreterare utgräfda lemningarne af det gamla märkliga slottet på
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Ragnhildsholmen besågos, och med spänt intresse åhördes kamrer Bergs
föredrag öfver denna för cirka sju århundraden sedan grusade borg. Ifrån elfven
såg man Ytterby kyrkoruiner och i qvällningen steg man iland på
Kastellegården, der å den uråldriga klosterkullen supéen intogs hvarefter man
begaf sig på hemresa till Göteborg, der vi inträffade vid midnatt.
Under ångbåtsfärden bildade sig glada lag, som med sitt skämt fördrefvo resans
enformighet. Bland andra sutto riksdagsmannen Jöns Rundbäck och
landstingsmannen ingeniör D. W. Flobäck tillsammans med några andra och
bekikade Hisingens stränder.
”Hvad är Hisingen märkligt för?” frågades i sällskapet.
”För sina tre bäckar: Qvillebäcken, Rundbäcken och Flobäcken”, svarades det.
”Qvillebäcken är ju för närvarande uttorkad?!
”Ja, och härnäst kommer turen till Rundbäcken.”
Nobody.
(Lysekils Tidning 1889-07-06/KJ)

1889-07-06

Lysekils kommunalfullmäktige äro följande herrar:
Konsul G. J. Sundberg, ordf.
Major C. S. Lilliehöök, v. ordf.,
Konsul August Lysell,
Handl. Julius Backman,
Lotsen Emilius Hörman,
Handl. Fr. Carlsson,
Kassör N. Hallgren,
Herr Anton Öhnberg,
Fotografen M. Jacobsson,
Grosshandl. M. Radhe,
D:r P.F. Landelius,
Handl. A.G. Bergfalk,
Handl. J.B. Jonsson,
Handl. N. H. Lycke,
Herr J.A. Jonsson,
Handl. A.E. Lundberg,
Kamrer J.A. Husberg,
Kapten N. O. Lycke,
Handl. J. O. Wallentin,
Nämndeman Lars Ödman,
Herr Carl Backman,
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Handl. M. Magnusson,
Konsul R. Duff,
Kapten B. Lycke.
De sex sistnämnda utgöra desslikes kommunalnämnden, med herr Wallentin
som ordförande.”
(Lysekils Tidning 1889-07-06/KJ)

1889-07-06

”Tullinspektorsbefattningen i Lysekil.
Generaltullstyrelsen har utnämnt till inspektor i tullverket med
tjenstgöringsskyldighet tills vidare i Lysekil öfveruppsyningsnämnden vid
tullverket i Åhus Axel Robert Lyzell, född 1853.
Tullinspektorbefattningen i Lysekil har sedan Bundsens död uppehållits af
kontrollör A Ölund från Uddevalla.
Lokaltelefonnätet i Lysekil är nu som bäst under uppsättning af ingeniören Carl
Otto Kjellenberg från Stockholm.
Musiken å badorten utföres t. v. af äldre pensionerade medlemmar från ett par
musikkårer. Tisdagen 23 juli anländer emellertid herr M. Masopust med en
oktett ur Bohusläns regemente.
Kajbyggnad pågår från stora bryggan framför Mollinska magasinet och
tullinspektorsbyggnaden till konsul Sundbergs magasin. Framför tullhuset
sprängdes en kulle, hvarifrån sten och delvis fyllningsgods tages på samma
gång som platsen planeras.
Lysekils köping har nu af jordegarne förvärfvat eganderätten till stranden för
såväl stora bryggan som ofvan nämnda kajbyggnad.
Särskild musikpaviljong är uppförd i parken framför dervarande kafé.
I Bergfalkska kaféet har tillkommit en särskild och elegant inredd afdelning
för särskilda sällskap. Piano och biljardsal finnas der äfven. De på detta hotell
nedlagda stora omkostnaderna synes oss böra uppmuntras litet såväl af
köpingens styrande som badgästerna.
Rosviks hotell kallar numera herr Ahlbom sin restauration i Rehnbergska huset
För nästa sillfiske rustar man sig i skärgården med kraft och allvar. Nya
sillsalterier sticka upp som svampar ur jorden. Sålunda är herr Carl Olsson
(som ingått förlikning med köpingens bränvinsförsäljningsbolag och till
detsamma försålt sitt lager af spirituosa) i färd med att på Rinkenäs och
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Babsvik uppföra ett större salteri. Konsul G. J. Sundberg skall på Kornö
nybygga ytterligare ett salteri.
Å Käringön skall ett kapitalstarkt konsortium af skottar, under
karantänmästaren G. v Yhlens egid, anlägga ett större salteri med
ansjovisfabrik, så snart tillstånd om byggnad erhållits af regeringen. Ön tillhör
nämligen Kronan, fastän fiskare och ”andra” hafva urgammalt tillstånd att der
bygga och bo.
Å Bansvik öppnas i år tvenne nya badrum.
Ett litografiskt tryckeri är inrättadt å Lysekil af herr G. Flodin fr. Göteborg.”
(Lysekils Tidning 1889-07-06/KJ)

1889-07-06

Anmälde brunns- och badgäster i Lysekil.
Hofrättsfiskalen C. V. Kjellman, Jönköping,
Handelsresanden Sixtus Svensson, Eskilstuna,
Målaren A. Niklasson, Vestergötland,
Bokh. Knut Hillman, Göteborg,
Handl. J. Fallqvist, Kristinehamn,
Handl. J. M. Andersson, Brevik,
Hofrättsauskultanten W. Grönfeldt, Björneborg,
Löjt. C. Lundgren m fam., Göteborg,
Frk. Karolina Börjesson och
Rektor C. J. Winkrans fr. Göteborg,
Inspekt. E. Strehlenert fr. Jönköping,
Grufförv. E. Larsson, fr. Nora Bergslag,
Med d:r K. Linroth med fam., fr. Stockholm,
Stationsinspektor J. A. Essén fr. Storå,
Bankkassör F. Langelius, Stockholm,
D:r D. C. Gille, Ånimskog,
Lantbruk. G. Andersson, Skal,
Friherrinnan R. Ramsay, Upsala, komminister N. Dofsén, Vestmanland,
Handl. G. Svensson, Vestmanland,
Fröken H. Svensson, Vestmanland,
Läroverksadj. J. A. Karlsson, Malmö,
Baron D. A. Stierncrona, Halland,
Fröken A. Ivarsson, Åmål,
Friherrinnan A. Cederström m. fam., Fredrikshald,
Landtbruk. A. Bryngelsson, Bollebygd,
Hr K. Pettersson, Vermland,
Järnvägsinsp. J. H. Weijdling, Nerike,
Godsegare L. M. Carlsson, Södermanland, kommisarien S. T. Gedda, Liared,
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Banktjensteman A. Wallin, Södertelge,
Banktjensteman E. Wikström, Jönköping,
Kassör M. Andersson, Jönköping,
Läroverksadjunkt C. J. Lalin, Stockholm,
Kontr. Prost J. V. Geijer m fam., Frändefors,
Fröken E. Berggren, Lund,
Köpman Carlsson, Stockholm,
Fru Carolina Östberg, Stockholm,
Fröken Emelie Berger, Stockholm,
Landskamrer Högström m fam, Örebro,
Trafikchefen Lindqvist m fam., Stockholm,
Kapten Hallberg, Skellefteå,
Grosshandl. A. R. Wavrinsky m fam., Stockholm,
Stud. A. von Platen, Skåne,
Bankkassör G. N. Nordberg, Malmö,
Kontorschefen G. Hansson, Stockholm,
v. häradshöfd. Claes Westman, Stockholm,
fröken Elisabeth Westman, Stockholm,
v. häradshöfd. Oscar Björkman, Sanneröd,
v. konsul V. E. Mollén, Lysekil,
läroverksadj, Claes Essén, Skara,
fil. kand. Anders Uppgren, Lund,
stud. Henrik Brandt, Lund,
kapten J. Strandberg, Östergötland,
läroverksadj. August Bystedt, Sundsvall,
fröken Ingrid Edling, Stockholm,
inspektor Erik Jonsson, Vestergötland,
friherrinnan S. von Otter m. son, Kristianstad,
fru Mari Verner m fam, Linköping,
Anna Jonsson, Linköping,
Hedda Pihl, Linköping,
Fru Emma Norman m dotter, Malmö,
Postmästare G. Rydeberg, Grästorp,
Konsul August Lysell, Lysekil,
Elin Hörman, Bohuslän,
Charlotta Gjötberg, Lysekil,
Blända Wallin, Lysekil,
Ottilia Hörman, Lysekil,
Urmakare Jenssen, Lysekil, sjökapten A. Lycke, Lysekil,
Hr Janne Hansson, Lysekil,
Hr S. Weinberg, Lichtenberg,
Axel Johansson,
Öfverstelöjtnant L. Reuterskjöld m fam.
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Ingeniör J. M. Nilsson, Göteborg,
Frk Nilsson, Göteborg, fru Emma Aron m fam och
Fröken Lova Larsson, Göteborg,
Fruarna A. Hummel m. fam. Stockholm och
Amanda Bergfalk, Lysekil,
Grosshandl. J. Scharp m fam, Stockholm,
Öfverlärare J. Bergman, Stockholm,
Fil. d:r Arvid Lindhagen, Stockholm,
Fru N. Gullström m. fam. Vermland,
Fröken Berta Karlsson, Eslöf,
Fröken Karolina Andersson, Ramsberg,
Herr Thomas Ljungqvist, Jönköping,
Herr Lasse Ljungqvist, Jönköping,
Fröken Janna Ljungqvist, Jönköping,
Lantbr. Anders Larsson, Bollebygd,
Herr C. B. Andersson, Örebro,
Bankkamrer E. Wikström, Östersund,
Källarmäst. S. M. Sjöberg, Östersund,
Bokh. Axel Lindqvist, Eskilstuna,
Handl., O. Olsson, Kristinehamn,
Lektor G. R. Torngren, Uleåborg,
Grosshandl. Rob. Hernlund,
Fröken Hanna Hane, Karlstad,
Förste lärare Per Aug. Pettersson m. fru, Eskilstuna,
Fröken Anna Magnusson, Seffle,
Trävaruhandl. G. E. Lithander, Östersund,
Grosshandl. Frans Blom, Norrköping, stud Frans Gust Blom, Norrköping,
Kontrollör Axel Löfgren, Stockholm,
e. o. landskansl. J. G. Sannerberg, Mariestad,
fru Ch. Magnusson med dotter och son, Stockholm,
lektor K. F. Rådberg m. fru, Venersborg,
pastor Oskar Leon m. fru, Lund,
fru Emma Hansson, Sandvik,
fru Maechel m. dotter, Karlstad,
lantbruk. Johannes Andreasson, Dalsland,
underlöjtn. Gösta Wibom, Stockholm,
prof. K. Reinh. Geijer, Upsala,
kapten V. Rehnbinder, Linköping,
källarmäst. David Andersson, Mariestad,
fru J. Wemberg, Göteborg,
fröken Lotten Burman, Luleå,
fröken Hulda Burman, Luleå,
postexpeditör G. Sjödahl, Malmö,
Nyhetsbrev 27 20220301.doc

41

häradsh. F. H. Andrén, Jönköping,
fröken E. Isaksson, Kristinehamn,
lärarinnan Alma Svensson, Dalsland,
regementsläk. Wittlock, Vexiö,
fröken Edda Wittlock, Vexiö,
fröken E. Ekelund, Vexiö,
fru Clara Flyborg, Helsingborg,
brukspatron Artur Koch m fam., Torp,
fröken Ida Tauvon, Torp,
bankdir. E. Berggren m fam., Göteborg,
fröken M. Verner, Göteborg,
fröken A. Verner, Göteborg,
(Lysekils Tidning 1889-07-06/KJ)

