Sällskapet Strömstierna – Nyhetsbrev 21
Hej alla,
I dessa ännu något osäkra tider hoppas jag att Ni alla alltjämt håller distansen fullt ut …
Men för att åter försöka pigga upp Er litet så kommer nu Nyhetsbrev 21.
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: åren 1864-1866. N:o 19: åren 1867-1870. N:o 20: åren 1871-1873.
Nyhetsbrev 21 innehåller mest information om händelser i Lysekil åren 1874-1876. Vi visar
åter upp namn på många badgäster som besöker havsbadet i Lysekil.
Nyhet
Sällskapet Strömstierna fyllde alltså 20 år 2020 men vårt tänkta firande söndagen den 7 juni
2020 ställde vi alltså in – allas säkerhet kommer i första hand. Men vi är ju nu fyllda 21 år och
vår avsikt är att kunna fira detta lördagen den 18 september på Gamla kyrkogården i Kyrkvik!
Vi återkommer med kallelse till denna träff!
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 22 kommer att sändas ut till Er under september 2021.
Mvh Per Stenros
perstenros@gmail.com
./
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Lysekils historia
1874

I Sverige ersätts lästetalsberäkningen av (netto) registertons-beräkning.
Vid jämförelse mellan lastmåttet lästetal och rymdmåttet registerton kan man
räkna med 1,73 registerton per läst. (Papp, Åländsk allmogeseglation, sid 60-61)

1874

Ångbåtsbolaget Göteborg-Strömstad ombildas till Ångfartygs AB GöteborgStrömstad. (AL, Posthistoria)

1874

O.S. Thorin i Marstrand har fabrik för tillverkning av ansjoviskärl. (Knuth
Hansson, Fiskkonservindustrin i Bohuslän, sid 11)

1874

Barken THEODOR DILL säljs till ett partrederi i Grundsund, med Askjer
Julius Jakobsson som huvudredare. En av delägarna är sjökapten Anders
Stenström, Lysekil. (BSSG, sid 65-66)

1874

Hälsovårdsstadga för riket utfärdas och Lysekil väljer särskild
hälsovårdsnämnd. Doktor Erik Adolf Rehnberg blir dess förste ordförande.

1874

Berlinfirman Kessel & Röhl levererar Stångehuvudgranit till ett
krigsmonument i Schwerin. (EGG, Del II, sid 16) Firman hugger även sten för
postament med trappor och fyra fontäner till Washingtonmonumentet i
Philadelphia. (Forström, Åke, Granitindustrin i Bohuslän, Vikarvet Årsbok 1980-1981)
[Anm: Källreferens saknas hos Forström. Tidsangivelsen är därmed tveksam, se vidare 187909-15 nedan.]

1874

Bohusläns Enskilda Bank i Uddevalla öppnar filial i Lysekil. [Anm: Dagens adress
är Kungsgatan 30.]

1874

Som medlem i köpingens bärarelag finns före detta inspektor J. Olsson,
tidigare tillsyningsman.

1874-01-27

”Kaffe, ostindiskt, af utsöktaste qvalité samt ångrostadt kornkaffe, försäljes
billigt af A. G. Bergfalk, Lysekil.” (BLT 1874-01-27/KJ)

1874-01-30

”Reglering af Lysekil. K. befhde i Göteborgs och Bohuslän har till Kunglig
Maj:ts pröfning öfwerlämnat åtskilliga handlingar, hörande till en uppgjord
plan till tomtreglering i köpingen Lysekil; och har Kunglig Maj:t den 27
december sistidne år fastställt plan till tomt- och gatureglering i berörde
köping, sådan samma plan i hwad den sker den för allmänt behof afsatta jorden
finnes upptagen å en insänd, af kommissionslandtmätaren J. B. Ljungström
upprättad och af kommissionslandtmätaren R. T. C. Busck kompletterad karta,
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hvilken plan tjenar till efterrättelse wad werkställighet i den mån sådan utan
förnärmande af någons lagliga rätt kan äga rum.” (BLT 1874-01-30/KJ)
1874-02-13

”Ur Lysekils tullkammares berättelse, om ortens handel, näringar, rörelse och
tulluppbörd samt tullbevakning för år 1873 återgifwa wi följande uppgifter.
Köpingens folkmängd utgöres nu af 1.000 personer. Inflyttningar ske
fortfarande och nya hus uppföras årligen; 6 sådana hafwa under året uppförts
och flera äro under byggnad.
Handelsrörelsen är fortfarande liflig och i tilltagande. 14 öppna handelsbodar
finnas med god rörelse. Ansjovisinläggning af i trakten fångad skarpsill
bedrifves i stor skala. Under året hafwa säkerligen inlagts minst 8.000 kubikfot
ansjovis, som afsatts inom hela Sverige och på flera utrikes orter.
Den inom köpingen befintliga, ett enskildt aktiebolag tillhöriga badinrättningen
synes winna ett ständigt ökadt förtroende, alldenstund der i samma med hwarje
år allt mera anlitas. Under år 1873 utgjorde badgästernas antal mellan 1.500 á
1.600.
Köpingens innewånare ega nu 38 fartyg om 1.700 nyläster med hwilka de idka
en betydlig fraktfart på utrikes orter. Att fraktförtjensterna ej äro obetydliga
kan man sluta till deraf, att större och bättre fartyg årligen inköpas, och hafwa
flera sådana köp egt rum under år 1873.
Från inrikes orter ankommo under året 186 förpassade fartyg och båtar om
tillsammans 1.884 nyläster. Af dessa fartyg woro 159 från Göteborg. Från
köpingen afgingo 26 förpassade fartyg och båtar (deraf 23 till Göteborg) om
tillsammans 129 nyläster. Dessutom ankommo 218 lastade och 186 olastade
fartyg af öfwer 3 nylästers dräktighet om tillsammans 1.688 nyläster samt
afgingo 84 lastade och 338 olastade dylika fartyg om sammanlagdt 1.766
nyläster. En stor del af tillförseln mellan köpingen och närliggande orter har
och bedrifvits med farkoster under 3 nyläster.
Till utrikes orter utklarerade under året 142 fartyg om 2.639 nyläster, deraf 112
till Norge, och inklarerade 64 fartyg om 2.106 nyläster.
87 winddrifware, tillhörande olika nationer, hafwa under året sökt skydd i
Lysekil. Inom distriktet inträffade weterligen ingen strandning, men 6 fartyg
hafwa warit inne under haveribehandling, deraf 3 ännu qvarligga.
Tulluppbörden under året utgjorde:
Af utgående fartyg lastpengar
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” inkommande d:o
1.014:65
Utg. fartyg fyr och båkmedel
Ink. ”
812:13
Winddrifware
296:55

277:55

675:01

1.783:69
Summa kronor
2.798:34”
(BLT 1874-02-13/KJ)

1874-02-13

”Telegrafiskt. Wid Lysekils telegrafstation expedierades under år 1873
tillsammans 7.327 telegrammer deraf 3.714 ankomna och 3.613 afsända.
Portoinkomsten utgjorde 5.662 kronor 35 öre, hwaraf 4.950 kronor 89 öre
tillföllo Sverige och 711 kronor 16 öre utlandet.
Stationen har från detta års början blifwit uppflyttad till 2dra klassen.” (BLT
1874-02-13/KJ)

1874-02-20

”Undertecknad får härmed till allmänheten tillkännagifva att jag tillika med
min Bleckslagerirörelse äfven emottager beställningar af alla sorters
kopparslageriarbeten som utföres punktligt och till facila priser.
Äfvenledes förfärdigas Signallanternor af koppar, messing samt bleckplåt.
Gammal koppar, Messing, tenn och bly tages i utbyte mot nytt arbete.
Lysekil i Februari 1874, S.L. Kjellberg.” (BLT 1874-02-20/KJ) [Anm: Sven Leonard
Kjellberg har sin verkstad på Kungsgatan 38, huset är idag rivet.]

1874-02-24

”Undervisning i konstwäfnad kommer att öppnas i Lysekil den 16 nästa
Mars, efter en metod, hwarigenom man med 4 skaft och 4 trampor, med
tillhjelp af en fason skaft, kan wäfwa de mest smakfulla mönster man åstundar,
såsom namn i wacker infattning, blommor, buketter och kransar, passande till
duktyg, sängtäcken, möbeltyg, mattor, nattsäckar, dubbla sjalar m. fl. tjocka
och bastanta tyg. På 4-6 dagar kan konsten inläras, och afgiften härför är 10
kronor för hwarje elev.
Justine Swensson, F. D. Nattsson, Konstväflärarinna.” (BLT 1874-02-24/KJ)

1874-02-27

Kommunalstämman tar upp läkarlönen till behandling efter ett förslag från
köpingens ordningsman Gustaf Emil Bundsen. Lönen beslutas till 2.500
riksdaler årligen "under fem års tid eller så länge han qvarstannar". Det ökade
arvodet kräver en utökad taxering.
Barnmorskans ersättning är fortfarande 150 riksdaler.
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Vid tomtregleringen i köpingen har till torgmark avsatts ett tomtområde kallat
"Johanssonska tomten". Färgare Anders Gustaf Bergfalk har tomträtt på
marken i ytterligare 30 år. Då överenskommelse med Bergfalk visar sig
omöjlig, exproprieras tomten.
Bergfalk har samlat in namn framför allt från folk i gamla köpingen. De anser
att ett nytt torg är obehövligt och att det är alltför dyrt för kommunen. Bundsen
med flera som är intresserade av handel och samfärdsel och är angelägna om
köpingens utveckling betonar vikten av att torget kommer till stånd.
Gustaf Emil Bundsen framhåller att Bergfalks klagoskrift "synes hava
tillkommit genom intriger och skrämsel för alltför dryga kostnader och i övrigt
genom den gamla benägenheten av en del innevånare i gamla delen av
köpingen att vilja arbeta emot varje förbättring inom kommunen". Stämman
fastställer tidigare taget beslut.
Stämman tillstyrker två ansökningar om att få sälja öl. Ingen försäljning får
dock ske på söndagar och helgdagar och inte efter klockan 10 på kvällen.
Bland årets utgifter är bland annat upptaget 11:25 riksdaler för själaringning
för kung Karl XV.
I budgeten för 1875 lämnar kommunalnämnden ett mer specificerat underlag.
Stämman anslår totalt 1.480 kronor till Fattigvården.
1874-03-03

”Entreprenadauktion kommer att inför kyrkorådet i Lysekil förrättas
fredagen den 13 Mars kl. 12 p. d. i Lysekils skolhus, för målning med oljefärg
af Lysekils kyrka invändigt, så till tak som wäggar och läktare samt lösbänkar,
äfvensom predikstolens renovering. Widare uppläsning om anbudet lemnar
kyrkowärden O. Olsson. Lysekil den 28 Februari 1874. Kyrkorådet.” (BLT 187403-03/KJ)

1874-03-10

”Från Lysekil skrifwer wår korrespondent den 4 dennes: Den 2 dennes mellan
kl. 3 och 4 eftermiddagen uppstod eldswåda uti en wedbod, tillhörig styrman
Adolf Hansson i Lysekil, hwilhen bod, uppförd af timmer och sammanbygd
med hans egande boningshus, war belägen i den tätast bebyggda delen af
gamla köpingen. Elden blef dock efter några timmars ihärdigt arbete släckt,
utan widare skada än att wedboden med allt hwad deruti fanns nedbrann och
gaflen af huset på inre och yttre sidan sotbrändes och förstördes, samt en del af
bräd- och tegeltaket illa skadades. Detta wackra resultat af släckningen kan
med allt skäl tillskrifwas den nära och goda tillgången på watten, det lugna
wädret, köpingens raska sjöfolk ock öfriga befolkning af båda könen, hwilka
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utmärkte sig med beröm. Släckningsarbetet leddes af köpingens framstående
personer, hwars befattningar i allo respekterades. Man kan således med allt
skäl säga att war en wacker eldsläckning, då man wet att boden war uppfylld
med wed och andra brännbara ämnen, och att närmaste husen intill boden woro
dels sammanbyggda dermed, dels ej mer än en aln därifrån. För att med mera
ledighet kunna åtkomma elden med sprutor och vatten måste en förstuga
nedrifvas å ena grannhuset, hwilket war en halfs minuts arbete.
Wid polisförhöret har ej kunnat utrönas huru elden uppkommit, men troligt är,
att det skett genom ett par mindre barn under 5 års ålder, som roat sig med att
göra upp eld i boden.
Det har häraf wisat sig, att eldfaran och risken i gamla köpingen icke är så stor,
som man föreställt sig, och att med den öfwerflödiga och swåra tillgången på
watten samt befolkningens sansade och goda vilja, otroligt mycket kan göras
wid sådana tillfällen.
En annan wår korrespondent nämner: Som wedboden war assurerad, liksom en
del deri förwarad lösegendom, samt manhuset war försäkrad i ”Imperial
Insurance Company” i London för endast 1.000 kronor anses Hansson göra en
för hans ställning ganska kännbar förlust.
Wid påfallande dag af Kronolänsmannen i orten hållen undersökning, har ej
kunnat utrönas egentliga anledningen till eldsvådan, men det antages allmänt,
att några minderåriga, okynniga pojkar, hwilka wid fartygsreparationer
härstädes sett huru det tillgår att koka tjära och därmed welat försöka sig i en
uti den nedbrända wedboden stående pyts, sålunda warit wållande till olyckan.”
(BLT 1874-03-10/KJ) [Anm: Det finns vid denna tid två Adolf Hansson i Gamlestan. Sjöman
Adolf Hansson Kuse, som bor på Gamla Strandgatan 18, samt Skeppare Adolf Hansson Lycke,
som bor på Gamla Strandgatan 14. Kuse skrivs i nästa husförhörslängd som styrman medan
Lycke skrivs som före detta skeppare. Jag antar sålunda att branden troligen inträffat på Gamla
Strandgatan 18]

1874-04-24

”Nu inkomna friska och pålitliga Åkerbruks, köksväxt och Blomsterfrön, till
billiga priser, hos trädgårdsmästaren i Lysekil. C.M. Lindebäck.” (BLT 1874-0424/KJ)

1874-05-01

”Tillkännagifves att framlidne Konsul J.G. Molléns efterlemnade kära maka
Konsulinnan Anne Mollén, född Tanner, i Darthmouth (England) den 17 juni
1796, fridfullt afled efter en kort sjukdom i Lysekil den 25 April 1874, älskad
värderad, djup och innerligt saknad af barn, barnbarn, anhöriga och många
vänner.” (BLT 1874-05-01/KJ) [Anm: Änkefru Anne Mollén, född Tanner, bor på dagens
Kungsgatan 10, huset är idag rivet efter branden 1921. Anne Tanner är född 1798-06-17!]
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1874-05-01

”Lysekils Havsbad hålles öppet från den 8 Juni till medio af September för alla
slag af varma och kalla Saltsjöbad, gyttje- och kreuznacherbad, tallbarsbad,
varmlufts- ång- och duschbad, modifierad kallvattenbehandling samt
brunnsdrickning af alla mera brukliga naturliga mineralvatten af ständigt frisk
fyllning, gymnastikmassage, elektricitetsbehandling. – Rikt tillfälle till segling
med utmärkta båtar, dels på öppna hafvet, dels på större eller mindre fjärdarne.
– Sällskapslokal med nytt piano, tidningar, biljard, regementsmusik från början
af Juli.
Läkarevården förestås af badintendenten professor Carl Peter Curman,
hvarjämte distriktsläkaren d:r Rehnberg äfven är för de badbesökande att tillgå.
– Sjukgymnastiken förestås af löjtnant C. A. Lundgren.
Flera välordnade restaurationer. God tillförsel för egen hushållning.
Bostäder, större och mindre våningar, smärre enskilda hus eller enskilda rum
uthyres med möbler och tillbehör, helst terminsvis före och efter den 22-25
Juli, men äfven andra tider enligt öfverenskommelse. – Telegrafstation på
platsen. Om ångbåtskommunikation med Uddewalla (inomskärs) och Göteborg
hänvisas till kommunikationstabellen.
Närmare upplysningar lämnas i Stockholm af professor Curman,
Malmskillnadsgatan 34. Rumsbeställningar emottagas af kamrer J. A. Husberg,
i Lysekil, eller af Badhus-styrelsen.” (BLT 1874-05-01/KJ)

1874-06-..

