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Sällskapet Strömstierna – Nyhetsbrev 24 
 
Hej alla, 
 
I dessa åter något mer osäkra tider hoppas jag att Ni alla alltjämt håller distansen fullt ut … 
Nyhetsbrev 24 kommer någon vecka senare än jag planerat – min gamla dator lade plötsligt 
helt av och det tog mig ett antal dagar att köpa ny dator och att komma i fas igen!. 
 
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 1836-02-
27. N:o 13: till 1843. N:o 14: till 1850. N:o 15: till 1857. N:o 16: fram till 1860, N:o 17: till 
1863. N:o 18: 1864-1866. N:o 19: 1867-1870. N:o 20: 1871-1873. N:o 21: 1874-1876. N:o 
22: 1877-1879. N:o 23: 1880-1881. 
 
Nyhetsbrev 24 innehåller mest information om händelser i Lysekil åren 1882-1883. Även 
detta brev innehåller en del om handel och affärsverksamhet, både på land och till sjöss, samt 
om ekonomi. Dessutom finns ett antal utdrag ur Lysekils Badtidning samt information om 
Fiskerimötet i Lysekil 1883. 
 
Nyhet 
Sällskapet Strömstierna fyllde alltså 20 år 2020. Men vi är nu 21 år och vi firade detta 
lördagen den 18 september på Gamla kyrkogården i Kyrkvik! Ni kan se detta på vår nya 
Facebook-sida: Sällskapet Strömstierna! Åter ett tack för Din goda idé Ingemar! 
 
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 25 kommer att sändas ut till Er i slutet av december 2021. 
 
Mvh Per Stenros 
perstenros@gmail.com  
 
./ 

mailto:perstenros@gmail.com
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Lysekils historia 

 
1881-1882 I Lysekil tillverkas cirka 1 miljon kärl ansjovis och bruttovärdet uppgår till 

350.000 kronor. (Knuth Hansson, Fiskkonservindustrin i Bohuslän, sid 12, 24) 
 
1882 Värnpliktstiden förlängs från 45 dagar till 90 dagar. (SAR, sid 12) 
 
1882 Den första isbrytaren på Bohuskusten, ISBRYTAREN I, tas i tjänst i Göteborg. 

Den har en längd av 39,9 meter, en bredd av 10,4 meter och ett djupgående av 
3,7 meter. Motorstyrkan är på 660 hkr. (SS Göteborg, sid 287) (Krantz, Göteborg och 
Bohuslän, sid 291) 

 
1882 Storsillen går till i väldiga kvantiteter vid bohuskusten under 1880-talet, men 

den är något nyckfull när det gällde ankomsten, och detta förhållande kan 
stundom de upphov till en viss men i allmänhet ogrundad pessimism hos 
fiskare, sillsaltare och andra, som är beroende av detta fiske. 

 
 Storsillens ankomst bebådas i allmänhet av att valar börjar synas i skärgården. I 

slutet av november och början av december börjar sillen infinna sig. Sillen 
mäts i kubikfot och det går fyra kubikfot på en tunna. Den första betydande 
fångsten rapporteras 29 november när två lysekilsvadar fångar 700 kubikfot 
jämnstor sill. Sedan följer dagligen meddelanden om betydande fångster. 

 
 Uddevalla är en stor landningsplats och en del sill saltas i salteriet på Badön. 

Stora kvantiteter färsk sill skickas med järnväg uppåt landet, en del får 
avsättning på orten och en stor del går på export till Tyskland och England, 
bland annat med uddevallaångaren AVENA. I början av 1883 får man stark 
kyla och islägg som stänger sjötrafiken på Uddevalla. Sillen, och det rör sig om 
ansenliga mängder, landas då i Oxevik i Dragsmark och fraktas på landsväg till 
Uddevalla. 

 
 Ett vadlag på Koster anskaffar en snörpvad från Bergen, den första i trakten. 

Den bevisar snart sin överlägsenhet och blir sedan allt vanligare. 
 
 Den förste som skall ha använt snörpvad är Öckeröfiskaren Andreas Sörensen, 

som lärt sig använda den i Amerika. Någon större användning får snörpvaden 
ej förrän kring sekelskiftet, då sillen börjar dra sig från land och man vintertid 
ej kan komma åt den på annat sätt. Sitt verkliga uppsving gör emellertid fisket 
med snörpvad först omkring 1904 då motorn införs. (Barthel, Sill och fisk, sid 43-
44) 

 
1882 I Uddevalla startas en fabrik för tillverkning av skotska silltunnor. 
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1882 Professor Otto Pettersson förvärvar egendomen Holma vid Gullmarn. Till 

Holma hör även Stora Bornö. Otto Pettersson ser ön som en lämplig plats för 
en forskningsstation för utforskande av havs- och fjordvatten. 

 
1882 Benjamin Emilius Mollén köper Grötön av ett femtiotal jordägare för 3.000 kr 

och Carl Peter Curman hävdar att dessa sålt, då Mollén förespeglat dem att det 
skulle bli ångkvarn och sågverk av stor omfattning på Grötö. (Vikarvets Årsbok 
1978-1979) 

 
1882 Lysekils hälsovårdsnämnd tillskriver Länsstyrelsen och besvärar sig över 

guanofabriken på Grötö. Fabriken anses hota badanläggningen i Södra hamnen 
genom besvärande lukt. Protester framförs även av professor Carl Curman i 
Badhusbolaget samt ytterligare 232 namnunderskrifter av i Lysekil fast boende. 

 
1882 Handlande Grave Josias Sundberg är i förlag med vadlaget Gossarne från 

Grundsund. Det innebär att han troligen både förmedlar och lånar pengar till 
köp av vaden. (SH#80, sid 24) 

 
1882 Brandpersonalen i Lysekil omväljs i stort sett över hela linjen. Funktionärerna 

kompletteras genom val av tre förmän till vattenlangningen - handlande 
Magnus Radhe, kamrer Olof Niklas Nordström och magasinsförvaltare August 
Olsson. 

 
1882 Viktor Emanuel Mollén grundar firma V.E. Molléns Stenhuggerier i Lysekil. 

(EGG, Del II, sid 16) 
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1882 Lysekils Badhus AB bygger om societetshuset, se bilden här ovan. (Lüsch, 

Lysekils Historia, sid 38) 
 
1882 Lysekils Badtidning utkommer … 
 
1882-01-02 Annons. 
 Undertecknad A. Cleophas i Lysekil, får härmed tillkännagiva, att jag förutom 

den diversehandel jag idkar vid Kungsgatan n:o 46, även öppnat Speceri, Vin- 
och Diversehandel uti Målare Kristenssons hus, Strandgatan n:o 83 i Lysekil, 
och kommer jag att i båda lokalerna tillhandahålla ett väl sorterat lager af 
utmärkta varor till möjligen allra billigaste priser: och rekommenderar jag mig 
i ärade kunders och gynnares välvilliga hågkomst. Lysekil i januari 1882. A. 
CLEOPHAS. (BN 1882-01-02/KJ) [Anm: Dagens adresser är Kungsgatan 55 respektive 
Kungsgatan 8.] 

 
1882-01-05/06 ”Från Lysekil skrifves i tisdags till B. T. 
 Under den orkanlika stormen, som rasade här på kusten natten emellan den 5 

och 6 dennes, har säkert något fartyg gått totalt förloradt med man och allt, ty 
här har bergats ute bland skären inuti fjordarne en mängd plankor och spillror 
efter ett sönderslaget fartyg, såsom kajutdörrar, stycke af kölsvinet och wraket 
m.m. men ännu intet namnbräde, så man kan weta, hwad det är för ett fartyg. 
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Det gissas dock, att det skulle wara ett finskt fartyg som förlorat. Flera 
sönderslagna skeppsbåtar äro äfwen hittade.” (BN 1882-01-12/KJ) 

 
1882-01-19 ”Lysekils tullkammares berättelse för 1881, afgifwen af tullinspektoren G.E. 

Bundsen, meddelas här: 
 

Köpingens folkmängd uppgår nu till omkring 1.750 personer och inflyttningar 
ske fortfarande och nya hus uppföras. 

 
Handelsrörelsen är liflig och 20 öppna handelsbodar finnas och dessutom 
hitkomna flera främmande handlare och hålla öppna salubodar enbart under 
sommarmånaderna och göra intrång i här bofasta köpmäns rörelse. 

 
Inom köpingen drifwes och annan handel, såsom uppköp af spannmål, timmer, 
plankor, bräder, wed, tegel och mursten, fisk m.m. och allehanda slags 
landtmannaprodukter. 

 
En betydlig rörelse drifwes och genom uppköp af skarpsill och dess förädling 
till anjovis, som sedan i större mängd till Ryssland, Tyskland, Danmark och 
Frankrike och för öfrigt inom alla landskap i Sverige. 

 
Många, ja öfwer 100 st. af innwånarnes minderåriga barn hafwa sysselsättning 
i anjovisfabrikerna och göra goda förtjenster, äfven ett stort antal äldre 
personer anwändas wid denna rörelse.  

 
Något storsjöfiske idkas ej af köpingens innewånare och ej heller något annat 
fiske än för husbehof af äldre personer. Hummerfiske idkas något och har wäl 
under året fiskats hummerför 800 kronor. Dock finnas inom köpingen numera 
3:ne sillwadar, och hafwa egarne deraf under hösten gjort god förtjenst medels 
fångandet af storsill och kunde denna förtjenst warit mångdubbel, om ej brist 
warit på köpare, ty på sillstimmar har warit öfwerflöd. 

 
Saltad och torkad fisk uppköpes i stor mängd och afsättes till största delen 
uppåt norra Swerige. 

 
En fabrik finnes inom köpingens område på ön Grötö för oljepressning af 
fiskelefwer och fiskafskräden; wid samma fabrik beredes äfwen fiskguano och 
benmjöl och synes det som det wäl komme att bära sig. 

 
Ett rökhus af sten för rökning af sill finnes äfwen på köpingens område, men 
under året har der icke gjorts mycken förtjenst. 
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Twänne garfwerier och ett färgeri finnas inom köpingen. Handtwerkare finnas 
och af flerahanda slag, såsom skräddare, skomakare, snickare, koppar. Och 
bleckslagare, urmakare och smeder m. fl. och alla af dem som äro ordentliga, 
berga sig wäl.  

 
En ångsåg finnes äfwen inom köpingen. Stenhuggerier finnas i närheten af 
Lysekil såsom wid Malmön, Hunnebostrand, Walbodalen, Brofjorden, Tången, 
Wägga m.fl. ställen. Wid förstnämnda stället finnes äfwen slipinrättning för 
stenens förädlande och en mängd arbetad sten utskeppas årligen mest till 
Danmark och Tyskland.  

 
En större badinrättning finnes äfwen inom köpingen, som under året warit 
besökt af cirka 2.000 badgäster. Af denna inrättning skördar köpingens 
innewånare stora fördelar. 

 
Köpingens innewånare idka och fraktfart dels med 28 st. egna fartyg om 5.300 
tons och dels såsom skeppare, styrmän och besättningsmanskap på fartyg från 
andra orter. Fraktförtjensterna ha under året för de flesta rederierna warit 
mindra goda. 

 
Inrikestrafiken 

 Till köpingen hafwa under året inkommit 156 st. fartyg och båtar om 3.882,26 
tons dräktighet, försedde dels med årspass och dels med förpassning, de flesta 
från Göteborg. 

 
Från köpingen hafwa afgått 212 st. fartyg och båtar om 6.592 tons, försedda 
dels med årspass och dels med förpassning.  

 
De ankomna hafwa hitfört allehanda handelswaror och landtmannaprodukter, 
och de afgångna hafwa härifrån affört dylika waror. 

 
En stor del af tillförseln har äfwen bedrifwits med båtar under 10 tons utan 
årspass ell förpassning. 