1889-07-06

”Annons. LYSEKILS TIDNING, bihang till Bohusläningen, utkommer med
ett nummer i veckan under juli och augusti månader.
Lysekils Tidnings närmaste uppgift skall varda att följa företeelserna på
platsen, denna betraktad både som badort och kommun. Tidningens redaktion
skall bemöda sig att i lättsmält och angenäm form meddela underrättelser för
dagen, berättelser, kåserier, poem, aforismer m.m.
Lämpligt tillfälle beredes genom Lysekils Tidning för köpmän såväl på platsen
och bygderna deromkring som vid andra badorter att genom annonsering få
spridd kännedom om innehafvande varor. Annonspriser är 10 öre petit-raden.
Tidningen som utgör bihang till Bohusläningen, eger derigenom stor spridning
såväl på platsen som vid öfriga badorter i bohuslänska skärgården.
Upplagan öfver 2.000 exemplar!
Annons. A. BJÖRKLUNDS MANUFAKTURMAGASIN, Kungsgatan 19.
Grönsaker samt vackra afskurna blommor af remontantrosor m. fl. fås hos C.
M. Lindebäck
Holst & Svanberg (f.d. Aug. Lysell) Kungsgatan 37, Stora Torget.
H Swanberg & Co, Lysekil, Manufaktur & Galanteri.”
(Lysekils Tidning 1889-07-06/KJ)

1889-07-09

”Annons, Dekorering af Bleckplåt (G. Flodins patent) till Ansjovis- och
Conservburkar, finare skyltar m. m. utföres fort, väl och till billigaste pris ag
Lysekils Lith. Bolag, Lysekil.” (BN 1889-07-09/KJ)
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1889-07-09

”Kungörelse för Sillfisket. Genom undertecknade, som från och med Augusti
månads slut kommer att hålla ett större lager af Sillgarn, erhållas sådana
billigast och bäst. Beställningar å tidigare leveranser emottagas äfven. Benj. G.
Mollén & Co. Lysekil.” (BN 1889-07-09/KJ)

1889-07-10

För nästa sillfiske rustar man sig i skärgården med kraft och allvar, säger
Lysekils Tidning. Nya sillsalterier sticka upp som svampar ur jorden. Sålunda
är herr Carl Teodor Olsson i färd att på Rinkenäs och Bansvik uppföra ett
större salteri.
Konsul Grave Josias Sundberg skall på Kornö nybygga ytterligare ett salteri.
Å Käringön skall ett kapitalstarkt konsortium av skottar, under karantänmästare
Gerhard Olof Justinus von Yhlens egid, anlägga ett större salteri med
ansjovisfabrik, så snart tillstånd om byggnad erhållits av regeringen. Ön tillhör
nämligen kronan, fastän fiskare och ”andra” ha urgammalt tillstånd att där
bygga och bo. (Dagens Nyheter 1889-07-10 via Rustan Gandvik)

1889

Sotare Carl Oskar Hollberg tillskriver kommunalfullmäktige och hemställer om
en fast årlig lön. Framställningen avslås enhälligt. Hollberg upprepar i juli sin
hemställan men trots att kommunen går honom delvis till mötes beslutar han att
ta avsked.

1889-07-13

LYSEKILS TIDNING N:o 2.
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”Badsällskapet i Lysekil konstituerade under badsäsongen äro: doktorinnan
Köster och fru Aaron från Göteborg, fru Magnusson, fröknarne Zethelius och
Hvass från Stockholm, legationssekreterare von der Lancken, doktor R. Geete,
ingeniör Asplund, alla från Stockholm, samt häradshöfdingarne Lindgren och
Kjellin från Jönköping.
Konungen lär under sin vestkustresa med ”Drott” inträffa i Lysekil omkring
16 juli.
För h. m:ts värdiga mottagande har församlingen anslagit 400 kr.
Professor Curman vistas sedan medlet av förra månaden vid Ombergets fot,
der han sysselsätter sig med vetenskapliga rön för utforskande af klimatiska
och hygieniska förhållanden.
Professorns eleganta villa i Lysekil är för sommaren förhyrd af bruksegaren O.
Ljungqvist från Jönköping.
Lysekils helsovårdsnämnd har d:r P. F. Landelius som ordförande och
apotekaren J. L. Lundberg till vice ordförande. Ledamöter äro majoren C. S.
Lilliehöök, sjökapten J. E. Hedberg och magasinsförvaltaren J. A. Olsson med
handlanden J. O. Wallentin, konsul V. E. Mollén, förmannen A. M. Netterblad
och roddaren O. Christensson som suppleanter.
Hamnstyrelsen. Ordförande är här kapten E. B. Lycke, vice ordförande konsul
R. Duff samt ledamöter handlanden Carl Backman, magasinsförvaltaren J. A.
Olsson, lotsen N. Hörman – deras suppleanter sjökaptenerna J. E. Hedberg och
David Bårström.
Brandväsendet. Brandchef är kronolänsmannen N. J. Nielsen och vice chef
grosshandlaren Magnus Radhe.
Förmyndarestyrelsen. Apotekaren J. L. Lundberg och kommisionären Lars
Ödman.
Stadsingeniör är skolläraren J. Hjelmgren.
Nämndeman handlanden A. G. Bergfalk.
Fjerdingsman J. S. Winberg.
Byggnadsnämnden består af apotekaren J. L. Lundberg, skomakaremästaren
J. H. Thelén och skolläraren J. Hjelmgren.
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Fattigvårdsstyrelsen. Ordförande konsul Aug. Lysell, vice ordförande
handlanden J. O. Wallentin samt ledamöter handlandena M. O. Erikson och A.
E. Lundberg, lotsförmannen Em. Hörman och kommissionären Lars Ödman,
med kamrer J. A. Husberg, handlanden P. E. Torén ovh handlanden Oskar
Broberg som suppleanter.
Sexmän äro följande personer:
1:a roten kapten Niklas Elfström
2:a roten skräddaren E. Strömberg
3:e roten kapten Joh. Backman
4:e roten handl. Patrik Nilsson
5:e roten glasmästaren Fr. Andersson
6:e
båtskepparen L. Mattsson
Anmälde brunns- och badgäster i Lysekil.
Skolläraren O. E. Uddén, Hamburgsund,
Kollega N. E. Nelsson, Stockholm,
D:r C. Lind, Karlstad,
Hr Edv. Åbom m fam., Karlstad,
Fil. d:r J. Meijer, Karlstad,
Landskamrer Axel Andersson m fru, Karlstad,
Fröken Malin Geijer, Karlstad,
Fru Eva Harder, Sunne,
Frkn M. af Ugglas, Forsmark,
Fröken Clara Zethelius, Sissjö,
Handl. Frans Olsson, Kristinehamn,
Fru Maria Olsson, Venersborg,
Hr Otto Holm m fru, Karlshamn,
Herr Sven Lundberg, Göteborg,
Hr Birger Nymarg, Göteborg,
Hr Carl Andersson, Stockholm,
Jägm. Henr. Linner, Stockholm,
Kyrkoherde H. Rolander m. fru, Vermland,
Kapten F. Botteen m fru, Karlskrona,
Handl. J. A. Hartvigh, Göteborg,
Grossh. Fielit Haij, Göteborg,
Fru Olsson, Vara,
Fil. kand. Georg Rose, Vestmanland,
Dir. Gust. Terseus m dotter, Trelleborg,
Fröken Alma Godenius, Lysekil,
Prof. Groth m fru, Stockholm,
Fröken Edit Bagge, Stockholm,
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Tore Hvass, Stockholm,
Konsul C. D. Philipsson m fru, Stockholm,
Kont. P. Lagerlöf, Malmö,
Herr Hugo Rehnström m fru, Vermland,
Fru Olga Nordström, Lysekil,
Fru Ada Cedercrona, Östergötland,
Frk Clara Hök, Upsala,
Frk. Gustafva Bergendahl, Karlstad,
Öfverstelöjt von der Lancken, Stockholm,
Fru Betty Haij, Falköping,
Fru Sofie Kroonlein, Trollhättan,
Frkn L. Regerstrand, Vadstena,
Jernhandl. A. Rothman, Sundsvall,
Frkn Anna Smerling, Sundsvall,
Fru Oda Zengén, Sköfde,
Kassör M Schmidz m fru, Hernösand,
Fru Ida Amelon, Skåne,
Kommiss. A. W. Sundström, Karlsborg,
Notarie A. R. Lundström, Mariestad,
Maskindir. J. H. Lundberg m fam., Stockholm,
Frk Agnes Görges, Stockholm,
Läroverksadj. Vendels, Stockholm,
Kontr. Gustaf Richter, Lysekil,
Hr C. L. Schoultz m fru, Gefle,
Assessor E. Quensel, Kristianstad,
Hr Johan Lindqvist, Örnsköldsvik,
Fröken Ulrika Gevalt, Göteborg,
Louise Geijer, Vermland,
Fru Emil Bergman, Kristinehamn,
Fru Velly Hugosson, Vara,
Komiss. A. G. Brattström, Mariestad,
Fröken E. Vallin, Gamla Karleby,
Fru Churberg, Gamla Karleby,
Disp. Hugo Wulff, Norrköping,
Fröken Nathalia Ahlfors, Uddevalla,
Hilma Ahlfors, Uddevalla,
Augusta Öhlander, Uddevalla,
Hr Axel Christensson, Stockholm,
Assessor Th. Westrin, Stockholm,
Fabriksidk. Alb. Öberg, Eskilstuna,
Fru Anna Öberg, Eskilstuna,
Flickan Jenny Öberg, Eskilstuna,
Fru Olivia Lundström, Karlsborg,
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Major C. M. Wirgin, Sköfde,
Köpman Josef Nilsson, Göteborg,
Grosshandl. Georg Murray, Göteborg,
Ingeny Harald Asplund m fam., Stockholm,
Fru Agnes Carlstedt, Kristinehamn,
Poss. J. Thornberg, Vingåker,
Tullförv. G. Liljebäck, Haparanda,
v. häradshöfd. E. Lindegren, Jönköping,
fru A. v Planten m fam., Skåne,
fröken Edla Pettersson, Kristinehamn,
fru A. Segerdahl, Upsala,
fru Euphrosyne Billström, Vestergötland,
fröken Lotten Billström, Vestergötland,
fru Olga Hagngren m dotter, Dalarne,
frih. Anna v Essen, Stockholm,
frk Ruth v Essen, Tidaholm,
bankdir G. Zehl, Stockholm,
grosshandl. Joh. Morhlund m fam., Skellefteå,
hr V. Östman, Haparanda,
häradsskrifv. D. Sjörten, Lund,
fru Const. Hällström, Stockholm,
frk. Sigrid Hällström, Stockholm,
frk. Hilda Lindblom, Östergötland,
Thekla Nilsson, Linköping,
Fru och fröken Blomstedt, Upsala,
Underlöjtn. Åstrand, Östergötland,
Dir. Adr. Billström, Vermland,
Frkn Henrietta Vidmark, Stockholm,
Frk Maria Vidmark, Stockholm,
Disp. Joh. Fosjer, Norrköping,
Prof. P. J. Wissniy, Stockholm,
Brukseg. Phil Welling, Sörmland,
Köpm. O. W. Fagerström, Stockholm,
Kand. Jean Danckwardt, Vexiö,
Fröken Hilma Frick, Malmö,
Wanda Thomson, Malmö,
Ida Wingström, Stockholm,
Grossh. Otto Eklund,
Hr Gust. Lind,
Agent Carl Östergren, Norrköping,
Marining. F. Ringström, Karlskrona,
Ingeniör Gust. Scenander, Småland,
Aug. Håkansson, Stockholm,
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Landskamrer O. W. Wibom, Venersborg,
Albin Lindberg, Malmö,
Prof. Målle Salin, Stockholm,
Fröken Lotten Burman, Luleå,
Fröken Hulda Burman, Haparanda,
Postexpeditör C. Sjödal, Malmö,
Häradshöfding F. H. Andren, Jönköping,
Fröken Evan Isackson, Kristinehamn,
Lärarinnan Alma Svensson, Dalsland,
Regementsläkare Wittlock, Vexiö,
Fröken Ida Wittlock, Vexiö,
E. Ekelund, Vexiö,
Brukspatron Artur Kock, Torp,
Fru Paulina Koch, Torp,
Fröken Ida Koch, Torp,
Gerda Kock, Torp,
Stud Ivar Kock, Torp,
Fröken Ida Tauvon, Torp,
Fru Clara Flyborg, Helsingborg,
Bankdirektör E, Berggren, Sundsvall,
Grosshandl. Rud. Hernlund, Stockholm,
Lektor G. R. Törngren, Uleåborg,
Landtbrukaren Lars Larsson, Vesterlanda,
Fil. doktor Bergman med fru, Venersborg,
Fru Emelie Mattsson fr. Bohuslän,
Landtbrukaren Olof Hansson, Dalsland,
Ida Hallenberg, Bohuslän,
Gustafva Johansson, Vassbotten,
Fröken Emelie Neel,
Lektor Arenius med fam. Norrköping,
Herr A. Carlsson, Källeviken,
Maria Andersdotter, Dalsland, flickan Christina Mattsson, Grafvarne,
Fröken Lena Pettersson, Linköping,
Herr G. Sandell, Örebro,
Fabrikör J. N. Holmgren m fam., Linköping,
Fröken Sigrid Pettersson, Stockholm,
Hustru Katharina Sandberg, Bohuslän,
Fröken Hanna Magnusson, Amerika,
Dokt. A. Baggstedt m dotter, Vestergötl.
Summa 258 personer.”
(Lysekils Tidning 1889-07-13/KJ)

