Sällskapet Strömstierna – Nyhetsbrev 30
Hej alla,
Nu får vi alla se fram emot den nära förestående sommaren. Nyhetsbrev 29 kommer nu som
det femte brevet år 2022, detta enligt vår månadsplan.
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. N:o 27: 1889. N:o 28: 1890. N:o 29: 1891.
Nyhetsbrev 30 har information med fokus på händelser i Lysekil år 1892. Brevet innehåller
mycket om handel och affärsverksamhet med utdrag ur bland annat Bohusläningen. Jag vill
åter ge min eloge till Kerstin Jungebro för hennes avskrifter ur denna tidning. Dessutom finns
det tre intressanta kartor över Gamlestan och Lysekil från detta år! Jag vill även ge min eloge
till Rustan Gandvik för hans intressanta bidrag från olika svenska dagstidningar.
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 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 31 kommer att sändas ut till Er i slutet av juni 2022.
Mvh Per Stenros
perstenros@gmail.com
./
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Sid 1

Lysekils historia
1892

I Sverige antas en ny värnpliktslag, enligt vilken den värnpliktige under de åtta
sista åren av sin värnpliktstid (33:e till 40:e levnadsåret) skall tillhöra
Landstormen. (Nordisk familjebok, Uggleupplagan)

1892

Inom armén utvecklas trängtrupperna snabbt sedan starten 1885. Detta år finns
redan sex trängkårer. (Arméns årsbok 1961)

1892

Riksdagen beslutar om en lag som avskaffar de så kallade grundskatterna som
var lagda på jordinnehav, men som uteslöt frälsejord.

1892

Kungliga Vetenskapsakademin föreslår att Sverige skall delta i internationella
undersökningar av våra hav. Avsikten är att initiera en grundlig forskning kring
de ekonomiskt betydelsefulla fiskarternas biologi och samband med växlingar i
havsmiljön. (web: Fiskeriverket)

1892

Hamburgsunds Ångbåtsaktiebolag, bildat av handelsman Oskar Leonard
Nordblom på Hamburgön, beställer ångaren GREBBESTAD från Eriksbergs
Mekaniska Verkstad. (Arvid Sandell, LP 1995-12-20)

1892

I Marstrand byggs Grand Hotell av Otto Ludvig Scheel.

1892

Den tremastade skonaren CHRISTINE registreras som nr 2037 och är ägd i
Smögen.

1892

Åtta stycken guanofabriker byggs i länet.
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Sid 2

1892

Johan Hjelmgrens karta över Lysekil från detta år.

1892

Ett utklipp ur Johan Hjelmgrens karta, som visar Lysekils Norra eller Gamla
hamn. Detta för jämförelse med Mata Hallgrens och Arvid Sandells kartor.
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Sid 3

1892

Mats Hallgrens karta över Gamla Köpingen i Lysekil. Tillverkningsåret är ej
känt. Numreringen av husen är enligt Mats själv – jämför med Arvid Sandells
karta här nedan.
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Sid 4

1892

Arvid Sandells karta över Gamla Köpingen i Lysekil. Arvid ritar kartan år
1993. Numreringen av husen är enligt Lysekils Husförhörslängd 1885-1893.

1892

Grave Josias Sundbergs fabrik för inläggning av ansjovis vid en brygga i Södra
hamnen tas över av svärsonen Magnus Radhe. (Knuth Hansson, Fiskkonservindustrin
i Bohuslän, sid 11)
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Sid 5

1892

Fullmäktige i Lysekil säger upp kontraktet med sotare Nils Fredrik Jansson och
väljer till skorstensfejare gesäll Tage Emil Kulander. Kulander har också
problem med att få in betalningen efter gjord sotning och klagar påföljande år
till köpingens styrelse som hänvisar till kommunalnämnden. Huruvida han får
något stöd är oklart. (Granqvist, Lysekils köpings historia, sid 74)

1892

Fredrik Axel Nycander, född 1867-12-19 i Tossene, ger ut sin första bok,
diktsamlingen Röda skyar. (SBL, Band 27)

1892-01-02

BOHUSLÄNINGEN
Lysekils Bryggeri får härmed rekommendera ett kraftigt och välsmakande
Bayerskt Lageröl samt God Svagdricka till moderat pris och omsorgsfull
expedition. Lysekils Bryggeri.
(Bohusläningen, 1892-01-02/KJ)

1892-01-07

BOHUSLÄNINGEN
På begäran af sysslomannen i Handl. O. B. Jonssons i Lysekil konkursmassa,
kommer genom offentlig auktion, som på stället förrättas Onsdagen och
Torsdagen den 13 och 14 d:s med början hvarje dag kl. 10 f. m. att försäljas
massans varulager, bestående af manufaktur och korta varor, såsom flera
sorters vadmal, kostymtyger, kasinetter, möbeltyger, klädningstyger,
bomullstyger, halsdukar och oljekläder, flera sorters garn och tapeter, olja och
färgstoffer, målarepenslar och div. borstar, kaffe, sirap och hvarjehanda
kryddor, tobak och cigarrer, glas, porslin och flera slags lertyg, makulatur,
spännpapp, kuvert och papperspåsar, knappar, kantband, hängslen, hemfärger,
tvåler, skriftaflor, pennor och pennskaft, hvarjehanda tomkärl, korgar, säckar
och trätofflor m. m. m. m., äfvensom bodinventarier: 1 kassakista, 1
diskpulpet, 1 kopiepress, 1 decimalvåg, 1 kilogramvåg och 1 balansvåg, några
möbler och 1 kamin som ock åkdoner, såsom 1 bättre gigg och åksläde, 1
arbetssläde, 2 arbetskärror och 1 magasinskärra samt selar, 1 hackelsemaskin
jemte hö och halm.
Kände och vederhäftige inropare erhålla 3 månaders betalningsanstånd. Lysekil
& Skal den 4 Januari 1892. Gust. Andersson.
(Bohusläningen, 1892-01-07/KJ)

1892-01-14

BOHUSLÄNINGEN
Lysekils Konsertsalong, den prydliga lokalen invid Bergfalska hotellet kommer
nu omsider till användande. Såsom annons här ofvan angifver skola nämligen
der uppträda operettsångaren Löwenstein, en känd tenorsångare och fröken
Anna Mellgren, som lär ega en god sopran. Första aftonunderhållningen gifves
instundande lördag.
(Bohusläningen, 1892-01-14/KJ)
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Sid 6

1892-01-16

BOHUSLÄNINGEN.
Dubbeltrådig telefonlinje Göteborg – Varekil – Lysekil. Till Bohusläningen
meddelas: Telegrafstyrelsen har i framställning till k. m:t hemställt, att k. m:t
täckes till 1892 års riksdag göra framställning om anvisande af särskilt anslag
utan återbetalningsskyldighet för åstadkommande af bland andra en
dubbeltrådig telefonlinje Göteborg – Varekil – Lysekil
Dubbeltrådig förbindelseledning mellan Göteborg – Marstrand var redan i
december under anläggning.
(Bohusläningen, 1892-01-16/KJ)

1892-01-16

BOHUSLÄNINGEN.
”Från Lysekil skrifves till Handelstidningen, hvilket vi dock hörts bekräftas, att
en jägare, känd vida omkring för sina jagter, häromdagen i ett skott sköt 8
svanor. Han begagnade vid tillfället en bössa af kaliber n:r 4. Sju af svanorna
blefvo upptagna i båten, den åttonde gick förlorad till följd af sjögång och
inbrytande mörker.
Samma meddelare uppgifver, att man i Lysekil är betänkt på att bilda ett
skyttegille. Saken har omfattats med lifligt intresse och har redan avancerat så
långt, att vederbörliga handlingar insändts till kunglig befallningshafvande.”
(Bohusläningen, 1892-01-16/KJ)

1892-01-19

BOHUSLÄNINGEN
Telekommunikationen i Lysekil. Under december månad förekommo 199
meddelanden och 1960 samtal.
Lysekils telegrafstation. Under dec. månad var antalet afsända telegram,
inländska 1.537, utländska 729 = 2.266; ankomna d:o, inländska 1.265,
utländska 710 = 1.975
Portoinkomst 3.174 kr 75 öre.
Lysekils tullinspektions berättelse rörande ortens handel och näringar,
tulluppbörd och bevakning under år 1891 föreligger nu färdig. Af densamma
inhemtas följande rörande
Handel och näringar:
Lysekil, som eger 2.319 invånare, har under ifrågavarande år ytterligare
förkofrat sig. Här en öfversikt öfver hvad inom köpingen utförts och sig
tilldragit:
en ny kajanläggning med planering af Rosvikstorg, som derigenom vunnit
betydligt såväl i utrymme som prydlighet;
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Sid 7

utvidgandet och förbättrandet af Rosviksgatan, som förbinder hamnen med
Kungsgatan, den egentliga pulsådern för köpingens handel och rörelse;
ett filtreringsverk af stort värde till vattenledningen;
tillkomsten af ytterligare ett ansenligt magasin för inläggning och saltning af
fiskvaror;
uppförandet af en dyrbar större träbrygga i två afdelningar med railspår för
lossning af stenkol och lastning af gatsten i norra hamnen.
Allt vittnar om en verksamhet och lifaktighet, som inom små samhällen torde
sakna sin like.
Fiskvaror och huggen granit äro hufvudartiklarne för köpingens handel med
andra orter.
Handeln med kolonialvaror domineras af Göteborgs affärsmän, så länge
Lysekil är i saknad af stapelstadsrätt.
De hufvudsakligaste artiklarne vid årets import voro:
Anjovis
Sill färsk
Sill saltad
Is, till värde
Krukmakeriarbeten
Maskinerier till värde
Potatis
Koksalt
Sten, oarbetad till värde
Stenkol
Tegel
Trävaror, arb.
Trävaror, oarb,
Tunnbinderiarb.

258,945 kg
339,380 kg
507,880 kg
9,144 kr
85,913 kg
8,345 kr
7,208 kg
94,906,4 hl
10,110 kr
89,374 hl
914,309 st
1,209,398 kg
7,543,2 kbm
167,016 kg

Till utlandet utfördes under året:
Makrill
Sill färsk
Sill saltad
Fiskguano
Fiskolja
Fiskrom

267,150 kg
13,696,000 kg
18,602,240 kg
403,793 kg
63,750 kg
9,875 kr
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Sid 8

Fältspat
Hummer, lefvande
Svin
Papp
Hafre
Sten, arb, till värde
Sten, oarb.
Trämassa
Trävaror, oarb.
Ägg

44,920 kr
28,000 st
2,159 st
43,962 kg
1,096,359 kg
669,034 kr
8,750 kr
351,780 kg
681 kbm.
53,000 st

Dels till inrikes orter, dels till utlandet öfver andra hamnar afsändes omkring
1.400.000 kg anjovis.
Köpingen besöktes under sommarmånaderna dagligen af 5 a 6
passagerareångare.
Två särskilda hamnar finnas: Bansviks på norra, Rosviks på södra sidan af
köpingen. I de äldre eller norra hamnen är djupet 18 m. med lerbotten. Denna
hamn anses dock mindre pålitlig, emedan här förankrade fartyg stundom drifvit
i land. Den rymliga och mest begagnade södra hamnen, har omkring 20 meters
djup med lerbotten och är mycket lämpligt för vinddrifvare eller nödställda
fartyg af alla storlekar. Vid den här befintliga, omkring 75 meter långa ångbåtsoch lastbryggan, är djupet 4,7 m. I såväl södra som norra hamnen finnas
dessutom mindre bryggor med omkring 3 meters djup.
Från utrikes orter inkommo 1.129 fartyg med en sammanlagd dräktighet af
75,672,13 tons. Af dessa kommo 830 från Norge, 174 från Danmark, 57 från
Tyskland, 57 från Storbritanien, 17 från Portugal, 1 från Ryssland, 1 från
Italien och 1 från Spanien.
Till nationen voro de 925 svenska 122 norska, 39 danska, 24 tyska, 17 engelska
och 2 ryska.
Till utrikes orter afgingo 949 st fartyg om tillsammans 87,928,45 tons. Af
dessa gingo till Norge 410, Tyskland 212, Danmark 199, Storbritanien 69,
Ryssland 48, Spanien 4, Belgien 3, Irland 2, Holland 1 och Portugal 1.
Till nationen voro de 724 svenska, 132 norska, 46 danska, 29 tyska, 17
engelska och 1 ryskt.
Till den lifliga exporten bidraga i väsentlig mån de inom distriktet befintliga
stenhuggerierna, hvilka sysselsätta en arbetsstyrka af omkring 1,000 man.
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Sid 9

Bland dessa industriinrättningar hafva Malmöns stenhuggeri och sliperi samt
Molléns, J. A. Nielsens m. fl. gatstenstillverkningar i utlandet vunnit fullt
erkännande.
Jordbruket är ringa och fyller icke ortens behof. Deremot är fisket skärgårdens
hufvudnäring, desto mera betydande.
Af mera vigt som näringskälla är sillfisket, som äfven under detta år varit
mycket rikligt och hvilket bedrifves dels i vadlag om 12 man, med vad och dels
i mindre båtar med drifgarn. Detta sysselsätter hela skärgårdsbefolkningen
under den tid sillen ”går till” eller i regel från början af november till slutet af
mars. Exempel hafva förekommit, då färsk sill exporteras från vadstäng fram i
maj månad.
Af icke ringa betydenhet är äfven det s. k. storsjöfisket, som i större farkoster,
backfiskefartyg med besättning af 12 till 14 man, idkas i Nordsjön. Dessa
fiskare ligga ofta månadstals med sina sjöstarka fartyg ute i öppen sjö och
återvända sällan till hemmet förrän fångsten af långa och torsk fyllt deras kraf,
såvidt icke en ihållande storm tvingar dem att söka hamn.
Kommer så skarpsillfisket, hvilket likväl i allmänhet icke fyller
anjovsisfabrikanternas behof af råvara, utan måste detta tillgodogöras genom
införsel från Norge.
Hummer och ostronfiskena gå alltmera tillbaka och fisket af flundra, kolja
m.m. är oftast icke tillräckligt för ortens behof.
Af fabriker finnas 4 olje- och guano fabriker, 2 ölbryggerier, 2 garverier, 2
stensliperier, 4 fabriker för tillverkning af anjoviskärl, 11 större och åtskilliga
mindre anjovisfabriker, af hvilka 3 st tillverka öfver en half million kärl
årligen. Denna vara har nu vunnit afsättning äfven i Amerika.
Med handtverkerier och salubodar är köpingen väl försedd.
En afdelning af Bohusläns enskilda bank förmedlar penningrörelse, men synes
alltmera otillräcklig för ortens behof.
Lysekils väl renommerade badinrättning har under året med betydliga
kostnader ställt sig i främsta ledet bland bad och kurorter såväl i Sverige som
utlandet.
Hos köpingens fullmäktige har beslut fattats om införande af elektrisk
belysning.
(Bohusläningen, 1892-01-19/KJ)
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1892-01-23

BOHUSLÄNINGEN
Ordinarie Bolagsstämma.
Jämlikt 15 § bolagsordningen kallas härmed delegarne uti Lysekils
Brännvinsförsäljnings-Aktiebolag till ordinarie bolagsstämma på bolagets
kontor härstädes Torsdagen d. 25 nästkommande Februari kl. 5 e. m. Lysekil i
januari 1892. Styrelsen.
(Bohusläningen, 1892-01-23/KJ)

1892-02-06

BOHUSLÄNINGEN
Ett minne från Lysekil.
Professor Gustaf Retzius, berättar i Aftonbladet:
Då jag första gången såg Lysekil från Flaggberget – det var 1857, alltså för
ungefär 35 år sedan – funnos blott helt få af alla dessa byggnader.
Den gamla köpingen är sig nog lik, men der nu hela den nya köpingen ligger
funnos blott ett par enstaka byggnader. Kyrkviksstaden var icke till ännu. Och
der nu badanstaltens stora hus och öfriga anordningar befinna sig, syntes här
och der på klipporna små lusthus f. d. kajutor med inskrifterna Columbus,
Sebastopol, Sabina etc. från fartyg, som förlist här på skären och som ”räddats”
af gubben Mollén, samt för öfrgt blott en egentlig bygning, som var afsedd för
badgäster. Sjelf bodde ”konsuln” i en mörk kammare inredd i en vind invid det
hans ”sommarnöje”, dit han flyttade, så snart vintern var förbi. Den enda
trappan, som förde dit upp, var en brant stege upprest utanför byggningen. Der,
i denna lilla mörka kammare tronade den mäktige mannen och gaf sina order,
som punktligt åtlyddes af alla.
Jag glömmer aldrig, då jag såsom femtonårig yngling med min fader brukade
besöka den gamle konsuln. Det var icke så alldeles lätt att klättra uppför
stegen, och jag minnes ännu huru mystisk jag kände mig till mods, då jag
inträdde i den lilla låga och stumma af blott en fönsterruta svagt belysta
kammaren. Der satt den gamle, alltid klädd i en fotsid grå, rödkantad nattrock,
rökande sin pipa, och han gjorde nästan intryck af en japansk gudabild, det´r
han satt nedhukad och orörlig. Då vi anlände, steg han dock upp och tog fram
ett schatull, som han försiktigt öppnade. Det innehöll den dyrbara konjaken,
och nu tillagades ett slags grogg, hvarmed han alltid trakterade sig och de
gäster han tyckte om. Derefter öppnades också språklådan försiktigt, och den
stränge ”gubben Mollén”, ”herren till Lysekil”, befanns vara en erfaren, klok
och intressant man. Han hade under sina ungdomsfärder i Medelhafvet
upplefvat många äfventyr och berättade dem med en viss kläm och humor. Min
far, som äfven var en liflig och erfaren man, var road af att samspråka med den
gamle originelle sjöbusen; med förkärlek afhandlade de tillsammans frågan om
åtgärder för Lysekils framtid, ty äfven min far hade med sin vakna, framsynta
blick fått klart för sig, att denna ort borde hafva en stor framtid för sig.
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Och denna framtiden hade redan kommit. Lysekil hade växt och blifvit stort, en
stor badort om sommaren och en stor handelsort året om. Nu under den nya
sillfiskeperioden går köpingen fram med kraftiga steg. Innevånareantalet, som
för ett halft sekel sedan var blott några hundratal, har nu vuxit ett gott stycke
öfver 2.000.
(Bohusläningen, 1892-02-06/KJ)

1892-02-06

BOHUSLÄNINGEN
Lysekils kyrka eger en konstklenod af sällsynt slag. Det är dess rikt snidade
predikstol af ek. Denna predikstol härstammar från den tyska kyrkan i
Göteborg, hvarifrån den försålts till Lysekil. Konstverket är utfört i början av
1600-talet.
(Bohusläningen, 1892-02-06/KJ)

1892-02-11

BOHUSLÄNINGEN
Hus till salu i Lysekil! Genom öppen och frivillig auktion som förrättas i
Lysekil Lördagen den 20:de dennes kl. 12 på dagen låter
Telegrafkommissarien Carl Magnus Höök till den högstbjudande försälja sitt
på gamla Strandgatan stående manhus N:o 9 uti 2:ne rum och kök samt ett litet
gafvelrum brädklädt och öfriga vilkor tillkännagifves före utropet. Lysekil den
9 Februari 1892. Efter anmodan. A. E. Lundberg.
(Bohusläningen, 1892-02-11/KJ) [Anm: Dagens adress är Gamla Strandgatan 58.]

1892-02-12

Tidigare väckt förslag om anställandet av en person med ansvar för
renhållningen i köpingen samt för reglering av vattendammarna och reparation
av vattenledningen samt i övrigt förman vid köpingens allmänna arbeten var
uppe till behandling vid årets första fullmäktigemöte den 12 februari 1892.
Kommunalnämnden föreslog nu att en person anställdes mot en lön av 750
kronor per år och detta blev fullmäktiges beslut. (PK, 1892)
[Anm/PK: Vid fullmäktiges sammanträde den 18 mars 1892 utses mjölnare A.N. Andersson,
Färgaregatan, bland fyra sökande till platsen.]