Nybyggda, förstklassiga, bekväma och snabba järnångskonerten VALBORG
går under sommarmånaderna i trafik mellan Lysekil och Uddevalla.
VALBORG anlöper Fiskebäckskil ... (SH#61, sid 89)

Nyhetsbrev 21 20210827.doc

7

1874

Målningen ovan visar närmast en del av Bansvik, som kallas Bansviks båtplan.
På den lilla utskjutande udden kommer Bansviks Badhus att byggas. Till
vänster ses norra delen av Skeppsholmen och rakt upp i fonden ses Kornöarna.
Det lilla huset som ses på Bansviks båtplan närmast oss är byggt av arbetskarl
Hans Jacob Olsson, född 1838-02-12 i Bro, och hans hustru Anna Sofia
Hellström, född 1837-04-13 i Hede. Familjen kommer från Säleby år 1868 och
flyttar till Foss 1875.
Tavlan hänger hos Odd Fellows i Lysekil och är målad på i Lysekil 1870-talet.
(Foto: Leif Brinck)

1874-06-12

”Från Lysekil skrifwer vår korrespondent den 27 sistlidne Maj. Wid
kommunalstämma med Lysekils församling den 19 dennes, då en förut wåckt
fråga om inlösande utaf en del af en fabrikören A.G. Bergfalk tillhörig tomt,
(förut tillhörig bolaget Johansson & Göransson) som, enligt den af Kongl.
Maj:t gillade och stadfästa tomtreglering för köpingen skulle upplåtas till torg,
ånyo föredrogos, beslutades, att, derest godvillig öfverenskommelse om
ersättningen för den ifrågawarande tomtdelen ej kan med Bergfalk träffas,
densamma skall för köpingens räkning expropieras. Och uppdragos åt herr
doktor E.A. Rehnberg och konsul B.G. Mollén att med herr Bergfalk söka
åvägabringa den godwilliga uppgörelsen.” (BLT 1874-06-12/KJ)
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1874

Lysekil
Är ni svensk eller stockholmare, hvilket å ena sidan kan komma på ett ut, så
har ni tilläfventyrs antingen varit i Lysekil, eller också funderar ni på att resa
dit. Har ni varit der, det vill säga som badgäst, tager jag för avgjordt, att ni vill
komma dit igen, ty det ligger en verkligen magnetisk dragningskraft i den
härliga luften, och jag känner ingen badgäst, som varit det blott en gång, men
flere, som varit det många somrar å rad. Ja, det finns stockholmare, verkliga
stockholmare som tillbragt 20 somrar vid den badorten. (Förr och Nu, 1874)
(Ohlén, Från Kusten – Strömstad till Smygehuk, sid 163)

1874-06-19

Badgäster ankomna och inskrifna i Lysekil 1874.
Handlande A. Engholm, Wermland,
Fru Cornelius med döttrar,
Fröken Hilda Hadsell och
Fröken Anna Widstrand, Småland,
Landtbrukare Olle Christenson, och
Sjömannen Johan Carleson, Bohuslän,
Landtbrukare M. P. Zackrison, Östergötland,
Landtbrukare K Krifortz och
Fru Anna Krifortz, Nerike,
Handlande J. W. Lindström, Göteborg,
Landtbrukare O. Olsson, Bohuslän,
Brukspatron Gustaf Diedrichs och
Fru Ellen Diedrichs, Nerike.
Underlöjtnant C. A. Diedrichs, Westmanland,
Landtbrukare Carl Ericsson med fru och
Fru C. Olsson, Nerike,
Landtbrukare J. Olsson, Westmanland,
Kyrkoherden J. Westerlind och
Fru Laura Westerlind, Nerike,
Apotekare J. M. Brogren, Linköping,
Fru Stenberg, Stockholm,
Rektor C. J. Delin, Wadstena,
Jungfru Charlotta Olsson, Westergötland,
Friherre D. von Schultzenheim och
Kandidat C. v. Schultenheim, Westmanland,
Fru Agnes Rettig, Södertelge,
Miss Charlotta Ronnen, Göteborg,
Landtbrukare C. F. de la Croir, Södermanland,
Fru Elis Falkman och
Fröken Maria Setterwall, Stockholm,
Landtbrukare L. Larsson, Westmanland,
Rådman A. L. Holmqvist, Arboga,
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Grefvinnan Cederström med barn, Småland,
Fröken Barbeak, Schweiz,
Fröken P. M. Lithander, Göteborg,
Bagare P. A. Wahlbom, Lund,
Generalmajor Carl Lenhusen med fru och barn och
Fru Johanna Börjesson, Westergötland,
Landtbrukare O. Carlsson, Bohuslän,
Magister P. G. Söderlund, Lidköping och
Herr G. Mattsson, Stockholm. (BLT 1874-06-19/KJ)
1874-06-30

Badgäster ankomna och inskrifna i Lysekil 1874.
Handlande F. Kannianen, Helsingfors,
Kapten F. Häggblad,
Fröken Häggblad och
Landtbrukare F. O. Kruse med familj, Skåne,
Fru Emma Beifert med 2 barn,
Landtbrukare C. Carlsson,
Landtbrukare L. Thorén,
Klockaren P. Johansson,
Fröken A. Fahlgren och
Jungfru A. Swensson, alla från Wermland,
Grefwe Fr. Wrangel,
Fröken M. Tholander,
Fröken Thydén,
Fru Agnes Öhnell,
Professorskan Gyllén,
Fröken Anna Hellberg,
Fru Anna Johansson,
Fröken Elsie Lagerlöf,
Häradshöfding R. Elfström,
Fru Tjulander,
Waktmästaren C. J. Linsten,
Fru Marcus med dotter,
Herr R. Riser,
Ingeniör F. Waldenström,
Sidenfabrikören R. A. Almgren,
Fru J. Reuterswärd,
Kammarjunkaren Axel Barén med familj,
Löjtnant P. R. Tottie med familj,
Fröken G. Åberg,
Redaktör C. Lundin med familj, [Anm: Claës Lundin, Ströftåg här och der i Sverige.
Stockholm 1875.]

Fröken Hedvig Harling,
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Herr R. Harling,
Fröken Carlsson och
Konsul L. Arocenius, alla från Stockholm,
Kronofogden A. J. Bergmark med familj,
Professorskan C. Roman,
Landtbrukare C. M. Obell,
Landtbrukare S. F. Gustafsson,
Skomakare J. Larsson,
Jungfru Maria Carlsson,
Kapten M. F. Rodhe med familj och
Jägmästare Oscar Gyberg, alla från Westergötland,
Fru Lotten Lindgren,
Fru Lotten Een,
Fru M. Ridderborg,
Fru O. Berzelius,
Fröken M. Almgren och
Fru H. Nilsson, alla från Östergötland,
Fru S. Andersson med familj,
Handlande F. Andersson,
Fru D. Bohlin,
Lektor A. M. Pettersson med fru och
Fröken M. Lindblad, alla från Wenersborg,
Bruksegare F. W. Herneson och
Landtbrukare Bengtsson, båda från Nerike,
Doktor F. B. Knös,
Fru Therese Busch,
Grosshandlande C. F. Dahlgren med familj,
Rektor A. Leffler,
Handlande P. Wåhlstedt,
Herr P. F. Lithander med fru,
Herr R. Koch,
Grefwe Ehrenswärd med familj och
Handlande Th. Ahrnberg, Göteborg,
Fru F. Rydqvist med familj, Trollhättan, [Anm: Är det fru Eleonora Nydqvist?]
Landtbrukare A. Hansson,
Madam A. Christensson och
Jungfru L. Andersson, alla från Bohuslän,
Fru Hasselius, Dalarne,
Källarmästare F. Andersson och
Madam E. Andersson, Westmanland,
Fru A. Kihlstrand, Gåsö,
Friherrinnan v. Essen med dotter och
Friherrinnan Reuterskjöld, alla från Upland,
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Friherrinnan A. F. Lovén,
Fröknarna H. och S. Lovén och
Fröken G. af Achmedt, alla från Södermanland,
Kopparslagaren A. Larsson, Karlstad,
Fru Bäckman,
Grafvören J. Andrén och
Barberaren C. Gusén, alla från Borås,
Fru A. Zimmerman, Warholm,
Fröknarna A. Andersson &
U. Jonsson,
Fru L. Dahlgren och
Fröken A. Svensson, alla från Dalsland,
Handlande Lindström, Haparanda,
Repslagaren Sahlstedt, Arboga.
Landtbruk. Johansson och Carlsson, Kisa,
Landtbrukare P. Andersson och
N. W. Möller, båda från Skaraborgs län,
Grosshandlande J. Thompson och
Possessionaten F. Schuman, båda från Bergen I Norgen
Fru C. Thorsell, Mölndal,
Madam M. Andersson, Herrestad,
Herr M. Lagerlöf, Kristinehamn,
Fru A. Hofstedt, Åbo,
Doktorinnan C. Ossbar, Småland,
Fru F. Blomsterwall, Uddewalla,
Fröken F. Gensiki, Jönköping,
Bruksegaren A. F. Karlström, Eskilstuna,
Fru F. Engblom och
Fröken R. Engblom, Ångermanelfwen,
Studeranden H. Johansson, Wexiö,
Fru H. Holmberg och
Fröken H. Holmberg, Hernösand,
Herr O. Winberg, Linköping,
Ingeniör S. Reinmann, Norrland,
Doktor T. G. Åhgren, Lidköping,
Fru Littorin, Kristianstad,
Handlande G. Forströmsson med fru, Hudikswall,
Fru A. Nordin med barn, Fahlun,
Kyrkoherden C. J. Ljungström, Tunhem,
Landtbrukare J. J. Leufstedt med fru, Strömsholm,
Kapten J. O. Ödman. (BLT 1874-06-19/KJ)
1874-07-07

Badgäster ankomna och inskrifna i Lysekil 1874.
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Madam Maja Stina Pettersson,
Fröken Charlotta Jonsson,
Fröken Swensson,
Landtbrukaren J. Pettersson,
Herr J. F. Gustafsson,
Herr J. F. Olsson,
Postmästare J. Bergius,
Slussinspektor Pehr Blix,
Possessionaten Paal och
Landtbrukaren M. Swensson, Westergötland,
Fru Larsson och
Fru Helga Andersson, Motala,
Brukspatron H. F. Falhem med fru, Dalarne,
Brukspatron Gustaf Fahlgren med fru,
Grosshandlande John Lovén och
Lotten Lovén,
Bokhållaren Fredr. Lamqvist,
Expeditionssekreteraren K. J. Lovén med fru,
Fru Emilia af Klercker,
Apotekaren Petterson,
Herr B. R. Lennartsson,
Fröken Sofie Wiberg,
Hofintendenten J. Boklund med son,
Fabrikören C. R. Flygelholm,
Teologie doktor J. Rothlieb med fru och dotter,
Friherrinnan C. von Dieben med dotter och
Herr P. R. Wåhlin, alla från Stockholm,
Studeranden M. Schutz och
Handlande P. Wilén, Östersund,
Bergseleven C. F. Wahlqvist, Filipstad,
Fröken Hulda Odner och
Fröken Jonsson, Mariestad,
Landtbrukare J. Jonsson,
Herr Wikman,
Madam J. P. Beckström med dotter,
Herr J. Johansson,
Herr A. F. Nilsson,
Jungfru Eriksson,
Apotekaren Wåhlin och
Fru Hennerson med syster, alla från Wermland,
Grefwinnan Mörner med dotter och son,
Fru Ida Egnell med familj och
Fröken Amalia Fallengren, alla från Lidköping,
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Grefwinnan von Sydow med son,
Assessor J. v. Sydow,
Häradshöfding M. Kugelberg och
Landtbrukare T. W. Håkansson med fru, alla från Jönköping,
Fröken Lotten Hallgren och
Herr Olsson, båda från Trollhättan,
Landtbrukare Ad. Hansson,
Landtbrukaren Thobias Andersson,
Landtbrukare Nilsson,
Jungfru Helena Samuelsson,
Landtbrukare A. Olsson och
M. Andersson, alla från Bohuslän,
Lektor Himmelstrand, Hudikswall,
Öfverstinnan Augusta Hjelm och
Madam Eriksson, båda från Karlstad,
Fröken Karolina Hallgren,
Madam Augusta Thyberg,
Borgmästaren A. M. Russberg och
Fröken Elvira Sahlberg, Wenersborg,
Fröken Marianne Busch,
Fru M. Paterson med familj,
Fröken Alma Dahlöf och
Studeranden H. Bruzewitz, alla från Göteborg,
Lektor J. F. Granell med fru och fosterson, Örebro,
Bokhållare Andersson, Wadstena,
Madam A. L. Johansson och
Landtbrukare P. Johansson, båda från Dalsland.
Ingeniör G. Törneman,
Fru Charlotte Erikson med broder och fröken Anna Larsson, alla från
Westmanland,
Biblioteksamanuensen R. A. Renwald, Helsingfors,
Fru Ida Wikman och
Assersorskan Elis Långhjelm, båda från Wasa,
Bokhållare Gustaf Boström, Uddewalla,
Grosshandlande C. J. Sellberg,
Studeranden A. P. Göransson och
Stadsmästaren C. R. Petrée med familj, alla från Gäfle,
Häradshöfding S. Hedenstierna med familj, Wexiö,
Fru Betty Wilander, Finland,
Apotekaren G. Boberg, Söderköping,
Med. stud. C. B. Gille och
Studeranden Alb. Montgomery, båda fr. Upsala,
Kapten C. Kugelberg, Östergötland,
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Kassör C. P. Carlsson,
Fröken Emma Rydhammar, Norrköping,
Handlande C. Sernblom, Grästorp,
Fröken Josefine Larsson, Lilla Edet. (BLT 1874-07-07/KJ)
1874-07-07

”Till salu. Viner. Af Vin- och Spirituosabolagets i Stockholm utmärkt goda och
billiga viner, innehar undertecknad sorteradt lager. Återförsäljare erhålla
priskurantens priser. August Lysell, Lysekil.” (BLT 1874-07-07/KJ) [Anm:
Handlande August Efraim Lysell bor på Kungsgatan 36.]