1889-07-20

LYSEKILS TIDNING N:o 3.
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”Sparbankskungörelse. Samtlige delegare i Lysekils Sparbank kallas till
ordinarie årssammanträde i skolhuset vid kyrkan i Lysekil Tisdagen den 30 juli
1889 kl. 6 e.m. Lysekil den 15 Juli 1889. Sparbanksstyrelsen.
Lysekil eger flere badgäster än vanligt i år.
Såsom framgår af följande förteckning öfver antalet 18 juli under detta och
föregående år:
År
1885
469
1886
499
1887
474
1888
470
1889
517
Direktionen för badsocieteten i Lysekil är sålunda sammansatt:
expeditionschefen E. v der Lancken, Stockholm, häradshöfdingen E.
Lindegren, Jönköping, ingeniör Asplund, Stockholm, häradshöfdingen Kjellén,
Jönköping,
Löjtnant Wibom, Stockholm, doktorinnan Köster, Upsala, fru Clary
Magnusson, Stockholm, fru Aaron, Göteborg, fröken Hvass, Stockholm, fröken
Zethelius, Stockholm,
Dagen för Konungens besök i Lysekil är ännu ej känd, men blifver antagligen
i nästa vecka. Anordningar för ett festligt mottagande börja emellertid vidtagas.
Badsällskapet lär arrangera en splendid soupé för hans majestät, dervid den
under inöfning varande kören af damer och herrar kommer att låta höra sig.
Med ångaren Viken anlände i onsdags från Uddevalla ett femtiotal
flaggstänger.
Herrar C. F. Lundqvists och Salomon Smiths konsert i torsdags afton
åhördes af fullsatt salong. Hvarje nummer åtföljdes af stormande applåder. Till
sist hade konsertgifarne artigheten att gifva hvar sitt extranummer.
Från Lysekil afreste de båda framstående sångarne i går till Strömstad.
Kafferep med utfart till Ahlsbäck hade i torsdags eftermiddag en del af
badsällskapet i Lysekil.
Kyrko- och skolrådet i Lysekil har följande medlemmar:
Komminister P. I. Been (ordf.)
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Apotekaren L. J. Lundberg
Kamrer J. A. Husberg
Kapten Julius Backman
Kapten C. L. Mattsson,
Snickaren Joh:s Tholsson,
Mjölnaren Andersson,
Fotografen M. Jacobsson.
Anmälde brunns- och badgäster i Lysekil
Exped-chefen E von der Lancken, Stockholm,
Banktjänsteman F. A. Strömberg, Stockholm,
Fil. d:r. Rob. Geete, Stockholm,
Fröken Anna Danielsson, Mariestad,
Hr Th. Ladon, Jönköping,
Kontraktspr. P. Pettersson, Rättvik,
Fröken Elina Rankert, Luleå,
Fabr. G. A. Falk, Karlstad,
Handl. Hellstadius, Mellerud,
Fröken Maria Lundberg,
Ombudsman C. Björk, Upsala,
Fröken Anna Natt och Dag, Björneröd,
Stud L. Smedberg, Ryda,
Fröken Hildur Risén, Mariestad,
Fröken Hilma Pettersson, Mariestad,
Fröken Hanna Persson, Töreboda,
Elisabet Seth, Stockholm,
Julie Bergman, Jönköping,
Herr C. V. Kling, Alingsås,
Axel Andersson, Tranås,
Niklas Isaksson, Morlanda,
Handl. Carl Eriksson, Örebro,
A. Schölin, Örebro,
Handl. Julia Josephson, Bro,
Fröken Maria Andersson, Dalsland,
Frk. Sanne och Adelina Mattsson, Bro,
Hr. J. Andersson, Sonbo,
Hr F. Björkqvist, Norrköping,
Fabr. J. O. Wengström, Stockholm,
Frk Calla Hök, Upsala,
Köpman Fridolf Wahl, Stockholm,
R. F. Öhman m dotter, Skellefteå,
C. G. Andersson, Stockholm,
C. Örtengren, Stockholm,
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Frk. Agnes Andersson, Stockholm,
Landskamrer A. Holmqvist, Karlskrona,
Kassör Hj. Ungroth, Norrköping,
Apot. Arthur Ångman m fru, Kristinehamn,
Friher. Anna Ångman, Kristinehamn,
Frk. Emma Peper, Göteborg,
Landskontorist O. Granlund, Mariestad,
Boktr. Albin Forsell, Karlstad,
Fru Hilda Levander, Göteborg,
Frk. Anna Pereswetholl-Morath, Motala,
Bokh. F. O. Rasé, Lidköping,
Fabr. J. A. Rasé, Lidköping,
Frk Hilda Åkerlund, Borås,
Frk. Anna Gentzel, Borås,
Fru Sigrid Åkerlund, Borås,
Disp. Albin Åkerlund, Borås,
Grefve Philip Creutz, Vedum,
Musikdir. O. Lejdström, Stockholm,
Fru Jenny Hammarström m dotter, Kristinehamn,
Organ. A. F. Carlstedt, Kristinehamn,
Fil. kand. C. v Wernstedt, Jönköping,
Frk. M. Wachtmeister, Nyköping,
Frk. M. Mörner, Johannesby,
Generaldir. Ewers m fam., Stockholm,
Fru I v Holsten, Stockholm,
Fru A. Liepe m fam., Göteborg,
Frk. Lisa Gullander, Göteborg,
Den 18 Juli voro anmälda 517 badgäster.”
(Lysekils Tidning 1889-07-20/KJ)

1889-07-27

LYSEKILS TIDNING N:o 4.
”Kungabesöket i Lysekil. Sistlidne torsdags eftermiddag ångade ”Drott” fram
öfver Lysekils redd och kastade ankare på Rosviksbugten. Hela köpingen var
klädd i festskrud och hundratals flaggor svajade från husbyggnaderna, från
höjderna och särskildt för tillfället uppresta flaggstänger, samt från fartygen i
hamn och den samlade flottiljen af badgästbåtar. En stor människoskara hade
samlat sig på bryggorna och stränderna och icke så få landtbor hade infunnit
sig för att taga högtidligheterna i åskådande.
Kungen hade intagit sin middag ombord, men vid sjutiden på aftonen
embarkerade han med sin uppvaktning i ångslupen och landsteg vid
badgästbryggan, som med anledning af detta besök blifvid utbygd något och
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där en äreport blifvit upprest och beklädd med smakfulla blomstergirlander.
Salut gafs från batteriet deruppe på höjden. Fryntlig och hurtig som alltid
hoppade konungen i land och mottogs på bryggan af der församlade af
badsocietetens herrar och damer samt köpingens honoratiores, hvilka alla strax
derpå åtföljde hans majestät upp till den rikt dekorerade societetssalen i
societetshuset. Den under senare tiden inöfvade kören af damer och herrar lät
flere gånger höra sina klangfulla röster, och den prägtiga samsjungningen
vitnade om flitig övning och utmärkt ledning. Senare på aftonen intogs en
splendid supé. Efter mörkrets inbrott var badorten illuminerad och
transparanger syntes här och der, af hvilka den å Bergfalkska hotellet med
Konungens namnchiffer onekligen var den mest lyckade.
Anmälde brunns- och badgäster i Lysekil.
Kommiss. O. E. Eriksson, Östergötland,
Ing. Ernst Cedervall, Nerike,
Herr Gust. Von Bergen, Stockholm,
Agronom E. Hollander, Borås,
Handl. P. C. Norceus, Stockholm,
Sigfrid Nilsson, m fam., Karlstad,
Ing. Alf Ålander, Norrköping,
Fru Isadora Åhlander, Norrköping,
Fru C. Enhörning, Norrköping,
Frk. Löfgren, Lidköping,
Frk. Israelsson, Sundsvall,
Hr A. R. Hallgren m fru, Stockholm,
Stud. A. Hallgren, Stockholm,
Grossh. Gust. Carlsson, Stockholm,
Löjt. N. Martin, Göteborg,
Frk. Greta Michal, Östersund,
Josefina Lindé, Motala,
Fru Hanna Steffen, Motala,
Handl. J. E. Johnsson, Göteborg,
Landtbr. A. Olsson, Hede,
Hr J. Johansson, Vestergötland, Justina Andersson, Askum,
Handl. Joh. Fast, Eksjö,
Laurentia Olsson, Grundsund,
Postexp. A. W. Schöld, Stockholm,
Jenny Andersson, Motala,
Fru Sofie Proschwitz, Dalsland,
Tullförv. Wellin, Jönköping,
Ing. Axel Broman, Husqvarna,
Hr J. Andersson m fru, Vara,
Axel Nilsson, Örebro,
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Underlöjtn. J. Funch, Vestergötland,
Org. Josua Andersson, Lindesberg, häradshöfd. C. F. Wahlbom m fru,
Kristianstad,
Frk. Gerda Ahlbom, Stockholm,
Bokh. H. Josephson, Stockholm,
v. häradshöfd. F. F. Maeckel, Karlstad,
brukspatron C. Adelschöld, Alingsås,
kapten S. Mörner, Sköfvde,
frk A. Reuterfeldt, Göteborg,
jernvägstjensteman Fr. Dahlgren,
Jul. Wiessner, Stockholm,
Kommin. J. A. Vallqvist, Vermland,
Underlöjtn. C. Myrin, Vexiö,
Revisor Filip Tammelin, Stockholm.”
(Lysekils Tidning 1889-07-27/KJ)

1889-08-01

”Eldsvåda inträffade i tisdags eftermiddag i Lysekil, ett stycke ofvanför den s.
k. Åkerbräckeliden. En mindre manbyggnad tillhörig en stenhuggeriarbetare,
blef lågornas rof.
Elden säges hafva uppkommit derigenom, att föräldrarne lemnat sitt
minderåriga barn ensamt att vakta uppgjord eld i spiseln, hvarifrån gnistor
spridt sig till kläderna i en närbelägen säng.
Byggnaden lär vara assurerad i ”Skåne” för 450 kronor.” (BN 1889-08-01/KJ)

1889-08-..