 
Största delen af inrikestrafiken bedrifwes dock med ångfartyg, deraf 9 st. under 
året gjort reguliera turer emellan Göteborg, Strömstrad och Uddewalla samt 
Lysekil och hafwa dessa fartyg anlupit Lysekil 20 á 30 gånger i weckan och 
hitfört och härifrån affört allehanda handelswaror. 

 
Utrikestrafiken. 

 År 1881 hafwa wid Lysekils tullkammare inklarerat 179 fartyg om 10.316,62 
tons dräktighet, hwilka ankommit från nedannämnda orter och tillhört följande 
nationer, näml.: 
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10 Swenska från Norge i barlast om 223,56 tons, 
39 d:o från Norge d:o 3.061,83 tons, 
6 d:o från Frankrike d:o 1.418,11 tons, 
7 d:o från Preussen d:o 690,31 tons, 
1 d:o från England d:o 158,41 tons, 
2 d:o från Holland d:o 250, 96 tons, 
2 d:o från Belgien d:o 641,80 tons, 
87 d:o från Norge med följande laster 2.034,94 ton 
 
876,788 kbm. salt sill 
165,510 kbm. bräder och brädstumpar, 
77,807 kbm. wed, 
36,790 kg. lerkärl och porslin,  
115.500 st. mursten, 
28.700 st. takpannor, 
1.300 kg. salt makrill, 
11 st mindre båtar wärda 365 kr., 
909 st. lefwande hummer, 
1 kakelugn wärd 50 kr. och 
2:ne nya segel, wärda 125 kr. 
 
2 Swenska från England med laster, neml. 527.273 kbm. Stenkol om 271,50 
tons, 
 
1 Swenskt från Spanien med last, näml. 248.115 kbm. Salt, om tons 246,34 
 
5 Danska från Danmark i barlast om tons 218,98. 
 
6 Tyska från Nordtyskland i barlast om tons 334,18. 
 
1 Engelsk från England med 446 kbm. Stenkol om tons 258,12. 
 
10 Norska från Norge med följande laster: 
281,462 kbm. Salt sill, 
1.358 st. norska tomtunnor, 
45.779 kbm. Salt. 
 
Summa: 10.316,62 

 
År 1881 hafwa wid Lysekils tullkammare utklarerat 309 st. fartyg och båtar om 
10.563,11 tons dräktighet, hwilka afgått till nedanstående orter och tillhörande 
nationer, nemligen: 
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80 Swenska i barlast till Norge om tons [Anm: svårläst]  
4 d:o till Nordtyskland 
73 d:o till Norge med följande laster: 
322,428 kbm. Potatis, 
87,228 kbm. Ärter, 
26 kg. smör, 
Ägg wärde 1.800 kr. 
16.720 kg. salt makrill, 
4.753 kbm. Salt sill, 
471 kg. morötter, 
120 kg. frukt, 
30 kg. kummin, 
4.579 kbm. Salt, 
1.588 st. lefwande swin och 
2 får, 
11.477 kg. makrillrom, 
1.020 kg. tjära, 
24 tusen ft. …. 
200 st årträn och 
20 par åror wärda 220 kronor, 2 ankare wägande 6.000 kg. 
274 kg. blandade kryddor, 
32 kg. kanel,  
40 kg. humle, 
63 kg. salpeter och  
774 kg. foder. 
 
66 Swenska till Danmark med laster af arbetad sten wärd 28.552 kronor, 
17.150 kg. färska makrill, 
700 st lefwande hummer, 
8400 kbm. Salt, 
1275 kg. lumpor, 
38.497 kbm. Bräder. 
 
5 Swenska till England med  
1.061.600 kbm. Hafre och 
390 kbm. Grufstolpar. 
 
48 Swenska till Nordtyskland med sten arbetad wärd 54.810 kr., 
13.910 kbm. Salt sill. 
 
1 Engelsk i barlast till England om ….. 
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1 Ryskt till Nordtyskland med arbetad sten wärd 1.270 kr. 
 
8 Danska till Danmark med arbetad sten wärd 4.400 kr. 
114.400 kg. färsk sill. 
 
10 Tyska till Nordtyskland med arbetad sten wärd 13.500 kr. 
 
7 Norska till Norge i barlast. 
 
2 Norska till Norge med 63 lefwande swin. 
 
1 Norskt till Tyskland med arbetad sten wärd 1.000 kr.  
 
1 Norskt till Norge med 8.505 kbm. Salt och 35 tomtunnor. 
 
2 Norska till Norge med 57.226 kbm. Salt sill. 

 
Införseln till och utförseln från Lysekil af waror har under 1881 således warit 
som från förut omnämnt år. 

 
12 st. fartyg inkommit och inwisiterats wid inloppstullkammaren samt 
inklareradt i Uddewalla, heraf hafwa 4 st här lastat mjöl.  

 
8 st fartyg utklareradt i Uddevalla, ha utgått till sjöss denna wäg. 

 
22 winddrifware tillhörande olika nationer hafwa hitkommit och sökthamn 
under stormande wäderlek. Likaså har en del storsjöfiskbåtar som under sina 
fiskresor nödgats anlöpa norska hamnar för owäder, wid återkomsten anlupit 
denna hamn och blifwit wisiterade. 

 
Ingen strandning har under 1881 inträffat inom distriktet. 

 
Den 24 augusti inkom skonerten ”Norma”, kapten H. Boman med last af 
plankor från Finland och lossade här för sjöskada. 

 
Den 3 november inkom engelska skonerten ”…..”, kapten S. Booth, från 
Bremerhafen med last af petroleum till Stettin och måste lossa för sjöskada. 

 
Tulluppbörd. 
Wid Lysekils tullkammare har under året uppburits följande medel, nemligen 
af 179 inklarerade fartyg lastpengar: 431:69, af 309 utklarerade fartyg 
lastpengar 705:38. 
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Af inklarerade fartyg: Fyr- och båtafgift af segelfartyg 1.149:27, D:o af 
ångfartyg 72:59. 

 
Af utklarerade fartyg: Fyr- och båtafgift af segelfartyg 1.125:17. D:o af 
ångfartyg 92:-. 

 
Inrikes fyr- och båtafgift af segel 59:89. D:o af ångfartyg 167:23. 
Summa kronor: 3.803:02. 

 
För sjömanshuset i Uddewalla har wid Lysekils tullkammare wid 
afmönstringen uppburits hyresafgifter af skeppare, styrmän och besättningsmän 
kronor 1.133:20.  

 
Kustbewakningen i Uddewalla tullkammareafdelning utgöres af en kustsergant 
och 3 kustwakter med 12 kustroddare, och den bör wäl ej kunna minskas för 
närwarande, och är densamma ändamålsenligt posterad.” 

 (BN 1882-01-12/KJ) 
 
1882-01-12 ”Man befarar att ett obekant fartyg förlist någonstädes på kusten. Förut är 

omtalat, att en mängd plankor, 100 … wid pass tillwaratagits på Lysekil. Å det 
förekom intet namn eller märke, som kunde gifwa någon ledning för 
efterforskningarna. Emellertid har man nu derstädes bergat en barkass, å 
hwilken läses: Minnehaha, K Chard Yarmoth Owner. Kanske skall detta leda 
till någon upplysning. Ärade kolleger torde benäget sprida underrättelsen 
widare. Det är ju möjligt, att ljus i saken derigenom kan winnas.” (BN 1882-01-
12/KJ) 

 
1882-01-12 ”Tjugofyra Lysekilsbor hafwa undertecknat följande i Handelstidningen 

offentliggjorda förklaring: ”Då det kommit till wår kunskap, att kaptenen 
Gustaf Dahlgren, som sex år trafikerat wår plats såsom befälhafware på 
Marstrands ångbåtsbolag ångare ”Albrektsund” och ”Westkusten”, nu blifwit 
af direktionen skild från sin befattning och desslikes kommit till wår kunskap, 
att sådant skett af orsaker, som kunde tydas menligt för kapten Dahlgrens 
anseende som ångbåtsbefälhafware, så anhålla wi att på detta sätt få betyga wår 
aktning för kapten Dahlgren, och att öppet få bekänna, att bland de många 
ångbåtsbefälhafware, som besöka wår plats intager kapten Dahlgren för 
humanitet mot passsagerare, påpasslighet och tillmötsgående mot 
waruafsändare ett framstående rum, som troligen icke snart kommer att fyllas. 

 Wi beklaga herr kapten Dahlgren och beklaga oss sjelfwa samt bolaget som 
förlorat en så duglig och för dess intresse werksam man.” (BN 1882-01-12/KJ) 

 
1882-01-14 Göteborgs skyttegille konstitueras under ordförandeskap av Sven Adolf 

Hedlund (redaktör i Handelstidningen). I och med Göteborgs skyttegilles 
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bildande kan man säga att isen är bruten; den gamla skarpskytterörelsen har 
gjort bankrutt. (Arthur Dunér, Sveriges Frivilliga Skytteväsendes Historia, sid 353-358) 

 
1882-01-23 ”Distriktsläkaren i Lysekil d:r Emil Sixtus Falk har afsagt sig sin befattning.” 

(BN 1882-01-23/KJ) 
 
1882-01-.. Det första kastet med snörpvad görs på nyåret utanför södra borgen i 

Marstrands hamn och fångsten blir 12 tunnor sill. Det andra kastet görs i 
hamnen och ger 75 till 80 tunnor. Den som introducerar snörpvaden i Sverige 
är fiskare Andreas Sörensson Utbult från Öckerö, detta efter att ha varit med 
om snörpvadfiske i Amerika. (LP 1998-01-29) 

 
1882-01-30 ”Drunknade. Tre fiskare från Lysekil drunknade i fredags åtta dagar sedan 

utanför Stångehufvud wid Lysekil, till följd af att deras båt war för hårdt lastad, 
så att den fylldes med watten och sjönk.” (BN 1882-01-30/KJ) 

 
1882-02-02 ”Fartyg till salu. I Lysekil hemmahörande snällseglande skonerten ”Major M. 

Koch” byggd wid Uddewalla warf 1876 af ek & furu, mäter 149 Reg. Tons, har 
första klass Veritas för 10 år, lastande 74 Petersburger standard trä och 250 
tons dödvigt, 12½ fots djupgående med tung last, försedd med utmärkt goda 
segel, stående och löpande gods, ankar, kettingar och förtöjningsgods. 

 
Fartyget ligger till påseende vinterröjdt utanför Grötö varf, der det af hugade 
spekulanter kan beses: för öfrigt lemna undertecknade upplysningar om pris 
m.m. 
Lysekil den 27 januari 1882. Benjamin Emilius Mollén & Co, Hufvudredare.” 

 (BN 1882-02-02/KJ) 
 
1882-02-02 ”Genom friwillig auktion som förrättas i Lysekil Måndagen den 13 Februari kl. 

10 f.m. låter rederiet uti Galeasen Mina till den högstbjudande försälja nämnde 
fartyg, med utmärkt goda inventarier, och lastar 6000 kub. fot träwaror med 8 
fots djupgående. Fartyget ligger upplagt i Lysekil, hwarest närmare 
underrättelse kan erhållas af handlanden C. L. Mattsson derstädes. 
Betalningswillkoren tillkännagifwes före utropet. Lysekil & Skal den 28 
Januari 1882, efter anmodan Gust. Andersson.” (BN 1882-02-02/KJ) 

 
1882-02-09 Extra läkare i Lysekils distrikt blir tills widare under tre månader medicine 

kandidaten L. Curman. (BN 1882-02-09/KJ) 
 
1882-02-09 ”Stor Lösöre-Auktion. Genom fri och öppen auktion, som förrättas i Lysekil 

Tisdagen och Onsdagen den 14 och 15 dennes samt om så behöfwes 
nästföljande dag med början hwarje dag kl. 10 f.m. försäljes Bagare Sven 
Åkermans härstädes till sina borgenärer afträdda, wärdefulla lösöresbo, 
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bestående af: Guld, deribland 2:ne goda Ur, Silfwer, Nysilfwer, Koppar, Bleck, 
Malm och Jernsaker, Glas, Porcelain, Linne- och Sängkläder, deraf 300 … 
Fjäder, Bageriinventarier, Möbler- och Husgerådssaker af alla slag, Böcker 
m.m. samt massans varulager, såsom 25 lådor Hvete och Rågmjöl, Socker, 
Sirup och diverse Specerier, Kryddor och Sylter af flera slag, samt cirka 800 
skålpund saltat Fläsk m.m. m.m. 