1874-07-14

Badgäster ankomna och inskrifna i Lysekil 1874.
Herr G. Gustafsson, Stockholm,
Landtbrukare G. M. Åhman, Westergötland,
Magister H. F. Hårdh, Finland,
vice Konsul Henrik Schuss, Norrköping,
Löjtnant C. Norin, Jemtland,
Landtbrukare B. Sandberg och
C. F. Carlsson, Östergötland,
Friherrinnan F. Hermelin, Småland,
Studeranden Axel Wikström, Göteborg,
Studeranden Johan Henberg, Westergötland,
Fröken F. Åkerman, Stockholm,
Fröknarna R. Blom och
M. Petri, Gestrikland,
Fru L. Norström och
Herr Aug. Norström, Westergötland,
Fröken Qvanten, Wermland,
Fru Jakobsson med dotter, Dalarne,
Landtbrukare A, Andersson, Dalsland,
Grufingeniör C. Carlsson med fru och
Fröken Fredrika Bagge, Dalarne,
Landtbrukare A. Olsson, Nerike,
Landtbrukare F. Johansson, Westergötland,
före detta Bruksidkaren C. O. Holm och
Kontrollör R. A. Strand med fru, Trollhättan,
Philosofie doktor J. Asklöf, Karlskrona,
före detta Rådman A. Grenqvist, Borås,
Friherrinnan A. Mandelström, Stockholm,
Häradshöfding A. W. Sandström med familj, Åmål,
Bokhandlande Axel Adler, Linköping,
Fru Anna Johansson med barn, Westergötland,
Rektor H. Lundqvist med fru, Hudiksvall,
Fru Anna Norälis, Stockholm,
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Fru Maria Fotsén och
Fröken Jenny Folsén, Trondhjem,
Jungfru Maria Olsson, Westergötland,
Landtbrukare J. Jonsson, Wermland,
Fru Froman,
Fröken A, Pettersson och
H. Westén, Nerike,
Jungfru L. Håkansson, Karlstad,
Brukspatron F. Söderholm, Södermanland,
Studeranden K. F. Nylander, Upsala,
Kontorschefen A. F. Berg och
Ingenjör H. W. Halén, Bergsund,
Kapten L. Sonnenstein, Kongelf,
Friherre A. F. Koskull, Stockholm,
Doktorinnan C. Thykelius och
Studeranden F, Thykelius, Nyköping,
Adjunkten C. A. Söddum med fru, Örebro,
Fru Julia Norberg, Motala,
Handlande Gustaf Gillqvist med familj, Malmö,
Grefvinnan Ulfsparre, Stockholm,
Fröken Falkenberg, Westmanland,
Fru Budolz, Jerna,
Fru Carolina Landgren och
Fröken Jenny Malqvist, Stockholm,
Landtbrukare J. L. Ekzell med fru och
Madam Charlotta Andersson, Mariestad,
Fru Charlotte Ljungdahl, Sandsjö,
Fru Lovisa Andersson, Ekesjö,
Fröken Helena Eriksson, Nerike,
Kassör M. Söderström, Alingsås,
Fru Anna Wretmark och
Kramhandlande Alb. Broman, Stockholm,
Brukspatron F. Zethelius, Westmanland, [Anm: Fredrik Zethelius (SB1880)]
Grosshandlande J. F. Billing, Stockholm,
Grefvinnan J. von Schwerin med dotter, Södermanland,
Provinsialäkare d:r Strickert Landgren med fru, Dalarne,
Konglig Sekreterare H. Zethelius och [Anm: Henrik Filibert Zethelius (SB1880)]
Herr Ahrenschough, Stockholm,
Pastorsadjunkt J. F. Wiström, Småland,
Miss Emily Ronnen, Göteborg,
Herr A. F. Wedelin, Sköfde,
Magister C. H. Bågenholm, Arvika,
Fru Kennedy, Göteborg,
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Stadsrådinnan Willebrand med familj, Finland,
Fru Th. Alfwengren med dotter,
Fröken Am. Swanström,
Fröken Hildegard Swanström,
Fröken Rauna Abelmark och
Fröken Mathilda Swanström, Stockholm,
Källarmästaren A. F. Andersson, Linköping,
Fröken Anna Kolling, Örebro,
Löjtnant Koskull, Stockholm,
Madam Efia Andersson, Bohuslän,
Fru Jenny Rydberg, Eksjö,
Fröken Alma Ryberg, Göteborg,
Fru Elis. Zelander, Arboga,
Fröken Hanna Stokander, Helsingland,
Pastor C. H. Edmark, Småland,
Landtbrukare P. Andersson och
R. W. Johansson, Westergötland,
Handlande Larsson med syster, Halland,
Fru Burenstam, Nerike,
Fru Sahlvall med dotter och
Fru Charlotta tingwall, Gefle,
Madam Mattsson, Bohuslän,
Friherrinnan F. Berguis,
Fröknarna A. & Fred. Poppins, Stockholm,
Fröknarna Sofi & Augusta Landberg, Norrköping,
Lektor F, Hagelind, Wexiö,
Doktorinnan L. Landfors med dotter, Mariestad,
Landtbrukaren Elwerson, Westergötland,
Fru F. Swensson, Karlstad,
Fru Renius,
Fru Wikander och
Fru Brodin, Stockholm,
Jungfru Anna Persson med syster, Westergötland,
Grosshandlande Joseph Marus, Stockholm,
Fru Jakobsson, Gåsö,
Landtbrukare Carl Tholander, Linköping,
Bankkamrer F. Norrbohm, Stockholm,
Jungfru Asmundson,
Handlande A. Nilsson &
J. H. Martinsson,
Herr C. J. Fredriksson och
Fru Eda Körner, Göteborg,
Handlande J. Saström, Uleåborg,
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Fru F. Danielsson med dotter, Westervik,
Fil. doktor C. J. Collin, Sundswall,
Madam Christensson, Bohuslän. (BLT 1874-07-14/KJ)
1874-07-21

Badgäster ankomna och inskrifna i Lysekil 1874.
Notarien H. J. F. Gille,
Fabrikören Aug. Nygren,
Hofoperasångaren Per Jansson,
Handlande Conrad Lundin,
Herr E. Hallenberg, Diskelborg,
Fru J. Frykholm,
Major A. F. Frykholm,
Grosshandlande A. Höglund,
Herr G. F. Wretman,
Fröken Råberg,
Brukspatron Th. Ankarström,
Ryttmästare H. Blek,
Skeppsklarerare C. W. Boman,
Notarie C. A. Schmidt,
Bokhållaren C. F. Egnell,
Fröken Augusta Lindqvist,
Hofrättsnotarien H. Rothlieb, Stockholm,
Kapten Fritz Lindberg m. familj,
Fru Trygger,
Handlande F. Leffler med familj,
Fröken Jenny Åbrandt,
Ingeniör C. Brygge,
Fröken Clara Hofström,
Doktor Magnus Ullman,
Doktor S. Billqvist med familj,
Apotekare Ernst Wadell, Göteborg,
Löjtnant O. W. Falkman med fru och
Fru L. Högberg, Steninge,
Fru Kerstin Raaf, Östergötland,
Fabrikör C. J. Carlsson, Philipstad,
Prosten J. P. Nyman, Westergötland,
Enkefru S. Friberg, Alingsås,
Fru Anna Bergsvik och
Landtbrukaren A. Jonsson, Westergötland,
Fru P. Littorin med syster, Kristianstad,
Handlande S. Ahlbom, Norrköping,
Landtmätaren C. Hultman med familj, Karlstad,
Stadsfiskal A. F. Lindberg, Åmål,
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Landtbrukaren Jonsson, Wermland,
Studeranden Fr. Stenfeldt, Småland,
Landtbrukare Magnusson, Dalsland,
Handlande J. F. Nyberg med familj, Grästorp,
Landtbrukare A. Ekerberg, Småland,
Fru G. Lundström och
Herr H. Lundström, Philipstad,
Studeranden F. Pettersson, Trollhättan,
Rektor C. H. Wagenius, Hernösand,
Fröken H. Hejen, Gefle,
Fröken Maria Kristina Hanström, Boxholm,
Ridläraren R. Tufmyson, Westerås,
Possessionaten M. Areschough, Östergötland,
Löjtnant R. Norderling,
Fröken M. Lewenhaupt och
Fröken Thea Holm, Malmö,
Fröken H. Lagergren, Dalarne,
Studeranden F. Sundblad, Östergötland,
Fröknarna Amanda Hellström,
Amanda Norborg och
Olga Hallén, Westmanland,
Magister F. Sumhjelm, Finland,
Brukspatron F. J. Wulff, Motala,
Handlande P. R. Fissher, Hofwa,
Fabrikör J. R. Bicfert, Westmanland,
Fröken Charlotta Östergren, Norrköping,
Fru Rofali Nyman med barn, Lidköping,
Fröken Amanda Strandell, Skara,
Mjölnaren W. Åhlund, Södermanland,
Lektor A. Bång, Nyköping,
Bokhållaren Axel Littorin, Kristianstad,
Fröken Jenny Lampe, Westmanland,
Fru O. Högberg med familj, Östergötland,
Kontraktsprosten Fr. Landberg med fru, skolläraren J. Ekwall och
Fröknarna G. & S. Zackrison, Westergötland,
Ingenjör Asplund med familj, Wermland,
Landtbrukare M. Bengtsson med familj, Westergötland,
Fru Thomsen, Motala,
Apotekaren S. Greville med fru, Mora,
Baron W:m Bennet, Småland,
Fröken M. Thorbjörnsson, Uddevalla,
Fru H. Ekström, Örebro,
Fru U. Wide, Sundswall,
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Fru Blända Morin, Östersund,
Madam Båhlson och
Landtbrukare Eriksson, Dalsland,
Fru W. Fransson,
Fröken Siri Rodelius och
Fröken Anna Wik, Hernösand. (BLT 1874-07-21/KJ)
1874-07-28

Badgäster ankomna och inskrifna i Lysekil 1874.
Handlande S. F. Lindahl, Ludvika,
Landtbrukare A. Andersson med fru,
Herr Lindeqvist,
Fru Hilda Thorsell,
Pastor A. Kempe med familj, fröken M. Mannersköld,
Fru S. Ahlström med dotter,
Handlande S. Kling och
Jungfru M. Björklund, Westergötland,
Possessionaten J. F. Westberg med fru,
Kaptenen vid flottan, C. O. Oxenstjerna med fru, dotter och kammarjungfru.
Bokhållare Rob. Hernlund,
Faktor D. Larsson,
Fru M. L. Thottie,
Fröken Frankenfeldt,
Fräken Paulina Hegardt,
Bankokommissarien R. S. Murraj,
Häradshöfding C. R. Wetterstrand,
Ingeniör S. Erngren,
Löjtnant Otto Blomstedt,
Häradshöfding T. Wikström.
Hr. W. Granlund, Stockholm,
Hofrättsrådinnan M. Aminoff med son, Wasa,
Studeranden A. Kock,
Fil. d:r F. H. Rodhe med fru, Lund,
Kronolänsman G. Ignatius, Finland,
Handlande A. Kennedy,
Fröken Elsa Kielman Göransson,
Fru Martina Gibson,
Fröken Anna Gibson,
Studeranden J. Palmborg,
Handelsbokhållare A. Grönberg,
Bankbokhållare F. Lundberg,
Stationsinspektor O. Hallgren,
Handlande Aug. Johansson, Göteborg,
Kassör Hugo Ågren, Trollhättan,

Nyhetsbrev 21 20210827.doc

20

Fröken Mina Carlsson, Sundswall,
Studeranden C. S. Adlercreutz, Nerike,
Fru Melonsen, Kristiania,
Medie doktor Åke Hwitfeldt med dotter, Linköping;
P. S. Andersson, Linköping & Tannerfors,
Häradshöfding A. Ridderstad, Motala,
Bryggaren A, B. Tålin och
Handlande L. J. Andersson, Kristinehamn,
Fröken Clara Byman, Hedemora,
Handlande Frans Marelius, Malmö,
Löjtnant W. Grönhagen, Jönköping,
Fröken S, Djerf, Nora,
Inspektor A. Schröder,
Fröken Lindh,
Ingeniör C. Schröder och
Fru Emma Schröder, Mora,
Baron W. C. Stjernstedt,
Häradsh. F. Ekman med dotter,
Fröken C. Kihlin, Wermland,
Fröken Anna Hallberg, Uddevalla,
Fru J. Gillqvist, Genewed,
Handlande J. Johansson, Grästorp,
Kyrkoherden A. Högström med familj och
Hemmansägaren C. Fernlund, alla fr. Ångermanland,
Fru Hilda Forsman med dotter och
Öfverstinnan R. Örn, Helsingland,
Fru M. Göthlin, Karlstad,
Fröknarna M. Backman och
F. Åberg, Wenersborg,
Landtbrukare L. Andersson, Grästorp,
Fröken Hulander, Reutersbegrg,
Fröken H. Grönwall, Alingsås,
Herr O. Lundstedt, Mariestad,
Fröken M. Wallin, Arboga,
Fru M. Waldin, Åbo,
Doktor H. Ahlberger med fru, Nyköping,
Brukspatron A. Ahlberger, Björneborg,
Handlande J. F. Lemke med fru, Enköping och
Fröken H. Hjulhammar, Westmanland. (BLT 1874-07-28/KJ)
1874-08-04