Till kommunalfullmäktiges möte lägger Claes Sixten Lilliehöök fram förslag
om inrättande av en elementarskola i Lysekil. Med hänsyn till den tio år
tidigare genomlidna besvärsgången föreslår han frågans remitterande till
kyrkostämman. (PK, 1889)

1889-08-03

LYSEKILS TIDNING N:o 5.
”Nyanläggningar och förbättringar vidtagas oupphörligt å Lysekil, allt för
badgästernas beqvämlighet och nytta. Nu senast är man i färd med att från
parken till kyrkan tvärs öfver berget anlägga en gångväg med snygga
stentrappor vid uppgångarne å ömse sidor.
Nyutnämnde tullinspektoren A. R. Lyzell inträffade i Lysekil i onsdags och
trädde i tjänstgöring följande dag 1 augusti.
För badbetjäningen hade i torsdags e.m. genom insamling bland badsocieteten
föranstaltats ett kafferep å den s. k. ”trampen”. Senare på aftonen hade
badgästerna å samma ställe en särdeles animerad fest. Badhusverandan var
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delvis illuminerad med kulörta lyktor. Musik utfördes af oktetten från segelbåt
å Gullmarn.
Kappseglingen i Lysekil vid h. m:t konungens besök derstädes 27 juli.
Då det utan tvifvel intresserar många af våra sportälskande läsare att erfara
resultatet af denna genom badsocieteten arrangerade kappsegling återgifva vi
här i korthet förloppet jemte de närmare omständigheterna dervid.
Vädret såg på morgonen mindre lofvande ut, det vill säga man kunde på sin
höjd spåra svaga luftdrag från norr och nordnordost, men mot middagen hade
man dock tillfredsställelsen att en bris- ehuru lätt – sprang upp från dessa
väderstreck, tidtals varierande.
Prisdomare kunde nu meddela de oroligt väntande skepparne (seglingen var
nämligen afsedd för badgästbåtar endast ehuru tullinspektor Ölund, såsom
”gentleman-skipper” deltog deri att täfla om pris för att iakttaga att intet brott
mot den bestämda segelordningen förekom att seglingen skulle ega rum och
underrätta dem om banans längd och villkor för deltagande deri.
Banan utgick genom Släggö sund, akter om ”Drott” (der honnör med flaggan
gjordes af hvarje båt i den ordning de passerade), rundt Gråbenskär, söder om
Mansholmen och åter genom Släggö sund.
Till täflingen voro 34 båtar anmälda deraf 30 startande.
Fiskeriintendenten d:r Malm hade välvilligt ställt sin för ändamålet särdeles
lämpliga båt till prisdomarens disposition och hade den smakfullt flaggprydd
förankrats vid utgången af Släggösundet derifrån såväl ”start” som ”finish”
beräknades.
Vinden hade, som sagt, friskat i något. Då genom signar från ”Drott”
prisdomaren underrättats att h. m:t behagat gifva order om seglingens början,
gafs det bestämda tecknet till båtarne, som under tiden samlats vester om
prisdomarefartyget genom flaggans å Släggö strykning. Fem minuter derefter
förkunnade ett dånande kanonskott att seglingen skulle börja, hvilket och
skedde i den utmärktaste ordning, hvar och en deltagare efter sitt nummer.
Båtarne i allmänhet gaffelriggade förde enligt segelordningen endast
bidevindsegel och företedde en den vackraste tafla, då de i en vidsträckt linie
länsade inåt Gullmarn, med sina hvita, välskurna dukar sträckta undanvid.
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De häfdade nu som alltid sitt namn för prydlighet och elegant utseende,
hvarigenom seglingen i sin helhet mera antog typen af en täflan mellan
”yachter” än yrkesbåtar.
Snart nog syntes flottiljen ligga bidevind ut genom fjorden, förbi Mansholmen
och mot målet, som uppnåddes i här nedan nämnd ordning. Priserna utföllo
dervid sålunda.
Första afdelningen:
Extra pris (20 kr och standert):
7. ”Dorade”, J. Johansson

1.18.58

1:a pris (20kr)
2. ”Bertha” Joh. Johansson

1.22.41

2:a pris (10 kr)
1. ”Elise” I. Abrahamsson

1.23.10

3:e pris (5 kr)
5. ”Svea” C. M. Simonsson

1.25.52

Andra afdelningen
1:a pris (20 kr och standert)
16. ”Venus” A. Hellman
2:a pris (10 kr)
14. ”Nordkap” Otto Andersson

1.19.26

1.24.30

3:e pris (5 kr)
12. ”Dufvan” A. Börjesson

1.26.13

Tredje afdelningen
1:a pris (20 kr och standert)
20. ”Anni” H. Berndtsson

1.20.18

2:a pris (10 kr)
21. ”Elise” J. Larsson

1.21.24

3:e pris (5 kr)
18. ”Thor” Elof Larsson

1.21.28

Fjerde afdelningen
Hederspris (standert)
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”Sote” A Öhlund

1.27:32

2:a pris
25. ”Svalan” S. Rytterberg

1.33.42

3: pris (5 kr)
26. ”Alvina” Joh. Larsson

1.38.28

Genom missuppfattning af segelorderna gick båten n:o 4 ”Victoria”, O. Olsson
miste om pris. Den sköttes emellertid under hela seglingen på ett utmärkt
förtjenstfullt sätt.
Som ofvan sagts deltog tullinspektor Ölund med sin vackra båt ”Sote” (en av
Vikens utlottningsbåtar) utan att täfvla om pris. Det oaktadt ansågo sig
prisdomarne med hänsyn till denna båts utmärkta segling och skötsel till att
tilldela egaren ett hederspris. ”Sote” startade nämligen sist och inkom först i
sin afdelning.
Äfven båten n:r 22 ”Carl”, C. Ödman, ehuru öfverträffad i snabbhet, erhöll pris
så som ett erkännande af den skicklighet, hvarmed denna båt till alla delar
fördes.
Sedan ”stora flottar”, d.v.s. de större i seglingen deltagande båtarne, inkommit,
behagade h. m:t göra ett besök hos herrar prisdomare, dervid görande sig
underrättad om resultatet dittills chanserna under seglingen samt utsigterna för
de ännu väntande båtarne. Genom sitt fria från sjölifvets dagar bibehållna sätt
och givetvis om stor sakkunskap vitnande konversation gjorde h. m:t här såsom
öfverallt det lifligaste intryck.
Mera vind kunde varit önskvärd, men på det hela taget gick seglingen
förträffligt, såsom äfven synes af den tid pristagarne behöfde för att
genomsegla banan.
All anledning finnes att tro det samtlige vordo glada och nöjda, ty genom
badsocietetens liberalitet tilldelades samtlige icke pristagare en gratifikation.
Såsom prisdomare fungerade ingeniör Asplund, konsul R Duff, grosshandlaren
F. Carlsson, häradshöfding Kjellin och konsul V. E. Mollén.
Anmälde brunns- och badgäster i Lysekil
Kapt. T. von Baumgarten, Uddevalla,
Fru Augusta Sandell, Stockholm,
Byggmästare Rudolf Andersson med fru, Stockholm,
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Fröken Ellen Hellsten, Stockholm,
Grossh. Sven Börjesson med fam., Göteborg,
Frih. C. G. Cederström, Fredrikslund,
Frih. Ludv. Af Ugglas, Forsmark,
Boktr. Fr. Nyholm, Stockholm,
Handl. G. Verner, Göteborg,
Handl. Levi Schumsky, Karlstad,
Byggm, Joh. Larsson m fru, Åmål,
Löjtn. J. Kuylenstjerna, Karlstad,
Herr Erik Hummel, Vexiö,
Köpman Gust. Pettersson,
Friherre B. S. von Otter, Kristianstad,
Löjtnant C. O. Wahlgren, Lund,
Fruarna A. Mannerstråle, Stockholm,
Fru O. Delin, Göteborg,
Hofrättsråd Axel Hagander, Kristianstad,
Häradsh. Th. Hagander, Ljusdal,
Underlöjtn. Frans Ahlström, Stockholm,
Kapt. Pahn, Dresden,
e. o. hofrättsnotarien Hjalmar Krüger, Eskilstuna,
löjtn. Haij, Venersborg,
handl. Arvid Hasselblad, Sprängviken,
löjtnant C. Flyberg, Helsingborg,
fröken Anna Erenius, Malmö,
löjtnant J. A. af Sillén, Stockholm,
tandläkaren Gustaf Friberg, Stockholm,
fru Elisabeth Mellgren, Göteborg,
hofrättsnotarien John Ahlström, Stockholm,
herr E. A. Wernbom m fru, Venersborg,
handl. Gustaf Henriksson, Riseberga,
August Henriksson, Åstorp,
Helena Ljung, Lysekil,
Landskamrer V. Billmansson, Göteborg,
Fru Warodell, Östersund,
Baron Axel Lagerbjelke, Stockholm,
Baron Gustaf Lagerbjelke, Elfsjö,
Skolläraren A. Carlsson med fru,
Student G. M. Pehrsson,
Fröknarne Jenny och Bernhardina Bengtsson, Hishult,
Handl. Oscar Pettersson, Örn,
C. Nilsson, Göteborg,
Fröken Mimi Aamodt, Kristiania,
Köpman W. Tvengström, Nerike,
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Fröknarna Andrea Ström, Lund,
R. Fraenkel, Stockholm,
Ida Kreüger, Wexiö,
Fru Thea Lundqvist, Hernösand,
Andrea Bergström, Göteborg,
Trafikchef Axel Brautthig m fru, Kristinehamn,
Landssekr. Warsenius m fru o dotter, Karlstad,
Fabrikör Joh. Hergedahl, Karlskrona,
Grefve Fr. Wrangel och
Grefvinnan Maria Wrangel , Stockholm,
Löjtn. H. Bursie, Sköfde,
Handl. And. Fagerström m fru, Mariestad,
Bankkassör W. Larsson, Motala,
Tullförv. C. S. Holmén, Linköping,
Tandläkare And. Nygren fr. Karlstad,
Stadsingeniör C. F. Virgin, fr. Eskilstuna,
Handl. John Fäldt, Eksjö,
Apotekare Carl Olsson, Malmö,
Fru Arfvidsson, fr. Mellerud,
Fabr. Disp., Daniel Engelke, Norrköping,
Ingeniör C. Laurén med fr, Stockholm,
Fröken Fanny Nilsson, Malmö,
Bankkassör E. Söderlund, Sköfde,
Grefve G. Lagerbjelke med fru,
Löjtnant J. Ehrenberg med fru, Stockholm,
Kronofogde A. Stockman, Vestergötland,
Fröken Amanda Gyllenhammar, Södertelge,
Prostinnan Alin, Venersborg,
Studerande Sigfrid Smedberg, Ryda,
Carl M. Carlsson, Bohuslän,
O. S. Cederqvist, Linköping,
Fruarna Josephine Andersson, Smögen,
Charlotta Johansson, Uddevalla,
Till 1 augusti voro anmälda 779 badgäster, och inskrifna vid Bansvik 130, eller
sammanlagt 909 badgäster.”
(Lysekils Tidning 1889-08-03/KJ)

