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Sällskapet Strömstierna – Nyhetsbrev 26 
 
Hej alla, 
 
I dessa alltjämt något osäkra tider hoppas jag att Ni alla orkar hålla distansen fullt ut … 
Nyhetsbrev 26 kommer nu som det första brevet år 2022! 
 
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. N:o 24: 1882-1883. N:o 25: 1884-1886. 
 
Nyhetsbrev 26 innehåller information om händelser i Lysekil åren 1887-1888, men även i 
Bohuslän och Dalsland. Brevet innehåller en hel del om handel och affärsverksamhet samt om 
badgästbesök i Lysekil. Dessutom introduceras telefoni i bland annat Bohuslän och även i 
Lysekil! Därutöver finns ovanlig rättegångsinformation efter en mordbrand i Kyrkvik. 
 
Nyhet 
Sällskapet Strömstierna fyllde alltså 21 år 2021. Men vi är nu snart 22 år och vi hoppas att 
kunna fira dessa 22 år längre fram i år – jag återkommer till Er om tid och plats. 
 
När Ni läser denna Lysekils historia har jag källreferenser till de flesta händelser. Tanken med 
detta är dels att visa var informationen är hämtad, dels att stimulera till mer läsning. Ni kan på 
vår hemsida även hitta en Källförteckning över litteratur som berör Bohuslän och Lysekil. 
 
Nyhetsbrev 14 innehåller en förteckning över Förkortningar. Listan med förkortningar till 
källor och personer kan vara användbar. Några förkortningar kan vara ersatta med klartext! 
 
Om Ni vill kommentera innehållet i denna Lysekils historia är Ni givetvis välkomna! 
Nästa Nyhetsbrev numro 27 kommer att sändas ut till Er i slutet av febuari 2022. 
 
Mvh Per Stenros 
perstenros@gmail.com  
 
./ 

mailto:perstenros@gmail.com
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Lysekils historia 
 
1887 Emigrationen från Sverige når sin kulmen: 50.800 personer, det vill säga 1,9 

procent av rikets folkmängd emigrerar. (STF 1948, sid 55) 
 
1887 Axel Danielsson startar i Malmö tidningen Arbetet. Han är en skarp stilist, 

därför vågar ingen boktryckare i staden trycka tidningen. De första numren 
trycks så i Köpenhamn. 

 
1887 Fiskaren Jens Laursen Vaever i Esbjerg, Danmark, uppfinner snurrevaden för 

att fånga bland annat plattfisk, mest rödspottor. Jens är förmodligen den förste 
fiskaren i världen som fått sin staty rest – den står i Esbjergs parkanläggningar. 
(Ohlmarks, Turist i befriat land, sid 193-194)  

 
1887 Firman Thorburns Söner i Uddevalla ombildas till Thorburns Söners AB med 

ett aktiekapital av 500.000 kronor. (Sveriges äldsta företag, sid 394) 
 
1887 Gånggriften vid Berg, Bokenäs, grävs ut. Den betraktas som en av Sveriges 

märkligaste gravar i sitt slag. Oskar Montelius påpekar att graven troligen 
tillkommit genom påverkan från de brittiska öarna. 

 
 Något senare sker utgrävningen av den märkliga gånggriften vid Häggvall, vid 

hållplatsen på Lysekilsbanan. 
 
1887 Brandpersonalen nyväljs till viss del, bland annat blir handelsbiträdet Pontus 

Lundbom pumpare för spruta nr 2. 
 

Vid samma stämma beslutas att "bergningscorpsen" skall förstärkas, bland 
annat ingår sjökapten Emil Bernhard Lycke. 

 
1887 Olivia Ljunggrens skola för flickor upphör sannolikt detta år. 
 
1887-01-04 ”Vid kommunalstämma i Lysekil 29 december waldes till ordförande i 

stämman konsul G. J. Sundberg och till vice ordförande kapten C. S. 
Lilliehöök. 

 
Ordföranden i kommunalnämnden blef handlanden Fr. Carlson och vice 
ordförande herr C. M. Lindebäck.” (BN 1887-01-04/KJ) 

 
1887-01-11 ”Annons. Lördagen den 15 dennes kl. 10 f. m. låta arfwingarne efter aflidna 

Enkefru Desideria Andersson i Lysekil försälja huset No 31, Gamla 
Strandgatan i Lysekil indelt i 6 rum, 2:ne kök samt källare och wedbod, allt 
under tegeltak, att tillträdas genast, samt diverse lösören af hvarjehanda slag, 
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willkoren tillkännagifwas före utropet. Lysekil den 11 Januari 1887. Lars 
Ödman.” (BN 1887-01-11/KJ) [Anm: Dagens adress är Gamla Strandgatan 42B.] 

 
1887-01-20 Undertecknad får härmed tillkännagifva att jag från och med denna dag har i 

ständigt lager till försäljning af Herr M. Anderssons i Stigen välkända fabriks 
tillverkning af Blå, Svart och Grå helylle Vadmal samt flera sorters helylle 
Filtschalar af olika mönster och storlekar, säljas till fabrikspris. 

 
Dessutom förfärdigas alla sorters Tricot-arbeten för Herrar, Damer och Barn 
eller allt hvad en stickmaskin kan erbjuda; solidt och godt arbete utlofvas och 
moderata priser. Lysekil den 17 Januari 1887. Wilhelmina Tillroth, 
Bansviksgatan n:o 26. (BN 1887-01-20/KJ) [Anm: Dagens adress är Bansviksgatan 37.] 