1892-02-13

BOHUSLÄNINGEN
Lysekils telegrafstation. Under jan. månad var antalet afsända telegram;
inländska 1.370, utländska 511 = 1.881. Ankomna dito: inländska 1.136,
utländska 608 = 1.744.
Portoinkomst: 2.012 kr 90 öre. Dessutom 1.781 lokala och 534 interurbana
samt 119 telefonmeddelanden = 6.059 expeditioner.
(Bohusläningen, 1892-02-13/KJ)

1892-02-13

BOHUSLÄNINGEN
S. L. KJELLBERG, Lysekil.
Bleck- & Plåtslagare, rekommenderar ett sorteradt lager af
BLECKKÄRL som försäljas till nedsatta priser.
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Beställningar af allt som till yrket hörer utföres fermt och billigt. Den som
beställer Takrännor under vintern för uppsättning på våren erhåller ovanligt
billigt pris hos S. L. KJELLBERG, Lysekil.
(Bohusläningen, 1892-02-13/KJ)

1892-02-13

BOHUSLÄNINGEN
Kokerska. En skicklig kokerska, ordentlig och villig, försedd med goda
rekommendationer erhåller plats den 24 April hos Konsulinnan Victor Mollén,
Lysekil.
(Bohusläningen, 1892-02-13/KJ)

1892-02-13

BOHUSLÄNINGEN
God Affär!
Stor och rymlig upparbetad Handelslägenhet vid stora Torget i Lysekil,
fördelaktigast belägen inom köpingen, är ledig till uthyrning från den första
nästa April. Som lokalen dessförinnan skall undergå nödig reparation torde
spekulanter med snaraste bese densamma för att få den iståndsatt efter önskan.
Upplysningsvis må nämnas att förra innehavaren af lägenheten har omsatt
varor för 70.000 kronor årligen och kan antagligen betydligt uppdrifvas af en
köpman med något rörelsekapital. Man hänvände sig till S. L. Kjellberg,
Lysekil.
(Bohusläningen, 1892-02-13/KJ)

1892-02-16

BOHUSLÄNINGEN
Tunnfabrik i Lysekil.
Undertecknad, som har under uppförande en större tunnfabrik med maskiner af
nyaste konstruktion för tillverkning af såväl skottska som norska silltunnor,
mottager beställningar för leverans under instundande sommar och höst.
För tunnornas märkning finnes särskild stämplingsmaskin hvarigenom
firmamärke inbrännes efter önskan.
Nya norska silltunnor realiseras under inköpspris. Lysekil i Febr, 1892.
Magnus Radhe.
(Bohusläningen, 1892-02-16/KJ)

1892-02-16

BOHUSLÄNINGEN
Anners i Backen på Lys´chils gäschifvaregå´l.
Ja, ja tia går å en blir snart gammel å skröpli! Unner siste skeftet på
attanhundre sextital´t säjla jä me´påsten mellöm Malmön å Lys´chill, jä va´ong
då förstås. En gang de va´kalt söm den håle hade ja ta´et nö´rre subar me´mä i
båden, å sömen ved drifver spirituösa fan så mö´et mer i kjul å än annars. När
jä hade lämna påsten i Lys´chill geck jä in på gästgivaregål´n för te´å få noggen
mad. Där sadt månge fine härrar, män jä´va´ente blön´förstås udan begärte mad
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å satte mä. Mamsellerna där mena´på att jä va full å trutte jä ente kunne betala,
män då tou jä opp en näfve sölfverpängar dour lommen å visa dom för se jä
hade gôtt om pängar på den tia. Når di fick se pänga´ne ble´di noch så blie å
sprang åtter de jä begärt. Mennas jä sadd där å vänta ba´härrarne må berätta
nö´rre hikstorier å de´gjo´le jä, män, nock så´jä di trutte att´jä va´söben. Når jä
senna hade edet, beställte härra´ne fram fött di å bröt mä drecka me´dom å så
måtte jä te´å berätta hikstorier ijän. Langt fram på ärremeddan så´jä att di börja
å titta på klockerá å då drou´ jä upp mi klocka å viss´dom att Anners i Backen
inte va´sämre, än att han hade ejen klocka. Se´n betala jä dreckesvarerna far
bå´mä å härrarne å tou ajöss ma´dom. Di farsäkra att di inte ha´tt så roli´t på
langeli´ti´å noch hade di skrattat å grinat åd mina hikstorier, då hade jä sett.
Män se´n däss har di aldri mekat mä hvarken mad eller drecken esvarer på
Lys´chills gäschivaregå´l.
”Sjöstjernan”
(Bohusläningen, 1892-02-16/KJ)

1892-02-18

BOHUSLÄNINGEN
Sotarebefattning.
Sotarebefattningen inom Lysekils Köping blifver ledig den 1 nästa Maj.
Sökande till densamma insände sina betyg till köpingens styrelse. Lysekil den
1 februari 1892. Styrelsen.
(Bohusläningen, 1892-02-16/KJ)
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1892-02-29

Länsstyrelsens handelsregister.
I härstädes fört handelsregister har denna dag intagits följande anmälanden om
firma:
1:o. Anders Rhodin i Fiskebäckskil i Skaftö församling ämnar därstädes idka
handel under firma Anders Rhodin;
2:o. Johannes Olsson i Mollösund i Mollösunds församling ämnar därstädes
under firma Joh:s Olsson idka diversehandel;
3:o. August Olsson i Greby ämnar under firma A. Olson idka charkuteri- och
diversehandel i Grebbestad i Tanums kommun;
4:o. Carl Amandus Lindbom i Lysekil ämnar därstädes idka handelsrörelse
under firma Amandus Lindbom;
5:o. Karl Fredrick Andersson å Lindholmen i Lundby socken ämnar därstädes
idka handel under firma K.F. Andersson;
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6:o. …
7:o. Marianne Lindblom i Lysekil ämnar därstädes idka sillaffär under firma
M. Lindblom;
8:o. Carl Hilmer Lysell å Klättene i Lyse socken ämnar idka handelsrörelse
därstädes under firma Carl H. Lysell.
Göteborg å Landskansliet den 29 februari 1892. G. SNOILSKY. Johan
Holmertz. (Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning 1892-02-29 via Rustan Gandvik) [Anm:
Dagens adress för Marianne Lindbloms firma är Gamla Strandgatan 31A]

1892-03-01

BOHUSLÄNINGEN
Undervisning i Tillskärning och sömnad af Damkläder enligt Kongl.
Hoftillskärare Wahlbergs metod lemnas af undertecknad, som för honom
genomgått en fullständig kurs härutinnan. Metoden är enkel lätt och praktisk.
Lektionerna börja den 15 nästa Mars om tillräckligt antal elever anmäler sig.
Alma Börjesson, Lysekil, Kyrkoviken N:o 27.
(Bohusläningen, 1892-03-01/KJ) [Anm: Dagens adress är Bergsgatan 15.]

1892-03-05

BOHUSLÄNINGEN
Lördagen den 12 dennes kl. 11 f. m. låter Garfvare Sigurd Carlsson i huset n:r
3 Kyrkogatan, Lysekil, i anseende till förestående flyttning genom fri och
öppen auktion försälja många såväl bättre som tarfliga möbler, goda
sängkläder, deraf 2:ne tagelmadrasser, diverse husgeråd, ett äldre men brukbart
piano, åkdon, deraf 1 gigg, 3 arbetskärror, 1 åksläde, arbetskläder, selar och
ridsadel, 1 hackelsemaskin, 1 lastpråm m. m.
Vid samma tillfälle låter Herr S. Åkerblad försälja ett parti nya mans- och
fruntimersskodon.
Lysekil den 2 Mars 1892. Lars Ödman.
(Bohusläningen, 1892-03-05/KJ) [Anm: Huset, som även kallas Garvaregården, flyttas 1916
och blir huset på dagens Kungsgatan 2 / Drottninggatan 31.]

1892-03-08

BOHUSLÄNINGEN
Lysekils telegrafstation. Under februari månad var antalet afsända telegram;
inländska 962, utländska 422 = 1.384, ankomna d:o inländska 923, utländska
469 = 1.392. Portoinkomst 1.946 kr 30 öre. Dessutom 108 telefonmeddelanden
1.600 lokala och 580 interurbana telefonsamtal.
(Bohusläningen, 1892-03-08/KJ)

1892-03-10

BOHUSLÄNINGEN
Det celebra ärekränkningsmålet i Lysekil. Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och
Sotenäs häradsrätt dömde förra året handlanden A. G. Bergfalk för
ärekränkning mot majoren C. S. Lilliehöök till 300 kr. böter samt protokollösen
och 350 kr i rättegångskostnader.
Båda parterna fullföljde talan i Göta Hofrätt. I utslag den 8 i denna månad har
hofrätten enär Bergfalk genom hvad i målet förekommit vore lagligen
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förvunnen att hafva vid omförmälda tillfällen mot Lilliehöök i dennes
ofvannämnda egenskap framställt tillmälen, hvilka innefattade dels smädelse
dels och påstående om förfalskningsbrott, men finge antagas hafva tillkommit
af obetänksamhet, jemlikt 10 kap. 2 och 5 §§, 16 kap. 7 § samt 4 kap. 1 §
strafflagen, fastställt det slut, hvartill häradsrätten i målet kommit.
(Bohusläningen, 1892-03-10/KJ)

1892-03-12

BOHUSLÄNINGEN
Bostadslägenhet att hyra i Lysekil! En förmånlig bostadslägenhet, om 3 rum
och kök, nödiga uthus, med öppen utsigt åt saltsjön och landet, tillgång till
trädgård samt vattenledning i köket, belägna uti andra våningen aff mitt vid
Kungsgatan belägna hus, finnes att från 1 Maj på förmånliga vilkor att hyra.
Vidare meddelar Peter Edvard Thorén, Lysekil.
(Bohusläningen, 1892-03-12/KJ) [Anm: Dagens adress är Kungsgatan 42.]

1892-03-12

BOHUSLÄNINGEN
Plats ledig nu genast för en yngling 16 á 17 år gammal, hos smeden Martin
Andersson, Lysekil.
(Bohusläningen, 1892-03-12/KJ) [Anm: Dagens adress är Södra Kvarngatan 9.]

1892-03-15

BOHUSLÄNINGEN
Då den till den 12:te dennes annonserade auktionen hos Sigurd Carlsson i
Lysekil måst tillfölje af inträffadt oväder inställas så kommer densamma att
istället förrättas Lördagen den 19:de dennes kl. 11 f. m. Lysekil den 14 Mars
1892. Lars Ödman.
(Bohusläningen, 1892-03-15/KJ)

1892-03-24

BOHUSLÄNINGEN
Smed Martin Andersson – Lysekil – verkstad S. L. Kjellbergs gård,
rekommenderar sig till utförande af Skepps- och Byggnadssmiden, Ankare och
Draggar. Tunnbinderi och Stenverktyger. Sillpressar, Kärror af jern, att
användas för transport af silltunnor i magasiner, hvarigenom en man kan göra
lika mycket arbete som två. Alla arbeten förfärdigas på kortaste tid till
moderata pris hos Smed Martin Andersson, Lysekil
(Bohusläningen, 1892-03-24/KJ)
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1892-03-26

Länsstyrelsens handelsregister.
I härstädes fört handelsregister har denna dag intagits följande anmälanden om
firma:
1:o) Lars Persson i Lysekil ämnar idka handelsrörelse därstädes under firma L.
Persson;
2:o) …
Göteborg å Landskansliet den 26 mars 1892. G. Snoilsky. Henrik Westin.
(Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning 1892-03-26 via Rustan Gandvik)

1892-03-31

Kunglig Maj:t fastställer stadgarna för Lysekils Skyttegille. I föreningens
stadgar heter det att ”inträde i gillet äger varje vapenför man, som är boende
inom Stångenäs härad och har fyllt 18 år”. Till skyttegillets förste ordförande
väljs kronolänsman Nils Jakob Nielsen. I styrelsen ingår även föreståndaren för
det kommunala brännvinsbolaget Karl Edvard Törnqvist, journalist Ehrenfrid
Landeberg, rådman Jakob Fredrik Carlsson och järnhandlare Julius Rundqvist.
(Lysekils Skyttegille fyller 75 år) [Anm: Nils Jakob Nielsen är född 1845-08-03 i Ide Sogn,
Norge.]

1892-03-31

BOHUSLÄNINGEN
Bokhålleri - & Stenografiskola i Lysekil, öppnas af undertecknad Måndagen
den 4 nästk. April.
Grundlig undervisning och skönskrifning, rundskrift, stockskrift, räkning,
bokföring och stenografi.
Kursafgifter: dubbel italiensk bokföring, 2:ne bokslut 15 kr; enkel bokföring 6
kr; stenografi 10 kr; öfriga ämnen hvard. 5 kr.
Elever såväl qvinliga som manliga och utan afseende på ålder eller
förkunskaper mottagas. Anmäl. Torde göras före kursens öppnande i min
bostad i Hôtel Lysekil, der prospekt med nödiga upplysningar tillhandahålles.
OBS! Lektionst. Kl. 10-1 m. o. 4-7 efterm. Aftonlek till kl. 8-10 afton. OBS!
Endast en lärokurs.
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N. H. Hülow, handelslärare o kalligraf.
(Bohusläningen, 1892-03-31/KJ) [Anm: Det är troligen Nils Hansson Hülow, född 1866 i
Svedala.]

1892-04-05

BOHUSLÄNINGEN
Härmed tillkännagifves att jag afstått från uppförandet af Tunnfabrik i Lysekil
till förmån för ett tillämnadt aktiebolag för tunnfabriken härstädes. Lysekil den
4 April. Magnus Radhe.
(Bohusläningen, 1892-04-05/KJ)

1892-04-05

BOHUSLÄNINGEN
Genom auktion, Lördagen den 9 dennes kl. 10 f. m. låter Handlanden T. N.
Mattsson i Lysekil, för beredande af utrymme åt inkommande nytt vår- och
sommarlager, försälja qvarvarande vinterlager, deraf flera slags hel och
halfylledofflar, alla sorters stickade kläder för herrar, damer och barn,
oljekläder m. m., hvilket allt säljas under inköpspriser. Äfven säljes vår- och
sommarvaror, såsom svarta och kulörta klädningstyger, kapptyger, kostymoch byxtyger, bolstervar, percaler, sitser och domestik, borddukar, sängtäcken,
sorg- och spetsdukar med mycket mera. Lysekil den 1 April 1892. Lars
Ödman.
(Bohusläningen, 1892-04-05/KJ)

1892-04-12

BOHUSLÄNINGEN
Till intendent vid Lysekils badanstalt, har förordnats med d:r Anders Wide.
(Bohusläningen, 1892-04-12/KJ)

1892-04-14

BOHUSLÄNINGEN
Telegrafkommissarietjensten i Lysekil har nu enligt k. m:ts af statsutskottet
tillstyrkta och af riksdagen bifallna hemställan uppflyttats från tredje till andra
lönegraden (ökning: 300 kr).
(Bohusläningen, 1892-04-14/KJ)

1892-04-16

BOHUSLÄNINGEN
Ny modehandel i Lysekil.
I början af maj månad kommer undertecknad att i Lysekil, i handlande Thoréns
hus vid stora torget, öppna ny- och välsorterad modeaffär med dam- och
barnhattar samt alla slags monteringsartiklar. Rekommenderande mig i den
ärade allmänhetens åtanka vill jag jag härmed fästa uppmärksamheten derpå,
att nutidens alla fordringar å modernt och smakfullt arbete, komma att af mig
söka uppfyllas. HILDA JONSSON.
(Bohusläningen, 1892-04-16/KJ) [Anm: Dagens adress är Kungsgatan 42.]
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1892-04-16

BOHUSLÄNINGEN
Lysekils telegrafstation. Under mars månad var antalet afsända telegram:
inländska 1.138, utländska 498 = 1.636, ankomna d:o inländska 991, utländska
698 = 1.689. Portoinkomst: 1906 kr 23 öre.
(Bohusläningen, 1892-04-16/KJ)

1892-04-16

BOHUSLÄNINGEN
Telefonkommunikationen i Lysekil. under mars månad var antalet
telefonsamtal derstädes 2.039 och telefonmeddelanden 122.
(Bohusläningen, 1892-04-16/KJ)

1892-04-23

BOHUSLÄNINGEN
Borgenärerne uti Handlanden J. Barrmans i Lysekil konkurs kallas till
sammanträde å konsul August Lysells kontor härstädes Onsdagen den 4
instundande Maj kl. 7 e. m. för att besluta om underhåll åt gäldenären,
försäljning av boets lösa egendom samt arvode åt konkursförvaltningen.
Lysekil den 19 April 1892. Konkursförvaltningen.
(Bohusläningen, 1892-04-23/KJ) [Anm: Barrman saknas i Lysekils Husförhörslängd.]

1892-04-26

BOHUSLÄNINGEN
Westkustens Toffelfabrik, Lysekil, Innehafvare: August Lysell,
rekommenderar sina vid utställningen i Göteborg 1891 med silfvermedalj
prisbelönta tillverkningar.
Genom ökad omsättning och fördelaktiga inköp af för fabrikationen
erforderliga artiklar i förening med lägre arbetskostnader, är fabriken i tillfälle
kunna icke allenast genast utföra inkommande ordres utan äfven expediera
samma till nedsatta priser. Lysekil den 21 April 1892. Westkustens
Toffelfabrik.
(Bohusläningen, 1892-04-26/KJ)

1892-05-03

BOHUSLÄNINGEN
O. B. S! Nu inkommet för säsongen ett rikhaltigt lager, bestående af Velour,
Eskimå samt Kamgarnstyger, Kostym- & Byxtyger.
Rikhaltigt urval, från billiga till finare qvalitéer, och rekommenderar jag mig i
ärade kunders och gynnares benägna åtanka vid behof af kläder.
1:sta klass arbete. Billigaste priser på platsen. Lysekil i April 1892. Erik
Lundell.
(Bohusläningen, 1892-05-03/KJ) [Anm: Dagens adress är Kungsgatan 21B.]
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1892-05-04

Länsstyrelsens handelsregister.
I härstädes fört handelsregister har denna dag intagits följande anmälanden om
firma:
1:o) …
2:o) John Albert Wallin i Lysekil ämnar därstädes öppna handelsrörelse under
firma Albert Wallin;
3:o) …
4:o) …
5:o) Maskinisten Olof Dorthés hustru Emilia Dorthé, född Andersson, i
Lysekil, som därstädes idkat handel under firma Emilia Andersson, kommer att
fortsätta nämnda rörelse under firma Emilia Dorthé.
Göteborg å Landskansliet den 4 maj 1892. G. SNOILSKY. Henrik Westin.
(Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning 1892-05-04 via Rustan Gandvik)

1892-05-12

BOHUSLÄNINGEN
Lysekils telegrafstation. Under april månad var antalet afsända telegram:
inländska 878, utländska 259 = 1.137, ankomna d:o inländska 695, utländska
279 = 964. Portoinkomst 1.101 kr 70 öre. Dessutom 1.117 lokala och 666
interurbana telefonsamtal.
(Bohusläningen, 1892-05-12/KJ)
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1892-05-21

BOHUSLÄNINGEN
Husauktion i Lysekil.
Genom offentlig auktion, som på stället förrättas Lördagen den 28 dennes kl.
10 f. m. försäljes skepparen Patrik Emilius Öhnbergs härstädes till hans
fordringsägare öfverlemnade bo, bestående af: Ett boningshus, 30 fot långt, 36
fot bredt och 14 fot högt på knut uppfördt 1886 på friköpt tomt af nytt timmer,
under tegeltak, brädfordrat och måladt samt för öfrigt i bästa skick, indeladt i 3
rum, kök och tambur samt ett timradt rum på vinden, och god stor källare samt
en gårdsbyggnad af resvirke, deri är inredt ett boningsrum samt vedbod m. m.
Huset, som har ett särdeles vackert och fördelaktigt läge närmast Bansviks
badhus, med fri utsikt öfver öppna hafvet är en mycket lämplig bostad såväl för
sjökaptener som för badgäster eller sillexportörer, och är assureradt för 6.600
kr. och premien betald till Januari 1898. Å egendomen finnes hypotekslån å
3.500 kr., som underlättar köpet. En kosterjakt byggd af ek, 9 ton drätktighet
med goda segel och inventarier; samt lösöre af alla vanliga slag deraf nämnes
flere nästan nya möbler. Betalningsvillkoren, som blifva rymliga,
tillkännagifves vid utropet. Lysekil den 17 maj 1892. Lars Ödman.
(Bohusläningen, 1892-05-21/KJ) [Anm: Dagens adress är Bansviksgatan 51.]