 Wid samma tillfälle försäljas äfwen alla de massans fordringar som icke 
auktionen äro till sysslomannen inbetalda. 

 Kände och fullt wederhäftige köpare lemnas 3:ne månaders betalningsanstånd. 
 Lysekil den 4 Februari 1882, efter anmodan, L. Ödwall.” (BN 1882-02-09/KJ) 

[Anm: Sven Åkerman har sin verksamhet på Kungsgatan 43 och bor på Kungsgatan 23.] 
 
1882-02-11 Kommunalstämman beslutar föreslå att läkarlönen skall utgå i form av såväl 

fast del som ersättning via taxa. Doktor Landelius accepterar ej förslaget. 
 
1882-02-16 ”Förre distriktsläkaren i Lysekil Emil Sixtus Falk söker andra stadsläkare-

tjensten i Norrköping.” (BN 1882-02-16/KJ) 
 
1882-02-20 ”Postmästaren i Lysekil Oscar Linders söker bland andre, postmestaretjensten 

i Wadstena.” (BN 1882-02-20/KJ) 
 
1882-02-20 ”Sammanträden. Delegarne uti här hemmahörande Skonerten ”Major M. 

Koch” varda härmed kallade till sammanträde på undertecknads kontor 
Onsdagen den 22 i denna månad kl. 10 f.m. för att öfwerlägga om fartygets 
angelägenheter, hvarmed den frånvarande får åtnöjas med de närvarandes 
beslut. Lysekil den 11 Februari 1882. Benjamin Emilius Mollén & Co, 
Hufvudredare.” (BN 1882-02-20/KJ) 

 
1882-02-19 ”Eldsvåda i Lysekil och tvänne människor omkomna. Natten till sistlidne 

söndag utbröt eld i handlanden Anders Gustaf Bergfalks färgeri och 
boningshus, hwarwid båda dessa byggnader nedbrunno i grunden. Wäl war, att 
de woro belägna så aflägset från andra byggnader, att, oaktadt den starka 
blåsten, ingen synnerlig eldfara kunde uppstå för dessa, om ej genom eldregnet. 
Men en stor olycka inträffade dock wid skorstenspipans fall, då 2:ne 
menniskolif spildes, nämligen en 14-årig gosse, son till bäraren August Nilsson 
i Lysekil, och sjökapten Robert Pettersson. Den förre fick ett sådant slag i 
hufwudet, att han genast dog, den senare träffades öfwer bröst och ben samt 
afled efter swåra plågor på söndags eftermiddagen. Han war en allmänt aktad 
man, och tilldragelsen har därför, som lätt kan tänkas, wäckt icke liten 
sensation inom köpingen. 

 De nedbrunna husen wore icke bebodda sedan sistlidne september månad, och 
ingen kan förstå huru elden uppkommit. 
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 Husen voro försäkrade i bolaget Skandia för 11.000 kronor. Färgaren 
Mellander i Uddevalla, som arrenderade färgeriet men ej hade det i gång, 
förlorade åtskilliga inventarier som ej woro assurerade.” (BN 1882-02-23/KJ) 
[Anm: Familjen Nilsson bor på Kyrkvik n:o 42, dagens Lilla Kyrkogatan 30. Sonen Adolf är 
född 1868-01-11. Robert Pettersson bor på Kungsgatan n:o 19, dagens Kungsgatan 26.] 

 
1882-02-23 ”Från Lysekils postkontor afgångna försändelser under år 1881:  

Inrikes: 
2.806 rekommenderade bref, 466 assurerade försändelser, med angifvet 
innehåll 914.712 kr. 46 öre. 369 postanwisningar å tillsammans 8.534 kr. 80 
öre. 35 postförskott å tillsammans 221 kr. 8 öre. 282 wanliga paketer. 
Utrikes: 
220 rekommenderade bref. 18 assurerade försändelser, med angifwet innehåll 
4.516 kr. 34 öre, 36 postanwisningar å tillsammans 2.178 kr. 98 öre. 3 
postförskott å tillsammans 52 kr. 14 vanliga paketer. 
Försålda frimärken till belopp af 10.161 kr. 93 öre. 

 
Telegrambefordring vid Lysekils station år 1881. 
Afsända telegram: Inländska 3.453, utländska 791.  

 Ankomna telegram: Inländska 3.098, utländska 1.179. 
 Influten porto m. fl. afgifter 7.268 kronor 22 öre.” 

(BN 1882-02-23/KJ) 
 
1882-02-23 ”Entreprenad-Auktion. Som ett större stenarbete å härwarande 

Ångbåtsbrygga kommer att werkställas så kallas härmed hugade spekulanter 
till entreprenadauktion inför kommunalnämnden å hotel ”Lysekil” härstädes 
Torsdagen den 2 nästkommande mars klockan 1 e. m. då detta arbete i sin 
helhet till den minstbjudande kommer att öfwerlåtas. 

 
Kommunalnämnden förbehåller sig en timmas betänketid för antagande eller 
förkastande af gjorda anbud och för entreprenören ställa fullgod säkerhet: ej 
mindre för arbetets ordentliga fullgörande utan äfwen för de medel han under 
arbetet kommer att uppbära, då i så fall 1/3-del af entreprenadsumman får 
lyftas wid arbetets början, 1/3-del då arbetet till minst hälften är fullbordadt 
och återstoden 1/3-del då arbetet är afsynadt och godkändt. 

 
Arbetet werkställes under kommunalnämndens och Hamnkommiterades 
uppsikt och tillkännagifwes öfrige willkor före auktionens början. Närmare 
upplysningar kan äfwen dessförinnan erhållas af undertecknad. Lysekil den 21 
Februari 1882. Å kommunalnämndens wägnar, Fredrik Leonard Carlsson.” (BN 
1882-02-23/KJ) 

 
1882-03-.. Poststationen på Gåsö öppnas. (LP 1997-11-28) 
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1882-03-09 ”I konkurs har handlanden Andreas Bratt i Lysekil blifwit försatt.” (BN 1882-
03-09/KJ) [Anm: Familjen Bratt på Kungsgatan n:o 46, dagens Kungsgatan 55.] 

 
1882-03-11 Stämman beslutar enhälligt att läkarlönen skall vara fast baserad. Per Fredrik 

Landelius godtar förslaget och tillträder läkartjänsten i juni. 
 
1882-03-16 ”Angående branden i Bergfalska färgeriet uti Lysekil hölls på begäran af 

agenten för ”Skandia” nytt polisförhör 7 och 8 d:s, utan att dock något af wigt 
lades i dagen beträffande orsaken till eldens uppkomst.” (BN 1882-03-16/KJ) 

 
1882-03-20 ”Doktor Emil Sixtus Falk i Lysekil är ensam sökande till andra 

stadsläkaretjensten i Sundswall.” (BN 1882-03-20/KJ) 
 
1882-04-03 ”Postmästaren i Lysekil Oscar Linders har fått tredje förslagsrummet till 

postmästarebefattningen i Wadstena.” (BN 1882-04-03/KJ) 
 
1882-04-03 ”Entreprenad-Auktion. Som Lysekils kommun beslutit utwidga kyrkogården 

och dermed är förenadt uppförandet af en ringmur på 3:ne sidor omkring 
densamma, hwaraf 220 löpande fot skola läggas af så kallad kilad sten och 
omkring 110 löpande fot af kullersten, så underrättas härmed hugade 
spekulanter, att detta arbete öfwerlåtes genom entreprenadauktion, som 
förrättas i härwarande folkskolehus Onsdagen den 12 nästkommande April 
innewarande år kl. 5 e.m. Kommitterade för detta arbete förbehålla sig ½ 
timmas betänketid för antagande eller förfastande af gjorda anbud, och skall 
inroparen wara försedd med godkänd borgen för såwäl arbetets ordentliga 
utförande, som för de medel, hwilka komma att lyftas. 

 Arbetet werkställes under kommitterades uppsikt. Öfriga willkor 
tillkännagifwas wid auktionstillfället. 

 Närmare upplysningar rörande arbetet m.m. lemnas dessförinnan af apotekare 
Johan Ludvig Lundberg härstädes. 

 Lysekil den 30 Mars 1882. Kommitterade.” (BN 1882-04-03/KJ) 
 
1882-04-20 Förre distriktsläkaren i Lysekil, medicine licentiaten Emil Sixtus Falk, är 

utnämnd till andre stadsläkare i Sundsvall. (BN 1882-04-20/KJ) 
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1882 En stor fiskeriutställning arrangeras i Edinburgh. Med stöd från Bohusläns 

Hushållningssällskap deltager flera konservfabriker på utställningen. (Knuth 
Hansson, Fiskkonservindustrin i Bohuslän, sid 28) (Aftonbladet 1882-04-25 via Rustan 
Gandvik) 

 
1882-04-27 ”Undertecknad får härmed för allmänheten tillkännagifva, att jag från en i 

Mariestad välkänd kakelugnsfabrik hitflyttadt, för att uppsätta och werkställa 
allt som till detta yrke hör. Endast kakelugnar af ren Upsalalera utlämnas, samt 
för det billigaste pris någon annan kan expediera. J. B. JOHANSSON. Adress 
Lysekil, Landsvägsgatan n:o 11.” (BN 1882-04-27/KJ) [Anm: Landsvägsgatan n:o 11 = 
dagens Landsvägsgatan 10. Notera dock att J.B. Johansson saknas i Hfl 1878-1885!] 

 
1882-05-08 ”H.J. JOHANSSONS Skrädderietablissement i Lysekil, Kungsgatan n:o 

17 mottages beställningar å alla slag till detta yrke hörande arbeten, som 
utföres på kortaste tid efter nyaste mode, välgjort och billigt. Äfven nu 
inkommet nytt stort lager af goda och moderna tyger af många sorter, såsom 
kläde, korderojer, satiner, vår- och sommaröfverrocks- och kostymtyger, 
regnkappstyger m.m.; alla sorters färdiga manskläder samt modernaste 
dampaletåer och regnkappor, hvilket säljas till ytterst billiga priser och lemnas 
rabatt mot kontant.” (BN 1882-05-08/KJ) [Anm: Dagens adress är Kungsgatan 24.] 

 
1882-05-07 ”Från Lysekil 7 maj. 

Det är ett kraftigt, uppblomstrande samhälle denna köping derute på klipporna 
vid havet med en spekulativ och energisk befolkning. Med framgångarne växer 
företagssamheten – eller rättare, den aldrig slumrande vaksamheten framkallar 
framgångarne. 

 
Lysekil rustar sig! 

 
Lysekil rustar sig för att mottaga den ström af badgäster från alla kanter, som 
söka helsa och krafter uti det salta vattnet och bland de fritt spelande vindarne 
från vesterhafvet. De feja och vädra sina våningar för uthyrning, hotellvärdarne 
uppbjuda alla sina krafter för att göra hotellen så tilldragande som möjligt för 
främlingskaran, den ansenliga flottiljen af badgästbåtar omses och upp-putsas, 
och badhusbolaget utvecklar en rastlös verksamhet för att göra sina lokaler för 
badgästerna så bekväma som möjligt. Hur hamras och fäktas det icke, der borta 
vid badhuset! Restaurationslokalen utvidgas och pyntas, och societetshuset ter 
sig att blifva en storartad och verkligt monumental byggnad. Efter ritning af 
ingeniör N. G. Sundius i Stockholm om och tillbygges detta hus, och man 
hoppas att få det någorlunda i ordning redan denna säsong. Det inre upptager 
bland annat en ny 70 fot lång sal och det yttre kommer att prydas af tvänne 
vackra torn. 
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Ett nytt kafé uppbygges näst intill hotell Bergfalk. Det lär blifva särdeles 
elegant, då det en gång blifver färdigt. 