 
1887-01-29 ”Hus till salu i Lysekil! Huset n:o 1 Färgaregatan, innehållande 4 rum och 2:ne 

kök under tegeltak och i utmärkt godt skick, med tillhörande stora 
uthusbyggnader, allt på rymlig tomt, helt nära torget, säljes särdeles billigt, om 
uppgörelse sker före den 12 nästa Februari. Närmare meddelar undertecknad. 
Lysekil i Januari 1887. Lars Ödman.” (BN 1887-01-20/KJ) [Anm: Dagens adress är 
Färgaregatan 4.] 

 
1887-02-08 ”Ur Lysekils tullkammares berättelse öfwer ortens handel, näringar och 

rörelse samt tullbewakning under förra året meddela wi följande: 
 
Köpingens folkmängd uppgår nu till omkring 2.000 personer. Inflyttningar ske 
fortfarande och nya byggnader uppföras. 
 
Handelsrörelsen är fortfarande liflig, om dock något mindre än föregående år. 
några och tjugo öppna handelsbodar finns inom köpingen och dessutom 
tillkommer under sommaren wid badtiden flera främmande handlare, som hålla 
öppna bodar och göra intrång i härboende köpmäns rörelse. Handtwerkare 
finnas af flerahanda slag. 
 
Inom köpingen drifwes och annan handel, såsom uppköp af spannmål, timmer, 
bräder, plankor, wed och allehanda slags landtmannaprodukter. 
 
Genom uppköp af skarpsill som förädlas till ansjovis, drifwes här en betydlig 
rörelse fabrikationsmässigt, och hundratals äldre och yngre 
samhällsmedlemmar hafwa deraf en god arbetsförtjänst. Då här på kusten icke 
fångas tillräckligt med skarpsill för denna rörelses bedrifvande, så äro flera af 
köpmännen nödsakade att uppköpa skarpsill i Norge och förädla den till 
ansjovis för att kunna tillfredsställa sina kunder. Ansjovisen afsättes till både 
in- och utländska orter. 
 



  
Nyhetsbrev 26 20220126.doc 4 

 

Sillsalteri bedrifwes äfwen ej obetydligt under motsvarande sillfiske, men 
vinsten deraf anses under nuwarande sillfiske, men winsten deraf anses ej 
blifwa stor.- Saltad och torkad fisk uppköpes äfwen och afsättes uppåt landet. 
 
Något storsjöfiske idkas ej af köpingens innewånare, men flera sillwadar finnas 
och med dem har ej obetydligt storsill fångats, men den har stått i lågt pris. 
 
Ett garfweri finnes inom köpingen som bär sig wäl. Stenhuggeri finnes äfwen 
inom köpingen, och i dess närhet finnas flera. På ön Malmö drifwes en större 
stenhuggerirörelse och der finnes äfwen sliperi- och poleringsfabrik. På ön 
Grötö finnes en guanofabrik. 
 
En större badinrättning finnes inom köpingen som mycket bidragit till 
köpingens framåtskridande, och deraf hafwa en stor del af köpingens 
innewånare en god förtjenst. 
 
Många af köpingens innewånare idka fraktfart på utrikes orter, del med egna 
och dels såsom skeppare och besättningsmän på fartyg från andra orter. 
 
Under året har inom köpingen kommit till stånd ett 
brännwinsförsäljningsaktiebolag och man hoppas att köpingens andel i 
förtjensten ej skall blifwa obetydlig. 
 
Inrikestrafiken. 
Till köpingen hafwa under året i inrikes sjöfart ankommit 177 st fartyg och 
båtar om 7.111,58 tons och från köpingen hafwa under året utgått i inrikes 
sjöfart 242 st fartyg och båtar om 8.924,78 tons, dels med och dels utan 
förpassning, men alla försedda med årspass. Dessa fartyg hafwa dels hitfördt 
och dels härifrån affördt allehanda slags handelswaror och 
landtmannaprodukter. 
 
En stor del af tillförseln har äfwen bedrifwits med mindre farkoster under 10 
tons. 
 
Största delen af inrikestrafiken bedrifwes dock med ångfartyg, deraf 7 st under 
året gjordt reguliera turer mellan Göteborg, Strömstad, Uddewalla och 
köpingen och hafwa dessa fartyg anlupit Lysekil 25 á 30 gånger i weckan 
under sommaren samt hitfördt och härifrån affördt allehanda handelsgods och 
passagerare, 50 st årspass äro här utgifne. 
 
Utförseln från och införseln till Lysekil har således warit som förut nämnt är. 
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Inom distriktet har följande strandningar under året inträffat nämligen: 16 maj 
inbergades till trakten af Smögen ett kantrat manlöst fartyg, som sedan befanns 
wara skonerten ”Mazeppa” från Norge, trälastad. Besättningen räddad. 
 
3 dec strandade i närheten af Mollösund swenska briggen ”Electra” på resa från 
England med kol. Besättningen bergad och fartyget wrak. 
 
10 dec strandade i närheten af Smögen swenska ångbåten ”Zephyr”, på resa 
från Stockholm till Norge med styckegods. Besättningen bergad och fartyget 
wrak. 
 
Utrikestrafiken. 
År 1886 hafwa wid Lysekils tullkammare utklarerat 597 fartyg och båtar om 
38.728,75 tons dräktighet. 
 
Tulluppbörd 
Wid Lysekils tullkammare har under året uppburits, 
Af inklarerade fartyg, tull kr.  8:15 
D:o lastpengar  1.511:97 
Fyr- och båtafgift af ångfartyg  912:01 
D:o af segelfartyg  2.179:79 
Af utklarerade fartyg, lastpengar  1.173:44 
Fyr- och båtafgift af ångfartyg  1.858:36 
D:o af segelfartyg  2.481:74 
Inrikes fyr- och båtafgift af ångfartyg  57:35 
Inrikes fyr- och båtafgift af segelfartyg  158:59 
Summa uppbörd kr.  10.341:40 
 
Tullbevakningen. 
Wid Lysekils tullkammare utgöres af en waktmästare och 3:ne roddare, som 
wäl för närwarande kan anses tillräckligt. 
 