Badgäster ankomna och inskrifna i Lysekil 1874.
Domprosten Thorén med dotter, Upsala,
Herr Magnus Philipson,
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Herr David Andersson,
Fröken Berta Rothlieb,
Fru Adelsköld,
Med. doktor Otto Almgren,
Med. d:r O. C. Wetterstrand,
Handlande F. Tynberg,
Fröken C. Wirsén,
O. Ericsson,
Fru Thilda Brink med dotter,
Studeranden Christ. Setterwall,
Expeditionschefen Hernmark med fru och 3 barn, Stockholm,
Herr F. Högberg med fru, Wermland,
Fru A. Kortman,
Fröken A. Wing och
Handlande Herman Nilsson, alla från Lidköping,
Kapten F. Lönneroth med fru,
Fröken Helen Ödström,
Fru Wilhelmina Pant med dotter,
Bruksförvaltaren A. L. Malm,
Friherrinnan P. Fack,
Fröken Natalia Björsell och
Landtbrukare Andersson, Westergötland,
Källarmästaren F. A. Johansson, Borås,
Fröken L. Magnusson, Kristinehamn,
Handlande Gustaf Sandberg, Mariestad,
Skeppsredaren C. J. Andersson,
Fru Augusta Cedergren med 4 barn och
Assist. Bergin, Wenersborg,
Öfwerstinnan W. Sandels, Arnö,
Lektor A. S. Almqvist, Wexiö.
Fröken Emma Söderberg och
Fru C. Sebarth med dotter, Norrköping,
Brukspatron A. H. Göransson med fru och 2 barn, Sandvikens bruk,
Adjunkt A. Arfwidsson, Skara,
Fröken F. von Heideman,
Fru Anna Hallberg och
Fru Wellström med dotter, Uddevalla,
Fröken Malin Kask,
Fru Laura Myréen,
Fru Constance Lundell och
Fröken L. Walberg, Karlstad,
Löjtnant L Braunerhjelm och
Fröken A. Braunerhjelm, Roslagen,
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Fröken Mina Wachtmeister, Södermanland,
Byggmästaren P. F. Skog och
Folkskolläraren C. Eklund, Motala,
Landtbrukare Etteson, Bohuslän,
Kabinettskammarherren Reuter Schiöld, Upland,
Friherrinnan F d´Albehyhl, Waxholm,
Jägmästaren Aug. Malmborg, Småland,
Hofrättsrådinnan Fredenfeldt, Jönköping,
Skogsförvaltare C. A. Wallmark, Jemtland,
Fröken Thilda Grönwall, Alingsås,
Fröknarna Edla och Hulda Fuscher, Nerike,
Löjtnant C. Lovén, Östergötland,
Brukspatron M. Holmstedt, Westmanland,
Studeranden C. F. Runqvist, Södermanland. (BLT 1874-08-04/KJ)
1874-08-07

”Dödsfall till följd av fylleri. Sedan arbetskarlen Adolf Petter Andersson från
Ulseröd i Lyse socken den 7 sistl. Juli anträffades liggande död uti bryggaren
M. Fagerbergs gård i Lysekil samt domhafwanden i orten, på af
kronolänsmannens derom ingifna rapport, förordnat d:r Rehnberg, att å liket
efter Andersson werkställa medikolegal besiktning och obduktion, har d:r
Rehnberg, med stöd af de upplysningar som enligt species facti erhållits wid
obduktionen, hwaraf inhemtats att Andersson i lifstiden allt sedan sin tidigaste
mannaålder eller omkring 30 år fört ett supigt och oordentligt levnadssätt, samt
flera omständigheter, förklarat, att Anderssons död härledes från ett mångårigt
omåttligt förtärande af spirituösa drycker, och har dom hafwanden med
anledning deraf föreskrifwit, att Anderssons lik skall i tysthet begrafwas.
Måtte detta sorgeliga dödsfall ingifwa warning hos de många af den aflidnes
ännu qvarlemnade lika oordentliga kamrater, att hädanefter föra ett bättre
lefwerne.” (BLT 1874-08-07/KJ) [Anm: Magnus Fagerbergs gård ligger på dagens
Kungsgatan 45.]

1874-08-18

Badgäster ankomna och inskrifna i Lysekil 1874.
Löjtnant C. R. Aschan,
Grefwinnan W. Posse,
Fröknarna M & Lybecker,
Fröken F. Adlerbjelke och
Landtbrukare F. Högström, Småland,
Grewinnan Lewenhaupt,
Filosofie kand. F. Tamm och
Possessionaten C. J. Åström, Södermanland,
Handlande P. Bergström och
Studeranden O. Bergström, Skellefteå,
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Amalia Tolsson,
Sofia Johansson,
Komminister H. F. Westberg med familj,
Godsegaren J. F. Littorin och
Fröken Rååberg, Westergötland,
Konsul John Grönfeldt med fru och son samt
Studeranden Axel Hjort, alla från Björneborg,
Fröknarne Arrhenius och
Rindell samt
Rektor C. J. Arrhenius, Åbo,
Grosshandlande C. Nordström,
Landskamrer C. U. Tilli,
Fru Mary Otterdahl med dotter och
Bagaren A. Flygare, Göteborg,
Studeranden T. Olivecrona,
Revisor A. Gothlén,
Direktör J. C. Clason med familj,
Major C. F. af Klercker,
Häradshöfding C. A. Geier,
Löjtnant Emil Tornberg,
Handlande F. Uddenberg,
Grosshandlare C. Setterwall med fru,
Bryggare O. J. W. Derboir med 5 gossar, Stockholm,
Ingeniör B. Åstrand,
Fru Eva Wåhlin,
Fröknarna M. & F. Geier och
Herr O. Reuter, alla från Wermland,
Possessionatskan A. Uggla, Lagermansholm,
Grosshandlande L. T. Engström med dotter, Gefle,
Fru Augusta Hansson, Sundswall,
Possessionaten P. Andersson med fru, Medevi,
Kammarherrinnan C. Ulfsparre med dotter, Kalmar län,
Postmästaren C. Ringqvist, Herrljunga,
Bokhållaren P. Pettersson och
Handlande B. J. Ekelund, Borås,
Kyrkoherden F. R. Edström, Ångermanland,
Fabrikör J. R. Lomell, Gislaved,
Fröknarna H & M. Thorbjörnsson, Uddewalla.
Studeranden H. Hjalmarsson, Östergötland,
Fru Olga Gripenberg, Nerike,
Madam Gustafwa Andersson,
Madam Olena Larsson och
Johanna Carlsson, Bohuslän,
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Fröken Brofeldt, Finland,
Godsegaren A. Hård, Upland,
Fru Ida Lundberg, Lidköping,
Madam A. Mellander, Bro socken. (BLT 1874-08-18/KJ)
1874-08-25

”Från Lysekil skrifver en tillfällig korrespondent den 22 dennes: Allt som
sommaren nalkas sitt slut, glesna äfwen lederna i främlingaskaran wid wåra
hafsbadanstalter och blott de modigaste eller ihärdigaste af badgästerna stanna
skördemånaden ut, wanligast för att inhösta ända till sista kornet de krafter,
som wågen och hafswindarne återskänka dem.
Ehuru de soliga dagarna som i sommar, till landtmannens förtviflan warit
alltför talrika, en tid förbytta i mulna och regniga, på senare tiden synts
återkomma fast i blekare skepnad, börjar dock westanwinden, för hwars milda
fläktar de sköna så ofta öppnat sina koralläppar, att kallna af och xx nu mången
gång rätt omildt med Evas döttrar. Hwad under då de lefwande, leende och
wackra grupper, som i sommar så ofta klädt wåra kullar och wikar, allt mer och
mer slutligen förswinna. Lysekil har äfven i år warit talrikt besökt och förtjänar
att wara det. luft, watten och bad af prima qvalité. Liflig konkurrens i
mathållningen. Snabba och täta kommunikationer. Hvarje eftermiddag kl. 2-3
ha Stockholmsnyheterna af dagens data presenterats, hwilket wäl wore ett
mirakel om man ej visste att den pigga ”O.R.” hoppat in utan postkupéerna –
föregående aftonar. Lika regelbundet och snabbt skulle den och kunnat
återkomma till hufvudstaden, om afsikten warit sådan.
Badgästernas mest allmänna förströelse härstädes är segling. Många, som förr
ha warit här gunga dagen om på wågen; de nya och owana äro först något
stygga då de goda farkosterna flyga från land med dem. Men windarne leka
och smeka och wågorna skimra så underbart, bröstet höjes af fröjd och mod;
man will en annan gång ”längre ut” och slutligen ”dit ut som wågorna äro
högst”. Men wid detta lifwande förslag wäckes båtförarens fanfar på det redan
tillryggslagda afståndet, på aftonens möjliga stiljte – och på årorna, och med en
wigtig beskyddaremin lägger hon rodret i lä och qvistar af på hemwägen med
sina passagerare.
Så komma soiréerna, panuren, kafferepen m. m. och musiken – allt det der är,
ju en rätt behaglig omwexling under en 5 å 6 veckor.
Ehuru herrar Arnoldson och Janzon, miss Bundsen, Qwartettsångarne och
många amatörer tjusat större eller mindre del af badsällskapet, tyckes dock
uppträdandet af den nya swenska damqwartetten ha slagit mest an på de fleste.
Det war med en wiss nyfikenhet man drog sig intill landgången från ”Valborg”
som hitförde fångsterna; kanske wäntade eller fruktade mången att ibland dem
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så se åtminstone en eller ett par ”enmanciperade” damer, med later á la
”Mattis”. Men se – der ha wi dem de fem sångfåglarna, blondiner och
brunetter, som sjelfmant eller genom påstötning kommit ned till bryggan,
stämmer upp en välkomsthelsning, sångerskorna spritta till och ett förtjusande
leende flyger öfwer deras fagra anleten och nu swäfwa det raskt i land.
Konsertaftonen kommer, att få stor publik som salongen rymmer är der.
Morgonen af Abt med sopransolo sjunges först af alla fem, raskare och lifligare
än af Qwartettsångarne; och hwad damerna naturligen sakna i kyrkan, det
ersättes tillfullo af det egendomligt tjusande i deras uppträdande och af deras
werkligen wackra och tilltalande sång. Det applåderades wid hwarje nummer
och inropandet efter det sista på programmet, då de togo afsked af publiken
med en liten täck folkwisa.
I går, Josefinadagen hade badsällskapet i societetssalen en festlig tillställning,
som afslutades med illuminering af alla lokalerna wid badinrättningen åt
sjösidan och ett wackert fyrwerkeri under det 15 á 20 segelbåtar alla rikt
prydda med kulörta lyktor, gledo fram och åter på fjerden, der musiken utförde
åtskilliga wackra stycken, och slutligen folksången för de iland och på
verandorna grupperade främlingar och innewånare.” (BLT 1874-08-25/KJ)
1874-09-01

Badgäster ankomna och inskrifna i Lysekil 1874.
Fröken Charlotta Brodelius, Lilla Edet,
Studeranden A. F. Adelsköld,
Fru Peggy Nordenström,
Major H. Stiernspets med fru,
Kapten Axel Theodor Cronehjelm,
Grosshandlande W. Åkerman,
Fröken Hanna Lindberg,
Häradshöfding H. C. Öhnell, Stockholm,
Symaskinsfabrikant O. A. Ericsson med familj, Göteborg,
Landtbrukare Joseph, Christiansson,
Notarien P. Thyselius och
Fru Emma de Verdier, Bohuslän,
Kamrer O. F. Högberg, Östergötland,
Lektor F. M. Sandén och
Studeranden John Johnsén, Upsala,
Kandidat Anders Lagerlöf, Kristinehamn,
Kontraktsprosten Johan Aug. Borg, Halland,
Friherre C. G. Fock, Lidköping,
Herr L. J. Samzelius, Westergötland. (BLT 1874-09-01/KJ)
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1874-09-04

“Bohusläns Enskilda Bank öppnar Onsdagen den 10 i denna månad ett
bankkontor i Lysekil. Uddevalla den 1 Juni 1874. Styrelsen.” (BLT 1874-0904/KJ)

1874-09-11

“Månsken wid Lysekil. En tafla af N. Möller med denna benämning är
utställd i Ystad hos Konstföreningen för södra Sverige. Hon är den dyraste på
utställningen och är såld för 1.000 kronor.” (BLT 1874-09-11/KJ)

1874-09-14

Den 14 september 1874 utkommer vår första hälsovårdsstadga för riket.
Denna bibehöll samma organisation av den allmänna hälsovården som tidigare
gällt. I stad skall sålunda finnas hälsovårdsnämnd, men på landet skall
kommunalnämnden handha den allmänna hälsovården. Stadgan ger dock
möjlighet för länsstyrelsen att förordna om att i köpingar och andra tätorter
bestämmelserna för stad skulle gälla, men beslutet skall underställas Kunglig
Maj:t.
I Lysekil väljer man en särskild hälsovårdsnämnd utan att beakta bestämmelsen
om särskild prövning av länstyrelsen, vilken sker först 1880. (Granqvist, Lysekils
kommun före fullmäktiges införande 1889 sid 132-133)

1874-09-15

”Annons. Försäljning af Lysekils Badinrättning.
Sedan bolagsstämman med delegare i Lysekils badhusaktiebolag den 29
sistidne Augusti enhälligt beslutat, med anledning af wäckt fråga om bolagets
utwidgning och nödiga medels anskaffande medelst tillskott på tecknande
aktier, att heldre till annan egare öfwerlåta sina tillhöriga badinrättningar, får
Styrelsen härmed, i enlighet med bolagsstämmobeslut, utbjuda till salu
bolagets fasta och lösa egendom, bestående af en större warmbadsbyggnad
med 16 badrum och nödiga maskinerier och inventarier, 2 basinbyggnader,
societetshus jemte öfriga byggnader alla på fast och egen grund, och anmodas
hugade spekulanter att innan den 15 nästkommande November kl. 12 på dagen
till Styrelsen inkomma med skriftliga anbud å badinrättningen i sin helhet med
öfwerstigande af nuwarande bolags få rättigheter som skyldigheter.
Närmare underrättelser och upplysningar meddelas på begäran gjord skriftlig
begäran af Styrelsen. Lysekil den 1 September 1874, Badhusstyrelsen.” (BLT
1874-09-15/KJ)