1892-05-21

BOHUSLÄNINGEN
Lysekil bereder sig för närvarande till den stundande badsäsonen. Öfverallt
fejas och putsas och målas.
Gamla badhuset, som då och då repareras, fastän till knappast nämnvärd
ekonomisk nytta, har varit på tal att inköpas i och för anläggande derstädes af
tunnfabrik. Härom är emellertid ännu intet bestämt.
(Bohusläningen, 1892-05-21/KJ)

1892-05-24

BOHUSLÄNINGEN
Finstenshuggare. 3 st skickliga och ordentliga monumentstenhuggare erhålla
genast anställning vid Stångehufvuds stenhuggeri vid Lysekil då anmälan
derom skriftligen göres hos A. Wallin, Lysekil.
(Bohusläningen, 1892-05-24/KJ)

1892-05-28

BOHUSLÄNINGEN
Stenhuggeritumult i Lysekil. Uppskjutna målet mot häktade stenhuggare Peter
Olaus Olsson och Karl Johan Nilsson samt på fri fot varande Gustaf Fredr.
Persson, alla från Molléns stenhuggeri i Lysekil och tilltalade för våld mot
poliskonstapeln A. Dahl derstädes, förekom åter i onsdags å härvarande
cellfängelse.
Häktade Nilsson erkände nu att han tilldelat Dahl ett slag i bakre delen af
hufvudet, men förnekade bestämdt att ha gifvit honom slaget i ansigtet, som
måste ha utdelats med något tillhygge, och påstod fortfarande att häktade
Olsson gjort detta. Begärde att få som vittnen hörda ett par namngifna
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stenhuggare för att bevisa sin oskuld i fråga om slaget i ansigtet. Olsson nekade
samt påstod, att han sett Nilsson slå Dahl vid ögat.
Målet uppsköts till onsdagen i juni för nämnde vittnes hörande. Under tiden
qvarstanna de häktade i häktet. Persson dömdes för fylleri att böta 10 kronor,
men ansvarsyrkandet mot honom i öfrigt, hvadan han skildes från målet.
(Bohusläningen, 1892-05-28/KJ)

1892-05-31

Länsstyrelsens handelsregister.
I härstädes fört handelsregister har denna dag intagits följande anmälanden om
firma:
1:o) Anna Christina Tobiasson å Östersidan i Skaftö socken ämnar därstädes
idka diversehandel i öppen bod under firma Anna Christina Tobiasson;
2:o) Julia Albertina Abrahamsson och Olivia Matilda Abrahamsson ämna i sin
bostad på Malön i Morlanda socken i bolag idka handel med diverse tillåtna
varor och jämväl med fotogenolja under firma Julia Albertina Abrahamsson
& Co. Firman tecknas endast av Julia Albertina Abrahamsson;
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3:o) …
4:o) Hilda Augusta Jonsson i Lysekil ämnar därstädes idka modehandel under
firma Hilda Jonsson;
5:o) …
Göteborg å Landskansliet den 31 maj 1892. G. Snoilsky. Johan Holmertz.
(Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning 1892-05-31 via Rustan Gandvik)

1892-06-02

”Svit af Göteborgskraschen. (Telefonmeddelande från Göteborg)
Konsul Grave Josias Sundberg från Lysekil afhände sig idag i Göteborg kl. ½1
lifvet medels ett revolverskott.
Han hade på morgonen utgått från sin bostad, hotell Garni och begifvit sig till
Rygatan i Annedal och begaf sig derifrån till ett berg der han med en revolver
sköt sig. En mängd människor samlades i en hast, men ingen kände personen,
utan gissningar gjordes på än den ene än den andre.
Slutligen blef hans identitet upptäckt af polisen genom efterhörande å hotellen,
och dessutom voro hans käpp och hatt märkta med namnet.
Han innehade guldur och plånbok innehållande en summa penningar.
På venstra handens ringfinger bar han en ring med initialerna A. M. B. samt
årtalet 1856 och en dato.
I venstra handen höll han en sexpipig revolver ”English buldogs med
qvarsittande fem skarpa skott.
Anledningen till sjelfmordet tros vara iråkad svårighet i affärena. Han hade
förlorat en mängd penningar i Möllerska konkursen. det uppgifves omkring
100.000 kronor.
Liket är affört till bårhuset.” (1892-06-02 Extrablad till Bohusläningen N:r 65½/KJ)

1892-06-02

BOHUSLÄNINGEN
Stångenäs Häradsrätt 1 juni
Stenhuggartumultet i Lysekil.
Uppskjutna målet mot för våld mot polis tilltalade och häktade stenhuggarne
Karl Johan Nilsson och Peter Olaus Olsson från Molléns stenhuggeri i Lysekil
förekom åter idag å Uddevalla cellfängelse. Tvenne vittnen hördes, hvilka ej
kunde ge någon ny belysning af målet.
Efter af rätten hållen enskild öfverläggning dömdes de bägge häktade, att, som
det var bevisadt att de deltagit i och utöfvadt våld mot poliskonstapeln A. Dahl,
hvardera undergå två månaders fängelse. Nilsson blef dessutom dömd att böta
25 kr. för oskickligt beteende inför rätta. Vidare förpliktigades de begge
häktade att ersätta målseganden Dahl för sveda och värk m. m. med 98 kr. och
att i mån af tillgång ersätta vittnes och andra kostnader i målet.
De häktade förklarade sig nöjda med domen och återfördes till häktet.
(Bohusläningen, 1892-06-02/KJ)
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1892-06-04

BOHUSLÄNINGEN
Genom offentlig auktion som förrättas i Lysekil Lördagen den 11 Juni med
början kl. 10 f. m. försäljes Handl. J. Berrmans konkursmassas varulager,
bestående af manufaktur och korta varor, såsom åtskilliga slags klädnings- och
kostymtyger, yllevaror hattar, mössor och paraplyer, äfvensom bättre och
tarfligare fickur m. m. som ej här specifieras, allt mot villkor som före utropet
tillkännagifvas. Lysekil & Skal den 30 Maj 1892. Gust. Andersson.
(Bohusläningen, 1892-06-04/KJ)

1892-06-04

BOHUSLÄNINGEN
Komminister Been i Lysekil har beviljats tre veckors tjenstledighet från 10
juni. Vice komminister varder under tiden, jemte innehafvare af egen tjenst,
komministern i Bro, S. A. Svenning.
(Bohusläningen, 1892-06-04/KJ)

1892-06-04

BOHUSLÄNINGEN
Konsul G. J. Sundberg från Lysekil tog sig i torsdags vid middagstid uppe i
bergen vid Annedal i Göteborg hvarest han tillfälligtvis vistades, af daga
medels revolverskott. En mängd menniskor samlades i hast vid platsen för
sjelfmordet, men ingen kände personen. Man gissade än på den ene, än på den
andre. Venstra handen omslöt en en tvåpipig revolver, ut hvilken två skott
lossats i munnen. En kula hade utgått bakom venstra örat.
Slutligen blev den skjutnes identitet upptäckt af polisen efterhörande å
hotellen. Dessutom voro käpp och hatt märkta med namnet G. J. Sundberg. På
venstra handens ringfinger fanns en ring med initialerna A. M. B. samt årtalet
1856 och datum. Liket affördes till bårhuset.
Den sensationella tilldragelsen satte telegram uppåt länet främst till Lysekil i
liflig verksamhet, såsom man kan förstå, under eftermiddagens lopp. Extra blad
med underrättelse om sjelfmordet utsändes af oss samma dag.
Sundberg var född i Uddevalla 1832, men sedan länge bosatt i Lysekil hvarest
han småningom arbetade sig upp till en framstående ställning. Dugande och
energisk, dref han omfattande rederiverksamhet och spannmålshandel samt
åtnjöt stort och oinskränkt förtroende, så att skärgårdens skeppare gerna insatte
sina hopsparade penningar i Sundbergs affärer. Han var, kan man säga, för
Lysekil hvad den nyligen ramlade mäklaren Möller varit i Göteborg. På senare
åren dref ock Sundberg sillsalterirörelse och anjovisfabrikation i stor skala.
Han var i egenskap af arbetsgifvare omtyckt af sina underhafvande, för hvilkas
väl han lifligt intresserade sig.
Sundberg var en i kommunala angelägenheter mycket betrodd och flitigt
använd man. Han hade allt sedan kommunalfullmäktigeinstitutionens införande
varit dess ordförande samt mycket intresserad i Lysekils nya badhusaktiebolag.
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Sundberg var stor fastighetsegare, väl den störste inom köpingen, och ansågs
förmögen.
Då Sundberg för någon vecka sedan lemnade Lysekil ämnade han sig till
Tyskland för att genomgå en sejour i Marienbad. Kommen till Köpenhamn
synes han emellertid hafva fallit på andra tankar samt återvände till Göteborg,
hvarest han tog in på hotell Garni. Han stod inne hos mäklaren Möller vid
dennes konkurs med, säges det 80,000 kronor. Det berättas, att Sundberg under
vistelsen i Göteborg visat sig mycket dyster och nedslagen. En tidning
meddelar, att Sundberg före sin resa till Köpenhamn varit hos Möller och gjort
denne bittra förebråelse.
Att bekymmer öfver förlusten af ofvannämnda summa som den aflidne väl
kunde bära, icke ensamt varit bestämmande till det ödestigra steg han tog tror
man sig veta. Ett nyligen påtänkt giftermål blef icke af, möjligen medverkade
detta till sjelfmordet.
Sundberg efterlemnar med sin för länge sedan aflidna maka två döttrar, den ena
gift med grosshandlaren Magnus Radhe i Lysekil och den andra förmäld med
landtbrukaren Bergman i Altomta.
(Bohusläningen, 1892-06-04/KJ)

1892-06-07

BOHUSLÄNINGEN
Annons, att vår innerligt älskade fader Consuln G. J. Sundberg avled i
Göteborg Torsdagen den 2 dennes i en ålder af 59 år 8 månader och 7 dagar,
sörjd och saknad af oss, barnbarn och mångåriga tjenare, ha vi härmed den
smärtsamma pligten tillkännagifva. Lysekil den 3 Juni 1892. Barnen.
(Bohusläningen, 1892-06-04/KJ)

1892-06-07

BOHUSLÄNINGEN
Konsul Sundbergs lik afhemtades af den aflidnes måg, grosshandlaren Magnus
RADHE, och affördes med ångbåt till Lysekil.
(Bohusläningen, 1892-06-07/KJ)

1892-06-07

BOHUSLÄNINGEN
En bostadslägenhet, om 3 rum och andel i kök finnes efter den 10 dennes att få
hyra. Lägenheten uti andra våningen af mitt vid Kungsgatan i Lysekil belägna
hus n:o 39, eller samma som fru Norry innehafver eller rättare sagt innehaft till
denna tiden. P. E. Thorén, Lysekil.
(Bohusläningen, 1892-06-07/KJ)

1892-06-09

BOHUSLÄNINGEN
Bevillningsberedningen i Lysekil för året har bestått af majoren C. S.
Lilliehöök (ordförande) samt herrar Julius Backman, Magnus Radhe och Lars
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Ödman. Dessa hafva uppskattat nedannämnda inom Lysekils köping boende
personer till följande belopp.
Lotsen F. J. Hörman
Kaptenen I. H. Källare
Skomakaren O. A. Olsson
Lotsförmannen Em. Hörman
Kamrer O. N. Nordström
Kapten Am. Backman
Komministern P. J. Been
Fru Lotten Gjötberg
Handlanden C. T. Olsson
Byggmästaren And. Andersson
Lysekils brännvinsförsäljningsaktiebolag
Handlanden J. B. Jonsson
Apotekaren J. L. Lundberg
C. G. Ringström
Firman Backman & Lycke
Handlanden A. Björklund
Konsul B. E. Mollén
Brandförsäkringsbolaget
D:r P. F. Landelius
Majoren C. S, Lilliehöök
Handlanden A. G. Bergfalk
Konsul Aug. Lysell
Arth. W. Svanberg
Konsul G. J. Sundberg
Handl. Gust. Richter
Handlanden J. O. Wallentin
Disponenten G. R. Prytz
Lagerföreståndaren N. O. Eriksson
Tullinspektoren A. R. Lysell
G. A. Lysell
Postmästaren J. A. Jonsson
Handlanden Fr. Carlsson
Konsul V. E. Mollén
Kapten E. B. Lycke
Bokh. F. A. Blom
Doktor A. H. Malm
Kassör N. Hallgren
The Anglo Swedish Comp. Ld.
Handlanden M. Radhe
Grosshandlanden K. Löfqvist
Telegrafkommissarien G. S. Sommar
Kessel Röhl Granitaktiebolag å Stångehufvud
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2,232
2,500
2,500
2,189
2,700
3,500
2,800
4,000
5,750
2,000
50,305
10,000
2,605
4,000
2,200
3,000
6,210
2,000
6,800
6,968
3,000
9,000
4,000
14,300
4,000
5,000
4,500
2,500
3,146
2,000
4,504
6,000
12,000
2,000
2,000
2,000
3,000
30,000
4,000
15,000
2,309
10,000
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Doktor H. Köster
Häradsskr. L. T. de Verdier

3,000
3,767

(Bohusläningen, 1892-06-09/KJ)

1892-06-09

BOHUSLÄNINGEN
Konsul G. J. Sundbergs begrafning egde rum tisdagen 7 juni på middagen å
gamla kyrkogården i Lysekil. allt hvad köpingen eger af framstående män samt
ett betydligt antal främlingar (bland dem professor Murray, d:r Vide,
borgmästaren Radhe m. fl. deltogo i processionen, till hvilken ingen särskild
inbjudan utfärdats. Sorgetåget beskådades af hela Lysekil.
Sedan den enkla jordfästningen förrättats, afsjöngs en psalm af vänner till den
aflidne, hvarefter major Lilliehöök uti djupt gripande ord tolkade den stora
förlust samhället lidit genom den bortgångnes död, hans vidtomfattande
verksamhet såväl på det kommersiella området som inom det kommunala, hans
goda hjerta och välvilja mot mindre väl lottade, hans utmärkta egenskaper
såsom husbonde och arbetsgifvare.
En hel vagn af blommor från vänner och anhöriga, offentliga inrättningar och
lorporationer följde efter liktåget, och bildade sedan ett riktigt berg af blommor
öfver grafven. Sångkörens toner (Stilla skuggor) ljödo åter högtidligt öfver
nejden – och den enkla, men imponerande högtidligheten var förbi. Öfverallt i
köpingen flaggades på half stång. Man ville äfven på detta sätt tillkännagifva
den saknad som den allmänt omtyckte och vänlige medborgaren lemnat efter
sig.
Prestaferna buros af köpingens äldste köpman herr J. B. Jonsson och majoren
Lilliehöök.
(Bohusläningen, 1892-06-09/KJ)

1892-06-09

BOHUSLÄNINGEN
Lysekils telegrafstation. Under maj månad var antalet afsända telegram,
inländska 594, utländska 206 = 800. Ankomna d:o inländska 476, utländska
228 = 704. Portoinkomst 430 kr.
(Bohusläningen, 1892-06-09/KJ)

1892-06-09

BOHUSLÄNINGEN
Telefonkommunikationen i Lysekil. Under maj månad förekommo 1.080
lokala och 587 interbuana samtal.
(Bohusläningen, 1892-06-09/KJ)

1892-06-11

Den 11 juni 1892 behandlar fullmäktige att vattenbrist uppstått i
vattendammarna. Fullmäktige beslutar att vattenledningen endast skall vara
öppen mellan kl. 7 - 8 på f.m. och mellan kl. 6 – 7 på e.m., samt att garverier
och konservfabriker inte får ta vatten ur vattenledningen, inte heller får det
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vattnas i trädgårdarna med vatten från ledningen. [Anm/PK: Vattenbristen sommartid
visade sig bestå under åren och först då den första vattenledningen från Orust på 1950-talet
blev klar avhjälptes vattenbristen i Lysekil.]

Vid sammanträdet uppdrogs åt kommunstyrelsen att så fort ske kan låta utföra
artesiska brunnsborrningar till erforderligt antal samt låta upprensa norra delen
av övre vattendammen. (PK, 1892)
1892-06-11

BOHUSLÄNINGEN
Vattenbrist och bekymmer i Lysekil. Badanstalten i Lysekil öppnades 8 juni.
Flaggning strålande sol.
Vattentillgången i Lysekil har under torkan betydligt minskats, hvartill kommer
att en läcka yppats i cementväggen till filterbassängen, hvilket förorsakat icke
ringa bekymmer inom samhället, enär vattenbrist hotar just i början af
badsäsonen.
Vattenledningen afstängdes och det qvarvarande vattnet förbrukats snabbt (på
sex timmar i torsdags aftappades 9,792 kannor) för att få filterbassinen tom och
läckan möjligen upptäckt.
Kommunalnämnden hade i anledning af det yppade missödet med den dyrbara
vattenfilterbassinen i torsdags qväll en fyra timmars långvarig öfverläggning.
(Bohusläningen, 1892-06-11/KJ)

1892-06-11

BOHUSLÄNINGEN
Dansskola i Lysekil tager sin början torsdag, Fredrike Hansson.
(Bohusläningen, 1892-06-11/KJ)

1892-06-11

BOHUSLÄNINGEN
Ny fiskguanofabrik. Herrar Nordvall & Pettersson i Lysekil ha köpt en å
Thorshavn på Färöarne af kammarherre Nordenfeldt anlagd fabrik för
tillverkning af fiskguano, olja m. fl. fabrikat. Maskinerna, som på stället
afhemtats af ene bolagsmannen, herr Gustaf Pettersson inlastades å ångaren
”Alma”, som förde dem till Spjösvik å Norra Grundsund, der de komma att af
herr Pettersson uppsättas.
De nya egarne ha för afsift att till stundande fångstsäsong vara redo att börja
tillverkningen; och visst är, att fabrikat af dylik art, hvilka motsvara anspråken,
äro till nationalekonomisk fördel i mer än ett hänseende, meddelar
Handelstidningen.
(Bohusläningen, 1892-06-11/KJ)
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1892-06-11

BOHUSLÄNINGEN
Möllerska konkursen i Göteborg.
Ruskiga saker komma efter hand i dagen i sammanhang med denna konkurs,
skrifver Handelstidningen. Sedan flere år tillbaka har J. M. Möller varit
kassaförvaltare inom sällskapet ”De fattiges vänner”.
Sällskapet förfogade öfver en fond af 310.000 kr. till understöd åt obemedlade,
hvilken summa under kassaförvaltarens kontroll.
Det har nu visat sig, att kassaförvaltaren hufvudsakligen under loppet af de
fullgoda värdepapper, som där lågo förvarade, och ersatt dem med reverser. De
uttagna papperen har Möller för egen del belånat.
(Bohusläningen, 1892-06-11/KJ)

1892-06-14

BOHUSLÄNINGEN
Lysekil har valt till ordförande i kommunalstämman och kommunalfullmäktige
efter konsul G. J. Sundberg, fiskeriintendenten d:r A. H. Malm.
Valet hade under dagarne närmast före gårdagen, då detsamma egde rum, tagit
sinnena lifligt i anspråk. Man hade uppställt såsom kandidater d:r Malm,
tullinspektoren Lyzell och Konsul V. Mollén, vid valet kom herr Lyzell
närmast i röstetal.
(Bohusläningen, 1892-06-14/KJ)

1892-06-14

BOHUSLÄNINGEN
Med hufvudmännen i Lysekils Sparbank hölls sammanträde 7 dennes.
Sammanträdet öppnades af ordföranden, häradsskrifvaren L. T. de Verdier.
Nya val af sex styrelseledamöter och två ersättningsmän skedde med slutna
sedlar. Till styrelseledamöter valdes herrar N. O. Lycke, Julius Backman, J. A.
Jonsson, N. C. Lycke, Gustaf Andersson i Skahl samt L. de Verdier.
Ersättningsmän blefvo herrar G. S. Sommar och Bernh. Lycke. Revisorer
herrar O. N. Nordström och Oskar Weiss.
Revisionen hade ingen anmärkning att göra mot fjolårets förvaltning, hvaden
beviljades hufvudmännen full ansvarsfrihet för 1891. Man beslöt äfven att
räntesatsen för insatta medel nu såsom förut skulle blifva 4 %.
(Bohusläningen, 1892-06-14/KJ)

1892-06-14

BOHUSLÄNINGEN
Olika domar. Såsom förut nämnts dömde Tunge m. fl. Stångenäs häradsrätt
häradsskrifvaren L. de Verdier till 2 månaders fängelse för det han beskyllat
bröderna Claës och Janne Olsson i Östra Häller för mordförsök. Hofrätten har
nu, med upphäfvande af häradsrättens utslag, ådömt de Verdier 80 kronors
böter för beskyllningen.
(Bohusläningen, 1892-06-14/KJ)
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1892-06-16

BOHUSLÄNINGEN
Annons. Att vår älskade son August Vilhelm stilla och fridfullt afled i dag kl.
11 e. m. uti en ålder af 5 år och 4 månader, djupt sörjd och saknad af oss
föräldrar och syson, varder härmed tillkännagifvet. Lysekil den 10 Juni 1892.
Augusta Lindbäck
född Falkenholm

C. M. Lindebäck

(Bohusläningen, 1892-06-16/KJ)

1892-06-18

BOHUSLÄNINGEN
Möllerska konkursen och Konsul Sundberg i Lysekil.
Mångårige--- aflidne G. J. Sundberg, Herr --- --- upplyser i Handelstidningen
att med anledning af en del tidningsuppgifter att Sundberg skulle innehaft
mindre bemedlades penningar och insatt desamma hos den Nils Möller i
Göteborg – ”att Konsul Sundberg innehaft andras medel annat hvad --Lysekils jordegares kassa, störste delegare han var samt att de hos Möller
innestående penningar voro hans egna, hvarjemte hans efterlemnade
förmögenhet är stor nog att betäcka den som af sterbhuset --- har någor att
fordra.
(Bohusläningen, 1892-06-18/KJ)

1892-06-18

BOHUSLÄNINGEN
Ett skolkök skall öppnas i Lysekil i augusti månad. Åtta flickor skola der
samtidigt undervisas. Föreståndaren blir en fröken Eriksson, som vistats några
veckor vid skolköket i Göteborg, hvilket stiftats af fröken Eva Rodhe född i
Uddevalla.
(Bohusläningen, 1892-06-18/KJ)