Kustbewakningen inom distriktet utgöres af en kustsergant och 3:ne kustwakter 
samt 12 kustroddare dessa äro ändamålsenligt posterade wid Käringön, 
Mollösund, Gullholmen och Grafvarne och anses för närwarande tillräckliga.” 
(BN 1887-02-08/KJ) 
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1887-02-11 Härmed har jag äran tillkännagiva att min finaste ”Hushålls-Ansjovis”, inlagd 

på det mest omsorgsfulla sätt, efter en ny metod och särdeles mycket omtyckt, 
försäljes i Göteborg endast hos Herrar Wickman & Stillström. 

 Lysekil i februari 1887. Magnus Radhe. (Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning 1887-
02-11 via Rustan Gandvik) 

 
1887-02-12 ”Annons. Alla de, som uti kapten A. Stenströms i Lysekil konkurs hafva 

bevakade, till betalning godkända fordringar, ega att hos undertecknad den 16 
dennes kl. 12 p. d. lyfta hälften af det nu fastställda ackordet med 25 %. De 
som så önska kunna jemväl vid samma tillfälle få lyfta återstående 25 % emot 
afdrag af 1½ % förskottsränta. Fordringsbevisen böra medhafwas. Lysekil den 
10 Februari 1887. Lars Ödman.” (BN 1887-02-12/KJ) 

 
1887-02-15 ”Annons. Hus till salu i Lysekil. Uti 2-våningshuset n:o 70, beläget uti södra 

delen af Strandgatan i Lysekil finnes att hyra 4 rum och kök i öfra våningen 
med balkong, samt 2 rum och andel i kök uti undra våningen, med fri ingång 
från gången. Allt kan tillträdas genast. Andel i källare och vedbod följer. 
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Huset har mycket vackert läge åt gatan. Upplysningar lemnas och förfrågningar 
kan göras och besvaras av Vinhandlaren J. Johansson.” (BN 1887-02-15/KJ) [Anm: 
Dagens adress är Gamla Strandgatan 6.] 

 
1887-02-24 ”Borgenärerna i E. L. Zimmermans urarfva konkurs kallas till sammanträde å 

undertecknads kontor Fredagen den 4 Mars 1887 kl. 12 midd. För 
bestämmande af arvode till gode- och sysslomännen. Lysekil den 21 Febr. 
1887. Magnus Radhe, god man.” (BN 1887-02-24/KJ) 

 
1887-02-26 ”Hus till salu i Lysekil. Huset n:o 2 Färgaregatan, har ett fördelaktigt läge, nära 

torget, säljes billigt af fotograf M. Jacobsson.” (BN 1887-02-26/KJ) [Anm: Dagens 
adress är Färgaregatan 3.] 

 
1887-03-03 ”Hus till salu. Huset n:r 15, Skottgränd i Lysekil med rymlig tomt, indelt i 4 

rum och kök på undra botten samt 2:ne öfwerrum, nytt nymåladt och i utmärkt 
skick, äfwensom källare och nya uthus, försäljes under hand med så rymliga 
betalningsvillkor som önskas, mot god säkerhet, om anmälan göres före den 15 
Mars. Skulle köp ej komma till stånd uthyres detsamma. 

 
Spekulant hänvände sig för öfrigt till undertecknad om närmare upplysningar. 
Lysekil & Skal den 26 feb. 1887. Gust. Andersson.” (BN 1887-03-03/KJ) [Anm: 
Dagens adress är Stengatan 29.] 

 
1887-03-03 ”Genom frivillig auktion, som på stället förrättas den 12 mars kl. 12 p. d. 

försäljes tillfölje af egarens afflyttning, huset n:o 23, Kyrkviks Bergsgata här i 
Köpingen. Detta hus, som med sitt läge nära Badhusgården är särdeles 
fördelaktigt för uthyrning till badgäster, är alldeles nytt, färdigbyggt sistlidne 
år, särdeles omsorgsfullt inredt, brädfodrat och målat, indelt i 3 rum, kök och 
tambur i nedra wåningen med tillhörande veranda, 2 rum och wind i öfra samt 
1 rum, kök med bakugn och hushållskällare i källarvåningen, allt under 
tegeltak. Om så önskas kan köparen jemväl få öfvertaga det i huset warande 
nya goda möblemanget. Betalningswillkoren kunna mot godkänd säkerhet 
lämpas efter köparens önskan. Lysekil den 23 februari 1887. Lars Ödman.” (BN 
1887-03-03/KJ) [Anm: Dagens adress är Bergsgatan 23.] 

 
1887-03-08 ”Annons. Genom frivillig auktion som på stället förrättas Fredagen den 18 

dennes kl. 12 å dagen, låter herr S. L. Kjellberg genom tilltänkt afflyttning från 
stället försälja sitt vid Kungsgatan och stora torget i Lysekil belägna 
boningshus No 35, indelt i handelsbod med kontor, 4 rum och kök, jemte 1 
större bleckslageriverkstad och källare, 2 vindsrum, äfwen som flere större 
garderober. Smedja med filwerkstad, magasin och wedbodar, stallbyggnad med 
wagnbod, foderränne, swinhus och wisthus. 
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Lägenheten med rymlig tomt är särdeles wäl belägen för handel och handtwerk 
som jemwäl i många år der bedrifwits. 