1874-09-24/25 Västkusten drabbas av en häftig sydvästlig storm som stundtals övergår i
orkan. (GHT 1874-09-25) (Johan Pettersson, Bygd och människor, sid 164)
1874-10-13

”Navigationsskola i Lysekil är nu öppnad af undertecknad och elever
emottagas fortfarande. Lysekil i Oktober 1874. J.F. Blomberg.” (BLT 1874-1013/KJ)
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1874-11-20

”Lysekils badinrättning är enligt ”S.D.” öfwertagen af professor Curman och
medintressenter för den enligt bolagsstämmobeslutet bestämda summan 55.000
kronor.” (BLT 1874-11-20/KJ)

1874-12-11

”Från Lysekil skrifwer vår korrespondent den 12 d:s, wid kommunalstämma,
som igår hölls med Lysekils köpings församling, afhandlades med Lysekils
köpings församling afhandlades följande frågor:
Bifall till Konsul G. J. Sundbergs, handlande A. Lysells och firman A. Thorén
& C:is ansökningar om tillstånd att få sälja brännwin eller andra brända eller
destillerade spritdrycker å 15 kannor afstyrktes.
Likaså afslogs till att börja med bryggaren Magnus Fagerbergs och
winhandlaren Johan Johanssons ansökningar om tillstånd att till förtäring på
stället få försälja öl, med flera icke spirituösa drycker genom röstning,
hwarmed sedan en del eller rättare de fleste skeppare i gamla köpingen med sitt
anhang försökt förmå dessa personer att till köpingen utgifwa än 100, än 50
kronor, detta parti segrade, men, efter det en del mera rättänkande
församlingsbor, härmed påpekat det olagliga i detta prejeri, som wisade att
ansökningarne icke ogillades blott man kunde förtjena derpå, och då
motståndarne slutligen funno sökandena wara obewekliga till att utgifwa dessa
mutor, som man wäl kan kalla det, ändrade de slutligen åsikt och tillstyrkte
enhälligt bifall till ansökningarne.
Utgifts- och inkomststaten för året granskades och godkändes.
För kommande 4 år waldes till ordförande i kommunalnämnden efter konsul G.
J. Sundberg, som bestämdt wägrat emittaga återwal, handlande Joh:s Wassén
och till vice ordf. efter handlande F. Carlsson, handlande J.B. Jonsson,
hwarjämte till ledamöter utsågos handlande A. Bratt och lotsen Emilius
Ströman, samt till ordförande i kommunalstämman återvaldes konsul B.G.
Mollén, sedan ett parti som tänkt sig doktor E. A. Rehnberg, wara den mest
lämplige, afstått från röstning, emedan de funno sig wara för ringa mangrant
samlade, hwaremot d:r Rehnberg waldes till vice ordf. efter handlande Robert
Nordwall, som undanbett sig återwal.” (BLT 1874-12-15/KJ)

1874-12-18

”I undertecknads Bok- och Pappershandel, försäljas flera sorter skrif-, koncept, Biljett- och Sugpapper, kuverter och sorgbref, stål-, Blyerts- och
Raderpennor. Andliga och Skolböcker, Nya romaner, kontors-, Copie-, och
Reversböcker, Portföljer, Album, flera sorters Bläck, Almanackor, Parfymer
m.m. Lysekil i December 1874. J. Lundgren.” (BLT 1874-12-18/KJ) [Anm: Peter
Johan Lundgren har affär i Kungsgatan 36. Han flyttar dock från Lysekil ungefär vid samma
tid!]
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1874-12-22

”Delegarne i Lysekils Badhus aktiebolag kallas till extra bolagsstämma på
gästgivaregården i Lysekil, Torsdagen den 31innevarande December kl. 12 på
dagen, för att emottaga Styrelsens redogörelse för den wid sista ordinarie
bolagsstämman den 29 sistlidne Augusti beslutade och sedan dess formligen
afslutade försäljningen af bolagets egendom, samt för att med anledning häraf
utse utredningsmän af det således upplösta bolagets affärer. Lysekil den 12
December 1874. Styrelsen.” (BLT 1874-12-22/KJ)

1874-12-29

”Till Redaktionen för Bohusläns Tidning! 1)
1) Wi tro oss sannerligen ej göra ”Lysekils skeppare” någon tjenst med
införandet af denna af personlig hämnd genomandade skrifwelse, som
glömmer berättelsen om grandet och bjelken, - men man har så wetat, och det
får gå.
Med anledning af en i Eder ärade tidning n:o 98 för den 15 December
förekommande artikel, enligt uppgift härledande sig från Tidningens
korrespondent och innehållande ett referat öfwer kommunalstämman härstädes
den 11 d:s anhålles härmed wördsamt om infriandet af följande belysningar i
ämnet:
Först och främst måste vi inlägga wår allwarliga gensägelse mot det
otillständiga uti att, såsom nu skett, de med brefskrifwaren möjligen olika
tänkande förkättas och förhånas för att de på en offentlig stämma, hwarest de
äro lika röstberättigade som brefskrifwaren, framställa sina åsikter och
önskningar för kommunens bästa och framhållas såsom mindre rättänkande i
motsats till brefskrifwaren och hans anhang.
För öfrigt få vi härmed förklara att hela brefskrifwarens framställning af saken
är dels osann och dels wrängd. Beträffande herrar J. Johanssons och M.
Fagerbergs ansökningar, så framställdes wisserligen af ett flertal bland
köpingsboarne att deras önskan war, såsom wilkor för nämnde ansökningars
bifallande, att en uppgift till kommunens kassa skulle af desse personer
erläggas, men då ordföranden tillkännagifvit det olagliga häri, så afstods genast
från yrkandet, hwadan det opassande uttrycket mutor här icke kan ega
tillämpning.
Beträffande walet till ordförande i stämman så war det först efter derom
särskildt framställd begäran, som konsul Mollén åtog sig att fortfarande utöfwa
denna befattning som han nu i 8 år innehaft och som för öfrigt ej är något
afundswärdt.
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Någon omröstning wid detta wal hwarken ifrågasattes eller egde rum, utan
kallades konsul Mollén enhälligt till denna förtroendepost af stämman, med
undantag af tullinspektor Bundsen och länsman Nielsen, hwilka önskade
doktor Rehnberg som ordförande.
Att konsul Sundberg bestämdt wägrade emottaga återwal till ordförande i
kommunalstämman är osant, åtminstone kunde något sådant af oss ej uppfattas,
men om brefskrifwaren och hans anhang så uttrycker det får det stå för deras
räkning.
Widare torde så påpekas att brefskrifvaren uppgifwer en del personer, som
hwarken funnits eller finnas i köpingen, såsom firman A. Thorén & Co,
handlande Joh;s Wassén och lotsen Ströman.
Må wara tryckfel, men då brefskrifwaren på sådant sätt will wisa sin
skriftförmåga eller rättare skrifklåda, så borde han wäl kunnat skrifwa namn, så
att de af redaktionen kunnat deschifferas?
Ehuru wäl brefskrifwaren försiktigt gömmer sig bakom annonymitetens slöja
är han dock här nogsamt känd och den högst ringa grad af anseende han här
åtnjuter har wisserligen ej ökats genom detta hans uppträdande.
Lysekils skeppare och deras anhang, såsom brefskrifwaren oanständigt nog
uttrycker sig4) äro dock frie sjelfständige medlemmar af sin kommun, och
brefskrifwaren kan wara öfwertygad om, att de nog skola weta mota hans och
hans anhangs försök att diktera lagar för samhället och tillställa krångel och
skada.
Utdrag ur kommunalstämmoprotokollet bifogas för att wisa huru wid stämman
werkligen tillgick.
Lysekils skeppare.
Protokoll hållet wid kommunalstämma i Lysekils skolhus den 11 December
1874.
S. D. Genom 3:ne särskilda kungörelser, wederbörligen uppläste i härvarande
kyrka, söndagarne den 8, 22 och 29 Nowember samt 6 December enligt
beröfwer utfärdat uppläsningsbevis företogs denna stämma hwarwid början
gjordes med uppläsandet af berörde kungörelser, hwatefter ärendena företogs i
följande ordning.
§ 1.
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Af kommunstyrelsen hade inlemnats ansökningar från handlanderna G. J.
Sundberg, August Lysell och bolaget Adolf Florén & C:ni om rättighet att
försälja spirituosa drycker till ett parti af 15 kannor, eller derutöfwer, hwilka
ansökningar jemte kommunalnämndens, berednings protokoll upplästes.
Wid föredragandet häraf afslog stämman ansökningarne.
§ 2.
Bryggaren M. Fagerberg och winhandlanden J. Johansson begärde kommunens
tillstånd att från sina försäljningslokaler få rättighet utskänka öl och andra
maltdrycker samt Johansson derjemte om utskänkning af winer. – Efter
diskussion af ärendet förklarade stämman dem berättigade dertill för nästa år
1875, med förbehåll att icke någon utskänkning får ske på sönd. Eller
helgdagar och icke efter klockan 10 på afton då lokalerna skola wara stängda,
och att det minsta brott emot dessa föreskrifna förwerkar rättigheten; det tillhör
för öfrigt wärdarne att tillse att gräl, stoj och förargelsewäckade uppträden icke
ega rum, wid enahanda påföljd.
§ 3.
Inkomst- och utgiftsförslaget för kommunen för kommande året upplästes och
granskades och hade stämman deremot icke något att anmärka.
§ 4.
Ordförande i stämman undertecknad Mollén och i nämnden hr konsul G. J.
Sundberg, utaf ledamöterna kapten F. Halwordson och hr A. G. Bergfalk woro
nu i tur att afgå, i hwilkas ställe genom allmänt återwal med undantag af
tullinspektor Bundsen och kommisarien Nielsen, whilka röstade på doktor
Rehnberg, undertecknad blev qvarstående som ordinarie Ordförande, i
stämman och hr doktor A. F. Rehnberg som vice Ordförande i stället för hr
Nordwall, som afsagt sig samma.
I stället för Konsul Sundberg som närwarande som afsade sig förtroendet
inwaldes handlande Joh:s Wallin och till vice ordförande handlande J. B.
Jonson.
I stället för kapten F. Halvordson och färgaren A. G. Bergfalk, waldes
handlande A. Bratt och lotsen Emilius Hörman.
§ 5.
Till Revisor--§ 6.
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--- (rörande understöd åt enkan efter drunknade sjömannen Edvard Larsson
med fyra små barn). --Till justerande af protokollet waldes herrar kommissarie Nielsen, tullinspektör
G. F. Bundsen och kapten Adolf Wallin.
Widare förekom icke, hvarföre stämman aflystes.
Ut supra
Benj. G. Mollén
Justeradt.
A. R. Wallin,

G. F. Bundsen,

N. J. Nielsen

Uppläst från predikstolen Söndagen den 20 December 1874 af
R. A. Lindblom.
Widimeras Carl Sonnenstein.”
(BLT 1874-12-29/KJ)

1874-12-29

”Tillkännagifwanden.
Undertecknad tillkännagifwer att från dato hafwa öppnat fotografiatelier i
Lysekil, der beställningar utföres å alla slags fotografiporträtter, och kunna
sådana erhållas af utmärktaste qvaliteter tillfölje af det goda resultatet medelst
belysningens arrangerande samt nämnde nybyggda ateliers fördelaktiga
etablering.
Stora porträtter utföres, direkt tagna samt retuscherade äfwensom emaljbilder,
fotografier i kabinetts- viktoria – och visitkortsformat med rembrandsbelysning
eller kolorerade. Lysekil den 28 December 1874. M. Jacobsson.” (BLT 1874-1229/KJ) [Anm: Malcom Jacobsson öppnar sin fotoateljé på dagens Kungsgatan 12A.]

1874-12-31

Brukspatron Per Gustaf Hanström har uppfört en villa, som taxeras detta år.
Villan säljs något år senare till apotekaren Carl Gustaf Ringström, som hade
privilegierna på nya apoteket i Lysekil.
1886 inträder läkaren Robert Murray som ägare. Murray bygger om villan och
låter anlägga en påkostad park omkring den. Murray blir senare professor och
överlärare vid Gymnastiska Centralinstitutet och villan donerar han till
Lysekils stad. Han vill också att parken kring villan skall bli en vilo- och
promenadplats för Lysekils befolkning. Innan han går ur tiden medger han
dock att villan får rivas och ge plats för det 1929 invigda Havsfiskelaboratoriet.
(Knuth Hansson, sid 83)
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[Anm: Mitt extra inlägg i Facebook: Vi som älskar Lysekil, 2020-04-24: Jag
noterade att jag hade två frågetecken rörande fastigheten på udden i Kyrkvik.
Nu har jag förhoppningsvis knäckt dessa oklarheter.
Först om Hanström: Den som uppför villan är bruksförvaltaren på Skultuna
bruk, Per Gustaf Hanström, född 1820-02-24 i Vimmerby. Per Gustaf med
familj är i Lysekil som badgäster 1871 och 1872 och han finner tydligen
platsen så härlig att bygger huset på Udden.
Sedan: Den som övertar villan är apotekare Carl Gustaf Ringström, född 183311-07 i Filipstad, Värmland, 1880 bor han med familj i Masthuggets
församling i Göteborg.]