1889-08-10

LYSEKILS TIDNING N:o 6.
Lysekil förr och nu. (Ur Idun)
För omkring 30 år sedan besökte jag den lilla föga kända badorten Lysekil,
hvars rena och undergörande hafsluft redan då ådragit den herrar läkares
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uppmärksamhet. Mina af en lång och tärande sjukdom ytterst nedsatta krafter
återställdes under några veckors uppehåll der, och med nyvunnen helsa
lemnade jag den anspråkslösa badorten, hvilken då ej var stort annat större än
ett vanligt fiskeläge. Den lika dåligt bygda som barbariskt stenlagda ”Gamla
köpingen” kunde ej erbjuda de fåtaliga badgästerna annat än ytterst bristfälliga
bostäder, och den lilla trekanten, parken kallad, som bestod af några få träd och
ett par obekväma träbänkar, var allt som fanns af promenadplats. Man
vandrade på klipporna, dessa kala klippor, som ega ett för vestkusten
egendomligt behag, och utåt den dammiga Uddevallavägen, satt på
badhusverandan och insöp hafsluft och helsa samt gjorde någon gång kortare
segelturer inåt fjärdarne eller utåt hafvet. Någon sammanhållning mellan de få,
från när och fjerran komma badgästerna, kom ej i fråga, utan skötte hvar och en
sig sjelf efter eget behag.
Jag hade lyckats att få ett jemförselsvis beqväm bostad hos en af ställets
välmående skeppare; en ung, vacker och ståtlig karl, som utan varmare tycke
gift sig med en några år äldre, föga intagande, men ganska förmögen hustru.
De voro ej synnerligen lyckliga, och då jag ungefär ett tiotal år senare åter
besökte Lysekil, var han en förfallen, ruinerad och försupen stackare, skild från
hustru och barn, och gick omkring i skärgården och tiggde, ett för denna trakt
nästan enstaka fall. Hustrun deremot hade det ännu rätt bra och försörjde både
sig och barnen. Dessa tio år, som bragt min forne värd till tiggarstafven, hade
gått tämligen spårlöst förbi den lilla badorten, ehuru den var vida mera besökt
än fordom. Ett och annat hus hade visserligen växt upp i den s. k. ”Nya
köpingen”, egentligen blott en dammig landsväg, och ett nytt, rymligt badhus
invigdes mot slutet af sommaren, men på det hela taget var ej mycket gjort för
sommargästernas trefnad och beqvämlighet.
Annat är förhållandet nu, ty på de sista två decennierna har Lysekil gått framåt
med jättesteg och utvecklat sig till en af vestkustens mest framstående och
omtyckta badorter. Den fordom dammiga Landsvägen genom ”Nya köpingen”
är en bred, på ömse sidor med prägtiga hus bebyggd gata, butiker af alla slag,
krambodar, modehandel, boklåda, apotek, postkontor, bank, hotell och
värdshus m. m. Utmed hela kusten, från ångbåtsbryggan till badhuset och
vidare från detta ända fram till ”Gamla köpingen”, resa sig vackra, stilfulla, väl
inredda villor med balkonger och verandor åt den breda fjärden eller det härliga
öppna hafvet. Två större parker erbjuda omvexlande promenader och
angenäma sittplatser. Ett stort rymligt varmbadhus, der alla slags bad, från de
synnerligen omtyckta och helsosamma halfbaden till de mera komplicerade,
såsom tallbarr- och gyttjebad, väl serveras, en präktig för några få år sedan
nybyggd herrbassin (kanske den yppersta vid hela vestkusten), en ansenlig
byggning för sjukgymnastik, ett ståtligt societetshus med bred veranda, stor
bal. Och konsertsalong samt läsrum, der de flesta svenska och åtskilliga
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utländska tidningar finnas att tillgå, och till sist en särdeles vacker och väl
inredd restaurationslokal pryda nu den plats, der fordom det Mollénska huset
och det gamla bristfälliga badhuset lågo på ömse sidor om en kal och brännhet
sandöken. Denna senare är förvandlad till en behaglig park med en mängd för
den trötte vandraren inbjudande och beqväma soffor och stolar. Brokigt
sittande blomstergrupper och täcka små vattenkonster möta ögat öfverallt. I
badhusverandan åt parken serveras alla slags in- och utländska mineralvatten.
Läkarevården bestrides af skickliga läkare, och den bästa massagebehandling
står äfven att få.
För badgästernas nöje är äfven väl sörjdt. En stor flotta af starka och
snabbgående segelbåtar står till badgästernas förfogande, och kan en hvar efter
råd och lägenhet hyra sig en större eller mindre segelbåt på längre eller kortare
tid för ett ganska moderat pris. En af badgästerna sjelfva vald direktion tillser
att omvexlande nöjen ej saknas för dem, som kommer till vestkusten för att
njuta några veckors behöflig vederqvickelse efter vinterns ansträngande arbete.
Ofta kommer dessutom resande konstnärer och bjuda på konserter och soiréer
af skilda slag. Man frestas lätt att höra en berömd aktris förträffliga
återgifvande af kända favoritsånger eller en på landsmål oefterhärmligt lustigt
berättad bondhistoria m. m. i samma väg.
Ingen må dock föreställa sig, att alla dessa företräden gjort Lysekil till en blott
och bart modern och af den fina verlden eftersökt badort. Nej, enhvar kan der
lefva efter egen smak, hyra en elegant villa i Kyrkviken eller ett par
anspråkslösa rum i Gamla Köpingen, njuta af ett glatt sällskaplifs behag eller
uteslutande sköta sin helsa, ligga på hafvet från morgon till qväll eller ensam
sträfva omkring bland klipporna, bese intressanta fisklägen, fyrar,
stenhuggerier och natursköna ställen på grannskären eller sitta på
badhusverandan och insupa helsa och krafter för kommande år. förstår man att
inrätta det för sig både nyttigt och angenämt, bildar man ett litet utvaldt båtlag
af gamla eller nyförvärfvade vänner, hyr sig en af de större båtarne för längre
tid och gör med den utflykter öfverallt i skärgården, en utåt öppna hafvet, än in
i den vackra skärgården, än utåt öppna hafvet, än in i den vackra
Gullmarsfjärden, någon gång, om vinden det tillåter, ända fram till det längst in
i samma fjärd för sitt natursköna läge vidt beryktade stället Saltkällan. Om
sällskapet är riktigt företagssamt, kan det med dessa goda segelbåtar göra ännu
längre turer, såsom t. ex. till den storartadt vackra egendomen Åby, den härligt
belägna staden Uddevalla med det i närheten liggande, fordom mångbeprisade
Gustafsberg och till Marstrands och Ljungskiles omtyckta badorter, ja, om
väder och vind äro rätt gynnsamma, segla ända bort till Kristiania.
Inga bestämda terminer tvinga till en viss tids uppehåll på platsen, utan kan
man komma och fara när man behagar. Man behöfver ej heller hyra rum på
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förhand, utan finnas sådana ständigt att tillgå. Angenämaste tiden på Lysekil,
om man ej framför annat eftertraktar nöjen och lustbarheter, är försommaren,
såvida väderleken ej är allt för kall och blåsig eller tiden från säsongens början
till slutet af juli, då de flesta badgästerna anlända, lyxen i toiletter blir större
och de mera storartade nöjena, såsom bazarer, sällskapspektakler, venetianska
fester o. d. förekomma. De sistnämnda med de af kulörta lampor och bloss
upplysta segelbåtarne, som på det lätt krusade vattnet glida om hvarandra under
lifliga sånger eller stilla, vemodiga melodier, medan granna fyrverkerier
afbrännas på stränderna eller längre ut på fjärden, äro synnerligen pittoreska
och stämningsfulla.
Ett stort nöje är äfven den nästan hvarje år återkommande kappseglingen
mellan den lilla badgästflottans segelbåtar, och det båtlag känner sig mycket
stolt, hvars ”båtkarl”, som skepparen vanligen kallas, vinner ett första eller
andra pris. Stor skicklighet ådagalägges mången gång å sjömannens sida vid
dessa regattor, och vid en af dem tog en ung fiskare, som blott hade ena armen
i behåll och därtill en af de minst snabbgående båtarne, första priset. Allt
emellanåt frestas man att på lek segla i kapp med andra båtar och yfves ej litet,
då man inom kort lemnat alla de andra båtarne bakom sig.
Hvad lefnadskostnaden beträffar, ställer den sig på det hela taget ganska billig i
Lysekil. vill man inackordera sig på någon af restaurationerna, kan man göra
detta för ett pris af 2,50 till 1,50 per dag. Detta är mycket beqvämt för alla, som
ej vilja ha besvär med eget hushåll, hvilket ställer sig vida billigare. Har ett
båtsällskap, hvars medlemmar äta på samma restauration, lust att göra en
längre utfärd, kan man få mat för dagen inpackad der och jemte nödiga
serveringsmedel nedförd till båten. Nu står det sällskapet fritt att intaga sina
måltider när och hvar det behagar ute i det gröna eller på något aflägset
fiskläge. Långa segelturer blifva på detta sätt mindre besvärliga och kostsamma
än eljes vore fallet.
Lysekil har obeskrivligen genom sitt läge och sina många företräden framför
en del andra badorter resurser till en angenäm, helsosam och njutningsrik
sommar. Må hvar och en sjelf resa dit och pröfva om detta ej är förhållandet!
Blenda.
Afslag har Lysekils köping fått på sin ansökan om egen tullkammare
Anmälde brunns- och badgäster, Lysekil
Fru E. Westergren, Torneå,
Jägm. J. A. Arnell m fru, Hernösand,
Fil. d:r K. Arnell, Upsala,
Herr E. Holm,
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Just,-rådet C. G. Hernmarck m fam., Stockholm,
Banktjenstem. W. F. Magnusson, Göteborg,
Hr V. Björkbom, Stockholm,
Grosshandl. Axel Andersén, Norrköping,
Kamrer D. G. Bergström,
Handl. Fil. Zickermann, Bergen,
Hofint. A. G. Rehn,
Kand. Carl Rehn, Stockholm,
Bokhåll. G. Dekio, Göteborg,
Bergsing. T. Magnusson,
Fru Elisabet Magnusson, Sandviken,
Fru C. Meyer, Rånum,
Grosshandl. Gust. Johnsson m fru, Eskilstuna,
Fru C. Carlsson, Venersborg,
Fru Johanna Ryberg, Grästorp,
Ing. C. A. Lindvall, Stockholm,
Kapt. L. Schander, Sköfde,
Borgm. A. Lundqvist, Ronneby,
Frk. Karin Sjöblom, Lerum,
Frkn Maria Alpen, Göteborg,
Baronen och friherrinnan Adlercreutz, Stockholm,
Frkn Elin Lagergren, Småland,
Häradsskriv. C. A. Vesterblad, Nora,
Lektor Klas Melander, Kalmar,
Kapt. Günther Oldewig, Vermland,
Fru V. Helliuz, Sörmland,
Fru Anna Åstrand,
Kand. Johan Åstrand, Östergötland,
Handl. C. B. Bergqvist,
Stationsskrifv. E. Sandell, Vermland,
Kronof. K. Hallberg, Herrljunga, fru Olava Vikström, Östersund,
Fabr. A. Gentzel och
Doktor A. Södermark, Borås.”
(Lysekils Tidning 1889-08-10/KJ)

1889-08-17

”Annons. I Hunnebostrand öppnas Fotografi-Atelier Tisdagen den 20 dennes.
Atelieren hålles öppen 14 dagar. Ett vackert och välgjort arbete tillförsäkras.
Porträtter tagas lika bra i mulet som klart väder. Lysekil den 15 Augusti 1889.
Svante Haeger (Firma M Jacobsson).” (BN 1889-08-17/KJ)

1889-08-17

”Entreprenad-auktion. Genom entreprenadauktion, som tisdagen den 27 dennes
kl. 1 e.m. förrättas å undertecknads kontor, kommer att till den minstbjudande

Nyhetsbrev 27 20220301.doc

62

upplåtas anläggande af ett filtrum för härvarande vattenledning. Ritning finnes
tillgänglig hos och nödiga upplysningar meddelas af undertecknad.
Kostnaden är beräknad till cirka 6.000 kronor.
Borgen för arbetets utförande erfordras och bör detsamma vara verkstäldt
senast den 30 November detta år. Lysekil den 14 Augusti 1889. J. O.
Vallentin.” (BN 1889-08-17/KJ)
1889-08-17

LYSEKILS TIDNING N:o 7.
Början till slutet. Badgästernas led glesna dag för dag.
Med hvarje ångare som lemnar badorten, följer ett antal hemvändande gäster,
som för sommaren slutat sin rekreation å vestkusten.
Damerna förete vanligen vid affärden anblicken af ”ros och lilja”, öfversållade
som de äro öfver hela bröstet af blommor – kära minner (eller minnen af kära)
af vänner och bekanta. Äfven ungherrarne (för närvarande icke många à
predre) se sig stundom föremål för dylik vacker uppmärksamhet.
Anmälde brunns- och badgäster Lysekil –intill 15 augusti
Häradshöfding Tor Ekenstam med fru, Leksand,
Löjtnant J. Svedenborg, Vestergötland,
Patron Cuy Vennerholm, Kungelf,
Fru Mathilda Högberg, Sköfde,
Frkn Clara Lodell, Motala,
Grosshandl Pehrson, Kristianstad,
Fröken Ellen Nordgren, Stockholm,
Mrs Rose Clarke, Amerika,
Herr John Sandels, Stockholm,
Köpman Rob. Lindhult, Stockholm,
Frkn. Hilma Ekström, Floda,
Magistratssekr. Martin, Stockholm,
Handl. Teod. Åberg, Linköping,
Öfverstelöjtnant Hegardt m fru, Örebro,
Professor E. Ödmansson, Stockholm,
Fru Karin Kuylenstjerna, Karlstad,
Doktorinnan Ida Vestman, Göteborg,
Fröken Ingeborg o Elin Westman, Göteborg,
Köpman Gunnar Bergqvist, Stockholm,
Bruksförvaltaren Olof Yngström, Valåsen,
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v. häradshöfd. Louis Ljungberg, Kristianstad, provisor Bror Nilsson,
Mariestad,
bryggaren Neumüller m fru, Stockholm.”
(Lysekils Tidning 1889-08-17/KJ)