 
Betalnings- och öfrige willkoren tillkännagifwas före utropet. Lysekil och Skal 
den 4 mars 1887. Gust. Andersson.” (BN 1887-03-08/KJ) [Anm: Dagens adress är 
Kungsgatan 38.] 

 
1887-03-12 ”Genom friwillig auktion som på stället förrättas den 29 dennes kl. 1 e.m. 

försäljes för egarens räkning husen n:r 12 o 13 Landsvägsgatan i Lysekil, neml; 
ett boningshus indelt i 3 rum, kök, tambur, källare och wind, under tegeltak, 
brädfordrat och måladt, samt ett hus indelt i 2 rum och kök, täckt med 
preparerad spån, sammanbygdt med en magasinsbyggnad täckte med 
asfaltpapp på bräder. Husen kunna säljas antingen tillsammans eller hwart för 
sig. På tomterna, som äro ganska rymliga, finnes arrendekontrakt för längre tid. 
Betalningsvillkoren lämpas efter köparens önskan mot godkänd säkerhet. 
Lysekil den 9 mars 1887. E. a. Lars Ödman.” (BN 1887-03-12/KJ) [Anm: Dagens 
adress är Landsvägsgatan 12.] 

 
1887-03-15 ”Annons, Genom fördelaktigt inköp försäljes: 

Ylle-Filtschalar, 
Fårull, 
Bomullsväfnader, 
Bomullgarn, 
Victoriagarn, 
Kaffe, 
Socker, 
Sammanmalet Rågmjöl, 
Rågsikt, 
Hvetemjöl, 
Till billigaste pris hos A. G. Bergfalk, Lysekil, 
OBS. För vinnande af utrymme säljes mjölet billigast säckvis.” 

 (BN 1887-03-15/KJ) 
 
1887-03-19 ”Annons. Makrillgarn till salu af Itzehoe välkända och utmärkta fabrikat hos 

Benj. G. Mollén & Co. Lysekil.” (BN 1887-03-19/KJ) 
 
1887-03-24 ”Annons. Genom offentlig auktion, som på stället förrättas Onsdagen den 13 

nästa April kl. 12 å dagen, låter C. A. Mattsson till den högstbjudande försälja 
sin wid Kungsgatan i Lysekil belägna handelslägenhet på rymlig friköpt tomt. 
Tvåwåningshuset n:o 46 med rymlig handelsbod och kontor samt packbodar på 
undra botten, 4 rum, kök och tambur ofwanpå och i windsrum, äfwensom 
källare under byggnaden. 2:ne mindre boningshus, det ena med 2 rum och kök, 
det andra med 1 rum och kök, 1 magasinsbyggnad och 1 stallbyggnad. 
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Husen som äro i gott skick försäljas antingen tillsammans eller om så önskas, 
de mindre boningshusen särskildt. 

 
Till underlättande af köpet finnes stående lån å husen 5.000 kronor som af 
köparen kan få öfvertagas. Wid samma tillfälle försäljes 1 häst och 1/12:del i 1 
större sillwad med tillhörande andel i båtar. 

 
Öfriga willkoren tillkännagifwas före utropet. Lysekil & Skal den 21 mars 
1887. Efter anmodan. Gust. Andersson.” (BN 1887-03-24/KJ) [Anm: Dagens adress är 
Kungsgatan 55.] 

 
1887-03-24 ”Annons. Genom offentlig auktion, som förrättas i Lysekil Tisdagen den 29 

dennes kl. 12 å dagen, kommer till den högstbjudande att försäljas huset n:o 15, 
beläget i Skottgränd. 

 
Huset, som är nytt, nymåladt och i utmärkt skick, på rymlig tomt, indelt i 4 rum 
och kök på undra botten samt 2:neöfwerrum och nya uthus, försäljes med så 
rymliga betalningswillkor, som önskas, mot god säkerhet. Widare underrättas 
före auktionens början. Lysekil & Skal den 21 mars 1887. Gust. Andersson.” 
(BN 1887-03-24/KJ) [Anm: Dagens adress är Stengatan 29.] 

 
1887-03-29 ”Tullmöte i Lysekil. På talrikt besökt stämma i dag utsågs enhälligt kaptenen 

och riddaren Lilliehöök, frihandelsvän, till ortens riksdagskandidat.” (BN 1887-
03-29/KJ) 

 
1887-04-12 Hälsovårdsnämnden framställer förslag om anställandet av två sjuksköterskor i 

köpingen. Förslaget behandlas vid extra stämma den 12 april 1887. Doktor Per 
Fredrik Landelius framhåller nyttan och nödvändigheten av att det inom 
köpingen finns tillgång till sjuksköterskor. Stämman ger i uppdrag till 
Hälsovårdsnämnden att utarbeta reglemente och förslag över kostnader för 
tvenne fruntimmers utbildning till sjuksköterskor och deras avlöning samt 
underställa stämman förslagen. 

 
På aprilstämman behandlas även frågan om byggandet av en 
filtreringsanläggning samt ordnandet av vattendammarna till en kostnad av 
6.200 kronor. Stämman beslutar uppdraga åt kommunalnämnden att snarast 
möjligt låta verkställa de arbeten som kostnadsförslaget tar upp och så vitt 
möjligt undvika daglöner utan helst ackord eller entreprenad. Man beslutar 
även att inhägna vattendammarna med ett lämpligt stängsel. 