1875 cirka

Brastads gamla kyrka efter en teckning av L. Baltzer 1875. (Bilden via Mats
Andreasson)
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1875 cirka

Planritning av Brastads gamla kyrka efter en teckning av L. Baltzer 1875.
(Bilden via Mats Andreasson)

1875 cirka

Handlande Axel Hagberg, född 1848 i Nösund, startar affärsverksamhet i
Grundsund med bland annat konservfabrik, tunnbinderi och handel. Hagbergs
konservindustri bedrivs i det nuvarande Didrikssons magasin vid hamnen
(Hannas). Axel Hagberg är ordförande för kommunalstämman och även ombud
för Marstrands Ångfartygs AB. (LG, LP 2001-10-05)

1875 cirka

Ett stenhuggeri anläggs i Lysekil med tillhörande smedjor, kran och brygga.
(Granqvist, Lysekils köpings historia, sid 178) (LP 1993-07-29) [Anm: Det kan eventuellt röra
sig om Lysekils stenhuggeri i Valbodalen. Notera dock att det ej finns stenarbetare/stenhuggare
inskrivna i Lysekils Husförhörslängd förrän år 1880 (i Kyrkvik).]
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1875 cirka

Fotografiet är taget från öster in mot Konsulliden och Gamlestan.
De två husen i bildens mitt är Kungsgatan 5 och Kungsgatan 7, vars högra del
är skymd, som följs av huset på Kungsgatan 8 (Strandéns hus).
Därefter följer det lilla huset på Kungsgatan 9 med snedtäckan i söder.
Alldeles till höger och bortom ses det vitmålade huset på Bansviksgatan 1.
Över nocken på 1:an och bortom ses huset på Bansviksgatan 6A.
Huset på Bansviksgatan 4 saknas ännu – det byggs 1875-1876 av skeppare
Otto Henrik Flink.
Det stora huset längst till höger, som vi bara ser gaveln på, är Kungsgatan 10
(Molléns hus). Molléns hus ligger där dagens Trädgårdsgatan är lagd.
Fotot är sannolikt taget av Carl Curman. (Ur Arvids Sandells bildarkiv, bild B008)

1875

Två mejerier finns i Bohuslän, ett på Gullmarsberg och ett i Uddevalla. Antalet
mejerier växer dock hastigt, år 1886 finns 12 stycken, 1888 22 stycken och år
1889 finns 38 stycken distriktsmejerier.

1875

Livräddningsstation nummer fyra på Bohuskusten rapporteras upprättad vid
Grönskären. (Krantz, Göteborg och Bohuslän, sid 269)

1875

Benjamin Gabriel Mollén bedriver ansjovisinläggning i Gravarne. (Knuth
Hansson, Fiskkonservindustrin i Bohuslän, sid 16)

1875

Poststationer öppnas i Brodalen och Brastad. (Rydstrand, Stångenäs, del II, sid 67)

1875

Från detta år är i Foss skola lästiden för de fattigaste barnen 60 dagar per år. I
vissa fall kan den nedsättas till endast 50 dagar. Dessa barn tar i regel valltjänst
under somrarna och deras skolgång bestäms av skolrådet.

1875

Landstingsman Carl Ljungman i Sundsby på Orust motionerar i ärendet kring
länets sjukhus. En kommitté tillsätts som föreslår ett sjukhus i Lysekil.
Förslaget vinner ej bifall i landstinget.
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1875

Fotografiet visar den västra delen av Gamlestan.
Om vi jämför detta foto med kartan över Lysekil år 1880 är den inre delen av
Långebryggan ännu ej utbyggd. Därför är denna bild troligen tagen några år
före år 1880, för kartan över denna del av Gamlestan se vidare 1880 nedan.
Notera också att huset på Bansviksgatan 49 ännu ej är byggt. Detta hus står
klart 1883. (Foto: troligen Carl Peter Curman. Bohusläns Museum, Digitalt Museum)

1875

Ett antal bofasta i köpingen bildar ett till Carl Curman konkurrerande bolag,
Bansviks Varmbadhus. Varmbadhuset skall ha II- och III-klassbad för mindre
bemedlade. [Anm: Badhuset byggs rakt nedanför där Bansviksgatan mynnar ut i Norra
Bansvik, se fotografiet från 1875 här ovan.]

1875

Ett nytt lotsuppassningshus byggs på Lotsberget i Lysekil som ersätter den
gamla sexkantiga byggnaden. Huset har 7,5 fots sida, eldstad saknas. (Källa:
Lotsstyrelsens arkiv i Riksarkivet) (Arvid Sandell, LP 1992-11-19, 2002-09-06)

1875

Medikamentsförrådet flyttas från apotekare Johan Ludvig Lundbergs hus på
Kungsgatan 23 till doktor Erik Adolf Rehnbergs fastighet vid Rosvikstorg, på
Rosviksgatan 4,

Nyhetsbrev 21 20210827.doc

36

1875

Den andra detaljkartan över badorten Lysekil upprättas tack vare Lysekils
Badbolag. Kartan baseras på den första kartan från 1866. (Knuth Hansson, sid 60,
162)
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På kartan finns referenser till nio platser i köpingen med dagens adresser:
1
Post
Kungsgatan 42
2
Telegraf
Kungsgatan 44
3
Gästgiveri
Kungsgatan 13
4
Apotek
Rosviksgatan 4
5
Bankavdelning
Kungsgatan 37
6
Ångbåtskontor
Södra hamnen (vid ångbåtsbryggan)
7
Skolhus
Stora Kyrkogatan 7
8
Societetshus
Havsbadet
9
Föreslaget Badhus
Norra Bansvik
Kartan i Knuth Hanssons bok är inscannad och uppförstorad samt indelad i fem
delar, som är något överlappande, se dessa delar A. – E. här nedan.
Jämför med kartorna från 1866, 1892 och 1918.
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A. Kartan 1875, Gamlestan – Kungsgatan

1875

Jag börjar längst ned på kartan och fortsätter sedan uppåt/västerut:
Kungsgatan – Gästgiveriet har alltså nummer 3.
På Bansviksgatans norra/högra sida ses först sex hus på Bansviksgatan,
nämligen Bansviksgatan 1B, 1C, 1D, 4 (något längre från gatan), 6A och 6B.
Det sjunde huset från söder räknat är huset på Blekegatan 1A.
Norr om husen på Bansviksgatan 4, 6A och 6B ses på kartan tre hus. Men det
borde egentligen vara fler hus: Blekegatan 4A, 4B, 6 (gamla huset, idag rivet),
Bansviksgatan 2 (som idag är ändrat till Blekegatan 6). Även huset på
Blekegatan 10 saknas på kartan.
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Det åttonde huset från söder räknat är huset på (det jag kallar) Bansviksgatan
21 (I), se Knuth Hanssons bok om Lysekil. Alla hus som Knuth Hansson har
försett med romersk siffra rivs senare.
Efter (I) följer två hus (något längre från gatan), Bansviksgatan 12A och 12B.
Sedan ses tre hus, som bildar en nästan rätvinklig triangel. Dessa hus är
Bansviksgatan 14 (IV) samt nära gatan: Bansviksgatan 14 (V) och 14 (VI).
Norr om dessa tre hus följer sedan fyra hus längs Bansviksgatan – dessa hus är
Bansviksgatan 18A, 18B, 18C och 18D.
Längst i norr ses ett ensam hus – det är huset på Bansviks båtplan.
Garvarebryggan – går norrut från dagens Verkstadsgatan.
Långebryggan – går nordväst ut från Gamlestan (se även foton 1861 och 1876)
Jämför med kartorna från 1866, 1892 och 1918.
B. Kartan 1875, Kungsgatan - Färgaregatan (Centrum)

1875

Parken – är alltså anlagd via Havsbadet.
Kungsgatan – har nu några hus några på västra/södra sidan. Flera hus finns
även med ned mot Vadet.
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Poststationen med nummer 1, Telegrafen ses med nummer 2 på Kungsgatan
44. Gästgiveriet har nummer 3 på Kungsgatan 13 (där dagens Midgårdshus
ligger).
Banken har nummer 5 på Kungsgatan 37.
Färgaregatan – har tio hus plus Bergfalks färgeri i norr.
Sillgränd/Fiskaregatan – har två + tre hus.
Rosviksgatan – har ett hus.
C. Kartan 1875, Södra hamnen

1875

Södra hamnen:
Sillgränd, dagens Fiskaregatan – i gatans förlängning ses Anderssons brygga.
Rosviksgatan – här är några hus byggda, från Rosviksgatan 1 i norr, till
Rosviksgatan 20 i söder.
Rosvikstorg – här ligger Tullhuset med sin trädgård, och några magasin på
kajen samt ångbåtsbryggan i söder.
Telegrafen ses med nummer 2 på Kungsgatan 44.
Apoteket har nummer 4, beläget på Rosviksgatan 4.
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D. Kartan 1875, Kyrkvik

1875

Kyrkvik m.m.:
Skolhuset – som ses i norr vid Kyrkogatan, har nummer 7.
Badhusgatan – har fyra hus i väster och tio hus i öster.
Kyrkviks Bergsgata – har fyra hus på kartan.
Lilla Kyrkogatan – har fem hus på kartan.
Strandvägen – har nio hus på kartan.
Turistgatan – har två hus på kartan.
Havsbadet:
Societetshuset – har nummer 8.
./

Nyhetsbrev 21 20210827.doc

42

E. Kartan 1875, Slätteskär

1875

Slätteskär:
Landsvägsgatan – söder om landsvägen finns några hus som tillhör Lysekils
köping.
Jämför med kartan från 1918.

./
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1875-01-01

Poststationen i Tossene öppnas. (LP 1997-05-23) Änkeprostinnan Carolina
Nyberg är dess första poststationsföreståndare.

1875-02-04

Ansjovis i hel- och halvburkar, samt skinn- och benfri uti hel- och halvlådor,
ständigt kommissionslager av Lysekils bästa tillverkning, hos C.W. Hällström.
(GHT 1875-02-04 via Rustan Gandvik)

1875-02-04

Observera! De av herrar kommissionärer i Göteborg, som av befälhavarna å
ångfartygen VALBORG, STRÖMSTAD och EUGENIA emottagit varor,
avsända av August Lysekil i Lysekil för vidare befordran, behagade
godhetsfullt till herr C.W. Hällström i Göteborg uppgiva sina adresser.
(GHT 1875-02-04 via Rustan Gandvik)

1875-03-24

På stämman framförs skriftliga klagomål på försäljningen av spritvaror i
Gästgiveriet. De klagande, som är flera av den gamla köpingens skeppare,
begär att gästgivaren skall åläggas betala 2.000 kronor för att bestrida de
kostnader som kommunen får betala för superiet och fattigdomen. Robert
Nordvall avvisar besvären.

1875-04-..

Stämman avvisar enhälligt en begäran från hemmanen i Fiskebäck och Ulseröd
att Lysekils jordägare skall deltaga i skjutsskyldigheten landvägen.
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1875-04-28

Marstrands Ångbåts AB ombildas till Marstrands Nya Ångfartygs AB. Det nya
bolaget beställer ångfartyget VESTKUSTEN hos Lindholmens varv i
Göteborg. (AL, Posthistoria) (marstrandsbolaget.hagmanstorp.com)

1875

Konstnär Axel Lindman gör en blyertsteckning över en del av nordvästra
Gamlestan. (Anders Hedvall, Bohuslän i konsten, sid 127) (T122, sid 24) [Anm:
Husförhörslängden för 1871-1878 har på detta hus beteckningen Hus n:o 1. Det tillhör den
kommande Badinrättningen i Bansvik.]
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1875 cirka

Fotografiet visar östra Gamlestan med Konsulliden samt västra delarna av
Kungsgatan och Kyrkogatan. Motivet visar även den inre, östra delen av Norra
hamnen, som kallas för Sanden. Stenbryggan närmast oss är Garvarebryggan.
Notera att Långebryggan saknas på fotografiet. Detta stämmer om vi jämför
med kartorna från 1866, 1872 och 1875. (Foto: Carl Peter Curman)
Nu om några av husen på bilden:
Det stora och långa huset mitt i bilden med gaveln emot oss är Kungsgatan 7
vid Konsulliden.
Alldeles ovanför Kg 7 ses långsidan på Kungsgatan 10, som är Molléns hus.
Detta hus ligger på dagens Trädgårdsgatan, men brinner delvis ned i juni 1921.
Under våren 1922 tas husresterna efter branden bort.
Gästgiveriet ses till vänster om Kungsgatan 7, längst upp på bilden, något till
vänster om mitten, och döljs till viss del av ett större träd. Gästgiveriet ligger
på adressen för dagens Midgård. Detta hus och flera andra hus på västra delen
av Kungsgatan brinner ned i maj 1912.
Huset snett till vänster nedanför Gästgiveriet är huset på Bansviksgatan 1.
Till vänster/västerut ses övre delen av husgaveln på Bansviksgatan 3.
Snett uppåt till vänster, på norra sidan av Bansviksgatan, ses sedan huset på
Bansviksgatan 1D.
Fortsätter vi västerut (till vänster på fotografiet) från 1D-huset, ser vi en
husgrund under uppförande. Det är grunden till huset på Bansviksgatan 4 som
läggs. Huset byggs av skeppare Otto Henrik Flink.
Ovanför husgrunden på Bansviksgatan 4 ses huset på Blekegatan 6. Detta hus
är alltså det som ses överst till vänster på bilden.
Den första textversionen som jag, via Ulf Oscarsson, låter lägga ut på facebook lyder som följer:
De tre hus som syns överst till vänster på fotot ligger alla på Blekegatan. Till
höger om det efterfrågade huset syns ett litet hus. Det skymtar även en liten del
av ett fjärde hus, som ligger nedanför det hus (som efterfrågas) allra överst till
vänster. Dessutom verkar det som om det ligger en husgrund (under
byggnation?) till höger/öster om det hus som skymtar fram. När vi då
kontrollerar Lysekils Husförhörslängd för dessa år finner vi följande hus på
Blekegatan: - Hus n:o 114 = Blekegatan 1A (det är troligen huset som skymtar
fram till vänster under det hus som frågas om) - Hus n:o 115 = Blekegatan 4A
- Hus n:o 116 = Blekegatan 4B - Hus n:o 117 = Blekegatan 6 - Hus n:o 118 =
Blekegatan 6 (detta andra (lilla) hus på Blekegatan 6 byggs troligen 1863; ej
med på bilden!?) Dessutom ligger ju dagens Bansviksgatan 6B i hörnan av
Blekegatan och Bansviksgatan (dåvarande Hus n:o 113). Då till frågan:
Dagens Blekegatan 8 byggs år 1876 cirka. Den som bygger huset är Sjöman
Martin Andersson. Detta innebär det inte kan vara Blekegatan 8 på detta kort
av Carl Curman. Min uppfattning idag är att huset längst upp till vänster på
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fotot är Blekegatan 4A. Men, vi behöver ta en jämförande bild över området
för att kolla av med 1862-bilden.
1875-09-27/28 En orkanliknande storm drar fram över kusten och ett stort antal fartyg råkar i
sjönöd. Bara till Strömstad inkommer 34 fartyg och till Lysekil ett 40-tal,
många av dem mycket illa medfarna. (Sotenäset – skeppsbrottens kust, sid 91)
1875-09-28

Skonertskeppet Danube strandar vid Skottarne utanför Nord Dyngö utanför
Fjällbacka i en hård sydvästlig storm, nära orkan med hög sjö.
Enligt vissa källor, bland annat boken "Vrak" del 2 sammanställd av Björn
Åkerlund i Kungsbacka, finns då bara fyra man ombord (boken finns på
Uddevalla stadsbibliotek). Dessa är: Robert Strandberg, Anders Wilhelmson,
Jemi Edvin Lycke och David Fabian Pihl.
Vid utmönstringen i Göteborg i april 1875 finns dessutom: Carl Olsson, född
1841. gift Lyse, Timmerman, Herman Julius Jacobsson, född 1849, ogift Lyse,
Jungman.
I Lysekils dödbok finns Robert Sandberg, Jemmy/Jemi Edvin Lycke och David
Fabian Pihl antecknade den 28/10 1875 och i Lyse dödbok finns Carl Olsson
och Herman Julius Jacobsson antecknade samma datum. (Sture Bergh)
[Anm: Robert Sandberg bor på Kungsgatan 14. Jemmy/Jemi Edvin Lycke bor på
Bansviksgatan 41B. David Fabian Pihl bor på Gamla Strandgatan 15. Anders Wilhelmson bor i
Fiskebäckskil.]