1889-08-24

”Annons. Genom offentlig auktion, som förrättas i huset n:o 32 Kyrkvik
Lördagen den 31 dennes kl. 11 f. m. försäljes all enkefru A. Malmstedts
konkursmassas lösegendom, bestående af: silfver, koppar, malm- och
blecksaker, glas och porslin, många goda möbler och sängkläder samt
hvarjehanda husgeråd. Lysekil den 23 Augusti 1889. Lars Ödman.” (BN 188908-24/KJ)

1889-08-24

LYSEKILS TIDNING N:o 8.
”Badhusdirektionen i Lysekil har under konungens vestkustresa af denne
erhållit som gåfva 500 kr. att efter godtfinnande användas något för badorten
nyttigt ändamål.
Under samma betingelse ha af konungen äfven öfverlämnats 500 kr till hvar
och en af badhusdirektionerna i Strömstad, Marstrand och Varberg.
Fonden för behöfvande badgäster i Lysekil eger till kassaförvaltare efter
tullförvaltaren Bundsen, som aflidit, kassören Hallgren.
Ännu finnas qvar i Lysekil, trots mindre lämpliga väderleksförhållanden, öfver
ett qvarts tusental badgäster.
Kommunalfullmäktige hade i går afton sammanträde, dervid lär förekommit
till behandling bland annat frågan om bidrag från kommunen till en privat
skola i Lysekil.
Landshöfdingeembetet lär förut hafva hänvisat till kyrkstämma för besluts
fattande i en dylik angelägenhet.
Det lär gå rätt, stundom till och med hetsigt, till väga vid
kommunalfullmäktiges sammanträden.
Ordförande är konsul Sundberg och vice ordförande majoren Lilliehöök.
Antalet fullmäktige är som bekant 24.
Efter 30 år. Professor Curman har nyligen under ett par dagar besökt det
natursköna Visingsö i Vettern och i sällskap med en ung målare herr Gernandt
besett ön och dess minnesmärken, Professor C., som är ett af vårt lands
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skickligaste fotografer (han har nämligen i tjugoåtta år idkat denna ”moderna
sport”) har tagit ett tjugotal vyer från slottsruinen, Kyrkan och dess fina portal,
interiörer derifrån m.m.
Professor C., som under sommaren vistats å Omberg för att rekreera sig, väntas
nu återkomma till Lysekil, hvilken plats han nu för första gången under 30 år
lemnat under en badsäsong.
Anmälde brunns- och badgäster, Lysekil 22 aug.
Hospitalssyssloman O. Högberg, Vadstena,
Grosshandl. C. Rosengren m fru, Stockholm,
Kapten Karl Grönvall m fru, Göteborg,
Assessor H. Rohdin, Jönköping,
Direktör Otto Mattsson, Stockholm,
Fru Alma Sandell, Vermland,
Förman Oskar Jansson, Lerbäck,
e. o. hofrättsnotarien G. Collander, Alfvesta,
herr Gustaf Johansson, Norrköping,
tandläkaren Ernst Sjöberg, Stockholm,
student Ernst Palm, Stockholm,
kapten G. B. Carlmark, Karlstad,
fru Euginie Aminoff, Stockholm,
herr Adolf Köster, Göteborg,
apotekaren Teod. Von Zeipel, Kristianstad,
v. häradshöfding M. Fagerberg, Jönköping,
herr Hj. Meyerson, Stockholm,
v. häradshöfding John Svenljung, Vasa, Finland,
fru Amelie Andrén, Göteborg,
grosshandl. L. G. Bratt, Göteborg,
fru Emma Bratt, Göteborg,
herr Karl Torén, Stockholm,
ingeniör Carl Carlsson, Dalarne,
professor Ernst Trygger, Upsala.”
(Lysekils Tidning 1889-08-24/KJ)

1889-08-27

”Annons. Likkistor finnas ständigt på lager hos A. Berndsson, Lysekil.” (BN
1889-08-27/KJ)

1889-08-31

LYSEKILS TIDNING N:o 9.
”Äskade fyrar i Lysekils hamn. Lysekils hamnstyrelse ligger för närvarande i
underhandling med lotsstyrelsen om anläggande af en ledfyr vid Släggö. Både
strax utanför badhuset, lik den å Brännäs Bråte innanför Böttö vid Göteborg.
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Äfven har hamnstyrelsen vändt sig till lotsstyrelsen för erhållande af
linsapparat af sjette ordningen att anbringas i en lanternin å södra ändan af
Rosviks brygga.
Ännu finnes ett hundratal badgäster qvar här i Lysekil. Skaran minskas dock
dagligen.
Vid Bansvik ha i sommar ett 130-tal badgäster varit inskrifna.
Den beslutade källaren för bränvins- och spirituosaupplag. En meddelare,
vilken icke är fullt nöjd med de styrandes åtgärder härutinnan, gifver sitt
missnöje luft i följande skrifelse till oss:
Köpingens styrande män hafva beslutit att midtför länsmannens hus bygga en
större lagerkällare för förvaring af Lysekils bränvinsförsäljningsbolags
bränvins- och spirituosaförråd, på det att kommunen (och ej doktor Rehnberg)
må komma i åtnjutande af hyran, nu 300 kr, men sedan 500.
Dertill skall ofvanpå källaren uppföras ett rum af plankor för köpingens
polisstyrka, tre man att dväljas uti. Återstår att hoppas att ångorna från källaren
icke stiga de beskedliga konstaplarne åt hufvudet och förvirra deras
rättsbegrepp, så att de, ehuru befinnande sig på lägsta trappsteget till rättvisans
tron, begå några missgrepp. Hvad behof Lysekil med sin isfria(?) hamn har af
ett storartadt bränvinslager vete allena de vise i köpingen.
Idén lärer för öfrigt vara hemtad från Telge, der en framåtstående militär är
föreståndare för bränvinsbolaget.
Källarbyggnaden skall blifva 57 fot lång och 32 fot bred och förläggas vid
Rosviksgatan midt för badhusparken, der förarbetena redan påbörjats. Medel
för byggandet skola upplånas på två års afbetalning.
Arbetet å nya kajen skall enligt kommunalfullmäktiges beslut fortsättas till
september månads utgång. Kajen drages förbi tullkammaren norrut.
Denna kaj kommer att lemna en värdefull plats för lossning och lastning samt
skydd för mindre fartyg, som anlöpa hamnen.
För Lysekils polis komma i år, i likhet med föregående året, att hos
länstyrelsen begäras 1.200 kr.
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Lysekils vattenledningsvatten hemtas som bekant från de s. k. smedens
dammar, hvilka tillhöra de jordegare, hvilka hafva jordlotter intill dammarne.
Köpingen kunde sålunda icke för framtiden vara viss om att derifrån få taga sitt
vatten.
Med anledning häraf hade man för någon tid tillbaka ingått till k. maj:t med
begäran om tillstånd att exempelvis nämnda vattenområde jemte ett stycke jord
omkring detsamma af ungefär 2 alnars bredd samt äfven erhållit sådant
tillstånd.
Dammarne skulle inhängnas med en gärdesgård af sten.
Frågan förekommer på tinget i Qviström 3 september, hvarvid köpingens
intresse bevakas af herr L. Ödman och jordegarnes – inalles 60 – af konsul G.
J. Sundberg.
Lysekils kommunalnämnd upprättade i torsdags förslag å de belopp den ansåge
böra utbetalas till egarne eller rättsinnehafvarne af för expropiration ifrågasatta
områden för den händelse godvillig uppgörelse kunde träffas.
Kommunalfullmäktige skulle på sammanträde i går afgöra om nämndens
förslag finge ligga till grund för godvillig uppgörelse med egarne.
Jordegarne å sin sida uppsatte på möte 22 augusti såsom sina fordringar kr 1,50
per qvadratmeter jord ock 1.000 kr för vattnet i sin helhet.
Handlanden A. Bergfalk har afsagt sig ersättningsanspråk för såväl vatten som
den jord, han vid dammarne eger.
Ny skola i Lysekil. Plats har begärts för följande meddelande:
Ett antal af köpingens förmögnare invånare hade till kommunalfullmäktige i
måndags hållna sammanträde inkommit med en skrift, deruti begärdes anslag
från kommunens sida för vidmakthållande af en privatskola. Bland
undertecknarne märktes apotekaren Lundberg, doktor Landelius , major
Lilliehöök och åtskilliga andra.
Detta ärende, som upprepade gånger varit under olika former och till olika
belopp på tal tillförene, gaf anledning till en ganska vidlyftig diskussion, med
ty åtföljande mer eller mindre häftiga skärmmytslingar.
Den öfvervägande åsigten blef emellertid slutligen, att saken tillhörde
kyrkostämmans afgörande för hvilken åsigts riktighet ett af k.
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befallningshafvandes i länet gifvet utslag från år 1880 och gaf stöd, hvadan
beslöts att till en blifvande sådan öfverlemna sakens afgörande.
Stor bitterhet råder emellertid bland menige man öfver att denna fråga ånyo
väckts, sedan den upprepade gånger blifvit slopad på såväl kommunalstämma
som hos k. befallningshafvande i länet, der klagomål anförts.
Alla skäl föreligga således att utgången af försöket skall röna samma öde som
tillförene, i all synnerhet som folkskoleinspektör och landsting, de senare om
de ock indirekt, yttrat sig ogillande i ärendet sådant det 1879 och 1880
förekom.
I sjelfva verket innebär förslaget att med bibehållande af en noggrant utstakad
klasskillnad gentemot fattigmans barn på andras bekostnad bibringa
förslagsställarens egna en för dessa önskvärd uppfostran, hvilket gifvetvis vore
ytterst fördelaktigt för dem, som på gammal grund af föräldrarnes
samhällsställning komme i åtnjutande deraf. Men då en sålunda tillskapad
undantagsställning icke allenast strider mot de enklaste rättsbegrepp utan ock
emot lag, samt hos barnen sjelfva skulle å ena sidan väcka högfärd, å den andra
afund – måste ju, äfven på sist anförda skäl, den rättänkande finna saken i icke
ringa grad egendomlig och oförtjent af någons sympati.
Dertill kommer äfven att här ingalunda är någon brist på skolor och duglige
lärare såväl som lärarinnor.
Det synes nästan som om förslagsställare till och med glömt det allra nyaste i
byggnadsväg i köpingen – det prydliga och stora skolhuset vid kyrkan som väl
snart blir färdigt att emottaga sina lärjungar, hvaribland utan tvifvel rike mans
barn äfven äro välkomna.
Till tröst emellertid för dem som veta sig vara oskyldige och således äro
obenägne att deltaga i äskade bidraget till privatskola men likväl med fruktan
motse den förkrossande röstöfvervikt såsom möjligen medförande ett djupt
grepp i deras fickor, må anföras en del af ett tidigare utslag som lyder så här:
”då ifrågavarande skola, om ock arbetande hufvudsakligen inom folkskolans
område icke kan hänföras till de egentliga folkskolorna, ej heller till andra
allmänna skolor, utan utgör en af enskilda personer inrättad läroanstalt för
barnundervisning, men medlemmarne inom en församling icke lagligen kunna
förpligtas att bidraga till underhållet af en dylik enskild anstalt, varder det
öfverklagade kyrkostämmobeslutet af landshöfdingeembetet upphäfdt”.
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Skulle alltså frågan drifvas till sin spets, återstår endast att vädja till den
myndighet, som tillförene lemnat skydd åt den obemedlde.
Äran att få deltaga i rikemans barns uppfostran är ostridigt ganska stor, men det
är ock en lyx, som endast ett ringa fåtal, åtminstone här, kunna bestå sig.
Projektmakeriet florerar om möjligt i ännu högre grad nu inom köpingen än
förut, då kommunalstämma behandlade dagens frågor.
Att således säga att kommunalfullmäktigeinstitutionen varit till ställets fromma
vore synd, sedan bestämmanderätten om utgifter kommit i ett fåtals händer,
hvilka inom sig utan särdeles svårighet kunna bilda en ”kompakt majoritet”.
För kyrkogårdens bevattning hade komminister Been af
kommunalfullmäktige begärt ytterligare 2 vattenposter å kyrkogården. Men
som kyrkogården existerat utan vattenposter sedan 1600-talet och det nyligen
der anbringats en, ansågos ytterligare vattenposter obehöfliga.
”Lysekils vänner” ha till kassaförvaltare efter badkamrer Husberg, hvilken
afsagt sig detta uppdrag, valt postmästare J. A. Jonsson.
Kyrkvikstomten, hvilken uppkommit genom Kyrkviksbugtens utfyllning och
eges af föreningen ”Lysekils vänner”, beslöt nämnda förening på möte i
onsdags erbjuda badhusbolaget till inköp.
Kyrkvikens utfyllning till en tredjedel af sin bredd, en mindre utfyllning vid
herrbassinen, Strandvägens planering, makadamisering och grusning voro fullt
färdiga i juni 1885 och hade dessa arbeten dragit en ungefärlig kostnad af 5.200
kr. återstående delen af Kyrkvikens utfyllning, deruti inbegripet kajernas
uppföranden, skulle enligt kontrakt vara färdigt i maj 1887 för en kostnad af
5.500 kr. genom vidare fyllning en planering har denna föreningens fastighet
fått ett värde af omkring 12.500 kr.
Föreningen ”Lysekils vänner”, som satt till sitt mål att genom anläggningar,
försköningar och förbättringar vid Lysekils badort befrämja nytta och trefnad
för härvarande badgäster, räknar nu omkring 110 medlemmar.
Medlem blir den, som erlägger en årsavgift af 5 kr, eller 25 kr för ständigt
medlemskap.
Å Lysekils restlängd för obetalda kommunalutskylder komma innan längden
utelemnas till exekutiv indrifning, att afskrifvas 77 kr 94 öre.
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Flera bankinrättningar önskar man i Lysekil. några handlande på platsen ha
nämligen ingått med begäran till Göteborgs enskilda bank om förläggande af
ett afdelningskontor härstädes. Affärerna anses nämligen hafva nått den
utveckling att mer än en bankinrättning vore behöflig.
Gymnastikdirektör C. A. Lundgren, som under 17 somrar meddelat
sjukgymnastik och massage i Lysekil, skall som idag för denna säsong lemna
badorten.
Illa sparkad i ansigtet af en häst blev i torsdags en stenhuggare i Lysekil.
mannen fördes till badläkaren Köster, som egnade honom vård.
Anmälde brunns- och badgäster Lysekil.
Köpman Pär Olsson, Göteborg,
Jernv.tjensteman M. A. L. Matthiesen, Stockholm,
Fröken M. Gibson, Jonsered,
Löjtn. G. Torén, Stockholm,
Fru W Torén, Stockholm,
Frk. Anna Åkermark, Göteborg,
Fru Hilda Thorberntsson, Mollösund,
Fru Beata Samuelsson, Mollösund,
Mad. Paul. Andersson, Trelleberg,
Bruksförv. Sixten Wohlfurth, Karlsdal,
Lantbr. C. Andersson, Lyse,
Berging. F. O. Carlin, Stockholm,
Fiskaren Ferd. Isaksson, Mollösund,
Brukspatr. Eric Nordlander, Norrland.”
(Lysekils Tidning 1889-08-31/KJ)