 
Sista ärendet på denna stämma är frågan om brännvinsförsäljning inom Lyse 
kommun. Stämman anser att då försäljningen kommer att försiggå i Lysekils 
omedelbara närhet, densamma kommer att ha mycket menliga följder för 
köpingen såväl uti moraliskt som ekonomiskt hänseende, utan att den kan 
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synas medföra nämnvärd fördel för Lyse socken. Sålunda inseende vikten av 
att denna handel inte kommer till stånd, uppdras åt kapten Clas Sixten 
Lilliehöök att nedresa till Göteborg för att bevaka köpingens intressen i detta 
fall och medverka till att Lysekil får tillfälle att yttra sig i ärendet. (PK, 1887) 

 
1887-04-14 ”Sammanträde. Borgenärerna i Handelsbokhållaren Birger Olssons 

konkursmassa, behagade sammanträda å Bohus Läns Enskilda Banks 
afdelningskontor härstädes Onsdagen den 27 dennes kl. 1 e. m. att granska 
förslaget till slututdelning i nämnde konkursmassa. Lysekil den 12 April 1887. 
Konkursförvaltningen.” (BN 1887-04-14/KJ) 

 
1887-04-14 ”Auktion. Genom offentlig auktion som förrättas å stället Lördagen den 7 

nästkommande Maj kl. 11 f.m. försäljes till den högstbjudande huset n:o 30 
Öfre Kyrkewiks Bergsgatan i Lysekils köping. 

 
Huset som är omkring 10 år gammalt och beläget å friköpt tomt, samt har 
härlig utsikt åt stora segelleden, är uppfört af timmer, brädbeklädt och för 3 år 
sedan nymåladt, både inom och utom samt å twå sidor försedt en rymlig och 
wäl anrättade veranda. Det är täckt delvis med spån och delwis ned asfaltpapp 
samt innehåller å nedre botten twå lägenheter, den ena bestående af 4 rum och 
kök och den andra af 1 rum och kök, samt å öfre botten 3 rum och kök, 
warande rummen nytapetserade för tre år sedan. Derjemte finnes rymlig källare 
och wedbod samt öfriga nödiga uthus. 

 
Med huset följer 14 års besittningstätt till en mindre trädgård om 415 
qvadratalnar, hwarför årligen erlägges en tomtskatt af 8 kr. 30 öre. 

 
Betalningsvillkoren äro de fördelaktigaste. Närmare upplysningar meddelas af 
undertecknad. Lysekil den 9 April 1887. Sven Ljunggren, v. häradshöfding.” 
(BN 1887-04-14/KJ) [Anm: Dagens adress är Rösgatan 1.] 

 
1887-04-14 ”Annons. Fredagen den 22 dennes kl. 12 på dagen kommer att för Lysekils 

kommuns räkning på offentlig auktion försäljas, huset n:o 4 Rosviksberg 
härstädes, huset som har ett wackert läge med fri utsikt öfwer Gullmarsfjorden, 
är uppfördt af timmer under tegeltak, och indelt i 3 rum och kök, deraf dock ett 
rum är oinredt. Betalningsvillkoren lämpas efter köparens önskan emot 
godkänd säkerhet. Lysekil den 9 April 1887. Lars Ödman.” (BN 1887-04-14/KJ) 
[Anm: Dagens adress är Gullmarsgatan 16.] 

 
1887-04-19 ”Annons. Pass på köp. Undertecknad försäljer till billigt pris prima sågat 

Ekvirke passande till Båtbyggnad. Lysekil den 16 April 1887. C. L. Mattsson.” 
(BN 1887-04-19/KJ) 
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1887-04-19 ”Fredagen den 22 dennes kl. 12 på dagen kommer att för Lysekils kommuns 
räkning på offentlig auktion försäljas, huset n:o 4 Rosviksberg härstädes; huset 
som har ett wackert läge med fri utsigt öfwer Gullmarsfjorden, är uppfördt af 
timmer under tegeltak, och indelt i 3 rum och kök deraf dock ett rum är oinredt. 
Betalningsvillkoren lämpas efter köparens önskan emot godkänd säkerhet. 
Lysekil den 9 April. Lars Ödman.” (BN 1887-04-19/KJ) [Anm: Dagens adress är 
Gullmarsgatan 16.] 

 
1887-04-19 ”Annons. Huset N:o 12, Landsvägsgatan i Lysekil, innehållande 3 rum, kök, 

källare och vind tillhörande trädgårdsland, uthyres billigt, på längre eller 
kortare tid, om snar anmälan sker hos undertecknad. Lysekil den 13 April 
1887. Lars Ödman.” (BN 1887-04-19/KJ) [Anm: Dagens adress är Landsvägsgatan 12.] 

 
1887-04-21 ”Genom offentlig auktion som förrättas å stället Lördagen den 7 

nästkommande Maj kl. 11 f. m. försäljes till den högstbjudande huset n;o 30 
Öfre Kyrkowiks bergsgatan i Lysekils köping. 

 
Huset, som är omkring 10 år gammalt och beläget å friköpt tomt, samt har 
härlig utsigt åt stora segelleden, är uppfördt af timmer, brädbeklädt och för 3 år 
sedan nymåladt både inom och utom samt å twå sidor försedt med en rymlig 
och wäl anrättad veranda. Det är täckt delvis med spån och delvis med 
asfaltpapp samt innehåller å nedre botten twå lägenheter, den ena bestående af 
4 rum och kök och den andra af 1 rum och kök, samt å öfre botten 3 rum och 
kök, warande rummen nytapetserade för tre år sedan. Derjemte finnes rymlig 
källare och wedbod samt öfriga nödiga uthus. 

 
Med huset följer 14 års besittningsrätt till en mindre trädgård om 415 
qvadratalnar, hwarför årligen erlägges en tomtskatt af 8 kr 30 öre. 
Betalningswillkoren äro de fördelaktigaste. Närmare upplysningar meddelas af 
undertecknad. Lysekil den 9 April 1887. Sven Ljunggren, v. häradshöfding.” 
(BN 1887-04-21/KJ) [Anm: Dagens adress är Rösgatan 1.] 