1892-06-18

BOHUSLÄNINGEN
Annons. Lysekil.
Säsong från början af Juni till medio September. Hafsbad och klimatisk
rekreationsort. Ingen terminsindelning. Telegraf – Telefon. Fullständig Bad –
Brunns och Gymnastik-, Massage-, Kreuznacher- och Aachenerkur.
God tillgång på billiga bostäder i fritt liggande villor. Flere restauranter. Nya
vidsträckta promenadanläggningar. – Läkare: Badintendenten D:r A. Wide,
Prof. Rob. Murray, D:r P. F. Landelius. – Rumsbeställningar mottagas af
kamrer J. A. Husberg i Lysekil – Inackorderingar i Fröken O. Bergströms
Pensionat.
Förfrågningar besvaras i Stockholm af Prof:r C. Curman och D:r A. Vide. –
utförlig prospekt med kartor, sändes på begäran.
Daglig ångbåtsförbindelse med Göteborg och Uddevalla.
(Bohusläningen, 1892-06-18/KJ)
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1892-06-18

BOHUSLÄNINGEN
Den fruktan för vattenbrist i Lysekil och de bekymmer, till hvilka missödet i
filterbassinen i förening med den rätt långvariga torkan samt deraf förantedda
starka konsumtionen af vatten föranledde just i badsäsongens början och hvilka
bekymmer gåfvos offentligt, hafva föranlett till nedanstående förklaring af tre
bland badortens representative män, hvilken förklaring ligger i dagen att de sig
yppade farhågorna dess bättre icke egt på verkliga förhållanden fotad grund.
Skrifvelsen är af följande lydelse:
Med anledning af en i flera tidningar intagen notis om vattenbrist i Lysekil få
undertecknade lemna följande förklaring.
Det är sant, att en läcka uppstått i filterbassinens vägg. Vattenbrist har dock
ingen gång inträffat; i stället har såsom vanligt på våren vattenförbrukningen
varit mycket större än eljest. Då emellertid den andra förbrukningen och läckan
i förening minskade vattenståndet i behållarne beslöto vederbörande, att
vattenledningen skulle få någon tid hållas öppen för allmänheten endast under
vissa tider af dagen. Beslutet fattades isynnerhet för att vinna tillfälle att utröna
läckans läge och beskaffenhet. Försöken hafva visat, att man gör sig oberoende
af läckan genom att sköta filterbassinen så, att vattnet deri icke öfverstiger en
viss höjd. Vattenledningen hålles nu på detta sätt tillgänglig och vattenståndet i
behållarne är i jemnt stigande.
Badanstalten har för sitt område egen vattenledning oberoende af köpingens
ledning. Köpingen har dessutom ännu qvar de flesta af de brunnar, som
tillräckligt fyllde behofvet före inrättandet af vattenledningarne.
Allt detta gör, att brist på filtreradt eller annat vatten aldrig förefunnits i
Lysekil och ingalunda är att befara. Då den förut omnämnda notisen är i hög
grad vildeledande, så anhålla vi härmed vördsamt, att alla de tidningar, som
infört densamma, äfven måtte införa vårt beriktigande. Lysekil den 17 juni
1892.
P. F. Landelius
Extra provinsialläkare
Lysekil

A, Wide.
Badintendent I Lysekil

A. H. Malm.
Lysekils kommuns ordförande.
(Bohusläningen, 1892-06-18/KJ)
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1892-06-21

BOHUSLÄNINGEN
OBS.
Alla som häfta i skuld till aflidne Konsul G. J. Sundberg torde ovilkorligen
inbetala samma innan Juli månads utgång, för blifvande utredning, i annat fall
kommer laga åtgärd att vidtagas. Lysekil den 21 Juni 1892. G. J. Sundbergs
Sterbhus.
(Bohusläningen, 1892-06-21/KJ)

1892-06-23

BOHUSLÄNINGEN
Anmälde badgäster.
Lysekil.
Apotekare Hj. Hällfors, Finland,
Öfverste Fjellman med familj, Uddevalla,
Apotekare J. Bergman, Malmö,
Poliskommissarie Nils Menzer, Göteborg,
Bankkassör F. G. Langellius, Stockholm,
Miller S. Soundy, England,
Kandidat Wilh. Lindblom och
Med. Kand. Rudolf Almberg, Stockholm,
Handl. Edv. H. Thomée, Malmö,
Grosshandl. Karl Lundström med familj, Stockholm,
Bokhandlae Torsten Jusander och
Studerande O. Ph. Sandberg, Kristianstad,
Handl. W. Pettersson, Göteborg,
Fröknarne H. och L, Nordström, Jönköping,
Agent C. F. Rosenqvist, Göteborg,
Fröken Olivia Bergström, Lysekil.
Fröken Helena Celsing, Lindholm,
Häradshöfding Oskar Björkman och
Kapten E. A. Haij, Uddevalla,
Herr G. Öman, Örebro,
Handl. Gust. Svensson, Stockholm,
Köpman Oscar Bäcksin, Göteborg,
Kapten Alfr. L. Kjellstrand, Hernösand,
Bohållare J. Münzer, Göteborg,
Grosshandl. P. Lundin med familj, Stockholm,
Landshöfding Lothigius med fru, Venersborg,
Fröken Hilda Peterson, Stockholm,
Fröken Carolina Börjesson, Göteborg,
Skepparne Mart. Mattson och
Julius Johansson, Kornö,
Karin Hermelin, Ulfåsa,
Fru Katarina Längström, Venersborg,
Grosshandl. Vict. Lindbergh, Stockholm,
Godsegare Theodor Dahlgren och
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Landtbrukare Nils Nilsson, Värmland,
Handl. Sixtus Svensson, Eskilstuna,
Kapten m. m. J. Strandberg, Lysekil,
Fabrikör Hugo Kellgren, Upsala,
Stationsskrifvare N. Löwengren med fru, Malmö,
Rektor C. F. Winkrans, Göteborg,
Handl. Agent Joh. Wiklund, Gefle.
Fröken Kristina Dahlgren, Vermland,
Fru Helena Andersson, Göreborg,
Kapten O. A. Westerlund med familj, Dalarne,
Fru Alfhild Fristedt, Zululand, Sydafrika,
Tapetseraremästare M. W. Hultin, Göteborg,
Landtbrukare M. Larsson, Ingeröd,
Herr Joh. Carlsten, Dalarne,
Lektor E. G. Nyberg, Finland,
Major F. J. Knös, Stockholm,
Friherrinnan S. von Otter med son, Kristianstad,
Handelsresande Carl Sandin med familj, Stockholm,
Disponent C. Wennberg med fru, Tolarp,
Ingeniör Otto Engelke j:r, Norrköping,
Herr Severin Andersson, Bohuslän,
Fru Charlotte André och
Fröken Hulda Ahlberg, Vestergötland,
Postexpeditör Karl Berggren, Nässjö,
v. konsul Wilh. Åkerstedt, Hernösand,
Hustrun Johanna Nilsson, Bohuslän,
Landtbrukare Aug. Johansson, Elings,
Handl. Karl L. Larsson, Borås,
Ingeniör Knut Thulin, Norrköping,
Major C. S. Lilliehöök med fru, Bohuslän,
Major G. W. Schmitterlöw med familj, Stockholm,
Fru Nanna Gullström och
Studeranden Ragnar Gullström, Värmland,
Fru Dagmar Dahlberg, Norrland,
Handl. E. Pihlgren, Värmland,
Arbetarne Karl Johansson, Bohuslän,
Amandus Anderson, Malmön,
Fru Franzisca Otterström med familj, Göteborg,
Fröken Ana Sjöstam, Östergötland,
Postexpeditör Theodor Lewander, Bohuslän,
Husegare A. Petterson, Stockholm,
Till 21 juni inskrifna 105 badgäster.
(Bohusläningen, 1892-06-23/KJ)
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1892-06-26

BOHUSLÄNINGEN
Från Lysekil skrifves till Bohusläningen: Som väl är har uppgifter om
vattenbrist i Lysekil ej haft det ringaste inflytande på freqvensen vid badet, ty
de besökandes antal är lika stort som under de närmast föregående åren. Bland
badgästerna märkas 2 finnar och 1 engelsman. En hel del gamla goda
stamkunder äro redan anlända och om man får döma endast af hittills ingångna
anmälningar, så torde Lysekil i år få en mycket god sommar.
Biträdande läkare är medicine kandidaten Rudolf Almberg. Badanstaltens
gymnastik- och massageavdelning förestås af legitemerade gymnasterna
kandidat Wilhelm Lindblom och fröken Hilda Peterson, båda från Stockholm.
Bland nya anläggningar för året förtjena att framhållas den nya vägen öfver
Rinkenäs till Gallbergs udde, hvarest man får passera ett verkligt nålsöga, dock
så stort att man ej behöfver gå alltför krokig derigenom.
Släggön göres tillgänglig genom en färja och man går sedan helt beqvämt upp
till öns topp på en stadig trappa, förfärdigad af huggen Lysekilsgranit. Denna
lilla ö torde bli den mest omtyckta uppehållsort under de vackra
sommarqvällarne, då man på mindre än 5 minuter uppnår dess topp, hvarifrån
man har en förtjusande vy öfver holmar och skär samt dessutom ut öfver öppna
hafvet.
Hvad beträffar ”vattenbristhistorien”, så fordrar rättvisan, att man ger Lysekils
kommun det största erkännande för att den gjort en så dyrbar anläggning som
vattenledningen och det nya vattenfiltret och det torde väl knappast finnas
något annat mindre samhälle, vare sig stad, köping eller kurort, som gjort så
mycket som just Lysekil för att skaffa sina egna invånare och besökande
främlingar ett godt dricksvatten. Filtreringsapparaten har blifvit färdig först i
år, enligt det förslag som uppgjorts af en fullt sakkunnig ingeniör. Att en
tillfällig läcka kan uppstå i filterbassinen, är en sak, som hvarken kunnat
förutses eller förebyggas. Deraf följer dock ej, att vattenbrist skall uppstå, ty
från de sjöar, som lemna vattnet, finnes ingen läcka. Lyckligtvis behöfver man
ej alls befara brist ens på filtrerat vatten.
Vattnet till baden tages fortfarande ur hafvet, hvarå aldrig hittilldags någon
vattenbrist förmärkts.
(Bohusläningen, 1892-06-26/KJ)

1892-06-25

BOHUSLÄNINGEN
Huset N:o 8 Färgaregatan!
Lysekil med vackert läge, innehållande jemte gårdsbyggnaden 10 rum, 4 kök,
stor källarvåning, brygghus, mangelbod och andra nödiga uthus, allt i godt
skick tillsammans assureradt i 10.000 kronor, säljes billigt under hand att när
som helst tillträdas om snar uppgörelse sker. Egendomen är för närvarande
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uthyrd emot 930 kronor för år, som får af köparen genast öfvertagas. För
tomten jemte stor trädgård betalas i tomtskatt 22 kr per år, men tomten kan när
som helst få inköpas. Närmare meddelar undertecknad.
Lysekil i Juni 1892. Lars Ödman.
(Bohusläningen, 1892-06-25/KJ) [Anm: Dagens adress är Färgaregatan 9.]

1892-06-28

BOHUSLÄNINGEN
Ett utsökt fint musik-sällskap gästar för närvarande Lysekil och uppträder i
dervarande societé-salong. Dess ledare är en belgier, heter herr
Maereracradant. Både herr och fru Maereracradant äro utmärkta violinister.
Herr Bergendal, direktör vid Göta artilleri-regemente, biträde äfven. Sällskapet
kommer att stanna der större delen af juli månad, hvarefter den sedvanliga
regementsmusiken inträder. Man har i år mer än vanligt iklädt sig dryga
kostnader för att under badtiden åstadkomma verkligt god musik.
(Bohusläningen, 1892-06-28/KJ)

1892-06-28

BOHUSLÄNINGEN
Vattenförhållandens i Lysekil. Såsom förut nämnts hade i filterbassinens ena
vägg uppstått en läcka, genom hvilken betydligt med vatten bortrunnit. Denna
läcka befinner sig på väggens öfre sida, något öfver midten. Nedanför åt botten
till finnes emellertid intet fel i cementbeklädnaden. Genom att derför minska
vattenhöjden till sex á sju fot från botten, hindras vattnet att rinna bort.
Vattenmängden i dammarne har nu ökats. Dels genom ymnigt regn under de
senaste dagarne, dels genom att man genom rör ledt vatten från flere
närliggande småsjöar och mossar till hufvuddammen. Det något lättsinniga
sätt, hvarmed man förut hushållat med dricksvattnet, har måst stävjas genom
påbud och därigenom att ledningen endast en inskränkt tid af dagen hålles för
allmänheten tillgänglig. – Man ser därför med förtröstan framtiden till mötes.
De talrika brunnar och källor, som här finnes, lemna åtskilliga af dem ett
särdeles godt dricksvatten, så att någon fara för vattenbrist icke alls är för
handen.
(Bohusläningen, 1892-06-28/KJ)

1892-06-28

BOHUSLÄNINGEN
Från Lysekil. Handlanden A. G. Bergfalk har af Konungens
befallningshafvande meddelats rättigheter till utskänkning af vin och
maltdrycker till spisgäster och resande.
(Bohusläningen, 1892-06-28/KJ)

1892-06-30

BOHUSLÄNINGEN
Kommunalfullmäktige i Lysekil. Konsul Victor Mollén invaldes i tisdags till
medlem af kommunalfullmäktige efter d:r Malm, som nyligen utsetts till
ordförande.
(Bohusläningen, 1892-06-30/KJ)

Nyhetsbrev 30 20220523.docNyhetsbrev 30 20220523© Per Stenros

Sid 36

1892-06-30

BOHUSLÄNINGEN
I måndags förmiddag nedbrann i grund ett trähus på Slätten, tillhörande en
qvinna allmänt känd under namnet ”Leontin”. Natten derpå nedbrann likaledes
ett hus på Dalskogen, som egdes af en stenhuggare Marcus Carlsson. Denne
person lär äfven förut varit hemsökt af eldsolyckor för några år sedan. Detta
hus var väl assureradt, huset på Slätten åter var icke brandförsäkradt.
(Bohusläningen, 1892-06-30/KJ)

1892-06-30

BOHUSLÄNINGEN
Från Lysekil skrifves till Bohusläningen: Såsom ganska mycket bidragande
orsaker till den minskning, som uppstått i vattenmängden i de dammar, hvilka
mata vattenledningen, må anföras, att man här icke haft någon egentlig
nederbörd sedan november i fjol samt att stora qvantiteter is under
vintermånaderna bortförts och försålts till bryggeriet och enskilda personer.
Det är klart, att det ena med det andra gör sitt till, icke minst lättsinnigt
handhafvande med denna förnödenhetsvara vid lak och rengörning inomhus.
Vattnet i dammarna står nu icke långt från den normala höjden, och åtgärder
äro vidtagna, hvarigenom större tillförsel för framtiden kan påräkna, i fall t. ex.
i augusti minskning åter skulle inträda.
Vid rensning af den del af dammen, som förut tillhörde Lysekils kommun
(numera tillhör vattenområdet genom expropriation Lysekil), har man funnit
fossila lemningar efter en länge sedan försvunnen hafsdjursverld. Så lågo der
oräkneliga skal af hafssnäckor, ostron, agnskal o. s. v. samt väldiga kotor af
hvalfiskar, detta ehuru vattenledningen ligger nära 90 fot öfver hafsytan.
(Bohusläningen, 1892-06-30/KJ)

1892-06-30

BOHUSLÄNINGEN
Stadsmäklaren Möllers konkurs. Handelstidningen berättar, att gode mannen
bemyndigas att, der så anses lämpligt, antaga förlikning och ackord för boets
utstående fordringar. Gäldenären har beviljats 800 kr. underhåll i ett för allt.
(Bohusläningen, 1892-06-30/KJ)

1892-06-30

BOHUSLÄNINGEN
Anmälde badgäster. Lysekil.
Kontraktsprost J. Geijer med familj, Frändefors,
Landtbrukare Anders Hansson,
Fröken Hildegard Svanberg och
Lärarinnan Johanna Svensson, Bohuslän,
Fru Sofi Ekman, Jönköping,
Fröken Selma Setterlund, Värmland,
Fröknarne Helga Lundell och
Ingrid Lindberg, Jönköping,
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Köpman C. F. Hagberg, Östergötland,
Possesionat E. Öberg, Vestmanland,
Herr Harald Öström, Stockholm,
Herr H. Yllander, Kristinehamn,
Herrar A. J. Sterner och
P. O. Dahlström, Värmland,
Grosshandl. Gust. Uggla, Göteborg,
Arbetaren Olof Johansson, Bohuslän,
Fru Maria Gustafsson, Vestergötland,
Kapten A. Hertz med fru, Göteborg,
Stadsfogde W. Hammar,
Fru Alma Hammar och
Flickan Anna Rehn, Falköping,
Fru Anna Meurling, Venersborg,
Fru K. Henschen med familj, Falun,
Landtbrukare O. Larsson, Ulseröd,
Kustschef C. H. Virgin, Broberg,
Konsul V. E. Mollén med fru, Lysekil.
Fröken Eva Hummel, Göteborg,
Herr A. I. Meijer, Fogdarp,
Herr R. Münchenmeijer, Jeppstorp,
Professorskan Valberg, född Olde,
Jur. fil. stud. E. Valberg, Lund,
Fru A. Wernstedt,
Fil. kand. Carl Wernstedt och
Fröken Magnhild Löwenadler, Jönköping,
v. häradshöfding Waldemar Roosm Stockholm,
Grosshandl. James Lundgren, Göteborg,
Fru Anna Ångman, Njurunda & Sundsvall,
Fiskeriintendent A. H. Malm med fru,
Postmästare J. A. Jonsson med familj och
Tullinspektor Axel Lyzell, Bohuslän,
Apotekare G. W. Norrman, Finland,
Poliskonstapel A. Ehnberg, Bohuslän,
Fru M. Söderberg,
Lektor Erik Lundberg, ¨
Fru Nanny Lundberg, född Schultzenheim, Stockholm,
Fru Erika Nyberg och
Fröken Anna Nyberg, Nyland,
Apotekare Nils Liljedal, Östergötland,
Fröken Frideborg Ahlberg, Vestergötland,
Kandidat Fritz Hök, Upsala,
Grosshandl. G. Richter, Bohuslän,
Fröknarne Helga von Bahr och
Hedvig Holm samt
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Fru Hedvig Holm, Upsala,
Possessionten Albert Everström och
Fröken Fanny Everström, Dalarne,
Fru Anna Löthner, Kristinehamn,
Fröken Anna Halvorsen, Seffle,
Justina Hansson och
Matilda Berntsson, Högås s:n,
Fru Axel Richter, Malmö,
Köpman Carl Fredberg med familj, Kristinehamn,
Grosshandl. Knut Lagerwall, Göteborg,
Doktorinnan och fröknarne Björnström, Stockholm,
Mademoiselle Gagnelin, Lousanne,
Fru R. Klein och
Fröken Jenny Bergson, Karlstad,
Fröken Arvidsson, Vestergötland,
Studerande Karl Grönvall och
Fru Grönvall, Södermanland,
Fröken L. Agrell, Motala,
Fru Johanna Andersson, Rånnum,
Landtbrukare Ernst Mattsson, Tossene,
Skolföreståndare Georg Forslind, Bohuslän,
Fröken Ulla Lundgren, Göteborg,
Docent Ludvig Starenov, Upsala,
Till 28 juni äro anmälda 201 badgäster.
(Bohusläningen, 1892-06-30/KJ)

1892-07-05

BOHUSLÄNINGEN
Lysekils telegrafstation.
Telegrafisten A. C. Godenius har af telegrafstyrelsen beviljats tjenstledighet för
sjukdom under juli och augusti månader. Under yiden vikarierar e. o.
telegrafisten Malombrg (Uddevallabo).
En talhytt kommer med snaraste inrättas på samtal-stationen i Lysekil.
Telefonsamtalen ha ökats betydligt under bad-tiden. Lysekil ha numera n:r 44 å
sina abonnentkontakter.
(Bohusläningen, 1892-07-05/KJ)

1892-07-05

BOHUSLÄNINGEN
Frälsningsarmén anstränger sig att få lokal i Lysekil för sin verksamhet. Man
talar om sjelfva Lysekils konsertsalong. Bergfalk har förut velat, men icke
armén, nu vill armén, men icke Bergfalk.
(Bohusläningen, 1892-07-05/KJ)
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1892-07-07

BOHUSLÄNINGEN
Amerikanske ministern Thomas med familj vistas för närvarande i Lysekil.
(Bohusläningen, 1892-07-07/KJ)