 
Lysekil rustar sig äfven att mottaga en massa främlingsström – sillmassorna. I 
närheten af det tyska rökeriet – numera tillhörigt en Lysekilsbo – låter Konsul 
Sundberg uppföra ett större salteri i förening med tunnbinderiverkstad. En 
mängd små salterier äro dessutom uppförda längs kusten från Lysekil till 
Kungshamn, och en massa sillvadar äro utrustade för att till hösten 
vederbörligen kunna mottaga den silfverglänsande fisken.  

 
Lysekil rustar sig också hvad beträffar dess – tidningsverld. Ifrån att förr i tiden 
icke hafva haft något organ alls, får köpingen i sommar tvänne blad, utgångna 
från de båda Uddevallatryckeriernas respektive officiner. Bohusläningen 
kommer nämligen äfven att utgifvas en särskild badtidning. Genom en praktisk 
anordning för annonsernas spridning, har detta blad redan lyckats att skriftligt 
fästa de flesta af Lysekils annonsörer vid sig. 

 
En tidning berättade här om dagen att den gamla skröpliga ångbåtsbryggan 
håller på att upplappas. Verkliga förhållandet är dock, att det beslutade 
byggandet af en präktig stenbrygga på den gamla träbrons plats har vidtagit. 
Kostnadsförslaget går löst på, om vi minnas rätt, cirka 54.000 kr. Endast en del 
af bryggan kommer dock att i år byggas, hvartill beräknas åtgå en fjerdedel af 
ofvan nämnda summa. Stenen tages från sprängningarne i berget framför villa 
Qvickjock, hvarigenom gatan här får en väl behövlig utvidgning.  

 
Sålunda visar sig köpingen följa med sin tid på alla områden. 

 
På den ljusa taflan af id och blomstring skymtar dock fram en och annan mörk 
fläck. Af dessa dunkla punkter vilja vi nu endast framhålla det omåttliga 
förtärandet af spritdrycker, som är gemensamt för Lysekil såväl som hela vår 
skärgård. Men äfven här visar sig dagen gry, sedan för kort tid 
goodtemplarlogen Fyrbåken bildades af provisdeputeranden i Bohuslän. Saken 
är omfattad med stort intresse och de rättänkande och fosterlandsälskande 
bland samhällets invånare uppmuntra logen på alla sätt. Konsul Sundberg har 
till densamma skänkt ytterligare 25 kronor, och det glunkas om, att 
innehafvaren af brännvinsmonopolet i Lysekil lofvat förära 75 kronor. Skulle 
detta vara förenligt med sanna förhållandet, kommer herr Nordvall att framstå 
som en bland de ädelmodigaste konkurrenterna i vårt land till 
goodtemplarismen. 

 
Förvåning skulle det väcka, om ryktet att skolrådet ej ville upplåta skolsalen till 
logens begagnande på lördagsqvällarne talar sant. Från det hållet borde man vål 
först och främst kunna vänta ett kraftigt understöd för nykterhetens och 
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sedlighetens befrämjande. Så otroligt det än låter, lär dock en och annan 
prestman motarbeta saken. Sålunda berättas det af full trovärdig person, att 
kyrkoherden i Bokenäs pastorat P.A. Rhedin här om dagen från predikstolen 
utfor mot goodtemplarorden, påstående densamma vara instiftad af en viss 
behordnad potentat. Detta i våra dagar! 

 
Hafreutskeppningen härifrån pågår ännu. I lördags afseglade norske skonerten 
Deodata förd af kapten Johannesen, till Hartlepool med hafrelast för Konsul 
Sundberg. Under lastning, äfvenledes af hafre och för samma man, ligger 
danska skonerten Caroline Trine, för att dermed afgå till Ipswich i England. 

 
Efter att hafva sett och bekikat allt, såsom nyheter nämnvärdt, gick 
brefskrifvaren söndags förmiddag ombord på Lysekils så godt som första och 
enda ångbåt, den vid Toreskogs varf från kölen ombyggda kanalångbåten 
”Sandströmer” numera omdöpt till ”Rosvik” efter nya köpingens hamn och 
ångbåtsbrygga. För 7.000 kronor inköpte konsul Sundberg båten och en större 
pråm under förra året. Nu ställer sig kostnaden för det hela i närmare 15.000 
kronor. Båten hvilken eges af Konsul Sundberg och vermländske bruksegaren 
ingeniör L. Zettersten (gammal bekant från Munkedal), företer ett prydligt yttre 
har 10 hästkrafter och är afsedd för bogsering under sommaren af trevaror på 
Venern, hvarefter den till hösten användas vid bohuslänska sillfisket. 

 
Omkring ett dussin af Lysekils damer och herrar voro ombord, Rosvik lade ut 
från bryggan, och under ett ändlöst viftande med näsdukar och hattar från 
bryggan samt helsning med flaggorna styrde ångaren ut på Gullmarns lätt-
krusade våg. Efeter 3 timmars angenäm färd, och under det härligaste väder 
ankom Rosvik till Uddevalla hamn vid 2-tiden. Den senare delen af profresan 
företogs sedan passagerarne hunnit intaga middag. Vid återkomsten till det 
pigga Lysekil skulle det hela afslutas med bal.  

      M.” (BN 
1882-05-08/KJ) 

 
1882-05-08 ”Lysekilsbladet, andra årgången utkommer i Lysekil under badtiden. Upplaga 

500 exemplar. Annonser á 8 öre per petitrad kunna sändas till ”Nelins 
boktryckeri”, Uddevalla, eller från den 1:ste Juni direkt till Lysekilsbladets 
expedition, Lysekil.  

 
Alla slags trycksaker såsom bl. a. Adressaffischer, Priskuranter, Cirkulär m.m. 
m.m. kunna beställas under samma adress och utföras fort och billigt. 
Lysekilsbladet, andra årgången.” (BN 1882-05-08/KJ) 

 
1882-05-17 ”Lysekils-logen Fyrbåken wisar lifaktighet. Den räknar nu 30 medlemmar och 

har redan bildat sjuk- och begrafningskassa, uti hvilken hvarje medlem insätter 
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10 öre i weckan. När kassan på detta sätt uppgått till 100 kronor, skall den 
börja lemna understöd, om så erfordras. Logen är betänkt på att förena sig med 
Uddevalla-logerna om utflykten till Trollhättan pingstdagen.” 

 
1882-05-17 ”En undervattenskabel från Lysekil till Skaftöland och deröfwer till Ellös och 

så widare öfwer till Oroust är påtänkt – enligt hwad Strömstads tidning 
uppgifwer – och kommer till stånd – såwida att kommunalstämma antages de 
gjorda willkoren om fri plats, fria stolpar m.m. samt ersättning för hwad årliga 
portot kan komma att understiga 1.200 kronor.” (BN 1882-05-17/KJ) 

 
1882-05-17 ”Enahanda willkor äro – såsom wi förut berättat – framställda af 

telegrafstyrelsen, för att en telegraflinie skall dragas mellan Grebbestad och 
Hede, kommunalstämma härom hålles å sistnämnda plats 27 dennes. Wid detta 
tillfälle torde en het strid komma att utkämpas mellan de nästberättigade. 
Tanumsboarne äro emot saken, att döma af en till oss insänd uppsats, uti 
hwilken hemmansegarne i nämnda socken uppmanas att manngrant infinna sig 
såsom motwigt till Grebbestadsboarne. Wi hoppas dock, att saken får en 
lycklig utgång i öfwerensstämmelse med tidens kraf på utweckling.” (BN 1882-
05-17/KJ) 

 
1882-05-22 ”Spegel- och Tafvelförsäljningen i Lysekil, Kungsgatan n:o 19, har ytterligare 

blifvit tillökt ett nytt lager och rekommenderas i allmänhetens välvilliga 
hågkomst. OBS! Försäljningen upphör Pingst-afton.” (BN 1882-05-22/KJ) [Anm: 
Dagens adress är Kungsgatan 26.] 

 
1882-05-25 ”Handelslägenhet i Lysekil. Under badsäsongen uthyres, till moderat pris, den 

fördelaktigt belägna handelslägenheten i posthuset. Vidare meddelar 
postmästare Linders. (BN 1882-05-25/KJ) [Anm: Adressen är Kungsgatan n:o 27, dagens 
Kungsgatan 34.] 

 
1882-05-27 ”DANS-Institut. Undertecknade begynna omkring 1 Juni en fullständig 

danskurs i Lysekil. Såväl äldre som yngre elever emottagas. Vidare 
meddelande genom anteckningslista hos fru Julia Nordvall, samt hos oss. 
Anmälningstid i vår bostad kl. 12-2 dagligen. Wilhelmia Egelin, Carl A. R. 
Egelin 

 
En danskurs öppnas 1 juni i Lysekil af herr och fru Egelin. Det allmänna 
erkännande, de nyligen härstädes rönt för fin underwisning, är deras bästa 
rekommendation. För dagen hänwisa wi blott till annonsen på första sidan. 
Föreståndare för Göteborgs Dans-Institut. Adress t.v. Hotell Lysekil.” (BN 1882-
05-25/KJ) 
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1882-06-01 Annons i Lysekils Badtidning från Hotell Lysekil (Gästgivaregården) på Kungsgatan 

15. 
 
1882-06-01 ”Lysekils Badtidning, redaktör Ture Malmgren. 

Badsäsongen i Lysekil börjas10 dennes, då badhusen öppnas för allmänhetens 
begagnande. 

 Dr. Landelius, utnämnd läkare i Lysekils distrikt efter dr. Falk, har nu tillträdt 
denna sin befattning.  

 Badhusrestaurationsbyggnaden är nu snart fullbordad, sedan den undergått 
en grundlig reparation och bland annat en prydlig veranda blifvit tillbyggd åt 
nordsidan. Det inre ter sig att blifva särdeles smakfullt. Restaurationen 
innehafves äfven i år af hr. Frans Magnusson från Uddevalla. 

 Societetshuset deremot torde icke blifva alldeles färdigt i sommar, dock 
tillräckligt för att beqvämt kunna begagnas af badgästerna.  

 Hotell Lysekil bjuder nu på en ståtlig societetsvåning sedan den under förra 
året påbörjade tillbyggnaden i vår afslutas och rummen elegant iordningställts.  

 Bergfalska kaféet näst intill hotellet af samma namn, närmar sig sin fullbordan. 
 Herr o fru Egelins danskurs börjar i morgon. Börjas i morgon. Se vidare 

annonsen i dagens tidning. 
 En telefonledning finns nu äfven i Lysekil, nämligen mellan Konsul Molléns 

kontor och Grötöns olje- och guanofabriker. Ledningen är sträkt under vattnet. 
 Naturens lek. Redaktionen har varit i tillfälle att uti tullinspektör Bundsens 

vackra trädgård se ett stånd tusenskönor, med hvilket det egendomliga inträffat, 
att från blomsterkalkarne utslagit nya stänglar med andra, fastän mindre 
blomsterkalkar vid topparne. Från en af blommorna hade icke mindre än elfva 
dylika stänglar utslagit, uppbärande hvar sitt lilla blomsterhufvud. Hr Bundsen 
bevarar omsorgsfullt ståndet, för att till nästa år kunna blifva i stånd att iakttaga 
om fenomenet då upprepas. 

 Arbetet med brobyggnaden fortsättes. Konsul Sundbergs dykeribåt kommer 
att användas vid grundstenarnas nedläggande i sjön. 

 52 fartyg och båtar utklarerade från Lysekil under maj månad, vitnande om 
lifligheten på platsen. 