1889-09-02

På fullmäktige den 2 september 1889 föreligger en skriftlig förfrågan huruvida
fullmäktige är villiga försöka åstadkomma en godvillig uppgörelse med
Lysekils Jordägare i och för deras andelar i Smedens dammar och det
jordområde däromkring som behöver exproprieras för anläggandet av
vattenfiltret. Jordägarna erbjuder köpingen vattenområdena för 1.000 kronor
och tre kronor kvadratmetern för det ifrågavarande jordområdet.
Fullmäktige godtar jordägarnas erbjudande och beslutar köpa områdena för
1.000 kronor respektive tre kronor kvadratmetern. Vidare uppdrar fullmäktige
åt herrar Grave Josias Sundberg, August Lysell och Fr. Carlson att söka
åstadkomma godvillig uppgörelse med ägarna till hemmanen Berga och
Gåsehogen till ett pris ej överstigande 500 kronor i ett för allt för deras andelar
i övre Smedens damm jämte det jordområde som den begärda expropriationen
avser. (PK, 1889)
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[Anm/PK: I protokoll från nästa sammanträde den 25 oktober 1889 beslutar fullmäktige att
icke vidhålla den uppgörelse och det ersättningsbelopp som tidigare erbjudits ägarna till
hemmanen Berga och Gåsehogen, utan att ersättningen för deras andelar må hänskjutas till
expropriationsnämnd.]

1889-09-17

”Annons. Middelsbrough Fisherysalt, det mest passande Salt för Sillsaltning,
säljes inom kort från skeppsbord hos undertecknade. De, som önska köpa
dylikt torde med första anmäla sig då saltet inväntas med ångare, och för att i
tid kunna blifva underrättade hvilka dagar afhemtning kan ske från fartyget.
Benj. G. Mollén & Co. Lysekil.” (BN 1889-09-17/KJ)

1889-09-17

”Annons. Telegram. Ett större lager af utmärkta Sillgarn, af olika dimensioner,
är nu inkommet och finnes till salu för billigt pris hos Benj. G. Mollén & Co,
Lysekil. OBS. Försäljningslokal i Läderhandlare Herr J. M. Magnussons hus,
Kungsgatan N:o 26.” (BN 1889-09-17/KJ)

1889-09-19

”Annons. Till salu. SALT. Om ett par dagar inväntas en last vackert S:t Ybes
Salt, som från fartyget säljes till billigt pris. Lysekil den 18 Sept. 1889. G. J.
Sundberg.” (BN 1889-09-19/KJ)

1889-09-20

Bernhard Hedberg i Lysekil idkar därstädes fortfarande sillsaltning under firma
Bernhard Hedberg.
Göteborg å Landskansliet den 13 september 1889. G. SNOILSKY. / Johan
Wikström. (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1889-09-20 via Rustan Gandvik)

1889-09-21

”O. A. Olssons Skofabrik, Lysekil, rekommenderar sina tillverkningar af
skodon i parti och minst till följande priser.
Herrpjexor från kronor
7 per par
Dampjexor
6
Damsnörkängor
4
Barnkängor
1
Beställningar å de flesta skodon kunna utföras på 3 till 4 timmar. Lysekil i
September 1889. O. A. Olsson.” (BN 1889-09-21/KJ)
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1889-09-21

”Qvistrums Fotografi-Atelier öppnas den 1:ste och stänges 15:e Oktober.
Svante Haeger.” (BN 1889-09-21/KJ)

1889-09-21

”UR till salu! Stort och väl sorteradt lager af goda Guld- & Silfver – Fickur,
Amerikanska och Franska Regulatöter, Skåpur, Skeppsur och Väckarur.
Urkedjor i Bubli, Talmi och Nickel, Medeljonger och Talmiurnycklar. För
urens goda gång ansvaras 2 år. I. P. Jensen, Lysekil.” (BN 1889-09-21/KJ)

1889-09-24

”Borgenärssammanträde. Borgenärerne uti afl. Tullinspektorn G. E.
Bundsens i Lysekil konkurs kallas härmed till sammanträde å konsul A. Lysells
i Lysekil kontor fredagen den 4 instundande Oktober kl. 1 e. m. för att fatta
beslut rörande väckt fråga att före inställelsedagen försälja boets lösegendom
samt bestämma underhåll åt gäldenärens familj äfvensom förvaltningsarvode
m. m. Uddevalla den 19 September 1889. Rättens ombudsman.” (BN 1889-0924/KJ)

1889-09-24

”Genom offentlig auktion, som förrättas i huset n:o 11 Kungsgatan n:o 11
Kungsgatan härstädes Lördagen den 28 dennes kl. 11 f. m. låter
skräddaremästaren H. J. Johansson med anledning af förestående flyttning
försälja lösören, såsom fina möbler, goda sängkläder, 1 ny kokspis, 3 kaminer
och 3 symaskiner samt många nya manskläder, såväl överrockar som kostymer
af flera slag, jämte hattar och mössor samt fruntimmerskappor och muffar,
hbarjämte utbjudes diverse dofflar och korderojer m. m. Lysekil den 19
September 1889. Lars Ödman.” (BN 1889-09-24/KJ)

1889-09-24

”Förnyad Entreprenadauktion. Måndagen den 30 innevarande Sept kl. 12 på
dagen, förrättas å härvarande Tullkammare samt hos tullinspektionen i Lysekil
förnyad entreprenadauktion för verkställandet af åtskilliga reparationer å Kongl
Tullverkets i Lysekil befintliga byggnader.
Hugade spekulanter kunna dessförinnan antingen här eller hos förenämnde
Tullinspektion erhålla nådiga upplysningar, om vidden af det arbete, som
sålunda kommer att utföras. Uddevalla tullkammare den 16 Sept 1889. E. f. J.
Alb. Ölund.” (BN 1889-09-24/KJ)

1889-09-27

På kyrkostämma behandlas förslag om en förberedande elementarskola.
Stämman beslutar bevilja anslag om 250 kronor för detta års termin och 500
kronor för nästa år. Beslutet överklagas liksom tidigare år till länsstyrelsen.

1889-09-28

”Trävaruauktion förrättas å Herr M. Radhes upplagsplats på Slätteskär i
Lysekil, Onsdagen den 2 nästa Oktober kl. 10 f. m. å ett parti plankor, bräder
och byggnadstimmer. Kände och vederhäftige inropare lemnas 3 månaders
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betalningsanstånd. Lysekil & Skal den 21 Sept 1889. E. a. Gust. Andersson.”
(BN 1889-09-28/KJ)

1889-10-01

”Undertecknads kontor är från och med nu flydtat till Herr Fr. Carlssons hus
midt för ångbåtsbron. V. E. Mollén, Lysekil.” (BN 1889-10-01/KJ)

1889-10-01

”Förmansplats! För en kompetent, nykter och ärlig Stenhuggeriförman finnes
en plats ledig vid Sandviks Stenhuggeri i Brofjorden; Sökande torde den 10
Oktober inlemna sina ansökningar till undertecknad. V. E. Mollén, Lysekil.”
(BN 1889-10-01/KJ)

1889-10-03

”Annons. Bomullsgarn och kaffe säljes till nedanstående priser;
Oblekt bomullsgarn pr bundt kr. 6.75
Costa Rica kaffe
kr. 1,05
Ostindiskt kaffe
kr. 1,05
Blå Java, storbönad
kr. 1,05
Blå Java, småbönad
kr. 1:Tvättadt Rio kaffe
kr 0,95
Allt per ½ kilogram
Återförsäljare lemnas rabatt
Observera!
Alla Gran- och Kaffesorter af finaste och bästa qvalité.
A. G. Bergfalk, Lysekil. (BN 1889-10-03/KJ)

1889-10-03

”Tvenne nyktra och ordentliga Skräddaregesäller erhålla varaktig plats mot god
betalning om de skyndsammast anmäla sig hos Holst & Svanberg, Lysekil.”
(BN 1889-10-03/KJ)