1892-07-07

BOHUSLÄNINGEN
Anmälde badgäster Lysekil.
Friherre E. Haij med friherrinna, Onsjö,
Fröknarna Hilda och Anna Falk samt
Fröken Ellen Kjellerstedt, Nyland.
Grosshandl B. Kempe med fru, Hernösand.
Fröken Ida Westman, Vexiö,
Godsegare C. G. von Seth, Råby gård,
Fru Alv. Rönqvist, Borås,
Telegrafist Anna Lundin och
Ellen Landin, Falun,
Hamdl. Rag. Liljevahl och
Ellen Liljevahl, Oskarshamn,
Fru S. Ländberg född Hegardt och
Fröken Elvira Lindberg, Göteborg,
Fru Hedvig Renström, Räma Sköfde,
Fröknarna Anna, Olga och Alma Göthberg, Lysekil,
Major C. Theorin, Jönköping,
Fru S. Falkhem, Falun,
Fru J. Nordvall m. dotter, Lysekil,
Fru Ester Fellander med dotter, Karlstad,
Landtbrukare Gustaf Jansson och
Fröken Johanna Jansson, Karlsson,
Martina Johansdotter, Bohuslän,
Förrådsförvaltaren C. A. Bouvin, Kristinehamn,
Fröken A. Bagge, Sköfde,
Godsegare Ekstedt med familj, Vestmanland,
Fru Carolina Norstedt, Vingåker,
Fröken Ulla Stuart, Stockholm,
Doktorinnan Westman med dotter, Göteborg,
Fröken Anna Nilsson, Vermland,
Herr A. Tamm, Fånöö, Stockholm,
Professor R. Geyer med fru, Upsala,
Notarie Carl Lyberg, Stockholm,
Grosshandlare Jac. Rubenson med fru, Göteborg,
Fru Björkstedt med familj, Borås,
Grefvinnan Bett von Seth samt
Fru Emma Wallmark, född Falkenberg, Jönköping,
Läkare Aug. Håkanson, Stockholm,
Enkefru Johanna Ort, Munkedal,
Fru Margareta Andersson, Foss socken,
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Med. kand. Magnus Pontin, Stockholm,
Telegrafist Alma Godenius, Lysekil,
Handlande E. A. Vinblad, Nyköping,
Prov.-läkare A. Wallerström samt
Fröken Emma Vigert, Sollefteå,
v. häradshöfd Carl Rundbäck, Vexiö,
med. kand. Thora Granström samt
fröken Thora Williamson, Upsala,
fröken Henriette Kielland, Stavanger,
fröken Anna Johansson samt
med. stud. Gustaf Falk, Stockholm,
ångbåtskommissionär F. Wahlqvist, Göteborg,
doktorinnan H. Quennerstedt,
fröknarna Anna o Signe Quennerstedt samt
Axel Quennerstedt, Örebro,
Fröken Mimmi Lennerstierna,
Ingeniör H. Telander med fru samt
Fru E. Bäckström, Stockholm,
Öfverstelöjtnant och riddare af höga ordnar, etc, Eduard von Bluhn, Ryssland,
Fru Gerda Danielsson samt
Fröken Anna Tenow, Värmland,
Kammarskrifvare John Johnsson, Göteborg,
Hofrättsfiskal W. Blom, Jönköping,
Fru J. Bruttigam med familj, Göteborg,
Ingeniör A. G. Nycander, Manchester,
t. f. kamreraren Roland Ferlin samt
notarie C. Ekström, Stockholm,
student Algot Holmqvist, Östersund,
grosshandl. Wilhelm Flohr, Stockholm,
fru Edvin Andersson med familj, Venersborg,
ingeniör E. W. Axelsson, Fredrikshald,
Till och med den 4 juli anmälde 293 badgäster.
(Bohusläningen, 1892-07-05/KJ)

1892-07-12

BOHUSLÄNINGEN
Stenhuggeriet å ”Stånge hufvud” vid Lysekil, tillhörigt firman Kessel & Röhl,
är för närvarande sysselsatt med ett grafmonument öfver cirkusdirektören E.
Reutz. Monumentet, som utföres i mörk sten, skall slipas och poleras i Berlin.
(Bohusläningen, 1892-07-12/KJ)

1892-07-14

BOHUSLÄNINGEN
Lysekils telegrafstation. Under juni månad var antalet, afsända telegram,
inländska 965, utländska 321 = 1.285; ankomna d:o, inländska 684, utländska
271 = 955. Portinkomst kr. 1.075:40. Dessutom 1.417 lokala och 614
interurbana samtal. (Bohusläningen, 1892-07-14/KJ)
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1892-07-14

BOHUSLÄNINGEN
Till kommittérade för nytta och nöje i Lysekil äro valde fruarna Dagmar
Thomas, Frederique Lothigius och Ida Westman, fröknarne Ingeborg Westman
o E. Kempe, professor Reinh. Geijer, kammarskrifvaren John Johnsson,
häradshöfdingen Valdemar Roos, docenten Ludvig Stawenov och med. d:r
Thorbjörn Hwass.
(Bohusläningen, 1892-07-14/KJ)

1892-07-14

BOHUSLÄNINGEN
Antalet badgäster i Lysekil är tills dato 560. Onsdagen 20 juli inträffar
regementsmusiken i Lysekil under herr Masopets ledning.
(Bohusläningen, 1892-07-14/KJ)

1892-07-14

BOHUSLÄNINGEN
Anmälde badgäster, Lysekil
Lektor N. A. Mathesius, läroverksadjunkten G. Karlsson och
Lektor Nils Nilén, Skara,
Skollärare Bengt Johnson med fru, Värmland,
Fru E. Petterson, Göteborg,
Borgmästarinnan H. Agell, Motala,
Fru Charlotta Karlsson, Håby socken,
Banddirektör G. Gihl och
Doktor O. Håkansson med fru, Stockholm,
Kapten Axel Håkansson, Vargön,
Brukspatron T. Hvitfeldt och
Possessionaten A. Hvitfeldt, Vestmanland,
Bankkassör Fr. Ottergren med fru, Stockholm,
Köpman I. Otterström, Göteborg,
Fabrikör Ernst Lindgren med fru, Eskilstuna,
Bokh. Rudolf Lange, Uddevalla,
Direktör Gustaf Bergström, Stockholm,
Apotekare Albin Godén med familj, Steninge,
Ingeniör Gustaf Weibull, Dalarne,
Fröken Gerda Strandén, Bohuslän,
Resande Oscar Olsson, Stockholm,
Fröken Charlotta Lindberg, Skenninge,
Studeranden Oscar och Gustaf Vesterlund, Dalarne,
Ministern W. Thomas,
Fru Dagmar Thomas och
Mr. Oscar Thomas, Amerika,
Inspektor A. G. Friström med fru, Hudiksvall,
Studeranden Salomon Ruuth, Sundsvall,
v. häradshöfding A. Wetterling, Jönköping,
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e. o. hofrättsnotarie Tor Ahlström, Kalmar,
postmästare Alfred Löfgren, Klintehamn,
fru Landström med döttrar, Eskilstuna,
inventarieförvaltare Aug. Juréen
fru Hulda Juréen
bankkamrerare Oscar Warberg,
komminister E. Fristedt med familj och
revisor Oscar Fr. Granqvist, Stockholm,
fru Karolina Pagritsky, Karlstad,
baron Stierncrona med dotter, Stockholm,
postexpeditör Gustaf Molin, Göteborg,
doktor Hj. Appelgren, Finland,
studeranden Olof von Norling, Venersborg,
handlande Viktor Rydin, Borås,
musikförläggare Otto Hirsch med fru,
fru Henriette Kempe och
fröken E. Kempe, Stockholm,
fru J. Ödman med son, Lund,
grosshandl. Joh. Johansson med fru, Stockholm,
Arvid N. Arvidsson och
Thorsten André, Vestergötland,
Grosshandl. Gustaf Johnson, Eskilstuna,
Borgmästare I Bergöö med son, Lindesberg,
Fru Anna Westman, Venersborg,
Doktor Lundgren, Lidköping,
Handl. Georg Lind, Lund,
Fröken Elin Hanström, Paris,
Apotekare Oscar Lundberg med familj, Norberg,
Kontorist P. Fröding, Göteborg,
Jernvägstjensteman I. Dahlgren, Stockholm,
C. Andersson m fru, Kristinehamn,
Fröken Ida Pallin, Karlstad,
Fröknarne Mathson, Stockholm,
Fröken Sigrid Randberg, Björneborg,
Fröken Göthilda Kjellman, Kristinehamn,
Baron & friherrinnan Carl Raal och
Fru E. Norrbahn med barn, Stockholm,
Jungfru Vendela Anderson, d:o
Emma Bengtsson, Dal,
Lantbrukare John Larson, Värmland,
Med. doktor John Björkén, Upsala,
Kamreraren E. Jederholm och
Fru Sophie Jederholm, Stockholm,
Fruarne Mina Söllscher och
Ida Bagge, Venersborg,
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Fröken Signe Lind, Norrköing,
Stadsfiskal John Hultén, Nyköping,
Landtbrukaren Olof Hanson, Bollnäs,
Fröken Elisabet Johansson, Vestergötland,
Handlanden Fridolf Wåhl och
O. H. Fagerström, Stockholm,
Fru Linda Stridsberg med familj, Trollhättan,
Fru Anna Fagerström och
Fröken Amanda Zetterström, Mariefred,
Bryggaren Alex Friberg, Nyköping,
Med. doktor Thorbjörn Hvass och
Doktorinnan Anna Hvass, Stockholm,
Fröken Ellen v. Kahlda, Sagen,
Fabrikör Hjalmar Lind, Norrköping,
Handlande C. B Anderson, Örebro,
Kyrkoh. W. Granqvist med familj och
Handlande J. A. Jonson, Stockholm,
Fol. Kandidat Josef Lind, Lund,
Löjtnant A. vom Schinkel,
Fru F. von Schinkel och
Fröken H. Levijn, Stockholm,
Disponent K. E. Ullman och
Fröken Hildegard Ullman, Värmland,
Grosshandl. I Kistner, Stockholm,
Stationsskrifvare Carl Lundgren,
Fruarne Lundgren och
Emma Johnsson, Hvetlanda,
Major C. M. Virgin, Sköfde,
Löjtnant V. con Hofsten och
Fru S. von Hofsten, Stockholm,
Fru Engström med familj, Borås,
Fröken Ida Wallqvist, Nyköping,
Kronolänsman Reinh. Lindeberg, Eskilstuna,
Herr J. A. Tefaens med fru, Lunvika,
Ingeniör Påhlman Stiernsparre med fru, Lidköping,
Fruarne Kihlberg och Malmberg samt
Fröken Kullgren, Uddevalla,
Fröknarna A. och Anna Haij, Onsjö,
Fru Ingeborg Wahlberg och
René Wahlberg, Kristinehamn,
Fru Lotten Grundelius och
Fröken Anna Grundelius, Falun,
Fröken Lissie Johnsson, Hedemora,
Fru Oskar Evers och
Fröken Sigrid Evers, Stockholm,
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Bokhållare Aug. Ed´rn, Göteborg,
Herr Johan Christianson, Fjellbacka,
Kapten O. Berntsson, Bohuslän,
Jungfru Albertina Johansson, Göteborg,
Fruarne Ida och Hilda Johansson,
Herr Karl Blom och
Fröken N, Hesselberg, Vestergötland,
Fru Mellin och
Fröken J. Mellin samt
Jungfruarna Augusta Johansdotter och
Alma Jonsdotter, Vestergötland,
Fru Hilma Mattsson,
Skepparen D. Karlsson och
Herr Ernst Mattsson, Tossene,
Kassör W. Huss, Stockholm,
Herr A. E. Jonsson, Venersborg,
Komminister B. G. Ernqvist och
Fru Hildur Ernqvist, Ullerud,
Kapten Joh:s Pyk med fru, Bohuslän,
Jungfru Alida Johansson, Brastads s:n.
Fru Carlsson, Smögen,
Fru Eva Hansson, Högås,
Fru Ulrika Hansson och
Lotsförman E. Hörman med fru, Bohuslän,
Jungfrun Bernhardina Persdotter och
Carl H. Christensson, Askum,
landtbrukare Olaus Andersson, Fiss,
herr Svante Gudmundsen, Tången,
kapten S. Persson med fru, Grafvarne,
handlande C. Brattström, Vermland,
fruarne Sofie Olsson,
Sofie Norström,
Candina Abrahamsson,
Josefina Ericksson,
Mathilda Persson,
Stenarbetaren August Mattson,
Anna Olsson samt
Kaptenerna H. A. och O. A. Lycke, Bohuslän,
Jungfrun Paulina Antonsdotter och
Fröken A. Andersson, Thoröd,
Herr Samuelsson, Skåne,
Hustrun Anna Andersson, Bohuslän,
Fiskarena Martin Johansson med hustru och
Christian Niklasson, Hasselösund,
Landtbrukarne Åhlander med dotter, Bro s:n,
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Herr O. E. Kollén, Rådanefors,
Fru Maria Forslund, Vermland,
Friherre Anton De Geer, Ervalla,
Verkmästare Carl Ekedal, Rexholm,
Verkmästare S. Ljungqvist, Stockholm,
Landtbrukare Frans Brostrand, Väring,
Herr Fr. Börjesson, Östergötland,
Handlande Johansson, Bohuslän,
Fru Lindblom, Göteborg,
Skeppare Olle Pettersson med hustru, Hunnebostrand,
Sofia Olsson, Bro,
Fru Ella Karlgren, Jönköping,
Fru Svensson, Venersborg,
Till och med 14 juli voro anmälda 523 badgäster.
(Bohusläningen, 1892-07-14/KJ)

1892-07-14

BOHUSLÄNINGEN
För stöld har Maria Kristiansdotter Frid från Lysekil af Stångenäs häradsrätt
dömts till 6 månaders straffarbete. Hon har emellertid anfört besvär öfver
domen.
För misshandel dömdes 2 juli stenhuggaren Julius Jönsson från Lysekil af
Stångenäs häradsrätt till 3 månaders fängelse. Jönsson förklarade sig nöjd med
domen.
(Bohusläningen, 1892-07-14/KJ)

1892-07-19

BOHUSLÄNINGEN
Handlanden O. B. Jonsson i Lysekil gar för vårdslöshet mot borgenärer, på
angifvelse af en del Göteborgsfirmor af Stångenäs häradsrätt dömts till 2
mpnaders fängelse. Staten i konkursen utvisade tillgångar kr. 11.325,45 och
skulder kr 23.110,92.
(Bohusläningen, 1892-07-19/KJ)

1892-07-21

BOHUSLÄNINGEN
Anmälde badgäster. Lysekil.
Köpman Alfred Andersson, Norrköping,
Jernvägstjänsteman O. Palmqvist, Stockholm,
Lärarinnan Emma Austrin, Stockholm, Manilla,
Lärarinnorna Elise Austrin och
Gustafva Schray, Stockholm, Tomteboda,
Köpman O. Nilsson, Göteborg,
C. M. Lindebäck med fru, Bohuslän,
Georg Ödberg, Stockholm,
Läroverkskollega A. Nyberg, Boråås,
Läroverkskollega Ludvig Karlson, Åmål,
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Kronofogde D. W, Ljungmark med fru, Nerike,
Friherrarne W. Falkenberg och
V. af Wetterstedt,
Auditör E. Fårherus samt
Kandidat D. Folker, Stockholm, handlande And. Fagerström, Mariefred,
Läroverksadjunkt C. O. Högmark, Halmstad,
Kyrkoherde A. Arvidsson, Lervene,
Bankdirektör F. J. Östergren, Norrköping,
Läroverksadjunkt E. Wendels,
Enkefru S. Skoglund, och
Fil. kand. Alexander Skoglund, Stockholm,
Bokhållare Karl Törnqvist, Bohuslän,
Löjtnant A. Rudling,
Lektor A. Skånberg och
Kammarrättsråd Ernst Björk, Stockholm,
Fröken W. Rudling, Linköping,
Grosshandl. Claës Warholm, Lysekil,
Fru Cecilia Raphael med dotter, Stockholm,
Handl. M. Haglund, Finland,
Lektor P. Bagge med fru, Upsala,
Handl. Frans Ohlsson, Kristinehamn,
Landtbrukare P. Larson, Värmland,
Fru Lovise Larsson, Ingeröd,
Fru Elisabet Löfgren och
Fröken Alma Hjelt, Finland,
Doktor Axel Söderblom med fru, Göteborg,
Fröknarne Ekmark, Stockholm,
Postmästare C. Baggström,
Fru M. S. Baggström samt
Ebba och Nanny Baggström, Halsberg,
Fru Ulrika Jonsson, Kristinehamn,
Fröken Anna Silfversvärd, Dala,
Jur. stud. Gustaf Theorin, Jönköping,
Fruarne Jenny Norén och
Augusta Bergenholtz, Karlstad,
Fröken Maria Bagge, Brodalen,
Fru Maria Nyström och
Fröken Augusta Nyström, Karlstad,
Fröknarne Rånlund, Råneå,
Apotekare Axel Murray,
Fru Anna Schwan,
Fröken Eva Thamm och
Justitierådet Wilhelm Huss, Stockholm,
Bankkamrer N. Dillner, Östersund,
Bankkassör E. Söderlindh, Sköfde,
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Handl. Carl Olsson, Vara,
Prostinnan Edla Hinnesson, Tösse,
Fru Charlotte Janson och
Bokhållare Knut Janson, Kristinehamn,
Fru Hilda Dalby, Råneå,
Grosshandl. Reinhold Toll och
Fru Alma Toll, Göteborg,
Bokhållare Wilh. Ekstrand, Stockholm,
Kand. A. n. Schrock, Kristiania,
Handl. N. H. Hybinette, Norrtelje,
Tandläkare T. Kjellstrand,
Vinhandlare Wict. Murray, Göteborg,
Kronofogde A. P. Hugoson, Vara,
Med. doktor S. Ödman, Lund,
Fru och fröken Ekström, Floda,
Grosshandl. Hj. Backlin, Stockholm,
Doktorinnan Hafström samt
Fröknarne Walborg, Ebba och Signe Hafström, Helsingborg,
Grosshandl. G. Largergren med fru, Göteborg,
Doktor Elbin Sjöling, Östersund,
Med. kand. Harald Engelbrekt, Norrköping,
Trafikchef Erik Nordvall, Hagfors,
Justitierådinnan Ulla Cramér och
Generaldirektör Evers, Stockholm,
Apotekare Unger med fru och
Fröken Wallman, Wenersborg,
Fru Leila Lindberg samt
Fröknarne Iva och Leila Lindberg, Upsala,
v- häradshöfd. Karl Sjöstrand, Borås,
fröken G. Creutz, Stockholm,
friherrinnan Louise Raab, född Raab, Linköping,
fröken Ellen Ström, Oskarshamn,
fröken Ebba Richert, Newyork,
förste lärare P. Aug. Pettersson, Eskilstuna,
Kamrerare F. Strömberg, Stockholm,
Grosshandl. Carl Elserman, Borås,
Apotekare H. Tillander, Stockholm,
Handelsresande Alfr. Blom och
Köpman A. F. Netterblad, Göteborg,
Bankkassör A. Weiderman, Stockholm,
Fru Maria Löfgren, Karlstad,
Rådman C. G. Steffen med familj och
Ingeniör Sten Schale med familj, Motala,
Landtbrukare A. P. Peterson, Nerike,
Handl, L. F. Östervall, Eskilstuna,
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Doktor A. Södermark, Borås,
Fil. lic. Efraim Liljeqvist, Upsala,
Häradshöfding Ekelund med fru, Vesterås,
Kassör Knut Ländin, Södermanland,
Fröken Karin Sjöblom, Lerum,
Löjt. Gymnastikdirektör Carl A. Lundgren med familj, Göteborg,
Fru Elvine Weinberg, Karlstad,
Handl. Anders Rödjer, Borås,
Fröken Charlotta Rudbäck, Vestergötland,
Fil. lic. A. E. Ringholm, Stockholm,
Konsulinnan M. S. Mollén,
Studeranden G. E. Mollén och
Fröken Annie Mollén, Göteborg,
Skomakare Schärberg,
Lotsåldermannen Lycke,
Frken Källare och
Madam M. E. Hedberg, Bohuslän,
Naëmie Hellman, Vestergötland,
Jungfrun Amanda Fogelqvist, Lidköping,
Maria Andersson, Grästorp,
Fru Lizzie Bergman, Härslätt,
Fröken Elise Albrechtson, Arendal,
Fröken Anna Lindedal, Kinnekulle,
Hustru Anna Olsson, Gullholmen,
Johanna Johansson och
Maria Andersson, Kornön,
Fru Hilda Mollén och
Herr Axel G. Mollén, Helsingborg,
Fru Backman, Bohuslän,
Carolina Mattsson, Askum,
Anders Persson, Dalsland,
Fröken Alma Gerle, Göteborg,
Adolf Edlund, Venersborg,
Fru O. Landeberg, Bohuslän,
Till och med 19 juli voro anmälda 686.
(Bohusläningen, 1892-07-21/KJ)

1892-07-23

Länsstyrelsen beslutar att upphäva beslutet om införande av elektrisk belysning
i Lysekils kommun (från 1891-10-27).