 1.477 spädgrisar utfördes under maj månad från Lysekil till Norge. Vackert 
så! Månaden förut utfördes 200 stycken dylika små fyrfotingar. 
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 Dans-Institutet Adress: Privatskolans lokal i Rehnbergska huset. 
 

Lysekils Badtidning och Bohusläningen åtfölja hvarandra och kosta uti 
Lysekil, då lösnummer köpas 10 öre tillsammans. 

 För 70 öre per månad erhållas båda tidningarne å postanstalten i Lysekil. 
Lösnummerförsäljning hos handlande Bergfalk.” (Lysekils Badtidning 1882-06-
01/KJ) 

 
1882-06-05 ”Lysekils Badtidning 
 Lysekil 5 juni 1882. Pingstdagen – utfarternas dag – kom skön och strålande, 

med en luft så mild och ljum, att väl näppeligen en härligare majdag kunde 
önskas. På den af en sakta vestlig bris krusande Gullmarn syntes och hela 
dagen flaggprydda båtar med lustfarande styra kosan till det snedt emot 
belägna Skaftölandet, der man verkligen skulle kunna önska sig få stanna för 
alltid å någon af de täcka oaserna bland bergen. Många voro ock, som sagt, de 
kotterier, som der för dagen slagit läger för att i fulla drag njuta af den rikt 
utvecklade naturen. För dem, som ej hvardagligen äro i tillfälle att beundra det 
storslagna i naturen, förblifver en sådan pingstdag, som den i år, en skön 
minnenas dag. 

 Egaren af ångaren ”Rosvik” gjorde pingstdagen, med ett trettiotal inbjudne, 
en utfart till det vackra godset Holma. 

 En afskedsfest för med. kand. Curman, hvilken nu afflyttar härifrån, gafs 
pingstdagen å hȏtel Lysekil. Att herr Curman, under den korta tid han varit här, 
förvärvadt sig allmänhetens odelade tillgifvenhet och förtroende, visade sig 
såväl af denna fest som af de enskilda bjudningar man i dagarne haft för 
honom. 

 Doktor P.F. Landelius, vår ordinarie läkare, är nu hitkommen och önska vi 
honom hjertligt välkommen, då allmänheten tror sig åter få en läkare á la 
Rehnberg. 

 Examen vid Lysekils privatskola hölls i torsdags. Att lärare nu som förut, 
visat en ospard möda framgick oförtydbart af elevernas säkra och bestämda 
svar. Äfven småttingarne, under ledning af fröken Lotten Björklund, visade 
stora framsteg.  

 En praktisk anordning är i år vidtagen vid skolan. Hvarje elev, som under 
veckan ådagalagt god flit och godt uppförande, får sista timmen af veckan ett 
litet vackert betyg häröfver att förevisas målsman, under det återigen den, som 
varit lat och ostyrig, får intet alls. Härigenom sporras fliten och stadga vinnes, 
ty alla vilja ha betyg vid veckans slut. 

 För genomgående af korgflätningskursen har ett mer än fulltaligt antal 
elever antal elever anmält sig. Goda frön skola här utsås, hvilka i en snar 
framtid kunna komma att bära frukt. Konsul Sundberg lär kostnadsfritt upplåtit 
lokal för ändamålet. 
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 [Annonser] 
 Hotell BERGFALK i Lysekil rekommenderas i ankommande badgästers 

benägna hågkomst. [Anm: Dagens adress är Kungsgatan 36.] 
 
 Hotell LYSEKIL (Gästgivaregården) tidsenligt förbättradt och utvidgadt 

erbjuder god restauration, jemte utskänkning af goda viner samt spirituosa och 
innesluter jag mig fortfarande i respektive badgästers och resandes benägna 
hågkomst. Rum med hel inackordering lemnas till ytterst billiga priser. 
Förfrågningar besvaras genast. Lysekil i Juni 1882. O. Gjötberg. [Anm: Dagens 
adress är Kungsgatan 13-15.] 

 
 D.P. LUNDQVISTS Konditori i Lysekil öppnas den 16 dennes uti kapten 

E.B. Lyckes hus, Rosvik, i närheten af gamla badhuset. Dagligen kommer att 
tillhandahållas färska konfektyrer, Tårtor och Bakelser. Äfven serveras kaffe, 
The och Choklad samt kolsyrade drycker. Uddevalla i Juni 1882. D. P. 
LUNDQVIST. [Anm: E.B. Lycke = Emil Bernhard Lycke.] 

 
 E.G. Ekstedt Bageri och Konditori Lysekil, de Blanches atelier. 

Beställningar å allt hvad till yrket hörer mottagas. Konfektyrer finnes på lager.  
 
 O.A. Ohlsson (Lysekil, Gamla Strandgatan n:o 58) rekommenderar för 

sommarsäsongen ett lager af herre-, dame- och barn-skodon. Beställningar 
utföras fort och blligt. [Anm: Dagens adress är Gamla Strandgatan 13.] 

 
 G. Johansson Bageri och Konditori Kungsgatan n:ris 14 och 33, 

rekommenderas. [Anm: Dagens adresser är Kungsgatan 20 respektive Kungsgatan 43.] 
 
 BILJARDEN vid n:o 38, vid torget är öppen alla dagar. [Anm: Dagens adress är 

Kungsgatan 49A.] 
 
 Wilhelm de Blanche´s atelier vid Posthuset hålles öppen alla dagar från kl. 10 

f. m. till kl. 4 e. m.” (Lysekils Badtidning 1882-06-05/KJ) [Anm: Dagens adress är 
Kungsgatan n:o 28, Kungsgatan 39.] [Anm: Jämför med ovan: Kungsgstan 34.] 

 
1882-06-08 ”Lysekils Badtidning 
 I konkurs är jernhandlaren Karl S. Hansson i Lysekil försatt. 
 Ovanligt gynnsam har väderleken på senare tiden visat sig för årsväxten. Icke 

ens vid midsommartiden förra året tedde sig åker och äng så lofvande som nu. 
 Handelslägenheten i Oxevik, manbyggnad och magasin. Är på förrymde 

handlanden Vingårds konkursauktion inropad af konsul G. J. Sundberg i 
Lysekil för 1.500 kr. 

 
[Annons] 
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Se hit! Undertecknad som anländt till Lysekil förfärdigar alla sorters 
Damkläder efter nyaste Mode-Journal; äfven mottages elever för undervisning 
i sömnad samt tillskärning utan mönster, och rekommenderar mig hos ärade 
Herrskaper med tillförsäkran om ett modernt och billigt arbete. Lysekil i juni 
1882. EMMA ANDERSSON, Modesömmerska från Carlscrona.” (Lysekils 
Badtidning 1882-06-08/KJ) 

 
1882-06-08 ”Vid ett af Sveriges största badorter finnes en välbelägen tidsenligt och 

beqvämt inredd större lokal, passande till konditori eller kafé, med dertill 
hörande 8 boningsrum och kök. Ingen konkurrens finnes på platsen och liflig 
rörelse är att påräkna. Reflekterande solid person lemne svar till ”lönande 
affär”, Lysekils poststation.” (BN 1882-06-08/KJ) 

 
1882-06-12 ”Lysekils Badtidning 
 Öppnad är nu badanstalten i nya köpingen, men badgästerna hafva icke ännu 

till synnerligt stort antal anlända. I fredags afton mellan kl. 6 och 8 serverades 
de första baden, så kallade fribad för Lysekilsboarne, och i lördags öppnades 
anstalten för de helsosökande främlingarne. 

 Badläkare blifver i likhet med föregående år doktor B. Murray, som redan 
inträffat på platsen. 
Badhuset vid Bansvik (gamla köpingen) låter deremot icke upp sina portar förr 
än 15 dennes. 

 Professor Curman anlände hit i söndags.  
 
 Sjukgymnastik meddelas äfven i år uti badhusets gymnastiklokal af 

gymnastikläraren vid Göteborgs högre realläroverk löjtnant C. A. Lundgren. 
Beträffande tiderna se minneslistan! 

 
 Stående minneslista för Lysekil 

Postkontoret hålles öppet söckendagar från kl. 9 f.m. – 1 e.m. och 4-6 e.m., 
samt sön- och helgdagar 9-10 f.m., samt 12-1 midd. och 4-5 e.m. 

 Telegrafkontoret hålles öppet alla dagar från kl. 7 f.m. – 9 e.m. 
 Sparbanken hålles öppen alla helgfria onsdagar och lördagar på f. m. 
 Bohusläns Enskilda Banks afdelningskontor hålles öppen hvarje söckendag fr. 

kl. 11 till 1 f.m. 
 Sjukgymnastik meddelas i badhusets gymnastiklokal alla söckendagar för 

herrar kl. ½7-½10 och 1-2 f.m. samt för damer och barn kl. 10-1 f.m. 
 
 Badrestaurationen öppnades i lördags. De i samband med hvarandra stående 

två väldiga matsalarne, der mer än 300 personer kunna serveras på en gång, äro 
prydligt dekorerade med byster och medaljonger, dessa senare återgifvande 
fruktpartier och bilder ur fågelverlden. 
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 En nyhet för restaurationen är, att de talrika uppasserskorna – tio till antalet – 
bära ett slags uniform efter tyskt mod: grå tageltygklädning med garnering af 
samma tygsort, snöhvitt förkläde och en liten hårklädsel af hvita spetsar, bredd 
öfver hårkorgen. Denna hårklädsel kommer en att tänka på ”Blå Portens” 
flickor med den pittoreska bindmössan. 

 
 Utan ståt firades Kungaparets silfverbröllopsdag här på platsen. Endast hos 

tullinspektoren och konsulerna flaggades det; uti den disiga luften hängde de 
blå-gula dukarne slappa ned ifrån flaggstängerna. Salut gafs visserligen hela 
dagen, men härvid förenades det nyttiga med det nöjsamma, i det att för hvarje 
skott den i stora uppkörsvägen framskjutande bergsknallen fick maka åt sig och 
på samma gång lemna fyllnadsstoff till brobyggnaden. Denna salut upprepas 
för öfrigt dagligen. 

 
 Bergskullen mellan badhusrestaurationen och societetshuset kommer nästa år 

att bortsprängas, så att marken framför det senare blifver en jemn plan. 
 
 Postgången å Lysekil är nu ordnad för sommaren. Se närmare härom uti 

postkungörelsen i dagens tidning!  
 Skonerten Uddevalla med J. Berndtsson i Kaflanda till hufvudredare, blef 

färdig i fredags efter att hafva kölhalats vid Grötöns varf och der för öfrigt 
undergått en grundlig reparation.  

 
[Annonser] 
Tillkännagifvanden. Lösnummerförsäljningen af Lysekils Badtidning 
ombestyres af brefbäraren Albin Hansson i Lysekil. Lösnummer á 10 öre 
finnas att tillgå å följande ställen: Vattenförsäljningen i Badhuset, Apotekaren 
Ringströms vattenförsäljning i Kyrkvik, Handlanden Anders Gustaf Bergfalk, 
Hallmanska Bokhandelns filialafdelning, Rakstugan vid Kungsgatan. 

 De som vilja taga tidningen på bestämd tid och önska få den hemburen, torde 
vända sig till brefbäraren Hansson. 

 
 Annonser till Lysekils Badtidning kunna inlemnas uti handlanden Anders 

Gustaf Bergfalks butik eller till redaktör Ture Malmgren, boende uti öfra 
våningen af herr Birger Olssons hus vid Kungsgatan. Å sistnämnda ställe 
mottagas äfven beställningar å tryckarbeten af alla slag. [Anm: Dagens adress är 
Kungsgatan 42.] 