1875-10-28

Styrman David Hilmer Nästegård omkommer på Nordsjön med briggen JOHN.
[Anm: David Hilmer Nästegård bor på Gamla Strandgatan 58.]

1875-10-08

Postexpeditör Anders Mathias Kristensson (Christensson) flyttar till Åmål.
Som efterträdare utses Oscar Linders som kommer till Lysekil från Umeå.

1875-11-..

På stämman erbjuder sig gästgivare Robert Nordvall att donera 3.000 kronor
till en orgel i kyrkan. Hans agerande skall ses mot bakgrund av klagomålen
från i mars. Beloppet skall betalas med 1.000 kronor per år. Villkoret är att
inga nya utskänkningrättigheter beviljas.

1875-12-..

På kommunalstämman klagar hälsovårdsnämnden över de svårigheter som rått
under nämndens nu ettåriga verksamhet. Köpingens innevånare rättar sig
tydligen ej efter nämndens beslut och utfärdade bestämmelser.
Stämman beslutar att på nytt från kyrkans predikstol kungöra vikten av att
iakttaga de föreskrifter som hälsovårdsnämnden utfärdar och att vite kommer
att åläggas den som inte följer dessa bestämmelser.
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I revisionsberättelsen för året är fattigvården mer ingående behandlad. Den
finns förtecknad i stämmoprotokoll från mars 1876. Berättelsen visar att
fattigvården under året kostat kommunen 1.930 kronor.
Uttaxeringen fastställes till 1 krona per bevillningskrona.
1875

1875-1876

Lysekil köpings ordningsman Gustaf Emanuel Bundsen rapporterar att fem
personer bedriver ansjovisberedning av 45.000 fjärdingar skarpsill årligen
under perioden 1871-1875. (Knuth Hansson, Fiskkonservindustrin i Bohuslän, sid 9)
I Lysekil tillverkas cirka 200.000 kärl ansjovis. (Knuth Hansson,
Fiskkonservindustrin i Bohuslän, sid 12, 24)

1876

Strömstad härjas av en stor brand.

1876

Marstrands Nya Ångbåts AB:s sätter in ångfartyget VESTKUSTEN mellan
Göteborg - Marstrand - Stenungsund - Lysekil. Senare trafikerar fartyget även
Fiskebäckskil. (marstrandsbolaget.hagmanstorp.com)

1876-1907

Ångfartygs AB Göteborg-Strömstad trafikerar linjen Göteborg-StrömstadNorge med ångaren ALBERT EHRENSVÄRD. (AL, Posthistoria)
[Anm: 1859 sjösätts ångaren ALBERT EHRENSVÄRD under ett annat namn.(AoH 1974:1,
sid 14-15)]

1876

Ångbåts AB Inland bildas i Kungälv. (AL, Posthistoria)

1876

Göteborgs och Uddevalla Ångbåtsbolag säljer ångaren UDDEWALLA till
Danmark. (AL, Posthistoria)

1876

Lyckornas badinrättning vid Ljungskile grundas.

1876

Den gamla medeltida kyrkan i Bro raseras genom att murarna sprängs bort.
Händelsen är omtalad och till sprängningen kommer tusentals personer från
hela Stångenäset.

1876-01-14

Lysekils tullkammares berättelse om ortens handel, näringar, rörelse och
tulluppbörd, samt tullbewakning för år 1875 är hufvudsakligen af följande
innehåll.
”Köpingens folkmängd utgöres af omkring 1.100 personer; inflyttningar ske
fortfarande och flera nya hus hafwa under året blifvit uppförda.
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Handelsrörelsen är liflig och 14 öppna handelsbodar finnas med god rörelse.
Annan handel idkas och inom köpingen, såsom uppköt af spannmål, saltad fisk,
plankor, bräder, med timmer och tegel m. m.
Genom inköp af färsk fisk skarpsill, som bereds till anjovis, bedrifves en
ganska betydlig och winstgifwande rörelse inom köpingen, och afsätts denna
färdigberedda ansjovis icke allenast inom hela Sverige, utan äfwen till utrikes
orter, synnerligast Ryssland, Tyskland, Frankrike, Danmark och Amerika.
Twenne garfwerier, ett ölbryggeri och ett färgeri finns inom köpingen och bära
sig wäl.
Handtverkare finnas af flerahanda slag, hwilka alla hafwa fullt arbete, och de af
dem, som äro ordentliga, hafwa god bergning.
Något storsjöfiske idkas ej af köpingens innewånareoch knappast något annat
fiske än för husbehof. Hummerfiske idkas dock af några få personer.
Ingen fabrik finnes inom köpingen ej heller i dess närhet; men wid ön Malmön,
1 mil därifrån, och wid Hunnebostrand, 3 mil härifrån drifwes stenhuggeri och
på Malmön finnes äfwen fabrik för polering af stenen – och utskeppas ej
obetydligt förädlade stenarbeten.
En större badinrättning finnes inom köpingen, som tyckes winna mer och mer
förtroende, alldenstund den årligen besökes af ett allt större och större antal
badgäster. Denna inrättning skall nu utvidgas och tillbyggas, för att kunna
servera bad åt alla besökande. Ehuru man ännu ej kan säga, att egarne af
badinrättningen skördat någon winst, så medför densamma dock för köpingen
stora fördelar och säkerligen har den mycket bidragit till köpingns
framåtskridande och bebyggande.
Man anser att inrättningen detta år warit besökt af 2.000 människor.
Köpingens innewånare idka och frakta på utrikes orter med sina egande 33
stycken fartyg om 1.700 nylästers dräktighet, dock hafwa wäl frakterna detta år
warit sämre än föregående, 3:ne köpingens fartyg hafwa under året förolyckats.
Postexpedition- och telegrafstation af andra klass finnas inom köpingen,
äfwensom distriktsläkare och apotek.
Ordningsstadgan för rikets städer är i tillämpliga delar gällande inom köpingen
Lysekil, enligt Kungl. Majt:s Nådiga bref den 21 augusti 1869.
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Kringboende skärgårdsbefolkning inom 3 mils afstånd eger och en hel mängd
fartyg, säkerligen 125 st., med hwilka idkas fraktfart på utrikes orter, och
årligen inköpas flera, hwilka tyckes bewisa att de göra goda förtjenster.
Till köpingen hafwa under året från inrikes orter ankommit 230 förpassade
fartyg och båtar öfwer 3,0 nyläster om tillsammans 2.115 nyläster och 3.178
tons.
Från köpingen hafwa till inrikes orter afgått 17 förpassade fartyg och båtar, om
140,0 nyläster och 138,0 tons.
De ankommande hafwa hitfört allehanda slags handelswaror, och de afgångna
härifrån affört spannmål, salt fisk, ansjovis, kaffe och landtmannaprodukter.
Dessutom har till köpingen ankommit 224 lastade och 239 olastade
förpassningsfria fartyg och båtar öfwer 3,0 nyläster, om tillsammans 1.643
nyläster och från köpingen afgått 74 lastade och 416 olastade fartyg och båtar,
om tillsammans 1.779,0 nyläster.
De lastade hafwa i allmänhet hitfört och härifrån affört spannmål,
potatisprodukter, bräder, plankor, timmer, wed, sågspån, tegel, hö, halm,
fiskwaror, smör och ost m. m.
Kommunikationen i mellan köpingen och kringliggande städer och orter har
större delen av året underhållits af ångbåtarne Albr. Ehrenswärd, Strömstad,
Eugenia, Marstrand och Valborg.
Från Lysekils tullkammare har under till utrikes orter utklarerats 170 fartyg och
båtar om tillsammans 1.335,5 nyläster och 3.211,33 tons.
67 fartyg, tillhörande flera nationer, hawa under stormande wäderlek eller af
bra orsaker anlupit denna hamn såsom winddrifware, och flere af dem hafwa
här reparerat erhållna skador.
Ingen af desse winddrifware ha warit skyldige att här betala fyr- och båtafgift.
7 fartyg hafwa inom distriktet under året strandat och blifwit wrak.
Wid Lysekils tullkammare har under året uppburits af utklarerade fartyg
lastpenningar 994:15, af inklarerade fartyg lastpenningar 330:15 summa
1.324:30; af utklarerade fartyg fyr- och båtafgift 1.103:61, af inklarerade fartyg
fyr- och båtafgift 804:32, summa 1.907:93 eller tillsammans kronor 3.232:23.
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Uppbörden har således detta år öfwerstigit föregående årets med 785 kronor 88
öre, oaktadt fyr- och båtafgift under året ej erlagts af winddrifware.
Bewakningspersonalen wid Lysekils tullkammare utgöres af en waktmästare
och 3 roddare, fem wäl för närvarande kan anses tillräckligt.
Kustbewakningen inom Uddewalla distrikt bestå af en kustsergant och 3
kustwakter med 13 kustroddare , öfwer hvilken bewakning tullinspektionen i
Lysekil har närmaste tillsyn.
Kustbewakningen är ändamålsenligt posterad och beskrifwes wäl för
bewakningen i denna widsträckta skärgård, synnerligast wid
strandningstillfället och då strandwrak är i drift”. (BLT 1876-01-14/KJ)
1876-01-25

”Från Lysekil skrifwes den 17 dennes:
Under sistlidne år behandlades till härwarande postanstalt 674 assurerade och
2.416 rekommenderade bref.
Innehållet af afgångna, assurerade försändelser utgjorde 489.674 kronor 39 öre.
Frimärken afsattes till ett belopp af 6.673 kronor 74 öre.
Postanstalten uppflyttades från och med den i innevarande månad i sjette
aflöningsklassen.
Wid telegrafstationen härstädes afgingo under året följande telegram: inrikes
3.837 och till utlandet 578, summa 4.415 och anlände från inrikes orter 3.514
och från utlandet 805, eller 4.319.
Under året hade i portomedel influtit 7.650 kronor.” (BLT 1876-01-25/KJ)

1876-01-26

Kronolänsman N.J. Nielsen i Lysekil rapporterar att ”en icke obetydlig inkomst
tillskyndas köpingen genom inläggning av skarpsill till ansjovis, som avsättes
inom riket och till Ryssland, Tyskland, Frankrike, Danmark och Amerika”.
(Knuth Hansson, Fiskkonservindustrin i Bohuslän, sid 9-10)

1876-01-31

Stämman behandlar åter frågan om expropriation av den så kallade
Johanssonska tomten avsedd för salutorg. Länsstyrelsen har fastställt stämmans
beslut om tvångsinlösen av tomten men flera av köpingens medlemmar har
överklagat beslutet till Kunglig Maj:ts civildepartement.
Efter omröstning beslutar stämman stå fast vid beslut om inlösen. I protokollet
från omröstningen finner man att samtliga som röstat mot har yrket kapten,
styrman eller sjöman. Detta är åter ett bevis på hur motsättningarna råder bland
befolkningen, det vill säga den gamla köpingens sjömän mot övriga innevånare
i det expanderande lilla samhället.
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1876-02-28

I protokollet från kommunalstämman förekommer en tomtförsäljning till
Lysekils Nya Badhus AB. Vad det blivit av det gamla badbolaget som tidigare
brottats med ekonomiska besvärligheter framgår inte. [Anm: Jämför med a. SBL,
Band 09: det Nya Badhusbolaget bildas först 1877, där Curman alltjämt är ledamot av
styrelsen, samt med b. Sveriges äldsta företag, sid 641, som skriver att bolaget registreras med
ovanstående namn år 1878 med ett kapital på 92.000 kronor.]

Kommunalstämman beslutar att försälja en tomt kallad "Lilla Bansvik” till
Lysekils Nya Badhus AB för 300 kronor samt en årlig ersättning till
jordägarnas kassa med 4 kubikfot korn. Tomten omfattar ”11 kvadratrefvar och
56 stänger”. I köpekontraktet ingår en bestämmelse om återköpsföreträde för
köpingen. (Per Carlsson, 1876)
1876-03-..

Ångbåts AB Bohuslänska Kusten i Uddevalla bildas med ett aktiekapital på
320.000 kronor. Delägare i det nya bolaget är bland annat Robert Thorburn,
Gustaf Melin, Svante Natt och Dag, S. Andersson och August Olsson. (Sveriges
äldsta företag, sid 530) (AL, Posthistoria)

1876-04-10

Till kommunalstämman har en kommitté utarbetat ett förslag om reparation av
den gamla Tullbryggan i Bansvik. Kostnaden är beräknad till cirka 500 kronor.
Vid stämman konstateras att kommunen nu har 1.100 innevånare och kan utse
två elektorer och två suppleanter för val av landstingsmän. Till elektorer väljs
tullinspektör Gustaf Emil Bundsen samt doktor Erik Adolf Rehnberg och till
suppleanter väljs garvare Martin Karlsson samt trädgårdsmästare Carl Magnus
Lindebäck. (Per Carlsson, 1876)

1876

Bansviks Varmbadhus öppnar sin verksamhet. Drivande kraft bakom badhusets
etablering är doktor Erik Adolf Rehnberg. (LP 1993-08-09)

1876-05-..