1892-07-26

BOHUSLÄNINGEN
Fru Elise Hwasser, hvilken året om bebor sin villa Vestråt i Fiskebäckskil, har
fullkomligt återhemtat sig från sin svåra sjukdom i fjor och ser nu ut som sjelva
helsan, skrifves till Dagens Nyheter. Tidigt om morgnarne tager hon sin
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promenad, om aftnarne sitt bad och tillbringar, då väderleken tillåter det, en
god del af dagen på hafvet under segling.
(Bohusläningen, 1892-07-26/KJ)

1892-07-26

BOHUSLÄNINGEN
Badlifvet i Lysekil. Till Bohusläningen skrifves: Förutom den föga
omskiftande bad- och kurbehandlingen förflyta dagarne på ett angenämt sätt
tack vare seglatser, musik, sång och konserter, kafferep och soirées-dansantes.
Vår nye badintendent har förstått att göra sig omtyckt både bland höga och låga
samt har genom sin emineta förmåga som badläkare och framför allt genom sitt
tillvinnande ungängessätt redan förvärfvat sig många vänner. D:r A. Wide har
och under många år sysselsatt sig med och studerat en badläkares åligganden
och funktioner.
Vi hafva i år haft mer än vanligt med besökande badgäster, till dato 800 st.
inskrifna, så att stora svårigheter på senare tider mött att få någorlunda
passande lägenheter för familjer, enär de befintliga redan gått åt. Ungkarlsrum
finnas naturligtvis ständigt att tillgå.
I tisdags hade operasångaren Borg med fru en talrikt besökt konsert i
societetssalongen. Han biträddes dervid förtjenstfullt af en amatör, herr
kammarskrifvaren Ivarsson. Publiken var belåten och öfver 150 biljetter voro
sålda.
I början af augusti, torsdagen den 4, få vi höra herr Salomon Smitt, som då
hitkommer, samt äfven violinisten Neruda med sällskap.
De nya promenadvägarne anlitas flitigt, isynnerhet af dem, som ”gå på vattnet”
(helsovattnet). Medelst båtfärja kommer man öfver till den s. k. Släggön, der
man på trappor af äkta Lysekilsgranit tågar uppåt mot de högre afsatserna, på
hvilka prydliga sittplatser här och der anordnats. Man har här en öfversikt af
Gullmarns inlopp med mängden af segel- och roddbåtar, ångare, skutor o. s. v.
samt i förgrunden Fiskebäckskil, Klubban och zoologiska stationen på
Kristineberg.
Det må blåsa hvad vind som helst – här finnes alltid alltid tillfälle till utflykter
per segelbåt. Ligger vinden starkt på vesten eller blåser ”möen” (mycken) en
dag, då kilar man in till Lönnevik, Holma, Saltkällan m. fl. andra förföriskt
sköna tillflyktsorter. Vill man åter ut till hafs för en vestlig frisk bris, kan man
mycket väl gå inre vägen och mellan skyddande skärgård komma fram till rätt
många trefliga platser, såsom t. ex. handelsplatsen Örn, det natursköna
Bubacka, Näfvekärr, det storartade Hållö fyr, fisklägena Smögen, Grafvarne,
Veiern, Tången och Malmöns stenhuggerier. För att besöka detta senare får
man dock ha särskilt tillstånd från pricipalerna (Kullgrens Enka i Uddevalla).
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Till Stånge hufvud, för att vid storm se bränningarna, vallfärda badgäster i
stora skaror – så vida man ej föredrar den nyaste pikanta gångleden till
Gallebergs udde, på hvilken väg man passerar genom ett s. k. nålsöga, bildadt
af ett litet sjelfsvåldigt utslungadt klippblock som utgör hufvudbyggnaden. Det
har befunnits väga 25.000 kh., men det ligger säkert. Har man lyckligt kommit
igenom, erbjuder vägen hviloplatser och utsikter i mängd utåt det friska,
stärkande hafvet, ströfvar man något vidare omkring träffar man på flere
jättegrytor i omgifningen, en af ganska stora dimensioner, i hvilken man för
några år sedan hade planterat ett körsbärsträd, som bar både blommor och
frukt.
Hvarje år göres något för att försköna och förbättra platsen. Bland andra
utmärka sig för arbeten denna riktning pastorn på platsen, Komminister Béen
och den nyutnämde föreståndaren för högre folkskolan härstädes, kandidaten
Forslind.
Varmt och skönt är det för närvarande. Strålande sol och glittrande vågor!
(Bohusläningen, 1892-07-26/KJ)

1892-08-..

Inför en hotande koleraepidemi beslutar kommunalfullmäktige på stämma att
fattighuset skall inredas till sjukhus. De fattiga flyttas till andra ställen i
kommunen.

1892-08-04

BOHUSLÄNINGEN
Anmälde badgäster. Lysekil.
--läkare Gotthard Modin, Falun,
Ingeniör W. ---ström, Vesterås,
Fröken Hildegard Lundberg,
--- E. Nyström och
Mr. Newman, --Fröknarna Kerstin och Maria Wennström, --,
C. M. Wåhrberg, Ryssby,
Herr Ralph. O---,
Löjtnant Carl Evers, Stockholm,
Fröken ---, Göteborg,
Doktor Wilh. Lindwall med fru, Norrköping,
t. f. statens lantbruksingeniör --- med fru, Upsala,
prostinnan Lotten --- och
Anna Scheri---. Östra Husby,
Godsägaren --- Edsvära,
Sekreteraren i utrikesdep. --- Stockholm,
Kapten G. Lechigus, Venersborg,
--- Johansson, Ullstorp,
Ingeniör A. E. --Fröken Amalia Henrikson, Bohuslän,
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Fröken Mathilda Kr---, Göteborg,
Fru Anna Nilson, ----- Bengt H---berg, Värmland,
Herr Erik Nordlander, Stockholm,
Fru Anna Landberg och
Fröken Hulda Landberg, Trollhättan,
Fröken Berta Pettersson, Göteborg,
--- Albert --Fru Ellen Falkman, Karlskrona,
Fröknarna --, Laura och Tekla ---,
Med doktor J. ---, Fredrikstad,
Provisor Joh. Löfving, Skenninge,
Köpman G. ---, Jönköping,
Handl. W. Larson, Skenninge,
--- E. Person,
Landbrukare Carl Castelli, ---,
--- --- samt
Bokförläggare Johan Elfborg, Stockholm,
--- A. ---, Karlstad,
Adjunkt A. S. …, och
Köpman E. Blücket, Stockholm,
--- --- med son, Vesterås,
Ingeniör G. Granström, och
Fru Lena Granström, Kärrgrafven,
Direktör --- --- samt
Fruarne Terese Granström och
--- ---, Stockholm,
Redaktör W. Löfgren, Helsingborg,
Herr G. Meurling, Venersborg,
Majorskan ---, och
Med. kand. Ernst Theorin, ---,
--- --- Kjellman,
---mäklare --- --- och
W. ---blad, Norrköping,
Handl. A. P. --- ---,
v. häradshöfding C Werden, Stockholm,
Fru Anna Peterson med dotter, Leksand,
--- Lundberg, Borås,
Fru M. von --- med dotter, Venersborg,
Handlande J. F. Larson, --m. doktor K. G. Landgren, Stockholm,
Jur. kand. John Mollén och
Fröken Mia Lundberg, ---,
Med. kand. Sven Åkerlund, Lund,
v. häradshöfd. --- ---,
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löjtnant Lundstedt,
med. professor --- med familj,
--- hoppat över ett oläsligt stycke, kj
Fru H. Fröberg, Ekholmen,
Döfstumslärarinna Anna Viklund, Bollnäs,
Landtbrukare I. A. Nissen, Onsbyholm,
Handlande John Olsson, Hörby,
Regementsintendenten H. F. Falhem, Dalarne,
Öfverdirektör Knut Skytte med fru, Stockholm,
Herr Erik Koch, Torp,
Herr Marcus Bergson och
Fröken B. Bergson, Karlstad,
Professor Johan Vising, Göteborg,
Kaptenskan Emma Håkansson, Vargön,
Landtbrukarne E. Jönsson, Bokenäs,
Fröken Elisa Isox, Södermanland,
Fröken Andrea Ström, Lund,
W. Hoflund, Eksjö,
Pontus Lundberg, Göteborg,
Stationsinspektor R. Labbart och
Fru Ella Labbart, Bollnäs, Finland,
Herr O. M. Ceder, Näset,
Major. Frih. B. S. von Otter, Kristianstad,
Herr A. Wihlberg, Borås,
v. häradshöfd. Axel Hedberg, Vestmanland,
fröken A. Reuterfeldt, Göteborg,
doktor L. Grundberg med fru och
herr K. J. Olson, Venersborg,
grefve F. Wrangel, Stockholm,
fröken Hilma Larson, Hjulsjö,
grosshandl. K. Klein, Karlstad,
herr L. Liljenrot, Stockholm,
frken Thilda Jacobi, Åmål,
godsegaren C. F. Lundström med fru, Stockholm,
fru Mathilda Ternlöf, Tösse,
Fröken Ellen Pettersson, Åmål,
Fröken M. Richert, Stockholm,
Fröken Hildur Renborg, Lidköping,
Fröken Hedvig Lindberg, Göteborg,
Fröken Maria Fagerberg, Bro,
Handlande Axel Svensson, Skärskind, Östergötland,
Fröken Emma Lundstedt, Stockholm,
Kapten Knut Liedberg med fru, Ulfstorp,
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Tandläkare Bernestone, Uddevalla,
Fru Carlberg, Venersborg,
Madam Johanna Abrahamsson, Oroust,
Revisor Henning Håkansson, Stockholm,
Kapten A. Berg med fru, Eksjö,
Disponent G. H. Fogelberg, Jorsnäs,
Läkare E. Zalessowa,
Fröknarne Alexandrine Zalessowa,
M. Matobrotsch,
E. Lecolowa och
Herr Nicolas Latesoff, Petersburg,
Herr Herman Billström, San Fransisco,
Fröken Lotten Billström, Ryssland,
Banktjensteman H. Gihl, Stockholm,
Resinspektör Gustaf Ekstrand, Göteborg,
Kapten Axel Odelberg, Stockholm,
Bokhållare A. Olsson, Örebro,
Nils Larson, Bokenäs,
Handlande Magnusson med fru, Vretstorp,
Lektor A. M. Petersson och
Fru Ev. Petersson, Upsala,
Fröken Anna Eriksson, Ångermanland,
Alfred Olsson, Qwille,
Herr Carl Olsson med fru och
Skomakare A. O. Olsson, Bohuslän,
Hustrurna Lovisa Andersson och
Helena Nilsson samt P. E. Olsson med hustru, Askum,
Hustrun Lovisa Anderson, Tossene,
Landtbrukare Karl Andersson, Trollhättan,
Studeranden James B. Mollén, Göteborg,
Enkan Paulina Mathiasdotter, Bro,
Fruarne Lundberg och
Fina Andersson, Bohuslän,
Hustrun Anna Stina Fjelsson, Askum,
Pigan Augusta Karlsson, Bohuslän,
Doktor Carl von Bergen och
Fru Sophie von Bergen, Stockholm,
Stenhuggaren Gustaf Andersson, Vermlandsnäs,
Fredrik Abrahamsson, Bohuslän,
Fru Laura Lycke och
Skepparen Oscar Broberg, Lysekil,
Bataljonsveterinär Bror Söderberg, Karlsborg,
Handlande A. Dahlgren, Fjellbacka,
Fru Erica Olsson, Göteborg,
Fröken Maria Hermansson, Malmö,
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Kontraktsprosten J. F. Jonsson, Frövi,
Lärarinnan Carolina Palmén, Orsa,
Fru E. Lindbom, Bohuslän,
Fröken Selma Larsson och
Fru Ida Ström, Vestergötland,
Fröken Maria Dusén, Motala,
Herr Myrin, Trollhättan,
Landtrbrukare Anders Johansson, Skåne,
Jungfru Augusta Jacobsson, Finnsbo,
Skomakare Kjellman och
Fru Julia Andersson, Bohuslän,
Martin Mattsson, Kornö,
Fru Anna Sture, Bohuslän,
Lotsen Olsson med fru, Smögen,
Fröken Emma Pettersson, Eksjö,
Till och med 2augusti voro anmälda 935 badgäster.
(Bohusläningen, 1892-08-04/KJ)

1892-08-06

BOHUSLÄNINGEN
Att hyra eller köpa i Lysekil.
Andra och tredje våningen i mitt hus n:o 5 Rosvikstorg (nuvarande hôtel och
Restaurant Ahlbom) jemte ölförsäljningslokalen äro att hyra från 1:ste nästa
April.
Hela fastigheten kan och få köpas. Närmare underrättelser meddelas i Lysekil
af herr grosshandlaren Fredrik Carlsson/ i Uddevalla af egaren provinsialläkare
E. A. Rehnberg.
(Bohusläningen, 1892-08-06/KJ) [Anm: Dagens adress är Rosviksgatan 4.]

1892-08-09

BOHUSLÄNINGEN
Hur man roar sig i Lysekil.
Såsom förut omtalats var till 29 juli bazar ordnad till förmån ”Lysekils
vänners” fond för platsens förskönande och till understöd i parken och hade
lockat talrika skaror på benen. De vanliga anordningarna (blomsterbutik,
punsch- och champisschapp, skjutbana, båt med metspön, buffet, ölförsäljning
med smörgåsar, menageri och museum, roliga gubbar och gummor, tjusande
tärnor i landskapsdräkter samt last not least: spextillställning, hvarest uppfördes
en enaktspjes ”Skum” som slogs synnerligen an på publiken. Efter ”spexen”
dansades med lif och lust och ”den vilda jagten” fortgick till sent inpå qvällen.
Det är och mer än vanligt många representanter för skönheten och behaget
detta år. vid bazaren medverkade:
Fiskdammen: Friherrinnan Louise Raab, född Raab: kaptenskan Märtha
Lindström f. Telander, Stockholm, fröken Eva Lindberg fr. Upsala, fröken
Elvine Lindberg fr. Göteborg; löjtnant A. Rudling.
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Blomsterståndet: Fru Dagmar Thomas f. Törneblad, fru Isabella v. Hofsten, f.
Ewers; fröken Anna Schmiterlöw: fröken Eva Tham; löjtnant C. Ewers; herr R.
Liljeroth.
Buffeten: Landshöfdingskan Fr. Lothigius; fru Gedvid Renström, Venersborg;
fröken Hilma Ekström, Stockholm; fröken Ellen Ström, Oskarshamn, fröken
Selma Lindberg, Göteborg; fröken Ingrid Björnström, Stockholm, fröken Alice
von Proschwitz, Floda, fröken Tyra Lundberg, Stockholm; fröken Signe
Hafström, Helsingborg; fröken Signe Qvennerstedt, Örebro; fröken Karin
Sjöblom, Floda; fröken C. Vallman, Venersborg; fröken H. Ullman, Kolsäter;
doktor G. Modin, Falun.
Ölförsäljningar: Fru Söderberg, Stockholm; fröken Otterström, Göteborg;
fröken Karna Lundberg, Göteborg,
Program och andra dekorationer af herr arkitekten från Stockholm.
Kaffebordet: Doktorinnan Vestman: fru Selma Lindberg, f. Hegard, Göteborg;
fru Ida Blomstedt, f. v. Baumgarten, Upsala; fröken Karin Hermelin, Ulfåsa,
fröken Ingeborg Vestman, Göteborg, Göteborg; fröken S. Henschen, Falun,
fröken Jungmarker, fröken Leila Lindberg, Upsala, fröken M. Lannerstjerna;
fröken Ellen Scherni, Östergötland; fröken M. Ekmark, Stockholm, fröken
Johansson, Falun.
Pavillon soiré: Professorskan Calla Curman, fröken M. Richert; fröken E.
Ekmand, Stockholm; fröken Signe Lind, Norrköping; fröken Tyra Lundberg,
Lyseki.
Skjutbanan: Hofrättsfiskalen Blom, Jönköping; fröken Ebba Hafström,
Helsingborg; fröken Anna Qvennerstedt, Örebro; fröken Elise Westman,
Göteborg; häradshöfding Westerling.
Menageriet och museum: Fil. kand. Forslind, Lysekil.
Teaterpjesen Skum af C. Nissen. Personer:
Fröken Sigrid Evers, Stockholm,
Fröken Helga Blomstedt, Upsala,
Fröken Hedvig Lidberg, Göteborg,
Löjtnant Gustaf Sandström,
Herr Hugo Tham, Fånö,
Regissör: kammarskrifvare John Jonsson, Göteborg.
En prolog framsades af professor John Vising från Göteborg.
(Bohusläningen, 1892-08-09/KJ)
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1892-08-11

BOHUSLÄNINGEN.
Vid Lysekils hafsbadanstalt har visats under någon tid d:r Andersen,
öfverläkare vid Aarhus vattenkuranstalt. Han afreste från Lysekil till andra
svenska kutorter.
Lysekil har i år, såsom omtalats, mer badgäster än vanligt, så att den gamla
köpingen förut så mycket omtyckta bostadslägenheter börja komma till heders
igen, sedan nästa hvarje rum i Kyrkviken, som är det egentliga
främlingskvarteret, blifvit uthyrt.
(Bohusläningen, 1892-08-11/KJ)

1892-08-11

BOHUSLÄNINGEN.
Hvad har uträttats beträffande helsovården inom Lysekil?
Helsovårdsnämnden i Lysekil har utvecklat en synnerligen gagnande
verksamhet och på sitt område kraftigt bidragit till samhällets förkofran. Bland
de åtgärder densamma vidtagit må nämnas:
Hvarje år upprättas kontrakt med entreprenör, som åtager sig afhemta och
bortföra spillning från afträden, sopor och afträden, minst en gång i veckan,
från större gårdar två á tre gånger samt hoteller och restanter till och med
dagligen. Dessutom anställas för kontroll af renhållningen syner af nämnden i
förening med dertill utsedde rotemän, med hvilka tillfällen hvarje gård
noggrant undersökes. Sådana syner hafva under sommarens lopp verkställts
fyra gånger. Särskild helsopolis är hos nämnden anstäld, hvilken har att
dagligen tillse renhållningen och derom afgifva rapporter.
Man har beredt tillgång till torfmull, hvilken hvarje gårdsegare afgiftsfritt får
afhemtas.
Flerstädes har utfyllnad af sanka och stinkande platser skett – t. ex. i
Rosvikshamnen – och håller man på i gamla köpingen att utfylla de låggrunda
stränderna.
Plan för köpingens dränering har uppgjorts och är delvis genomförd samt
kommer så småningom i den mån behöfliga medel blifva för ändamålet
tillgängliga, att fullständigt utföras. De uppoffringar kommunen gjort för
åstadkommande af en särdeles god vattenledning skola helt säkert kraftigt
bidraga till förbättrande af det allmänna helsotillståndet. Vattenledningen jemte
filtret är en ganska dyrbar anläggning och lär hafva kostat omkring 40,000
kronor. dricksvattnet är af särdeles god beskaffenhet.
Ytterligare åtgärder hafva nu vidtagits, i fall farsot skulle uppkomma.
Helsovårdsnämnden hade vid kommunalfullmäktige måndagen i augusti begärt
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ett anslag af 1.000 kronor hvilket beviljades och ställdes till nämndens
disposition. Nämnda medel komma att användas sålunda.
Två extra helsovårdspoliser hafva anställts. Ytterligare förråd af torfmull,
äfvensom rå karbolsyra för desinfiering komma att anskaffas och få de nya
poliserna i uppdrag bestyret med desinficieringar. Vidare komma 4 á 6 bårar
och sjukvagn för transport af sjuka jemte dertill behöfligt manskap anskaffas.
Förutom anslaget af 1.000 kronor förklarade sig fullmäktige villige anslå
erforderligt belopp till inköp af en desinfektionsugn.
Öfverenskommelse har träffats med Lysekils fattigvårdsstyrelse att i händelse
af behof låta utrymma nybyggda fattighusbyggnaden för ändamål att användas
till kolerasjukhus.
På framställning af ordföranden i helsovårdsnämnden beslöto fullmäktige på
förut nämnda sammanträde, att skrifvelse skulle aflåtas till Lyse sockens
kommunalnämnd med uppmaning att snarast möjligt tillse höfliga åtgärder
vidtagas för ordnande af en bättre renhållning. Slätten är ett område med nära
300 invånare, och torde åtskilligt der behöfva att göras för åstadkommande af
bättre förhållanden i flera hänseenden.
(Bohusläningen, 1892-08-11/KJ)