 
 Utbjudes hyra. Rum att hyra! Uti huset n:o 39 vid Kungsgatan finnas 3:ne 

ungkarlsrum till uthyrning. Lysekil i Juni 1882. B. OLSSON [Anm: Dagens adress 
är Kungsgatan 42.] 
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 Postkungörelse. Från och med denna dag och tills vidare afgå och ankomma 
post från och till härvarande postkontor på följande tider:  
Post afgår: 
Söndagar kl. 4 och 5,30 e.m. 
Måndagar kl. 5,30 f.m. och 3 e.m. landpost 
Tisdagar kl. 8, 9,30 och 11 f.m. 
Onsdagar kl. 7,30 och 8 f.m. 
Torsdagar kl. 8 och 8,30 f.m. samt 3 e.m. 
Fredagar kl 8 och 11 f.m. 
Lördagar kl 7 och 8,30 f.m. samt 6 e.m.  
Post ankommer: 
Söndagar 12 midd. och 2 e.m. 
Måndagar kl. 2 och 9 e.m. 
Tisdagar kl. 12 midd. och 1 e.m. 
Onsdagar kl 7,30 och 9 f.m., 12 middag samt 3 och 7 e.m. 
Torsdagar kl. 12 middag och 2 e.m. 
Fredagar kl 12 middag 4,30 och 7 em.m 
Lördagar kl. 9 f.m., 2 och 7 e.m. 

 De med fetstil angifna poster stå i samband med nattsnälltågen, öfriga med 
dagtågen.  

 Post befordras med följande ångfartyg: OSCAR II, MARSTRAND, 
VALBORG, UDDEVALLA, ALBERT EHRENSVÄRD, OSCAR DICKSON 
OCH WESTKUSTEN. 

 Breflådor finnas anbrakta vid postkontoret, badhuset och ångbåtsbryggan. 
Desamma tömmes kl. 6,45 f.m., 10 f.m. 4,30 e.m. och 9 e.m.; breflådorna vid 
postkontoret och ångbåtsbryggan dessutom strax före hvarje postförande 
ångfartygs afgång. 

 Ankommen post utdelas i allmänhet en timme efter dess ankomst, dock med 
iakttagande af tiderna för postkontorets öppethållande. 

 Postkontoret hålles öppet för allmänheten:  
Söckendagar f.m. kl. 9-2 e.m. 4-6. 
Sön- och helgdagar f.m. kl. 9-10. E.m. kl. 12-1 och 4-5,30. 

 De badgäster, som önska få sina bref hemburna af brefbärare torde derom göra 
anmälan å postkontoret. Lysekils postkontor den 10 juni 1882. OSCAR 
LINDERS. 

 
 Segelsömmaren Hansen från Fredrikstad, (Landsvägsgatan n:o 14, Lysekil) 

utför alla slags segelsömnad till moderata priser. Välgjort och starkt arbete. 
Allt slags tågverk finnas på lager till salu.” (Lysekils Badtidning 1882-06-12/KJ) 

 
1882-06-15 ”Lysekils Badtidning 

Nyankomna badgäster i Lysekil 10-12 juni. 
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Redaktör Ture Malmgren med fru från Uddevalla; bostad: herr Birger Olssons 
hus vid Kungsgatan. 
Underlöjtnant C. A. Lundgren med familj, tillsammans 8 personer, från 
Göteborg; bostad Joh:s Mattssons hus i Kyrkvik. 
Gymnasten A. Andersson från Göteborg; bostad: dito. 
Artisten frih. Emanuel Cederström, från Krusenberg i Upland; bostad: F. 
Hanssons hus vid Kyrkvik.  
Artisten Jakob Kulle, från Stockholm; bostad: dito. 
Fru Mathilda Robertsson med dotter, från Göteborg; bostad: J. P. Johanssons 
hus i Kyrkvik. 
Kyrkoherden E. J. Nordling, från Njurunda, Sundsvall; bostad: Jacob 
Anderssons hus N:o 82. 
Landtbrukaren Leon. Maijström, från Norrland; bostad: dito. 
Landtbrukaren G. W. Åhman, från Vestergötland; bostad: handl. Karl 
Backmans hus. 
Stationsinspektoren C. Höök, från Trädet; bostad: dito. 
Landtbr. Svante Andersson, fr. Gerdhem; bostad: skräddare Lydéns hus. 
Landtbr. O. Larsson, från Bohuslän; bostad: sjömannen Gustaf Olssons hus. 
Fru Diedricht, fr. Nerike. 
Fru Trädgård, fr. Vestmanland; bostad: fru Malmstedts hus. 
Bryggaren Odd Landtblom, från Stockholm; bostad: H.J. Mattssons hus vid 
Färgaregatan.  
Fru Bertha Lund med son, från Hjertqvarn: bostad: dito. 
Fru Emma Lange, fr. Lysekil. 

 
Helsotillståndet i Lysekil är godt, till och med utmärkt godt, enligt hvad dr. 
P.F. Landelius förklarar.  

 
Parken blifver allt lummigare och vackrare för hvarje år allt efter som träden 
hinna uppväxa, och nya anordningar vidtagas. I år artar den sig i synnerhet att 
blifva en särdeles behaglig tillflyktsort för badgästerna, sedan de på detta ställe 
så ytterst malplacerade kåltäpporna och potatislanden ändtligen fått lemna rum 
för saftiga gräsmattor och yppiga blomstergrupper. Till parkens vårdare har 
badhusbolaget i år antagit trädgårdsmästaren Magnus Svensson härstädes. 

 
En provisorisk brygga håller man på att uppföra vid ångbåtsbron för att 
möjliggöra ångbåtarnes anlöpande under det i sommar pågående arbetet med 
nya stenbryggan. I samråd med stadsingenjör Victorin från Uddevalla, fattades 
beslut derom i lördags. Arbetet, som tog sin början i tisdags, skall bedrifvas 
med största möjliga skyndsamhet, på det att trafiken ej må hindras, då ett par 
tre ångbåtar stundom anlöpa på samma gång. Den tillfälliga bryggan, en 
fortsättning i rak linie af den gamla, skall utlöpa i sjön 80 fot, i riktning mot 
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fruntimmersbasängen. I spetsig vinkel mot densamma bygges en mindre 
gångbana. 

 
[Annonser] 

 Massage gifves för ytterst billigt pris af Fru Charlotta MUCHAU, adress 
Strandgatan n:o 72, Lysekil. [Anm: Dagens adress är Gamla Strandgatan 3.] 

 
E.G. Ekstedts Bageri och Conditori rekommenderar till försäljning i båda 
sina lokaler vid Kungsgatan n:o 28 och de Blance Atelier vid samma gata, 
färska fina Confecturer liksom ätconfecter. Beställningar utföras på dagen 
Krokaner, Uppsättningar, Maräng-, Sylt-, Valnöt-, Creme- och Mandeltortor. 
Apelsiner till salu och kolsyrade vatten tillhandahålles i Conditoriet.  

 Finare färska Bakelser, The- och Kaffebröd dagligen att tillgå i båda butikerna. 
 Färskt bröd färdigt hvarje morgon kl. 6 f.m. 
 Lysekil i Juni 1882. E. G. EKSTEDT. 
 

Eveline Holms butik är från och med den 2:dre dennes flyttad till Kapt. G. 
Lyckes hus Kungsgatan n:o 30 midt för parken, och innesluter jag mig i mina 
kunders fortfarande förtroende. Eveline Holm. [Anm: Dagens adress är Kungsgatan 
41.] 

 
ROBERT NORDVALL, LYSEKIL rekommenderar sitt rikhaltiga lager af 
In- & Utlänska Viner & Spirituosa hvaraf synnerligast framhålles:  

 Röda & Hvita Bordeaux & Bourgogne-Viner från de bästa exporthus, från 1,50 
till högre priser. 
CHAMPAGNE:  Roederer Carte Blance, 
”  Pommery & Greno, 
”  Heidsieck & Co. 
”  G. H. Mumm, 
 
RHENSKA VINER: flera sorter, 
PORTVIN:  från 1 krona till högre, 
SHERRY:  från 1 krona till högre, 
MADEIRAVINER 
MARSALAVINER 
UNGERSKA 
COGNAC:  Ja:s Hennessy & Co., 
”  J. & F. Martell, 
”  Otard Dupuy, 
”  La Graude Marque, 
“  här tappade från 1 kr. Och högre 
LIKÖRER:  Holländska och Franska, 
PUNSCH:  af egen tillverkning fr. 75 öre och högre, 
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SAFTER:  Hallon, Apelsin, Citron, Körsbärs & Vinbärs 
BRÄNVIN:  Absolut rent, Kummin & Pomerans samt Sprit. 

 Priskuranter tillhandahållas. 
Lysekil i Juni 1882. Robert Nordvall. Försäljningslokal näst intill Hotell 
Lysekil. 

 
Medikamentsförrådet försäljer å apoteket och uti dess försäljningslokaler: Is, 
naturliga och konstgjorda helsovatten, de senare kontrollerade, samt kolsyrade 
läskedrycker.” (Lysekils Badtidning 1882-06-15/KJ) 

 
 *** [Anm: Finns det fler annonser?] 
 
1882-06-.. Lön till Kronorättaren 

I juni månad 1882 kommer frågan om Kronorättarens lön upp till behandling. 
Kronorättaren har under de senaste 17 åren haft en årslön på 12 kronor och då 
befolkningen och göromålen ökat anses att hans lön nu bör ökas. Stämman 
beslutar att öka hans lön till 50 kronor per år. Tre månaders ömsesidig 
uppsägning skall gälla. 

 
Renhållningen. 
Hälsovårdsnämnden föreslår att brunnar för dricksvatten som finns på all¬män 
plats bör rengöras på köpingens bekostnad. Vidare framförs förslag om att alla 
orenligheter som finns på gårdarna under tiden 15 juni till 15 september skall 
bortforslas på köpingens bekostnad. De husägare som önskar använda latrinet 
för eget bruk skall få tillstånd till detta, om det sker utan men i 
sundhetsavseende. Dessa förslag antas av stämman i juni. (PK, 1882) 

 
1882-06-29 Skotska sillsaltare till Lysekil. För sillfiskets rätta tillgodogörande har man 

beslutat inkalla sillsaltare och tunnbindare från Skottland, hvilka skola meddela 
våra fiskare och sillsaltare undervisning i sillens beredning. (BN 1882-06-29) [FK, 
sid 209] 
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1882 Tullhuset och Rosviks torg samt Sundbergs magasin i Södra hamnen. (Nils W. 

Granqvist, Ur Lysekils köpings historia, sid VII) (Foto: Malcolm Jacobsson) 
 
1882-06-.. Ytterligare en telefonledning uppsättes af telegrafassistent E. Hedlund, denna 

gång mellan konsul Sundbergs kontor och hans magasin nere vid ångbåtsbron. 
(Lysekils Badtidning 1882-06-22/KJ) [Anm: Enligt SB1890 bor Telegrafassist Carl Gustaf 
Edvard Hedlund, född 1837 i Stockholm, och hans hustru Johanna Charlotta Bruhn, född 1840 
i Örebro, med barn i Uddevalla.] 

 
1882-06-.. Tillkännagifvanden. Lånebiblioteket hos Anders Gustaf Bergfalk, med öfver 

500 band är dagligen öppet. (Lysekils Badtidning, annons 1882-06-29/KJ) 
 
1882-06-.. Stämman beslutar höja ersättningen till kronorättaren eller fjärdingsman, som 

är gemensam för Lyse och Lysekil, från 12 kronor per år till 50 kronor. 
 
1882-07-02 LYSEKILSBLADET. BADTIDNING. 