Konsortiet med bland annat firman Thorburns Söner överlåter ångaren
VALBORG (II) till det nybildade Ångbåts AB Bohuslänska Kusten. Snart
beställs ångaren AXEL samt [1878] ångaren UDDEVALLA (II). (Rydstrand,
Stångenäs, del II, sid 73) (AL, Posthistoria)
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1876-06-..

Marstrands Nya Ångfartygs AB går med ångarna ALBREKTSUND (I) och
VESTKUSTEN mellan Göteborg och olika hamnar i södra Bohuslän. Traden
utsträcks senare även till Fiskebäckskil och Lysekil. (AL, Posthistoria)
(marstrandsbolaget.hagmanstorp.com)

På fotografiet ses ALBREKTSUND (I) utanför Marstrand.
1869-12-20
1870-01-22
1870-01-25
1888-04

1940 cirka
1961

Historik om fartyget:
Levererad av Oskarshamns Mekaniska Verkstad som Albrektsund till Marstrands Ångbåts AB,
Marstrand. Byggnadskostnad 42.500 rdr rmt.
Anländer till Marstrand på leveransturen från varvet i Oskarshamn.
Insatt i trafik på traden Göteborg - Marstrand - Stenungsund - Nösund - Lysekil.
Såld till Sigtuna - Örsundsbro Nya Ångfartygs AB, Sigtuna för 20.000 SEK och omdöpt till
Sigtuna.

På fotografiet ses ALBREKTSUND som SIGTUNA vid Söder Mälarstrand i Stockholm.
Sigtuna sjunker vid uppläggningsplatsen Löten-Munsö, skrotas.

Nyhetsbrev 21 20210827.doc

53

(Kent Åkervall – Facebook, Bohuslän Förr & Nu. 2018-11-14)

1876-06-..

Till kommunalstämman har ett tjugotal personer protesterat mot att kommunen
skall bekosta reparationen i Bansvik och om så sker skall även en brygga i
Kyrkvik uppföras. Protesten avslås av stämman.
Benjamin Gabriel Mollén föreslår att kommunen skall bidraga med en tredjedel
av kostnaden, dock högst 200 kronor, och att Badbolaget skall erlägga
resterande del. Gustaf Emil Bundsen yrkar att kommunen skall ta upp ett 5årigt lån för att bekosta reparationen. Stämman beslutar i enlighet med Molléns
förslag. Man finner här att de olika delarna i köpingen bevakar varandra och att
oenighet ofta råder om beslut som skall fattas. (Per Carlsson, 1876)

1876-06-27

”Bansviks badinrättning är namnet på en badinrättning wid Lysekil, om
hvilken Göteborgspostens krönikeskrifware bland annat yttrar följande:
Inrättningen bygges af wirke från och under uppsikt af den wälkända firman
Strömman & Larsson härstädes, maskinerier och rörledningar fabriceras och
apteras af den i sitt fack kanske mest framstående mannen inom wårt land,
fabrikör R. Atterling i Örebro, som fullgjort enahanda uppdrag wid
Renströmska badinrättningen; ritningarna äro utförde af den särskildt inom
denna gren erkändt skicklige arkitekten hr G. Sjöberg i Stockholm.”
(BLT 1876-06-27/KJ) [Anm: Gustaf Eric Sjöberg, född 1837 i Stockholm. (SB1880)]

1876

Fotografiet visar Norra hamnen med den mittre delen av Gamlestan i fokus.
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Fotografiet är taget av Malcom Jacobsson och är från hans album (bild n:o 11)
med fotografier över Lysekil. Bilderna har vi erhållit av Riber Andersson.
Fotografiet har nästan samma motiv som Carl Curmans fotografi från 1861.
Några fler hus finns dock med, längst till höger på fotot.
För referenser till husen i denna del av Gamlestan, så bör vi alltså jämföra med
Carl Curmans fotografi från 1861. Malcoms foto finns i Knuth Hanssons bok
om Lysekil, se pärmens insida.
Västerut har jag med hus fram till dagens Konservgränd och Liljefelts backe.
Notera att det finns även ett förstorat utklipp nedan som visar bara dessa hus.
Nu börjar vi att studera bilden …
Lotsutkiken på Lotskullen / Lotsberget ser vi högst upp i bilden.
På Bansviksgatans norra sida ses längst till höger huset Bansviksgatan 21 (I),
min beteckning, som har sin snedtäcka åt söder mot gatan.
Till vänster om detta hus följer först huset på Bansviksgatan 12A.
Dessa två hus finns inte med på Curmans fotografi från 1861.
Till vänster om Bansviksgatan 12A ses huset på Bansviksgatan 12B. Detta hus
ses alltså otydligt på Curmans fotografi,
Till vänster om detta hus ses tre mindre stugor: stugan Bansviksgatan 14 (IV),
snett till vänster ovanför huset på Bansviksgatan 12B, och därefter följer de två
stugorna Bansviksgatan 14 (V) och Bansviksgatan 14 (VI).
På Bansviksgatans södra sida ses till höger huset på Bansviksgatan 25,
nedanför huset Bansviksgatan 12B. Därefter följer det mindre huset på
Bansviksgatan 27A.
Vi fortsätter västerut på Bansviksgatans södra sida och ser först det större huset
Bansviksgatan 29, med utbyggnaden i väster, följt av huset på Bansviksgatan
31B. Mellan dessa två hus går dagens Lotsarnas gränd.
Ovanför huset Bansviksgatan 31B ses huset på Bansviksgatan 31A som ligger
med långsidan mot gatan. Mellan detta hus och huset på Bansviksgatan 29 ses
på gatans norra sida en del av den lilla stugan på Bansviksgatan 16.
Huset på Bansviksgatan 31A skymmer helt huset på Bansviksgatan 18A.
Väster om Bansviksgatan 31B ser vi de två husen på Bansviksgatan 33 och på
Bansviksgatan 35, som båda har sina snedtäckor åt öster.
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Ovanför dessa två hus ser vi delar av tre hus på Bansviksgatans norra sida.
I ordning: först huset på Bansviksgatan 18B med sin lilla snedtäcka åt öster,
sedan huset på Bansviksgatan 18C med långsidan mot gatan och till sist huset
på Bansviksgatan 18D.
Västerut efter huset Bansviksgatan 35 ses huset på Gamla Strandgatan 42B.
Hitom Gamla Strandgatan 42B och söder om Bansviksgatan 35 ses en större
bod med långsidan åt söder. Boden tillhör huset på Gamla Strandgatan 42A.
Vi flyttar nu vårt fokus från Bansviksgatan ned till Gamla Strandgatan.

1876

Bilden ovan är en utklippt och förstorad del av Malcom Jacobssons fotografi.
Ovanför sjöbodarna vid Långebryggan i Norra hamnen ser vi en öppning
mellan husen. Öppningen sträcker sig från sjön in till Gamla Strandgatan.
Öppningen motsvaras idag av Lindboms gränd.
Först tar vi i betraktelse husen på den södra sidan av Gamla Strandgatan,
västerut från Lindboms gränd fram till dagens Konservgränd.
Närmast gränden västerut ses huset på Gamla Strandgatan 27 som har sin
snedtäcka i söder.
Därefter följer det ombyggda huset på Gamla Strandgatan 29.
Till vänster om detta hus ses det litet mörkare på Gamla Strandgatan 31A. I
dag ingår huset i Färgbolagets magasin.
Till vänster om detta hus ses det mörka huset på Gamla Strandgatan 31B (IX)
med sin snedtäcka i öster. Huset ligger mitt i dagens Konservgränd.
Sedan betraktar vi husen på den norra sidan av Gamla Strandgatan och vidare
västerut från Lindboms gränd sett.
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Mitt emot husen på Gamla Strandgatan 27 och Gamla Strandgatan 29 ser vi
först tre hus – husen är Gamla Strandgatan 38B samt de ombyggda husen på
Gamla Strandgatan 38A och Gamla Strandgatan 40.
Hus numro fyra är huset på Gamla Strandgatan 42A. Ovanför detta hus ses den
tidigare nämnda ”42A-boden” som ovanför sig har huset på Bansviksgatan 35.
Till vänster om huset på Gamla Strandgatan 42A ses ännu huset på huset på
Gamla Strandgatan 42C (VIII), med sin utbyggnad åt öster.
Sedan tar vi i betraktelse husen på den södra sidan av Gamla Strandgatan,
österut från Lindboms gränd fram till huset längst till höger i bild, huset på
Gamla Strandgatan 17 (II).
Närmast gränden österut ses huset på Gamla Strandgatan 25 som har sin
snedtäcka österut. Idag är detta hus helt om- och tillbyggt.
Därefter följer de två husen på Gamla Strandgatan 23. Huset invid Gamla
Strandgatan är ombyggt. Mitt emot detta hus på andra sidan dagens Hedbergs
gränd ligger den gamla sjöboden liksom den gör ännu idag.
Därefter ser vi huset på Gamla Strandgatan 21 med sin snedtäcka i väster.
Efter detta hus följer huset på Gamla Strandgatan 19 och därefter de två husen
på Gamla Strandgatan 17 (III) och Gamla Strandgatan 17 (II). Dessa hus ersätts
1909-1910 med hyreshuset på dagens Gamla Strandgatan 17.
Vi betraktar nu husen på den norra sidan av Gamla Strandgatan och vidare
österut från Lindboms gränd sett.
Ovanför huset på Gamla Strandgatan 25 skymtar vi bara en liten del av taket på
huset Gamla Strandgatan 36.
Öster om Gamla Strandgatan 36 ser vi huset på Gamla Strandgatan 34. Mellan
dessa två hus går dagens Lotsarnas gränd.
Därefter ser vi huset på Gamla Strandgatan 32 (VII), som rivs 1945 cirka.
Därnäst ser vi huset på Gamla Strandgatan 30, som nästan ser ut som idag, med
sin utbyggnad i öster.
Sedan följer huset på Gamla Strandgatan 28, nu ombyggt, och huset på Gamla
Strandgatan 26B. Mellan dessa två hus går dagens Nästegårds gränd.
Sedan ser vi huset på Gamla Strandgatan 26A och längst till höger huset på
Gamla Strandgatan 24, alldeles ovanför huset på Gamla Strandgatan 17 (III).
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Garvarebryggan ses nederst i bilden. Långebryggan går tvärs över bilden.

1876-07-06

Sedan Kunglig Maj:t i åder meddelat fastställelse å Bolagsordning för Lysekils
nya Badinrättnings AB i Bansvik, kallas härmed aktietecknarne i nämnda
Bolag till ordinarie boladsstämma, som hålles i Lysekils skolhus onsdagen den
19:de innevarande Juli månad, kl 4 e.m., varvid förekommer Interimsstyrelsens
redogörelse för dess förvaltning, val av styrelse m.m., som ifrågavarande
Bolagsordning närmare bestämmer.
Lysekil den 5 juli 1876. Interims-Styrelsen. (Aftonbladet 1876-07-06 via Rustan
Gandvik)

1876-10-08

I stark tjocka strandar skonerten ELISA GRIFFITH från Wales vid Buskär.
Befälhavare är kapten Thomas Griffith. Besättningen räddas. Samma dag
strandar briggen NEPTUN från Barth, Tyskland, på Mellanskär söder om
Hållö. Besättningen räddas. Båda dessa vrak försäljs på auktion i Lysekil 187610-25. (Sotenäset – skeppsbrottens kust, sid 94)

1876-11-28

”Bokhandel i Lysekil! Författningsenligt tillkännagifves att jag upprättat en
filial Bok- och Pappershandel i Lysekil (lokal: Läderhandlare Martin Julius
Magnussons hus i nya köpingen). Och är närmaste filial försedd med såwäl
äldre som nyutkommen Litteratur; Skrif- och Ritmateriel samt diverse artiklar
inför Julen. Uddevalla den 27 November 1876. J. Fr. Hallmans Bokhandel.”
(BLT 1876-11-28/KJ) [Anm: Dagens adress är Kungsgatan 30.]

1876-11-..

Kommunalstämman tar beslut om att sotning skall ske minst fyra gånger per år.
Dessutom tillsätts en kommitté som skall utreda organisationen för polis och
brandvakter. Kommittén består av Gustaf Emil Bundsen, Johan Bernhard
Jonsson, Johannes Wallin och byggmästare August Svensson. (Per Carlsson,
1876)

1876-12-15

Stämman antar nya bestämmelser om brandvakter i köpingen. Plikten för varje
husägare att vara brandvakt slopas. I stället skall sex brandvakter anställas med
tjänstgöring två och två från 1 oktober till 31 mars. Ersättningen till
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brandvakterna beräknas till 75 kronor per man och år, totalt 450 kronor per år.
För att bestrida kostnaden tas en särskild brandvakttaxa fram.
Brandvaktstaxa:
Husägare med hus värda mindre än

500:1.000:3.000:5.000:7.000:7.000:-

1:2:2:50
3:3:50
4:50

per år

2 rum & kök
3-4 rum & kök
mer än 5 rum & kök

1:1:50
2:50
2:50

per år

mer än
Hyresgäster med

Hyresgäster i ensamt hus
Taxan beräknas inbringa cirka 630 kronor per år.

Stämman anställer skorstensfejare Wilhelm Hallberg till sotare i köpingen samt
antar ett utarbetat förslag till taxa och bestämmelser för sotningen.
Sotning och sotningstaxa: Sotning skall ske minst 4 gånger per år i alla hus
som eldas i. Avgiften bestäms till 25, 50 respektive 75 öre per gång beroende
på husens storlek. Hyresgäster betalar själva för sina lägenheter, saknas medel
härtill svarar husägaren för sotningen.
Sotaren är skyldig att hjälpa till med släckning vid brand samt mot en skälig
dagersättning deltaga i brandsyn. Sotaren får inte utan tillstånd lämna
köpingen. (Per Carlsson, 1876)
På kommunalstämman behandlas även förslag om ny väg i Gamla köpingen –
den nuvarande Bansviksgatan. Förslagskommittén anser att stora svårigheter
föreligger för förslagets genomförande. Bästa sättet är att frivilliga bidrag
tecknas. Frågan hänskjuts till sammanträdet i mars kommande år.
Stämman tar beslut om att starta en Navigationsskola. Landshövding Albert
Ehrenswärd ligger bakom detta initiativ och som i en skrivelse till köpingen
frågat om den kan lämna fri lokal för en navigationsskola jämte bostäder för
lärare. Skolan skall organiseras av staten. Planerna förverkligas dock ej. (Per
Carlsson, 1876)

./
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