1892-08-11

BOHUSLÄNINGEN.
Anmälde badgäster. Lysekil.
Redaktörerna Fritiof Hellberg, Stockholm och
Gottfrid Pettersson, Norrtelje,
Bokhållare Ernst Klein, London,
Kapten Ludv. Schander, Sköfde,
Rådman A. Fr. Lindgren m. fru,
Studeranden Alfred Lindgren och d:o
Vilhelm Lindgren, Åmål;
Löjtnant C. von Bahr, Karlstad,
D:o S. Klingenstierna, Södermanland,
Fröken Anna Engdahl, Kalmar;
Lektor Per Åström, Karlstad,
Landtbr. Karl Karlsson, Humlekärr,
D:o Håkan Jönson, Skåne,
Ingeniör C. Fraenkel, Stockholm,
Kamreraren vid kgl. flottan J. E. Lagerholm,
Kammarskrifvaren vid d:o
Folke Lagerholm, Karlskrona,
Fröken Augusta Dalén och
Grosshandl. Josef Ericson, Göteborg,
Kammarskrifvare A. W. Isacson och
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Herr A. G. Boström, Stockholm,
Herr C. Falk, Nyland,
Disponent J. F. Janson, Vermland,
Fru Lotten Sjöström, Umeå,
Fröken Lova Jansson, Stockholm,
Herr C. T. Person, Bohuslän,
Kapten Settergren och
fru Armer m. barn, Stockholm,
ingeniör Tord Magnusson, Sandviken,
fru Rosa Smith m. fru, Ferlef,
v. häradshöfding C. Anderson, Jönköping,
kapten Bolivar von Vernstedt, Vexiö,
stationsinspektör B. C. Lennander, Elfvestorp,
herr Ivar Fallenius, Göteborg,
fil. löic. Leonard Vistén och
köpman Otto Ljungström, Ystad,
handelsresande Per Kjellin, Borås,
fru Agnes Erdman och
herr Axel Erdman, Stockholm,
disponent I. Kjellberg, Vermland,
fru Gertrud Bratt, Göteborg,
landtbrukare Olof Andersson, Skåne,
hofrättsråd N. Gripensköld med fru, Stockholm,
köpman Gust. Lundström, Eskilstuna,
landtbrukare E. H. Fröberg,
fru M. Arwidsson och
baron Gustaf Lagerbielke, Stockholm,
herr A. Jacobsson, Filipstad,
bruksdisponent Carl Österberg, Dalarne,
advokatfiskal P. Settergren och
doktor Manfred Hafström, Stockholm,
fröken Hedvig Richter, Kristianstad,
köpman A. B. Carling, Skenninge,
fröken Ada Vallin, Sätra bruk,
studeranden Gustaf Sjögren och
Ernst Åkerman, Stockholm,
Rådman Albert Carlsson m. fru, Venersborg,
Fru Emma Hansson, Sunds Sandvik,
Fru Cecilia Andersson och
Fröken Thya Anderson, Venersborg,
Fröken Erica Ericsson,
Fil. d:r Carl Setterberg och
Löjtant V. Odelberg, Stockholm,
Ingeniör A. Pihlgren, Malmö,
Landssekreterare g. A. Ingman, Wasa,
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Herr E. A. Vernborn med fru, Venersborg,
Godsegare Wilfred Ullman, Saltkällan,
Kapten August Jönsson, Blåvik, Östergötland,
Herr C. A. Vård, Arboga,
Kyrkoherde H. Bergström med son, Ångermanland,
Louise Pyk och
Fröken H. Widmark, Stockholm,
Jernhandlare Aug. Huzell, Karlstad,
Kassör Ludv. Gillqvist, Norrköping,
Fröken Elisabeth Nilson, Ranten,
Fröken Anna Nilson, Örebro,
v. häradshöfd. A. Vilh. Lemcheti, Jönköping,
jernvähstjensteman Nils Tetzius, Göteborg,
grosshandlaren Gust. Carlson med fru och dotter samt
professor Groth med fru och dotter, Stockholm,
landtbrukare Aug. Larson, Bohuslän,
till och med 8 augusti anmälde 1,030 badgäster.
(Bohusläningen, 1892-08-11/KJ)

1892-08-13

BOHUSLÄNINGEN
Amerikas Förenta staters minister i Stockholm William Thomas j:r med fru,
hvilka ett par månader vistats i Lysekil, återkom till hufvudstaden på onsdags
afton.
(Bohusläningen, 1892-08-13/KJ)

1892-08-16

BOHUSLÄNINGEN
Annons. Lysekils Nya Elementarskola för gossar och flickor börjar sin
verksamhet d. 1 Sept. 1892.
Af 3:ne vid skolan helt anställda skickliga lärarinnor meddelas undervisningen
alltifrån första grunderna till och med minst 5:te klassens kurs vid allmänna
läroverken. Elever från landsorten emottages. Vidare meddelar P. I. Been,
komminister och v. pastor i Lysekil, skolans föreståndare.
(Bohusläningen, 1892-08-16/KJ)

1892-08-16

BOHUSLÄNINGEN
Skolköket i Lysekil – en efterföljansvärd förebild.
Att laga mat är en konst som icke alla hustrur eller fruar kunna. Konsten att äta
allt hvad som lagas är lika svår. Till det senare fordras ofta starka magar.
Emellertid är det en sanning, att lifvets trefnad och det allmänna välbefinnandet
i hög gran – man behöfver icke vara goddagspilt – betingas af den föda man
kan förskaffa sig. I den mindre familj med begränsade inkomster kan hustrun
mången gång genom att på ett förståndigt sätt handhafva de smulor, som
bestås, medföra i hemmet ekonomiskt oberoende och i hög grad bidraga till
dess förkofran. Men detta är så själfklart att derom ej vidare behöfver det att
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finna, att i ganska många hem flickorna så litet deltaga i de husliga bestyren.
Antingen har detta sin grund deri att både fadern och modern, genom slafvande
från morgon till qväll för det dagliga brödets anskaffande blifva urståndsatte att
själfva taga någon del i sina barns uppfostran i något hänseende eller och anses
det, särskildt i bättre lottade hem, af så särdeles underordnad betydelse att lära
barnen en husmoders eller en tjenarinnas plikter.
Följderna visa sig och i en betänklig okunnighet i alla slags husliga sysslor
såsom kokning, bakning, strykning, tvätt, skurning m. m. Att kunna tillreda en
enkel smaklig föda, och på samma gång förstå, huru man genom inhämtad
kännedom om de kemiska beståndsdelar, våra vanliga maträtter innehålla, blir i
stånd att erhålla mesta möjliga näring är något som hvarenda ung flicka borde
sätta sig in i.
För att åt den qvinliga ungdomen bereda om dessa ämnen – en kunskap som i
hemmen, säge hvad man vill, icke tillräcklig eller nog kan erhållas, har man
mångenstädes inrättat s. k. skolkök.
I första rummet meddelas der undervisning åt elementar- och folkskolornas
högre klasser. En mera systematisk och allsidig kännedom om de olika
läroämnena kan knappast gifvas, än den man i ett sådant skolkök inhemtar.
Man har nu gjort försök med ett skolkök i Lysekil, hvilket såsom
föreståndarinna har en fröken Elisabeth Eriksson.
Fröken E. har vid Göteborgs berömda skolkök genomgått tvänne kurser, en för
tarfligare, en annan för finare matlagning och besitter i hög grad de egenskaper
som erfordras för ledningen af en dylik anstalt. Ett besök i detta lilla skolkök
med dess unga lärarinna, dess poåra och trefliga småflickor, den ordning och
hemtrefnad, som öfverallt är rådande lönar verkligen mödan. Man kan erhålla
middag, bestående af två rätter väl lagad mat för 30 öre samt till moderat pris
få köpa så väl husbröd som småbröd af olika slag, utan att köket afser att på
något sätt konkurrera med yrkesbagare eller spisställen. Det endast arbetar för
sitt ekonomiska oberoende och dess stiftares plan varit, att det såsom affär
skulle kunna bära sig, utan att behöfva något understöd från kommunens sida,
på samma gång som det fyller ett för denna ort erkändt behof. Köket har till
uppsättningen af det allmänna erhållit ett bidrag af 300 kr., af enskilde personer
150 kr. samt har f. n. en skuld af 100 kr. hvilken summa antagligen snart
blifver täckt af genom saken intresserade. Uppsättningskostnaderna tillika med
all behöflig attiralj och nödiga kärl hafva således blifvit särdeles billiga. Det
hela länder pastor Been, som tagit initiativet till detta allmännyttiga företag,
och fröken Eriksson, föreståndarinnan, till all heder.
(Bohusläningen, 1892-08-16/KJ)
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1892-08-18

BOHUSLÄNINGEN
Anmälde badgäster. Lysekil.
[till stor del oläsligt]
T. o. m. 16 aug. 1.104 anmälde badgäster.
(Bohusläningen, 1892-08-18/KJ)

1892-08-25

BOHUSLÄNINGEN
Lysekil doftar i dessa dagar riktigt ”såsom ett apotek”, meddelar oss, beroende
derpå att slaskbrunnar etc. begjutits med karbollösningar.
(Bohusläningen, 1892-08-25/KJ)

1892-08-25

BOHUSLÄNINGEN
Anmälde badgäster. Lysekil.
Löjtnant Ernst Frisk m. familj, Sköfde,
Fröken T. von Waldkirsch, Stockholm,
Fröken Sofia Hjertstedt, Råneå,
Eldare Troselius, Kristinehamn,
Bankkamrer Berggren m. fa,. Sundsvall,
Fil. doktor Birger Santesson, Filipstad,
Ingeniör S. Tjulander, Malmö,
Köpman Ax. Lindborg och
Kapten A. Fock m. friherrinna, Stockholm.
Fröknarna Hilda Lövgren och
Sigrid Anderson, Linköping,
Fröken Signe Anderson, Venersborg,
Grosshandl. John Bäckström, Stockholm,
Kamrer L. Lundberg, Wargön,
Landtbrukare Sven Olson, Högås,
Herr A. Holmberg, Karlstad,
Ingeniörerna W. Ericson, Trollhättan,
Aug. Nilsson, Långbron o.
Carl Bolinder, Stockholm,
Miss Alice Ewers, London,
Kandidat Anders Renström, Upsala,
Vice häradshöfd. Otto Sjöbohm, Stockholm,
Fröken Malmberg o.
Lilly von Goës, Kisa.
Fabrikör J. N. Holmgren m. fru, Tannefors,
Handl. Berrman, Bohuslän,
Fru Anna Lundbom, Foss,
Jungfru Hulda Olsson, Lyse s:n.
Fru Jakobina Wallin, Bohuslän,
Kapten Anderson, Gåsp,
Landtbrukare Emanuel Jakobsson, Qville,
Gustaf Andersson, Foss,
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Emelie Andersson, o.
Herr C. H. Anderson, Bohuslän,
Till och med 23 aug. anmälda 1,143.
(Bohusläningen, 1892-08-25/KJ)

1892-08-27

Länsstyrelsens handelsregister.
I härstädes fört handelsregister har denna dag intagits följande anmälanden om
firma:
1:o) …
2:o) …
3:o) …
4:o) …
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5:o) Ellen Gunilla Johansson i Lysekil idkardärstädes handel med diverse varor
och däribland med eldfarliga oljor i mindre parti under firma G. Johanssons
Diversehandel;
6:o) Salteriidkaren Amandus Mattsson i Mollösund ämnar därstädes idka
handel med specerier, fisk och trävaror under firma Am. Mattsson.
Göteborg å Landskansliet den 27 augusti 1892. G. Snoilsky. Johan Holmertz.
(Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning 1892-08-27 via Rustan Gandvik)

1892-08-27

Sillsalteri i Lysekil.
Undertecknads stora Salteri vid Slätteskär, med tillhörande kontors- och övriga
byggnader samt stor upplagsplats, försäljes att tillträdas genast.
Tomten är friköpt och innehåller 26 ar och 26 kvadratmeter samt har egna
lastagebryggor.
Ett större parti nya Tomtunnor kan även få övertagas.
Kan med lätthet saltas 300 tunnor per dag.
Spekulanter bör på stället göra sig underrättade om denna förmånliga plats.
Kan fastigheten icke försäljas uthyres salteriet.
Vidare meddelar Magnus Radhe, Lysekil. (Dagens Nyheter 1892-08-27 via Rustan
Gandvik)
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1892-08-27

BOHUSLÄNINGEN
Amerikanske ministern Thomas om Bohuslän.
Senast utkomna häftet af Thomas minnesteckningar ”Från slott till koja”
sysselsätter sig uteslutande med Bohuslän, dess skärgård, badorter och
sommarlif. Särskilt tilltalas författaren af de sköna hafsbaden.
En hvar går eller hoppar i vattnet klädd helt och hållet au naturell, och detta sätt
att taga hafsbad synes mig hafva åtskilliga företräden framför det, som brukas
hos oss, der man måste ikläda sig badkostym, springa ned öfver en bred
strandbädd, vada ut i vattnet steg för steg och få en afkylning för hvarje tum af
ens kroppslängd samt till råga på allt känna sand mellan tårna en vecka efteråt.
Flickorna vid våra badorter ihågkommas med följande omnämnande:
Flickorna se alltid lyckliga och nöjda ut, och deras anleten äro alltid just
färdiga att vidga sig till ett behagligt småleende. Vackert ljust hår hafva de
också. Jag känner ingenting mer intagande än de krusiga, nedringlande lockar
som svälla fram från en svensk ungmös slätt uppkammade bakhår och bölja,
som fint gyllene silke, öfver hennes rosiga och hvita nacke.
I Sverige är det ”skapelsens herre! Som helsar först. En dam kan aldrig vara
nog ohyfsad och djerf att taga initiativet i helsning. Der går hon, ett stycke på
sidan om er – den flicka, som ni dansade med i går afton. Hon blickar rakt
framför sig, alldeles så, som hon blifvit uppfostrad att blicka, och hon är färdig
att gå förbi, utan ringaste tanke på, att ni finns till. Ni tänker kanske, att hon ser
bara hvad som är i vägen för blicken. För ingen del. Hon har alltid åtminstone
en half cirkel under sina ögons iakttagelse. Sätt henne på prof. Hon är långt
borta på stigen och nästan förbi. Ni gör med handen en rörelse mot hatten, och
då vändes mot er hennes vackra strålande, småleende ansigte, lika piggt som
bogen på er jakt, när ni lägger rodret i lä för att vända, och hon bugar sig, lik en
Diana, just i samma ögonblick, som ni lyfter på hatten.
Scenerierna vif hafvet och svenskarnes sätt att njuta af dem skildras på ett
ställe sålunda:
Svenskarne sitta timtals på klipporna, utan att göra eller sig om att göra
någonting annat än att se ut öfver hafvets vida jemna yta, höra vågornas sakta
sqvalp mot stenarne, iakttaga bränningarnes ständigt vexlande lek, der de stiga,
brytas och skumma – så att den blåa vågen lyfter sig till genomskinligt, grönt
öfverst på den tunna kammen, täcker sig med skum och rullar öfver ända i
fradga, för att slå mot klipporna och stänka mot höjden i ett regn af perlor. Och
vad kan tal eller arbete hafva att beställa under detta upplyftande betraktande af
hafvet? Sjelfva betraktandet är nog, det fyller hela vår själ, och om det kan
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finnas rum för någonting annat så är det endast för en förhoppning: ”Ack, att vi
alltid hade sommar, alltid inbjudande stränder, och att vi alltid vore unga!”
Huru badgästerna taga afstånd af hvarandra vid hemresan från en badort,
omnämnes i dessa ordalag:
Om någonting kan försona en med afresan, så måste det vara svenskarnes
utmärkta sätt att bringa en afskedshelsning. De öfverhöljda i ordets full
bemärkelse sina afresande vänner med blombuketter och kransar. Damerna
förvandlas till vandrande buketter, och herrarne förgätas ingalunda. Alla
menniskor gå ner till bron för att se er afresa. De står der småleende och
nichande, tills ångbåten lägger ut. derpå springa de blonda skönheterna i rask
fart längs kajes, till de komma midt för ångbåten, och då slänger en och hvar ut
sin näsduk med blixtens hastighet. Mängden tager form af hundratals viftande
hvita punkter, och era nordiska vänner stå och vifta sina välönskningar åt er,
tills ni är ur synhåll.
En regatta af lustbåtar utanför Lysekil 1889, skildras på följande sätt:
Den stora dagen, torsdagen 21 juli, var så vacker, som den mest patriotiske
svensk kunde önska. Himmelen var klar med strålande solsken, och behagliga
vindar blåste sakta från hafvet. Lysekil hade iklädt sig sin finaste galaskrud.
Aldrig hade den lilla köpingen med sina klippor och badhus tagit sig så väl ut.
Alla möjliga nationers och luftstrecks flaggor böljade för sommarvinden från
villor och bergshöjder samt längs alla vägar. ”Stjernor och strimmor”
(amerikanska flaggor) svajade ut på en bemärkt plats. Utefter gatorna voro
husen prydda med gröna qvistar och guirlander. Kransar af utsökta blommor
prunkade i ymnighet. Klippbranterna, som höja sig öfver fjorden, voro betäckta
med mörka massor af folk, som strömmat till fjerran och när ifrån. Fjordens yta
var full af segelbåtar som kryssade omkring.
Dessa tillhörde mest kustfolket, som infunnit sig från norr till söder, från alla
håll rundt om öarna och fjordarna. Märkligast med dem voro de stora
nordsjöbanksbåtarna, om gemtio ton eller så, smala i aktern med egendomlig
rigg om en bom utstående från aktern, ungefär som bogsprötet står ut från
fören. Dessa voro fulla af härdande nordsjöfiskare jemte deras duktiga hustrur
och barn. Och hela denna sammankomna folkmängd, på sjö och strand, var
intagen af en enda liflig åstundan – att se din konung.
Omkring klockan två svänger konungens fartyg Drott, runt en udde söderifrån
in i fjorden. Hvar och en känner Drott med dess tre i rad ställda skorstenar, och
ett sorl af belåtenhen och glädje ilar öfver klipporna och vatten.
Nu blir det lif och rörelse ombord på pansarfartygen, trumvirflvar ljuda, och
matroserna äntra upp i tacklingen. Raskt mannas rå, och ett väldigt rop från
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hela eskadern: ”Lefve Konungen!” ”Hurrah, Hurrah! Hurrah! Hurrah!” Icke det
korta stympade ”rah, rah” som engelsmännen bruka, utan ett långt böljande
brusande amerikanskt. ”Hu-r-r-ah”. Det återskallar från fartyg till fartyg, från
strand till strand, och blandar sig med konnonernas dån, när den kungliga
saluten dundrar från flottan och stranden.
I detta ögonblick, medan pansarflottan är insvept i rök, lägger en annan flotilj,
bestående af fyrtio jakter, ut från stranden. Det är Lysekils segelbåtar, fyllda
med damer och herrar åtföljda af musik. Först kommer Dorat (mr Thomas jakt)
ty de artiga sommargästerna i Lysekil hade enstämmigt satt den amerikanske
gästen till amiral öfver den lilla ”moskitoflottan”.
På det att de många båtarne skulle komma iväg inom lagom tid i full ordning,
hade jag tilldelat hvar och en dess nummer, och sedan jag låtit lägga ut en lina
omkring de tre små bryggorna vid badhusen, öfvertygade jag mig om, att
båtarna voro förtöjda vid denna i nummerordning och på sådant sätt, att hvarje
båt kunde genom att låta en ända gå segla åstad omedelbart efter den näst
föregående.
Så kommer den lilla flottan efter gifven signal i väg med full precision. I
spetsen för den seglar jag med Dorat ut åt öppna hafvet, tills jag ser att alla
båtarne gått ut och ordnat sig i linie efter hvarandra samt fått signalen ”allt
klart” från vice-amiral Nathorst, hvilken på jakten Elise seglar sist i eskadern.
Sedan gör jag en väldig sväng omkring den lilla ensliga klippan Gråskär och
låter bommen gå öfver, då jag seglar rundt om skäret, tills Dorat styr rätt uppåt
fjorden för sida vind. Flottiljen följer efter i samma sväng. Därpå sätter jag med
båtarne i linie på ungefär fyra båtlängders afstånd från hvarandra, kurs rakt på
Konungens fartyg.
Det var en vacker syn då jag från Dorats däck blickade tillbaka på raden af de
fyratio jakterna med de hvita seglen af en frisk bris och flaggor svajade från
master och nockar. Framåt gledo de i präktig ordning, i en rad, gungande öfver
fjordens skummande vatten. ”Det var den mest hänförande synen på hela
dagen,” sade de svenska tidningarne när de beskrefvo scenen.
(Bohusläningen, 1892-08-27/KJ)

1892-08-27

BOHUSLÄNINGEN
Sillmagasin att hyra. Ett mindre sillmagasin med godt läge uthyres jemte
inventarier för billigt pris om snar uppgörelse sker med Olof Lycke, Lysekil.
(Bohusläningen, 1892-08-27/KJ)

1892-08-30

BOHUSLÄNINGEN
Till Lysekils Skolkök har konsul Victor Mollén öfverlämnat så som gåfva 100
kronor.
(Bohusläningen, 1892-08-30/KJ)
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1892-08-30

BOHUSLÄNINGEN
Badsäsongen i Lysekil nalkas nu sitt slut. Musiken afreste i går morse.
Badhusbolaget hade i går bolagsstämma.
(Bohusläningen, 1892-08-30/KJ)

1892-08-30

BOHUSLÄNINGEN
Möllerska kraschen i Göteborg. Gode männens berättelse meddelar, att
stadsmäklaren Möllers affärer varit så betydliga, att omsättningen under ett år
utgjort 86 miljoner Kr. Gode männen anse honom hafva obetänksamt iklädt sig
ej till det egna kapitalet rimliga risker. Bokföringen har varit oegentlig.
Ansvarsyrkandet mot Möller är af rätten öfverlemnadt till stadsfiskalen.
(Bohusläningen, 1892-08-30/KJ)