Främlingslista för Lysekil 22-30 juni. 
 Namn Karaktär Bostad i Lysekil Hemort 
 … 
 Olivenbaum, C. Fru Molléns arv. hus Falun. 
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 … 
 Nibelius, J. Fru Vinh. Johansson Simrishamn. 
 … 
 Engström. N. Lantbrukare Bansviksgatan 6 Västergötland 
 Mattsson, R. Ingenjör Fröken Ljunggren Stockholm. 
 Leffler, Mina Fröken Kyrkvik Anton Olsson Göteborg. 
 Hedenskog, C.O. Herr Vinh. Johansson Malmö. 
 … 
 Dahllöf, Elvira Fru Kapten Källare Vänersborg. 
 … 
 Summa antal badgäster 238. 
 (Lysekilsbladet, 1882-07-02) 
  
1882-07-.. ”Jernvägsspår utläggas i Lysekil från ångbåtsbron upp till berget framför 

parken, der sprängningarna försiggå. Det är dock endast en tillfällig railroad å 
hvilken man ämnar nedforsla stenen för brobyggnaden.” (BN 1882-07-06/KJ) 
[Anm: Berget framför parken är troligen vid dagens gatuadresser på Kungsgatan 41-43.] 

 
1882-07-23 ”Ur ett bref från Lysekil i Nerikes Allehandas senaste onsdagsnummer 

återgifva vi följande: 
 Den som uppifrån landet står på färd till vestkusten, till exempel till Lysekil, 

och efter en hel dags jernvägsresa i en varm och qvaf kupé hamnar i Göteborg 
kl. 10 på qvällen, skall finna sig ej litet belåten, i fall han derefter beger sig 
omborg på någon af ångarne ALBERT EHRENSVÄRD eller OSKAR 
DICKSON och der få inslumra på en god bädd i någon af dervarande rymliga 
och väl inredda hytter. Kaptenerna å båda dessa ångare äro humane och 
tillmötesgående personligheter. Men är kaptenen på ALBERT EHRENSVÄRD 
berömvärd i superlativus, så synes deremot restauratrisen på denna båt vara 
något för positiv i sin sparsamhet mot såväl de resandes magar som deras allra 
billigaste fordringar i öfrigt. Emellertid finner man åtminstone nödig hvila. På 
morgonen klockan half 8 kilar man af från Göteborg och ankommer till Lysekil 
mellan 12-1 middagen. …” (LBT 1882-07-23/KJ) 
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1882-08-22 Konstnären Nils Månsson Mandelgren gör en blyertsteckning av ”Gamla 

Köpingen Lysekils Hamn (eller fiskeläge)”. Text: Genom köpingen går en 
gata, … vilken alla husen hafva gafvlarne åt gatan och ett utbygge på sidan till 
förstuga (några …) (Anders Hedvall, Bohuslän i konsten, sid 118) 
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1882-08-24/25 Det råder en fruktansvärd storm med regn dessa dygn. Ett fartyg strandar vid 

Mollösund och galeasen TEODOR av Riga lyckas sargad och läck ta sig i 
nödhamn på Gravarne. (Boken "Sotenäset - Skeppsbrottens Kust"/Mats Andreasson) 

 
 ”Öfver väder och vind råda högre makter än vår direktion för nytta och nöje. 

Det för förra veckan uppgjorda programmet såg så lockande ut; men tyvärr 
kunde det endast till en del komma till utförande. Redan i onsdags började 
oredan, i det ett obehagligt regn lade hinder i vägen för illuminationen. 
Torsdagen blef ännu värre. En drifvande vestlig storm blåste upp på 
eftermiddagen, jagade folk inom hus och försenade ångbåtarne. ”Uddevalla” 
med hvilken operasångaren Lundqvist anlände kom sålunda icke fram förrän 
sent på qvällen och konseren måste inställas för den dagen. Om den sedan gafs, 
och när den gafs, det hör icke hit. 
Detta om badgästerna förargelser. Nu till andras vedermödor. 

 
 Stormen som började på torsdags eftermiddag tilltog efter hand och rasade 

våldsamt hela natten under ett oupphörligt regnande. Ännu på 
fredagsmiddagen, då vi satte ut till hafs brusande den hejdlöst öfver vattnen 
vräkte vågorna högt framför sig och hastade skummet i bränningarne mot skyn. 
Fram på eftermiddagen bedarrade det dock allt mera, och mot aftonen hade 
elementerna uttömt sitt raseri. 
Beklagligt nog kräfde de likväl dessförinnan flera offer. 
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Skeppet ”Silome”, kapten S. Bolstad, hemma i Kristinania och stadd på resa 
från London till Domsjö med barlast, hade under natten att kämpa icke blott 
mor tjocka och stark störmsättning. Fartyget råkade ur kursen, och ungefär kl. 
3 på morgonen strandade det å Dammholmen i Gåsöskären. Skeppet kastades 
högt upp och sitter säkert fast mellan klipporna, utan fara, för att sönderslås af 
sjön. Så till vida kan det sägas hafva kommit i ett lyckligt läge; men då det 
svårligen kunna göras flott igen, torde man knappast få skrofvet bergadt. 

 
Fiskare från Grundsund förde kaptenen i land hit på morgonen. Hans fru, som 
följer honom på resan, var då jemte besättningen qvar ombord, der man ej såg 
sig utsatt för någon fara. Emellertid går vattnet nu lika högt inom som utom 
relingen. 

 
Ett annat norskt fartyg, slupen ”Hanna” kapten M Larsen, hemma i Brevik och 
stadd på resa derifrån till Randers med trälast, törnade torsdags afton på grund 
utanför Mollösund, sedan fartyget förut förlorat båda sina ankare jemte 
kettingar. Besättningen räddades lyckligtvis. 

 
Ett tredje, galeasen ”Teodor”, kapten E. Grihwan, hemma i Riga och på väg 
från Shilds till S:t Petersburg med last af gaskol, fick räckstöttorna å 
babordssidan inslagna och en bom bräckt, hvarjemte skutan sprang läck och led 
åtskilliga andra skador. I detta skick kom hon på fredags middagen in till 
Kungshamn. 

 
Utan tvifvel får man höra talas om ännu flera olyckor. Redan på fredagen, då 
detta skrifves, vill ryktet veta, att ett par fartyg strandat i Göteborgs skärgård; 
men derom hafva vi ännu inga närmare underrättelser.” (Lysekils Badtidning/KJ) 

 [Anm: SILOME. Norsk Bark, Byggeår: 1860, Byggested: Sunderland, England, Verft: W. 
Naizby, Endelig skjebne: Opphugget 1896 i London. (Källa: Digitalt Museum)] 

 
1882-09-21 Kommunalstämman tar bland annat upp gatornas belysning samt vägars och 

gators förbättring. En kommitté tillsätts bestående av bleckslagare John 
Lundin, konsul Grave Josias Sundberg, garvare Martin Carlsson samt 
handlandena Fredrik Leonard Carlsson och Johannes Wallentin. 

 
1882-09-28 På kommunalstämman presenterar kommittén för gatubelysningen sitt förslag. 

Stämman beslutar att 40 lyktor skall uppsättas. Även upprustning av gatorna 
beslutas. Medel skall tas av pengar erhållna av Robert Nordvall. Fördelningen 
av lyktorna skall göras av kommunalnämnden förstärkt med skeppare Emil 
Bernhard Lycke, konsul Grave Josias Sundberg, garvare Martin Carlsson och 
Gustaf Emil Bundsen. 
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1882-12-13 Kunglig Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående förbud mot jagt efter val vid 

Sveriges västkust under viss tid av året: Given Stockholms Slott den 13 
december 1882. Svensk Författningssamling No 58 1882. 

 
1883 Postexpeditör Oscar Linders flyttar till Kristinehamn. Linders är uppskattad i 

Lysekil och blir ordentligt avfirad när han lämnar köpingen. 
 
1883 Lysekil trafikeras med fem ångbåtslinjer: 
 1. Rutten Göteborg - Marstrand - Lysekil 
 2. Rutten Göteborg - Uddevalla - Lysekil 
 3. Rutten Uddevalla - Lysekil 
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 4. Rutten Kristiania - Strömstad - Lysekil 
 5. Rutten Saltkällan - Åby - Lysekil 
  

Dagligen anlöps alltså Lysekil av cirka fem ångfartyg per dag. Fartygen lägger 
till vid en nyanlagd brygga strax norr om badinrättningen i Södra hamnen. 

 
 Att resa från Stockholm till Lysekil tar 18 timmar via Herrljunga och 

Uddevalla, resan via Göteborg tar 16 timmar. 
 
1883 Hemmansägare Göran Rafeldt i Ellingseröd motionerar i landstinget om ny 

utredning angående behovet av sjukstugor i länet. Landstinget avslår motionen. 
 
1883 Den förste stenhuggaren i Humlekärr lär ha varit Carl August Kristiansson, 

född 1843 i Gunnarp i Halland. Påföljande år inflyttar John Alfred Andersson 
från Kalmar. (LP 1996-11-15) [Anm: Detta är inte korrekt; se 1878-10-16 ovan.] 

 
1883 Kronofogde Karl Anton Nordvall tillskriver Lysekil med begäran om att en 

särskild tjänst som fjärdingsman skall inrättas i köpingen. Kommunalstämman 
beslutar bifalla kronofogdens förslag och tillsätter polisman Johan Severin 
Vinberg med lönen 50 kronor per år. Vinberg är nu fjärdingsman, polis och 
nattvakt. 

 
1883 En ny guanofabrik anläggs på Grötö av Benjamin Emilius Mollén. 

Länsstyrelsen beslutar enligt hälsovårdsnämndens yrkande att tillverkningen på 
Grötö ej får ske under perioden från 1 maj till 1 oktober. Man fastställer också 
regler för förvaring av råvaror och färdiga produkter. 

 Fabriken på Grötö brinner ned samma år som när den tas i bruk. (Knuth Hansson, 
sid 149) 

 
1883 Grävningar startas i Färgarns damm för att göra fördjupningar och omvandla 

dammen till vattenreservoar. (LP 1997-01-10) (IH, LP 2005-06-17) 
 
1883-01-19 Kommunalstämman beslutar tillsätta en Fattigvårdsstyrelse och köpingen får 

därmed sin första Fattigvårdsnämnd. Styrelsen skall bestå av sex ledamöter och 
tre suppleanter. Dess förste ordförande blir trädgårdsmästare Carl Magnus 
Lindebäck, vice ordförande handlande Johan Bernhard Jonsson och ledamöter 
lotsförman Emilius Hörman samt handlandena Johannes Wallin, Nikolaus 
Eriksson och Leonard Mattsson. Suppleanter är folkskollärare Johan August 
Husberg, sjökaptenerna Lars Ödman och Janne Olsson. (BN 1883-01-25/KJ) (Per 
Carlsson, 1883) 

 Fattigvården kräver detta år 3.024 kronor. Kungabesöket kostar 1.363 kronor. 
Skatten till den borgerliga kommunen höjs till 2:50 kronor. 
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1883-01-.. Den nya gatubelysningen i Lysekil med sammanlagt 24 fotogenlyktor tas i drift 
i slutet av månaden. Skötseln av belysningen görs av före detta poliskonstapel 
Axel Hjalmar Bergqvist. (Lysekils Sparbank 125 år, sid 33) 

 

 
 
1883-02-04 Lysekils medborgare uppvaktar Tullinspektor G.E. Bundsen för att bringa 

honom sin hyllning och tack för det han under 25 års tid på ett förtjänstfullt sätt 
varit Lysekils köpings ordningsman samt ordförande i kommunalstämman mm. 
Och som ett minne härav togs omstående fotografi, vilket i förstorad form samt 
inramat, sedan överlämnades till Jubilaren. Malcolm Jacobsson. [Anm PS: Foto av 
Malcolm Jacobson, se även (Knuth Hansson, sid 93): Fotografiet är taget framför nuvarande 
Rosviksgatan 6. Bilden är hämtad på Digitalt Museum.] 