1889-10-05

”Holst & Svanberg (f. d. Aug. Lysekil) Stora Torget, LYSEKIL,
rekommendera sitt lager af: Kostym. & Vinteröfverrockstyger, Dogglar,
Korderojer, Cheviot, Kamgranstyger, Vadmal, Bomullstyger, Möbeltyger,
Domestik, Ylleskjortor, Västar, Koftor, Bajaderer, Halsdukar, Hattar &
Mössor, Spetsdukar, Kravatter, Handskar, Vantar, Paraplyer & Galoscher, till
billiga priser hos Holst & Svanberg, Lysekil.” (BN 1889-10-05/KJ)

1889-10-05

”Holst & Svanbergs Skrädderiaffär, Lysekil, Beställningar å allt hvad till
Skrädderiaffären hörer utföres fort, väl och billigt. Holst & Svanberg.” (BN
1889-10-05/KJ)

1889-10-05

”Holst & Svanberg, Lysekil.
Stort lager af Specerier, konserver, viner, kaffe, mjöl, gryn, kex, ost, Tak- och
väggpapp, cement, Eldfast Sten & Lera, Tegelsten, Tjära;
Porslin & Lampor, till billiga priser hos Holst & Svanberg.” (BN 1889-10-05/KJ)
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1889-10-05

”Oljekläder! Af erkänd prima qvalité försäljes till billiga men bestämda priser
hos Edv. Utberg & Co., Lysekil. Obs! Fabrikspriser.” (BN 1889-10-05/KJ)

1889-10-10

”Prima Fyrkol säljes billigt af Carl Bachman, Lysekil.” (BN 1889-10-10/KJ)

1889-10-10

”På vederbörlig begäran kommer genom offentlig auktion, som förrättas i
Lysekil Onsdagen och Torsdagen den 16 och 17 dennes med början hvarje dag
kl. 10 f. m. att till den högstbjudande försäljas all aflidne Herr Tullinspektor G.
E. Bundsens konkursmassa tillhörig lösegendom, bestående af guld- silfver,
nysilfver, kopar, malm-, jern- och blecksaker, glas och porslin, möbler och
husgerådssaker, sänglinne- och gångkläder m. m. som till ett gammalt bättre bo
hörer, äfwensom 1 tulljakt, 1 snipa och 1 brygga.
Kände, vederhäftige inropare erhålla 3 månaders betalningsanstånd, okände
och mindre vederhäftige få ställa antaglig borgen eller betala kontant. Lysekil
& Skal den 7 Oktober 1889. Gust. Andersson.” (BN 1889-10-10/KJ)

1889-10-10

”Handelslägenhet i Lysekil. uti huset n:r 8 vid Kungsgatan finnes 2:ne vackra
rum lediga till uthyrning från den 1:ste nästkommande Januari, särdeles
passande för en mode eller annan finare handel.
Uppgörelse sker med undertecknad. Lysekil i oktober 1889. Carl Olsson.” (BN
1889-10-10/KJ)

1889-10-17

”Göteborgs och Bohusläns Fiskareförenings delegare och tjänstemän kallas
härmed jemlikt reglementet till ordinarie Bolagsstämma i Lysekils skolhus
Måndagen den 4:de nästa November kl. 10 f. m. hvarvid förekommeer:
1:o) Revisorernas och Styrelsens berättelse öfver Föreningens förvaltning;
2:o) Val af Revirorer och deras Suppleanter föe granskning af innevarande års
räkenskaper.
Lysekil den 11 Oktober 1889. A. H. Malm.” (BN 1889-10-17/KJ)

1889-10-19

”Sillgarn till salu! 8 st något begagnade Sillgarn med linor och dunkar, allt i
vårdat skick säljes billigt af O. A. Bovik, Lysekil.” (BN 1889-10-19/KJ)

1889-10-24

”Huset n:r 1, Bansviksgatan, centralt beläget vid lilla torget i Lysekil, på
rymlig tomt, under tegeltak och i öfrigt i utmärkt godt skick, indeldt i 4 rum
och 2:nr kök, källare och vedbod jämte gårdsbyggnad med 1 rum och kök samt
trädgårdstäppa, säljes billigt om snar uppgörelse sker. Spekulanter hänvände
sig till Lars Ödman i Lysekil.” (BN 1889-10-24/KJ)
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1889-10-31

”Trävaru-auktion förrättas i Lysekil å Herr M. Radhes upplagsplats på
Slätteskär, Lördagen den 9 November kl. 11 f. m. å ett parti plankor, bräder
och byggnadstimmer. Partiet är utmärkt godt virke af hvarjehanda sorter och
dimensioner.
Kände vederhäftige inropare erhålla 3 månaders betalningsanstånd. Lysekil &
Skal den 26 Okt. 1889. Gust. Andersson.” (BN 1889-10-31/KJ)

1889-11-09

”En byxsömmerska samt en västsömmerska erhålla varaktigt arbete med hög
betalning om de snarast anmäla sig hos Holst & Svanberg, Lysekil.” (BN 188911-09/KJ)

1889-11-14

Sillfiske pågår. Från Lysekil skrives till oss den 14 dennes:
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Fisket pågår nu med fart här på orten och salterierna äro i full verksamhet. Med
vadar fångas varje natt massor av sill, egentligen tomsill, men något blandad
med fullsill. Priset för vadsill är 10 öre för gammal fot (ungefär 40 öre per
hektoliter). Även köpes per rus, det vill säga båtvis.
Garnfisket är mindre givande och fångsterna (fullsillen) stundom blandade med
tomsill, dock finnes undantag, då fångsten varit både riklig och av yppersta
beskaffenhet. Priset å garnsill är för närvarande 50 öre för gammal fot. I
enstaka fall för utmärkt vara till och med 75 öre. All fullsill och den mesta
vadsillen uppköpes av salteriidkare.
Någon export av färsk sill härifrån har ej ägt rum förrän i går, då ångaren
AGRESSUND från Fredrikshamn här intog last direkt från vadar, som hade ett
större ”stäng” i Bansvik invid nya badhuset. Sillen togs dels lös i rummet, dels
i medförda lådor och tunnor. Ångaren avgick omedelbart efter intagen last av
100.000 kilo till Fredrikshamn. (Göteborgs Aftonblad 1889-11-18 via Rustan Gandvik)
1889-11-21

”Brefkort från Lysekil. 20 november 1889.
En intensiv dimma, som under flera dagar besvärat sjöfarten, har nu något lättat
upp. Väderleken är fortfarande blid med 8 a 10 graders värme vid
middagstiden. Lätta vindar från syd och vestkysten.
Sillfisket har totalt afstannat under de senaste dagarne hvarföre priserna
stegrats, nära på dubbelt. Den sista vaden af instängd sill upptogs idag. I
salterierna råder dock ännu liflig rörelse och har redan mycken sill insaltats,
dock mest tomsill.
Restaurationen å gästgifvaregården (”hotell Lysekil”) är ifrågasatt att flyttas till
doktor Rehnbergs hus i närheten af stora ångbåtsbryggan.
Stenhuggeriet å Stångehufvud, som nu mera öfvergått till svenska innehafvare,
herr Carl Johan Schylander i Oskarshamn, har under årens lopp betydligt
utvidgats. Och för närvarande är man i färd med en kajbyggnad utanför
etablissementet och som torde uppspringa till en kostnad af 25.000 kronor.
Stenhuggeriet har förhoppning att erhålla beställningen på fotsockeln och
piedestalen till den i Tyskland påtänkta stoden af aflidne kejsar Wilhelm.” (BN
1889-11-21/KJ)

1889-11-23

”A. Björklund, Lysekil. Nytt för vintersäsongen! Färdiga manskläder, största
lager på platsen, Kostymtyger, Kappdofflar, svarta & kulörta, klädningstyger,
Plysch, Sammet & Siden, snörmakerier, Slöjtyll, Blommor & Spetsar, Skånska
handskar, Tricotlif, Spetsdukar, Muffar, Gardin & Möbeltyger, Sängtäcken,
Borddukar, Hvita väfnader, Mattor, Filtar, Flaneller, i många olika mönster.
Domestiker & Bomuellstyger, Handskar & Mössor, Överskjortor, Manchetter
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& Kragar, Jaegerskjortor, Kalsonher, Sjömanströjor, Skinntröjor,
Gummikappor, Skoson & Galoscher, för herrar, damer och barn. Bajaderer,
västar, koftor, Filt-Klädes & Yllekjolar.
Fina saker passande för Julpresenter, i stort urval, Tapisseriarbeten,
Juteväfnader, Tvåler & Parfymer, allt till billigaste priser. A. Björklund,
Lysekil, Kungsgatan 19.” (BN 1889-11-23/KJ)
1889-11-23

”För Bohusbankens afdelningskontor i Lysekil, hvars styrelse väljes årligen
blef nu afgående styrelsen i sin helhet omvald.
Den utgöres af majoren C. S. Lilliehöök, Konsul G. Sundberg och handlanden
J. B. Johnsson. Styrelsesuppleanter äro apotekaren J. L. Lundberg och dir. P. F.
Landelius.” (BN 1889-11-23/KJ)

1889-12-07

”Annons. Att Herren efter sitt allvisa råd genom döden hädankallat min ömt
älskade make skräddaremästaren O. A. Bovik i Lysekil i en ålder af 61 år, 3
mån, 11 dagar, djupt sörjd och saknad af mig, barn och barnbarn och talrika
vänner, varder härmed min sorgliga pligt tillkännagifva. Lysekil den 5 Dec
1889. Elisabeth Bovik.” (BN 1889-12-07/KJ)

1889-12-10

”Annons. 500 st välgjorda SILLTUNNOR af norsk metod säljes billigt. Lyse &
Alsbeck d. 7 Dec 1889. A. Tobisson.” (BN 1889-12-10/KJ)

1889-12-10

”Annons. Ett tvåvånings boningshus, passande för handelsrörelse, beläget vid
Landsvägsgatan i köpingen Lysekil, säljes till billigt pris. Närmare
upplysningar lemnas af handlanden J. B. Jonsson, derstädes.” (BN 1889-12-10/KJ)

1889-12-17

”I konkurs försattes vid borgenärssammanträde å Qviström sistlidne torsdag
bagaren G. Johansson i Lysekil.” (BN 1889-12-17/KJ)

1889-12-17

”Lysekil är Sveriges folkrikaste köping. Den egde vid årets början 2.060
invånare. Folkmängdstillväxten under de tre senaste åren har utgjort 237
personer.” (BN 1889-12-17/KJ)

1889-12-24

”Telegrafkommisarietjänsten i Lysekil (af tredje klassen) söktes vid
ansökningstidens utgång i torsdags af assistenterna Modéer i Oskarshamn,
Bergström i Lund, Öhman i Örebro, Falk i Norrköping, Palitz och Kjellerberg i
Stockholm, Sommar i Göteborg, Norström i Gefle, Wiman i Malmö och
Larsson i Helsingborg.” (BN 1889-12-24/KJ)

1889-12-24

”Borgenärerna uti Handlanden C. M. Lindbäcks i Lysekil konkurs kallas till
sammanträde hos sysslomannen konsul Aug. Lysell i Lysekil, Onsdagen den 8
instundande Januari kl 10 förmiddagen för granskning ag slutredovisning och
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utdelningsförslag. Lysekil den 23 December 1889. Rättens ombudsman.” (BN
1889-12-24/KJ)

1889-12-28

”I avseende till förestående bouppteckning efter afl. Skräddaremästaren O. A.
Bovik i Lysekil, torde de som med boet hafva ouppgjorda affärer anmäla före
den 13 nästa Januari då bouppteckningen börjas. Lysekil & Skal den 19
December 1889. Gust. Andersson, anmodad förrättningsman.” (BN 1889-1228/KJ)

1889

Till fjärdingsman i Lysekil utses poliskonstapel Anders Johansson Dahl.

1889

Skatten till den borgerliga kommunen sänks till 2 kronor. Detta tack vare
inkomsten från Lysekils Brännvinsaktiebolag som detta år inbringar dubbelt så
mycket som kommunalskatten.

./
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