1892-09-01

BOHUSLÄNINGEN
I LYSEKIL öppnar undertecknad måndagen den 5 dennes ny handelsrörelse i
Herr S. L. Kjellbergs lokal vid torget.
Specerier, delikatesser, vin, kolonialvaror, papper, garn och tapeter m.m. m.m.
skall tillhandahållas och det skall blifva mitt ifrigaste bemödande att med ett
samvetsgrannt och tillmötesgående behandlingssätt samt med tillhandahållande
af goda varor till rimliga priser alltid göra mig förtjent af ett godt förtroende
och en liflig affär. Lysekil den 1 september 1892. Aug. Jacobsson.
(Bohusläningen, 1892-09-01/KJ)

1892-09-06

BOHUSLÄNINGEN
Badgäster i Lysekil hafva under sommaren bland andre ett 30-tal läkare.
(Bohusläningen, 1892-09-06/KJ)

1892-09-06

BOHUSLÄNINGEN
Nytt hotell i Lysekil har badhusaktiebolaget derstädes beslutat bygga till nästa
säsong. Hotellet skall förläggas å Kyrkviksplanen.
(Bohusläningen, 1892-09-06/KJ)

1892-09-06

Även vid fullmäktiges sammanträde den 6 september 1892 behandlades frågan
om skydd från den ute i Europa härjande koleran. Man beslutade att
renhållningen som pågår under sommaren även skall ske under oktober och
november. Det konstateras att Godtemplarlokalen lämpar sig för tillfälligt
sjukhus att att logen är villig att upplåta densamma.
Vidare konstaterades att vattenledningsvattnet är till sin beskaffenhet
otillfredsställande i avseende till renhet, lukt, och smak, samt att filtren är läck,
varjämte finnes skäl för att antaga att den nedre dammen är otät på den sidan
filtren finnes. Fullmäktige beslutar att rensa upp dammen samt att åtgärda
bristerna. (PK, 1892)
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1892-09-08

BOHUSLÄNINGEN
Anmälde badgäster. Lysekil.
Kyrkoherde, dokt. Gustaf Lindgren och
Professor Wimmerstedt, Stockholm,
Kyrkoherde Seth Karlsson, Ramnäs,
Landtbr. Aug. Jansson, Moholm,
Bokhållare P. Fr. Eggertz,
Fabrikör John. G. Linderoth och
Urmakare C. G. Schweder, Stockholm,
Possessionat E. Carlström, Venersborg,
Possessionat J. Törnberg, Billsbo,
Herr G. Weinberg,
Fröken S. Setterberg och
Fru Eleonore Nydqvist, Trollhättan,
Fru Lotten Anderson, Grebbestad,
Handl. Otto Marcusson, Högås,
Hofrätts- e. o. notarie Johan Björnström, Stockholm,
Skeppare Severin Mathison och
Emma Skog, Malmön,
Skeppare Samuel Kristianson, Kungshamn,
Landtbrukarne Anton Svenson,
A. Nilsson och
Madam Hulda Elfström, Bohuslän
Vid båda badinrättningarne i Lysekil äro till och med d. 6 sept. anmälda 1.429
personer.
(Bohusläningen, 1892-09-08/KJ)

1892-09-10

BOHUSLÄNINGEN
En intressant afslutning egde häromdagen rum i Lysekil, då det nybildade
skolköket, om hvilket vi tidigare lemnat utförlig redogörelse, slöt sin första
lärokurs, i hvilken deltagit 8 flickor. Flickorna klädda i nätta drägter, lade just
sista handen vid matens anrättande och servering samt redogjorde sedan för
köksreglorna såsom rörande diskning, rengörning etc. samt för tillagningen af
de olika rätterna. Närvarande voro ett hundratal personer, som företogo
profätning efter matsedel.
Skolans upphofsman, komminister Been höll afslutningstalet och tackade
lärarinnan, fröken Ericson från Göteborg, för hennes osparda nit samt manade
till efterföljd på andra håll.
(Bohusläningen, 1892-09-10/KJ)
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1892-09-13

BOHUSLÄNINGEN
Stor lösöresauktion i Lysekil.
Genom fri och öppen auktion, som på stället förrättas Onsdagen och Torsdagen
den 21 och 22 dennes samt om så behöfves följande dagar, med början hvarje
dag kl. 10 f. m. försäljes aflidne Konsul G. J. Sundbergs i Lysekil efterlemnade
värdefulla lösöresbo, deraf må nämnas möbler; fin salongsmöbel, chiffonier,
toalettbyrå med spegel, divans-, mat-. Spel- och andra bord, jern- och
träsängar, soffor- gung- och andra stolar, lavoirer, komoder, större och mindre
speglar, ljuskronor, lampor och lampetter, 2:ne linneskåp af teakträ, ett nästan
nytt pianino af bröderna Hals tillverkning, sängläder, många tagel- och andra
madrasser, bolstrar, dynor, filtar och täcken, häng- och rullgardiner, cornischer,
markiser, borddukar, Bryssel- och andra mattor, oljemålningar och andra taflor,
nysilfver, kokkärl af koppar, jern- och bleck, laggkärl, trädgårdsmöbler och
snäckor, kassaskåp, kopiepress med bord, isskåp, symaskin, salongsgevär, stor
samling af böcker och planscher, bättre s. k. ariston med bord, vattenslang af
gummi, filterapparat, closett för torfmull, droska, promenadvagn, trilla, gigg,
bred- och kappsläde, arbetskärror och slädar, selar och seldon, fartyg: andelar
uti skeppen ”James” och ”Constance”, briggarne ”Benj. Mollén” och ”Agned”,
skonertarne ”Njord” och ”Major Koch” m.m. m.m.
Sakerna kunna beses måndagen och tisdagen före auktionen, efter anmälan å
G. J. Sundberg kontor.
Af för mig vederhäftigt kände inropare erhålla tre månaders betalningsanstånd.
Lysekil den 10 Sept. 1892. Lars Ödman.
(Bohusläningen, 1892-09-13/KJ)

1892-09-13

BOHUSLÄNINGEN
Till tysk konsularagent i Lysekil har grosshandlaren Magnus Radhe blifvit
utnämnd. (Bohusläningen, 1892-09-13/KJ)

1892-09-15

BOHUSLÄNINGEN
Björkved. Torr och god Smålands Björkved finnas till försäljning från fartyg i
Södra och från upplag i Lysekils Norra hamn; äfven finnes Tak- och Murtegel,
Cement och Kalk, allt till billigaste priser af A. O. Lycke.
(Bohusläningen, 1892-09-15/KJ)

1892-09-17

BOHUSLÄNINGEN
Stadsmäklaren J. M. Möllers konkurs. Sysslomännen i denna konkurs ha
uttagit stämning å styrelsen för sällskapet ”De fattiges vänner” med yrkande att
styrelsen måtte åläggas att till konkursboet återlemna guld- silfver- och
juvelarbeten till ett sammanlagdt värde af omkring 58,000 kr. som af
stadsmäklare Möller öfverlämnats till sällskapet under de trettio dagarne
närmast före konkursens början.
(Bohusläningen, 1892-09-17/KJ)
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1892-09-19

Länsstyrelsens handelsregister. I härstädes fört handelsregister har denna dag
intagits följande anmälanden om firma:
1:o) Johan Albert Andersson, som i Uddevalla, där han är boende, driver
handelsrörelse under firma Albert Andersson, ämnar i Lysekil öppna och
driva likadan rörelse såsom filial till den förstnämnda rörelsen under sagda
firma;
2:o) …
3:o) August Jacobsson i Bergeröd i Sanne socken, som därstädes idkat
handelsrörelse, ämnar i Lysekil, dit han kommer att flytta, driva handel med
diverse varor och däribland med eldfarliga oljor i mindre parti under firma
Aug. Jacobsson;
4:o) Herman Håkansson och Nils Charles Berthel Sjöstedt, båda i Mollösund,
ämnar därstädes idka handel med sill, fisk och ansjovis under firma
Håkansson & Sjöstedt. Båda äger rätt att teckna firman.
Göteborg å Landskansliet den 19 september 1892. G. Snoilsky. Henrik Westin.
(Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning 1892-09-19 via Rustan Gandvik)
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1892-09-21

Ett större, nybyggt Sillsalteri, med rymlig upplagsplats och egen brygga vid
Slätteskär härstädes, uthyres billigt av Carl Backman, Lysekil. (Göteborgs
Handels- & Sjöfartstidning 1892-09-21 via Rustan Gandvik)

1892-09-27

BOHUSLÄNINGEN
Född. En dotter. Lysekil den 23 september 1892. Gerda och Gustaf Richter.
(Bohusläningen, 1892-09-27/KJ)

1892-09-29

BOHUSLÄNINGEN
Lysekils badanstalt har sedan 6 september besökts af följande badgäster, som
antecknat sig i matrikeln:
Grosshandlaren Kronander med fam., Stockholm,
Wilh. Fisch med fru, Svalöf,
A. G. Nydqvist,
Herr och fru Flach befinna sig ännu på badorten.
(Bohusläningen, 1892-09-29/KJ)

1892-10-10

Ångaren S/S GREBBESTAD löper av stapelbädden. Befälhavare på ångaren är
till en början kapten J. Carlsson. (Arvid Sandell, LP 1995-12-20) (LP 1996-01-19)

1892-10-11

BOHUSLÄNINGEN
Lysekils telegrafstation. Under september månad var antalet afsända
telegram: inländska 571, utländska 187 = 758, ankomna d:o inländska 443,
utländska 180 = 623. Portinkomst: 784 kr. 60 öre. 1.002 lokala samt 691
interturbana telefonsamtal.
(Bohusläningen, 1892-10-11/KJ)

1892-10-15

BOHUSLÄNINGEN
O. B. S. Att den hafreaffär aflidne Consul G. J. Sundberg i Lysekil bedrifvit
under oförändrad firma af mig fortsättes, får jag, på förekommen anledning
tillkännagifva. Lysekil den 12 Okt. 1892. Magnus Radhe.
(Bohusläningen, 1892-10-15/KJ)
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1892-10-18

BOHUSLÄNINGEN
Byggnadsverksamheten i Lysekil. Till Bohusläningen meddelas: Åtskilliga
nybyggnader hafva i år inom köpingen vidtagits. Å. s. k. slätten äro sålunda
ganska många nya hus uppförda, deribland särskildt kapten Anderssons
utmärker sig för sin prydlighet och beqväma inredning.
På Kungsgatan, näst intill kapten Lyckes hus, har herr Hansson, förut anställd i
herr J. B. Jonssons affär, uppfört ett ståtligt tvåvåningshus. Uppe på
bergskammen i närheten af badhuset äro uppförde flere nya byggnader och
strax bakom parken har magister Lycke uppfört ett vackert boningshus med två
våningar – för att nu icke tala om det nya hotellet i Kyrkvik med projekterade
44 rum, hvilket dock icke varder färdigt förr än nästa säsong.
Herr A. Tobisson har å tomt strax bort om kyrkogården låtit uppföra ett större
salteri- och boningshus och gifvit platsen namnet Fridhem. Han har afsikt att
äfven drifva spannmålsaffär derstädes.
(Bohusläningen, 1892-10-18/KJ)

1892-10-18

BOHUSLÄNINGEN
Nya telefonabonnenter i Lysekil. Handl. J. B. Jonsson och Carl Backman,
grosshandlare Nordvall & Pettersson, Lysekils badhusaktiebolag, Anna
Gjötberg (hotell Lysekil) Anglo Swedish Company (Grötö guanofabrik),
salteriidkaren A. Tobisson (Fridhem) och fiskeriintendenten d:r A. H. Malm.
(Bohusläningen, 1892-10-18/KJ)
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1892-10-24

Länsstyrelsens handelsregister. [I härstädes fört handelsregister har denna
dag intagits följande anmälanden om firma:
1:o) …]
2:o) Albert Tobiasson å lägenheten Fridhem å hemmanet Fiskebäck i Lyse
socken idkar därstädes under firma A. Tobiasson med sill, kål och mjöl,
eldfarliga oljor i mindre parti samt med diverse andra varor.
3:o) Jöns Hansson Lindman och Frans Edvin Österberg, båda boende i Lysekil,
ämnar därstädes idka kakelugnsmakerirörelse under firma J.H. Lindman &
Co. Rätt att teckna firman tillkommer dem båda.
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4:o) Anna Charlotta Antonsdotter Åkermark i Lysekil ämnar därstädes idka
handel med diverse varor däribland med eldfarliga oljor i mindre kvantitet
under firma Anna Åkermark.
5:o) …
Göteborg å Landskansliet den 24 oktober 1892. Landshövdingeämbetet:
Henrik Westin. Wilhelm Billmansson. (Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning 1892-1024 via Rustan Gandvik)

1892-10-24

I härstädes fört handelsregister har denna dag intagits följande anmälan:
Albert Tobiasson, som sedan 1890 i Alsbäck i Lyse socken, idkat handel under
firma Albert Tobiasson, har upphört med nämnda rörelse å sagda ställe.
Göteborg å Landskansliet den 24 oktober 1892. Landshövdingeämbetet:
Henrik Westin. Wilhelm Billmansson. (Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning 1892-1024 via Rustan Gandvik)

1892-11-03

BOHUSLÄNINGEN
Logen ”Fast vänskap” i Lysekil firade i måndags femårsdagen af sin tillvaro.
Logen bildades 30 oktober 1887 och har haft en egen lokal i två år. logen vars
fasta och lösa egendom är värderad till 2,700 kr., har erhållit ett anslag af 400
kr. af kommunen, att dermed bidraga till afbetalandet af skulden (700 kr.), har
af jordegare blifvit efterskänkt för en tid af fyra år.
Sjukkassan har varit i verksamhet under snart tre år. Logen har utbetalt i
sjukhjelp kr. 756:65. Behållning i kassan är kr. 127:37. Biblioteket efer tillvaro
sedan 1½ samt har 250 band. Bland utomstående gifvare märkas d:r Malm,
konsul Radhe, handlanden Gustaf Hansson, disponent Wåhlin,
telegrafkommissarie Sommar, d:r Landelius m. fl. Musiksextett finnes samt en
sångkör bestående af 15 man.
(Bohusläningen, 1892-11-03/KJ)

1892-11-04

Kunglig Maj:t. besked i skolfrågan är att kommunalfullmäktige genom
fattandet av det klandrade beslutet ej kan anses ha överskridit sin befogenhet,
Kunglig Maj:t upphäver länsstyrelsens utslag och fastställer det av
kommunalfullmäktige fattade beslutet.
Claes Sixten Lilliehöök har därmed segrat i skolfrågan. Beslutet är
prejudicerande och innebär för många kommuner en bekräftelse på att de kan
engagera sig i det högre ej obligatoriska skolväsendet.

1892-11-12

BOHUSLÄNINGEN
Lysekils telegraf- och telefonstation. Under oktober månad förekommo 2.214
telegram samt 2.538 telefonexpeditioner, der ibland 703 interurbana samtal och
626 telefonmeddelanden.
(Bohusläningen, 1892-11-12/KJ)

Nyhetsbrev 30 20220523.docNyhetsbrev 30 20220523© Per Stenros

Sid 75

1892-11-17

BOHUSLÄNINGEN
Hotell Rosvik i Lysekil. ½ minuts väg från Hamn- och Ångbåtsbrygga,
rekommenderas i ärade resandes hågkomst.
Ljusa och varma Rum, på längre eller kortare tid uthyres, samt spisning pr
månad till moderata priser.
(Bohusläningen, 1892-11-17/KJ)

1892-11-24

BOHUSLÄNINGEN
Ett äldre Piano, välbehållet, säljes mycket billigt i Lysekil af Fotograf
Jacobsson.
(Bohusläningen, 1892-11-24/KJ)

1892-11-29

BOHUSLÄNINGEN
Man roar sig i Lysekil. eliten af Köpingens manliga ungdom och ungdomliga
mandom har slagit sig samman till en klubb, som hyrt lokal hos handlanden
Bergfalk. Till klubbmästare är vald disponenten G. Prytz, till vice
klubbmästare konsul Viktor Mollén och till sexmästare apotekare Bäckgren.
(Bohusläningen, 1892-11-29/KJ)

1892-12-02

Genom 1892 års härordning utökas övningstiden för beväringen till 90 dagar,
68 dagar under första och 22 dagar under andra året, varjämte värnpliktsåldern
utsträcks ytterligare till att omfatta årsklasserna i åldern 21-40 år, varav 21-28 i
beväringens första och 29-32 i beväringens andra uppbåd samt 33-40 i
landstormen, som dock förblir en ren pappersorganisation. (Nordisk familjebok,
Uggleupplagan) (Dunér, Sveriges Landstorm, sid 158, 281) (Lottorna i samhällets tjänst, sid
59) (Bohusläns Regemente. Del II, sid 179) (FBU i Lund 1962, sid 8) (Hemvärnet 50 år, sid
33) (Wolke, Svensk Militärmakt, sid 164-165) (Backamo och Bohusläns regemente, sid 111)

Under de tio kommande åren sker en påtaglig upprustning av försvaret som
skall ses mot bakgrunden av den hårdhänta russifieringspolitiken i Finland.
(Hemvärnet 50 år, sid 33)
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1892-12-06

Länsstyrelsens handelsregister.
I härstädes fört handelsregister har denna dag intagits följande anmälan:
”Styrelsen för Aktiebolaget Vestkusten utgöres af Grosshandlanden Knut
Erhard Löfqvist, verkställande direktör, Majoren m.m. Claes Sixten Lilliehöök
och Extra Provinsialläkaren Doktorn Per Fredrik Landelius, hvilka samtlige äro
boende i Lysekil, med Sjökaptenerna Carl Julius Ödman i Grönskhult och
Walter Rutger Swanberg i Uddevalla som suppleanter.
Bolagets firma får icke tecknas af verkställande direktören ensam, utan skall
ovillkorligen jemte honom en ordinarie styrelseledamot underteckna de aftal
eller förbindelser, som för bolaget komma att ingås.
Göteborg å Landskansliet den 6 december 1892. G. Snoilsky. / Henrik Westin.
(41983 Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning 1892-12-06 via Rustan Gandvik)

1892-12-..

Bohusläns Salteriförening bildas på möte med bohuslänske salteriidkare i
Lysekil under ordförandeskap af konsul Magnus Radhe. Syftet är att arbeta för,
att sillmarknaden måtte komma ur det betryckta läge, hvari densamma för
närvarande befinner sig. (BN 1892-12-11) [FK, sid 286]
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1892-12-24

I härstädes fört handelsregister har denna dag intagits följande anmälanden om
firma:
1:o) Grave Josias Sundberg i Lysekil, vilken därstädes under firma G. J.
Sundberg idkat handelsrörelse, fabrikation av ansjovis och saltning, har
avlidit. Hans måg Magnus Radhe i Lysekil fortsätter handelsrörelsen under
oförändrad firma;
2:o) Den handelsrörelse, som Carl Johan Carlsson å Pjexeröd i Sanne socken
idkat därstädes under firma C. J. Carlsson, har upphört;
3:o) Simon Hedström å Varekil, som i bolag med Carl Niklas Pettersson å
Svanvik idkat trävaru-och sillsalterirörelse å Svanvik i Stala socken under
firma Svanviksnäs Bolag, har utgått ur bolaget. Carl Niklas Pettersson
fortsätter ensam affärsverksamheten under oförändrad firma.
Göteborg å Landskansliet den 24 december 1892. G. Snoilsky. / Henrik
Westin. (Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning 1892-12-24 via Rustan Gandvik)
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1892-12-24

Länsstyrelsens handelsregister. I härstädes fört handelsregister har denna dag
intagits följande anmälanden om firma:
1:o) Johan Conrad Liljenberg i Grebbestad i Tanums socken ämnar därstädes
under firma Joh. C. Liljenberg idka speceri- och diversehandel samt
försäljning av eldfarliga oljor;
2:o) Ivar Nikanor Strandberg i Göteborg ämnar å Sandviken i Lundby socken
idka handels- och fabriksrörelse för rökning, saltning och annan konservering
jämte försäljning av sill och annan fisk under firma Ivar Strandberg;
3:o) Gustaf Oscar Hansson i Lysekil ämnar därstädes idka handelsrörelse under
firma Gust. Hanson;
4:o) Ellen Augusta Busch, Ada Amelia Busch och Ingeborg Emelie Busch i
Göteborg idka fabriksrörelse i Örgyte socken under firma Göteborgs
Waddfabrik E. A. Busch & Co.
Göteborg å Landskansliet den 24 december 1892. G. Snoilsky. / Henrik
Westin. (Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning 1892-12-24 via Rustan Gandvik)

1892

Lysekils Brännvinsaktiebolag ger en vinst till köpingen på 26.000 kronor.
Fattigvården kräver detta år 7.500 kronor.
Skatten till den borgerliga kommunen inbringar 22.000 kronor.
Detta år ändras redovisningssystemet i köpingen till att även omfatta skola och
kyrka.

./
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