 
Deltagarlista över personerna på fotografiet enligt text som medföljde bilden: 
01. Källaremästare August Ahlbom Rosviksgatan 4 
02. Handlanden A.H. Bratt Kungsgatan 55 
03. Kamrer Olof Niklas Nordström Kungsgatan 30 
04. Skräddaremästare Hans Jacob Johansson Kungsgatan 21B 
07. Konsul Carl Magnus Radhe Kungsgatan 51 
08. Magister Schollander [Oklart vem detta är!] 
09. Ångbåtskapten William Andrew Macfie Kungsgatan 41 
10. Sjökapten Anton Backman Blekegatan 6 
11. Lotsålderman Carl Robert Lycke Gamla Strandgatan 12 
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12. Handlanden Gustaf Johansson Kungsgatan 20 
13. Kamrer N.O. Ericson [Nikolaus Eriksson] Kungsgatan 50 
14. Handlanden Johannes Wallin Kungsgatan 18A 
15. Hotellvärd Anders Gustaf Bergfalk Kungsgatan 36 
16. Sjökapten Anton Bernhard Sonnenstein Gamla Strandgatan 17 (II) 
17. Sjökapten Olof Herman Zimmerman Lilla Kyrkogatan 18 
18. Sjökapten Emil Bernhard Lycke Rosviksgatan 12-14 
19. Sjökapten Nils Olausson Lycke Stora Kyrkogatan 15 
20. Sjökapten Gustaf Lycke Kungsgatan 41 
21. Handlanden Anders Kleofas Eriksson Kungsgatan 44 
22. Garvare Martin Carlsson Kyrkogatan 3 
23. Sjökapten Anders Johansson Bansviksgatan 41A 
24. Trädgårdsmästare Carl Magnus Lindebäck Kungsgatan 8 
25. Bokhållare Elias Laurentius Zimmerman Kungsgatan 51 
26. Sjökapten Julius Backman Gamla Strandgatan 41 
27. Doktor Per Fredrik Landelius Kungsgatan 37 
28. Herr Carl Theodor Landeberg Kungsgatan 19 
29. Consul Richard Duff Rosviksgatan 12-14 
30. Skeppsmäklare Benjamin Emilius Mollén Rosviksgatan 6 
31. Handlanden Robert Nordvall Kungsgatan 17 
32. Sjökapten Carl Hilmer Andersson Landsvägsgatan 18 
33. Bokhållare Oskar Leopold Weiss Gullmarsgatan 12 
34. Bokhållare Carl Hilmer Anderson Bergsgatan 25 
35. Styrman Carl Julius Pihl Kungsgatan 28 
36. Postmästare Oscar Linders Kungsgatan 34 
37. Sjökapten Gustaf Ossian Hansson Gamla Strandgatan 40 
38. Tullinspektör Gustaf Emanuel Bundsen Rosviksgatan 7 
39. Fiskhandlanden Johan David Bårström Gamla Strandgatan 46 
40. Bryggare Carl Julius Fagerberg Kungsgatan 45 
41. Handlanden Fredrik Leonard Carlsson Rosviksgatan 6 
42. Sjökapten Alfred Bernhard Kihlberg Strandvägen 14 
43. Skräddaremäst. Olaus Andersson Bovik Kungsgatan 46 
44. Målaremästare Carl Christensson Kungsgatan 8 
45. Consul Grave Josias Sundberg Kungsgatan 51 
46. Sjökapten Adolf Hilmer Lycke Gamla Strandgatan 52 
47. Länsman Nils Jacob Nielsen Rosviksgatan 2 
48. Handlanden Johannes Wallentin Kungsgatan 51 
49. Disponent Gerdt Sebastian Schiller Rosviksgatan 14 
50. Kapten Olof Anton Jönsson Pihl Gamla Strandgatan 43 
51. Apotekare Johan Ludvig Lundberg Kungsgatan 20 
52. Vinhandlare Johan Johansson Gamla Strandgatan 1 
53. Lotsförman Emilius Hörman Bansviksgatan 37 
54. Fotograf Wilhelm de Blanch Stora Kyrkogatan 5 
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55. Brevbärare Albin Hansson Blekegatan 4B 
56. Skofabrikör Carl Johan Kjellsson Gamla Strandgatan 13 
57. Styrman Carl Julius Pihl Kungsgatan 28 
58. Skeppare Nils Hansson Lycke Stora Kyrkogatan 8 
59. Tullvaktmästare Carl August Lysell Rosviksgatan 7 
60. Plåtslagare Sven Leonard Kjellberg Kungsgatan 38 
61. Kamrer Johan Anton Andersson Stora Kyrkogatan 5 
62. Skeppare Carl Severin Sonnenstein Gamla Strandgatan 44B 
63. Tullvaktmästare Otto Kristensson Färgaregatan 5 
64. Kapten Engelbrekt Nilsson Hasslöf Bansviksgatan 18C 
65. Patron Fritz Bundsen, Holma Holma 
66. Tullvaktmästare Axel Teodor Gewalt Landsvägsgatan 10 
67. Skeppare Lorentz Källare Gamla Strandgatan 28 
68. Vinhandlare Patrik Natanael Nilsson Kungsgatan 27 
69. Folkskollärare, Ingenjör Johan Hjelmgren Uddevalla 
70. Rådman Lars Olofsson Ödman Strandvägen 16 
71. Ångbåtskommissionär Johan August Olsson Strandvägen 10 
72. Skollärare Anders Engelbrektsson Lundberg Färgaregatan 7 
73. Sjökapten Hans Olsson Gamla Strandgatan 2 
74. Sjökapten Johan Olsson  Kungsgatan 34 
75. Sjökapten Carl Hansson Stengatan 20 
[Anm: Deltagarlistan är kompletterad med kompletta förnamn och yrken samt boendeadresser 
av Per Stenros.] 

 
1883-03-02 Doktor Emil Sixtus Falk lämnar Lysekil för att bli stadsläkare i Sundsvall. 

Efter Falks flyttning uppehålls distriktsläkartjänsten en kort tid av med. kand. 
Lennart Curman. Sökande till den lediga tjänsten är doktor Per Fredrik 
Landelius. (Hfl) 

 
1883-03-.. Förbättringen av gator och vägar och anläggandet av dräneringar är tidigare 

beslutat. På stämman i mars 1883 framläggs förslag om att samtidigt nedlägga 
huvudrör för en blivande vattenledning i köpingen. Detta bör ske samtidigt 
med övrigt gatuarbete. Stämman beslutar enhälligt att så skall ske. (PK, 1883) 

 
1883-04-26 Annons 

Undertecknad rekommenderar sitt nu  
inkomna lager af moderna barn-  

och damhattar för vår- och sommar- 
säsongen. Gamla hattar mottagas  

till modernisering hos  
ANDERS GUSTAF BERGFALK i LYSEKIL 

 (BN 1883-04-26/KJ) 
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1883-06-14 HOTELL BERGFALK, Lysekil, inredt efter nutidens fordringar, innehåller 
en mängd vackra och komfortabla rum från 75 öre till högre priser. 
Uppmärksamhet torde äfven fästas på mitt nyuppbyggda eleganta 
Café & Conditori, beläget strax bredvid hotellet, der allt tillhörande denna 
bransch kommer att serveras.  

  Uti hotellet finnes LÅNEBIBLIOTEK samt MANUFAKTUR & 
KLÄDESHANDEL. (BN 1883-06-14/KJ) [Anm: Dagens adress är Kungsgatan 36.] 

 
1883 Olaus Andersson Bovik äger en ruffad jakt och den anses vara den första 

lustbåten som är registrerad i Lysekil. 
 

 
 
1883-07-21 Program för Fiskerimötet uti Lysekil  den 6, 7 och 8 September 1883. (GHT 

1883-07-21 via Rustan Gandvik) 
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1883-07-21 Program för Fiskerimötet uti Lysekil  den 6, 7 och 8 September 1883. (GHT 
1883-07-21 via Rustan Gandvik) 
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1883-07-21 Program för Fiskerimötet uti Lysekil  den 6, 7 och 8 September 1883. (GHT 
1883-07-21 via Rustan Gandvik) 

 

 
 
1883-07-21 Prislista för Fiskeriutställningen i Lysekil  den 6-8 September 1883. (GHT 1883-

07-21 via Rustan Gandvik) 
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1883-07-21 Prislista för Fiskeriutställningen i Lysekil  den 6-8 September 1883, klass 1-38. 
(GHT 1883-07-21 via Rustan Gandvik) 

 

 
 
1883-07-21 Prislista för Fiskeriutställningen i Lysekil  den 6-8 September 1883, klass 39-

83. (GHT 1883-07-21 via Rustan Gandvik) 
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 Ehrenfrid Landebergs foto. 
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1883-09-06 Ett stort fiskerimöte / fiskeriutställning för länet inleds i Lysekil. 
 En konferens med föredrag, utställningar och regattor som kom att inte bara ge 

Lysekil en ordentlig skjuts framåt utan blev ett viktigt tillfälle för vad vi 
numera kallar entreprenörer i stort och smått att visa upp sig. Väletablerade 
företag i Göteborg och Uddevalla skulle få tävla om priserna med 
småföretagare på Orust och Tjörn och initiativrika kvinnor i fiskelägena fick en 
chans att bevisa att ”kvinnor kan” redan då. Smögen och Gravarne, 
Hasselösund och Bohus-Malmön, Grundsund och Fiskebäckskil, Gullholmen 
och Mollösund, Klädesholmen och Kalvsund, Hälleviksstrand och Käringön, 
Kolbuxeröd på Orust inte att förglömma … dessa och många fler platser satte 
sitt namn på den bohuslänska företagarkartan. 

 
Arrangörer är fiskeriintendent Gerhard von Yhlen, för övrigt eldsjälen i 
företaget, och docent A. V. Ljungman, fackman i sillfiskefrågor, tillsammans 
med tre kända lysekilsprofiler, konsulerna Grave Josias Sundberg och 
Benjamin Emilius Mollén samt handlande Fredrik Leonard Carlsson. (Sven H 
Gullman, Artikelserie i fem delar införd mars - juni 2001 i Lysekilsposten och Stenungsunds-
Posten med Orust-Tjörn) 
Totalt deltar 387 yrkesidkare. 
(Fotografiet är taget av Ehrenfrid Landeberg och finns med som bild n:o 44 i 
Malcolm Jacobssons fotoalbum över gamla bilder från Lysekil, se den övre 
bilden. Fotalbumet är tillhandahållet av Riber Andersson och bilderna i 
albumet är nyscannade av Anki Sandking i januari 2019. Den hitre bilden finns 
på Sällskapet Strömstiernas hemsida, Månadens bild i maj 2020.) 
 

 
 
1883-09-.. Firande på societetshuset under fiskerimötet. 
 ”Konungen tackade af hjertat – yttrade han – för den helsning, som bragts 

honom och uttalade sin välgångsönskan för Lysekils idoga samhälle, som på 
kort tid vuxit från ett ringa fiskeläge till en framstående handelsplats och en af 
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landets förnämsta badorter, och han slutade sitt tal med: ”Väl mött, svenske 
män”. 

 
 Sedan kaffe och likörer intagits, bereddes en öfverraskning derigenom att 

fröken Victoria Bundsen (född i Lysekil och numera verldsbekant sångerska) 
uppträdde med åtskilliga favoritnummer, till hvilka applåderna inleddes af 
konungen. 

 På aftonen gafs stor bal med supé i societetshuset.” (Bild från Rustan Gandvik) 
 

 
 
1883-09-07 Konstnären Adolf Nordling gör en blyertsteckning av båtar utanför Lysekil. 

(Anders Hedvall, Bohuslän i konsten, sid 178) [Anm: Teckningen är alltså gjord i samband 
med fiskerimötet i Lysekil.] 

 
1883-12-21 Genom Kungligt brev stadgas, att ön Skaftöland med Fiskebäckskils och 

Grundsunds kapell samt öarna Jonsborg och Gåsö jämte övriga väster om 
Skaftöland belägna öar, holmar och skär från den 1 maj 1888 skall avsöndras 
från Morlanda församling och utgöra en särskild annexförsamling till 
Morlanda, Skaftö församling. (Arkiv Digital, Skaftö) 

 
./ 