 
1887-04-23 ”Annons. Eldfast sten och tegelsten till salu för billigt pris hos Z. H. Thelén i 

Lysekil.” (BN 1887-04-23/KJ) 
 
1887-04-23 ”Auktion å Ångslup! Torsdagen den 28 dennes kl. 12 p. d. försäljes 

owillkorligen genom offentlig auktion i Lysekil, här hemmahörande, för 
närwarande på land upptagne Ångslupen ”Alf”. Denna wackra ångbåt är byggd 
på Wilhelmsbergs mek. verkstad 1884, har tre hästkrafters ångmaskin, 
berättigad att föra 40 passagerare, har ganska wacker konstruktion, är 
snabbgående med liten kolåtgång, och är för öfrigt i utmärkt gått skick. Lysekil 
den 13 April 1887. Lars Ödman.” (BN 1887-04-23/KJ) 
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1887-04-26 ”Annons. Tillkännagifves att vår innerligt älskade dotter ELLEN AUGUSTA, 
född den 22 maj 1880, stilla afled i Lysekil den 24 April 1887, djupt sörjd af 
oss, syskon och anhöriga. Augusta Lilliehöök född Haij, C. S. Lilliehöök.” (BN 
1887-04-26/KJ) 

 
1887-04-26 ”Annons. Att vår innerligt älskade son Carl August Elof fridfullt afsomnade i 

dag i en ålder af 4 månader och 14 dagar, varder härmed för slägt och vänner 
tillkännagifvet. Lysekil den 22 April 1887. Clara Lysell, född Nordvall, August 
Lysell.” (BN 1887-04-26/KJ) 

 
1887-05-03 ”OBS! Lysekil OBS! 

Som jag efter min aflidne man källarmästaren O. Gjötberg fortsätter 
Restaurationsrörelsen å Hotell Lysekil, får jag härmed vördsammast anbefalla 
sig i ärade badgästers, resandes och öfriga besökandes fortfarande bevågenhet 
och hågkomst. 

 
Rum med inackordering från 2 kr 50 öre pr dag. Spisgäster pr månad eller 
kortare tid. Middagar och supéer i enskilda rum med verandor, då piano äfven 
kan erhållas, allt till billiga, bestämda priser.  

 
Hotellets vaktmästare finnes alltid vid ångbåtarnes ankomst. Lysekil i April 
1887. Lotten Gjötberg.” (BN 1887-05-03/KJ) [Anm: Dagens adress är Kungsgatan 15.] 

 
1887-05-03 ”Handlanden Otto Birger Jonsson i Lysekil har inställt sina betalningar.” (BN 

1887-05-03/KJ) 
 
1887-05-03 ”Auktion. Såwida huset N:o 30 Kyrkvik, tillhörigt S. Anderssons 

konkursmassa på annonserade auktionen den 7:de dennes blifver försåldt, 
kommer att wid samma tillfälle jemwäl på offentlig auktion försäljas alle i 
sagde hus befintliga möbler af alla brukliga slag, större delen fina och nästan 
nya, samt gardiner och cornischer m.m. Lysekil den 2 Maj 1887. Lars Ödman.” 
(BN 1887-05-03/KJ) [Anm: Dagens adress är Rösgatan 1.] 

 
1887-05-05 ”Annons. Trolofvade. Carl Olsson, Julia Nordvall, Lysekil. Delgifves endast på 

detta sätt.” (BN 1887-05-05/KJ) 
 
1887-05-10 ”Annons. Skodon! Tillkännagifves att under denna och nästkommande månad 

realiseras ett väl sorteradt lager af skodon til enormt billiga priser. Z. H. Thelén 
i Lysekil.” (BN 1887-05-10/KJ) 

 
1887-05-10 ”Gatstenshuggare. Ett 20-tal nyktra ordentliga samt vanda gatstensslagare 

erhålla varaktigt arbete vid Lysekils Stenhuggeri. Magnus Radhe.” (BN 1887-05-
10/KJ) 
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1887-05-21 ”Trolofvade. Viktor Mollén, Lysekil, Hilma Hummel, Göteborg.” (BN 1887-05-
21/KJ) 

 
1887-05-26 ”Annons. Undertecknade, antaga till platsagentur för Lysekil och dess 

omgifning af några de mest framstående firmor i Göteborg upptagna order å 
följande artiklar till dagens billigaste noteringar: Kaffe, d:o Surogater, Alla 
slags Specerier, Amerikanskt fläsk, Alla slags oljor såsom Vanlig Fotogen, 
Kristall D:o, Rysk Nobel D:o, Lin- och Bomoljor, Klöverfrö, Timotejfrö, 
Lyneburgersalt, Arachidkakor, Rapskakor, Linfrökakor, Linfrömjöl, 
Fotogénlampor, Glas & Vekar, Såpa, Tvåler, Lutpulver etc. etc. 

 
Uppköper tomma felfria Fotogén- och Gasoljefat till dagens högsta priser. 
Benj. G. Mollén & Co. Lysekil.” (BN 1887-05-26/KJ) 

 
1887-05-31 ”Jernvägsförslaget Lysekil – Frändefors. Fredagen 20 maj bifölls i statsrådet 

interimsstyrelsens för nämnde projekterade järnväg ansökan om ytterligare 
anstånd med depositionen af föreskrifne 75.000 kronor såsom säkerhet för 
Lysekil – Frändeforsbanans anläggning.” (BN 1887-05-31/KJ) 

 
1887-06-04 ”Annons. Handelslägenhet att hyra!! Uti min bazar vid Kungsgatan, finnes en 

bod att få hyra antingen för badsäsongen eller pr år. reflekterande hänvände sig 
till undertecknad. Lysekil den 1 Juni 1887. A. H. Lycke.” (BN 1887-06-04/KJ) 

 
1887-06-07 ”Borgenärerna i handlande O. B. Jonssons i Lysekil konkurs erinras om 

sammanträdet derstädes å konsul Aug. Lysells kontor den 10 Juni kl. 5 e.m.” 
(BN 1887-06-07/KJ) 

 
1887-06-11 ”Annons. Invigning af missionshuset i Lysekil. 

Som Smögens Missionsförening köpt ett hus af Handlanden Herr A. G. 
Bergfalk i Lysekil, och detta nu är inredt och färdigt till sitt afsedda ändamål, 
så kommer detta att invigas Söndagen den 19 Juni med början kl. 10 f.m. 
hvartill allmänheten vänligt inbjudes. Flera predikanter närvara. Å Smögens 
Missionsförenings vägnar. STYRELSEN.” (BN 1887-06-11/KJ) 

 
1887-06-16 ”Annons. Att vår älskade dotter Henriette, efter ett långvarigt lidande stilla 

afled, härstädes sistlidne Torsdag efter en lefnad af 26 år, 4 månader och 18 
dagar, sörjd och saknad af oss samt af sin på utrikes resa stadde man H. E. 
Wallin, varder härmed för slägt och vänner tillkännagifvet. Lysekil den 13 Juni 
1887. Katharina och H. J. Johansson.” (BN 1887-06-16/KJ) 

 
1887-06-23 ”Anmälde brunns- och badgäster i Lysekil: 

Herr Ernst Suber, 
Stud. S. Svalander, 
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Herr o fru B. Weinberg, 
Fröken Weinberg, 
Gymnastiklärare C. A. Lundgren m. fam. 
Doktorinnan Ida Westman, 
Fröken Sigrid och Elin Westman, alla från Göteborg, 
Med. kand. A. Hiller, 
Fröken Willis Dahlström, 
Pastor Olof Månsson, 
Amanuens O. Falk, 
Possessionat Selenius, 
Grosshandl. Wilh. Bünsow, 
Prof. G. W. Sjöstedt, 
Apotekare E. Göransson, 
Frk. Jenny Thydén, 
Grossh. Rudolf Carlsson, 
Grossh. J. H. Scharp, 
Fru Clara Scharp och 
Fröken Ida Kalling, alla från Stockholm, 
Jernh. Gust. Svensson, Lindesberg, 
Med. d:r A. Bergstrand från Malmö, 
Löjt. Ph. Bersch från Skåne, 
Telegrafist Anna Dahlström från Hvetlanda, 
Possessionat C. E. Lindahl från Ludvika, 
Handl. A. Johansson från Hvetlanda, 
Fru N. Gullström m son, Vermland, 
Landtbr. L. E. Johansson, Vestmanland, 
Baron D. A. Stierncrona, Stjernarp, 
Kapt. Joh. Wilh. Strandberg, Östergötland, 
Jur. stud. Richard Nathorst, Lund, 
Landskamrer J. O. Högström m. fam., Örebro, 
Guvernant Hildegard Andersson, Morlanda, 
Fru H. C. Tottie, Forsbacka, 
Tunnbindare J. Olsson, Trollhättan, 
Källarmäst. David Andersson, Mariestad, 
D:r Phil, 
H. Wänerman, Linköping, 
Landtbr. A. Hansson, Skredsvik, 
Lärov.-adj. Aug Bystedt, Sundsvall, 
Jur stud. Fredr. Björkman, Lund, 
Landtbr. A. T. Andersson, Foss, 
Possessionat Carl Sirén, Vermland, 
Fru Emelie Carlsson m. 2:ne döttrar, Kalmar, 
Kamrer C. O. Lindholm och fru 
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A. Lindholm, Venersborg, 
Till 20 Juni anmälde 66.” 
(BN 1887-06-23/KJ) 

 
1887-06-25 ”Annons. Att den högste efter sitt allvisa råd behagat efter ett längre lidande, i 

dag kl. 3 f. m. genom en stilla död hädankalla min älskade man, Sjökaptenen J. 
P. Johansson, i en ålder af 45 år, 2 månader och 8 dagar, djupt sörjd och 
begråten af mig, tvenne barn, syskon och öfriga slägtingar samt många vänner, 
är det min sorgliga plikt tillkännagifva. Lysekil den 24 Juni 1887. Amalia 
Johansson.” (BN 1887-06-25/KJ) 

 

 
 
1887 En månskensstudie över Södra hamnen i Lysekil med havsbadet i fonden. 

Skorstenen som syns i bebyggelsesilhuetten tillhör varmbadhuset. Tornet ingår 
i det då alldeles nybyggda societetshuset. Från Gullmarsfjorden stävar en 
kustångare med tänd topplanterna in mot hamnen. Oljemålning av Alfred 
Wahlberg. Göteborgs Konstmuseum. (Allhem. Bohuslän, sid 164-165) 
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1887 Panorama över Norra hamnen, taget från Flaggberget. (Foto: Malcolm Jacobsson, 

n:r 101) 
 

 
 
1887 Fotografiet visar Bansviks badhus samt några av husen i norra delen av 

Gamlestan. 



  
Nyhetsbrev 26 20220126.doc 17 

 

 Längst till vänster i bild skymtar en liten del av Fruntimmersbassängen, se 
utklippet ur kartan över Lysekil från 1895 cirka. (I kommande Nyhetsbrev) 

 Till vänster ses Bansviksgatan och till höger Gamla Strandgatan. 
Överst till vänster ses huset på Bansviksgatan 51. Bakom Bansviksgatan 51 
och till höger skymtar en del av huset på Bansviksgatan 49. 

 Till höger ses huset på Gamla Strandgatan 64. (Foto: Malcolm Jacobsson, n:r 27) 
 
1887-07-02 Anmälde brunns- och badgäster i Lysekil: 

Från 21-28 juni. 
Fru Paulina Höglund m. 2 döttrar, 
Frkn. Carolina Börjesson, 
Frkn. Hilma Hummel, 
Fru Emma Anron m. familj, 
Grosshandl. Leopold Abrahamsson m. 2 döttrar.  
Georg Murray, Göteborg, 
Kapten C. Axel Odelberg, 
Artist Axel Kulla, 
Fru Hulda Labatt m. fam. 
Assessor David von Heijnes m. fru, 
Sekreteraren i statskontoret Carl Kinberg, 
Kapellmästare Anders Hallén, 
Bankokommisarie R. G. Murray, 
Frkn. Augusta Ågren, 
Doktorinnan Therese Bergh, 
Frkn. Ellen Bergh, 
Frkn. Gertrud Bergh, 
Frk. Lillie Bergh, från Stockholm, 
Tjensteman O. von Wolcker, Flen, 
Kronolänsman Rud. E. Bergström, Kullen, Vänersborg, 
Handl. Axel Bergström, Nyköping, 
Konsul C. Hjort m. fru, Malmö, 
Häradshöfd. C. Gyllenbåge m. fru, Södermanland, 
Fru Nathalia Berggren, 
Frkn. Agda Berggren, 
Fru Frida Bohm från Sundsvall, 
Kammarherren, grefve G. Hamilton,  
Grefvinnan M. Hamilton, 
Frkn. Charlotte Hamilton, 
Grefve Carl Gustaf Hamilton, 
Grefve Axel Hamilton, 
Grefve Adolf Hanulten, Örebro, 
Handl. Emil Beckers, Helsingborg, 
v. konsul V. E. Mollén, Lysekil, 
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kontorschef B. O. Hilleström från Gefle, 
fru Emma Brännström, 
frk. Olga Brännström, 
fr. Magda Brännström, Skellefteå, 
frk. Lisen Strettenberg, Linköping, 
herr Julius Hasslöf från Lyse, 
häradshöfd. L. Adler, från Malmö, 
landtbr. A. Hasslöf från Lyse, 
läderhandl. C. B. Carlmark från Säffle, 
landtbrukaren G. B. Staël v. Holstein, 
B. G. Hammar från Halland, 
Friherrinnorna A. Palmstierna, 
L. Leuhusen från Södermanland, 
Ingeniör S. Åstrand från Jönköping, 
Borgm. Wilhelm Palmgren från Jönköping, 
Herr J. G. C. Gintselke från Ystad, 
Handl. J. P. Ohlsson, Malmö, 
D:r W. Baggenstedt m fru från Hjo,  
S:ma 138.” 
(BN 1887-07-02/KJ) 

 
1887-07-09 ”Anmälde brunns- och badgäster. I Lysekil. Stora badhuset. 

Öfverstelöjtnant L. Reuterskiöld med familj, 
Hr Steflan Groms, 
Grosshandl. Adolf Aaron,  
Komminister David Davidsson, 
Grosshandl. J. A. Bredberg, 
Fru Marie Bredberg och 
Fröken Elin Bredberg alla från Göteborg, 
Fil. doktor N. U. Nilsson, 
Dir. P. J. Fagerström m fru, 
Fru Amelie Silfversparre, 
Fröken Lina Nordvall, 
Grosshandl. Knut Söderström, 
Justitierådet C. Hernmarck med familj., 
Fru W. Lindberg, 
Fröken Gerda Lindberg, 
Fröken Annie Thavenius, 
Professorskan E. Rogberg, 
Frk. Mathilda Rogberg, 
Frk. Lotten Rogberg, 
Frk. Elisabet Rogberg, 
Kand. C. Rogberg, 
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Fru Ludvika Lundberg, 
Bankdir. G. Gihl m. fam. 
Frk Frida Hallström, 
Fru Marie Rothlieb, 
Kontorsskrifvare Fredrik Dahlgren, 
Professorskan C. Wittrock, 
Fru A. Palme, 
Fru Ch. Clason, 
Fru P. Nordenström, alla från Stockholm, 
F. d. landssekr. C. J. Cygnaeus med fam. Från Umeå, 
Postmästare J. A. Peterson med fam från Venersborg, 
Prosten J. O. Geijer från Frändefors, 
Frkn. Erika Göthlin från Vermland, 
Doktorinnan M.Fineman från Upsala, 
Fru L. Lindberg från Kolsva, 
Frk. O. Bergström, 
Frk. Ida Jansson från Östergötland, 
Possessionat A. Ekelind med fru 
Frk. Eklind från Vestergötland, 
Sergant C. Nordenfeldt från Vermland, 
Bankdir. E. Berggren m dotter från Sundsvall, 
Grosshandl. L. J. Samzelius från Falköping,  
Brukspatron C. Adelsköld, Engsbo, 
Gymnast Anna Berglund från Vestergötland, 
Folkskollärare O. E. Udén från Qville, 
Kand. G. Luth från Upsala, 
Landskamrer Axel Andersson från Vermland, 
K. J. Olsson från Venersborg, 
Fru Linda Stridsberg och 
Frk. Signe Stridsberg från Trollhättan, 
Tullförv. Oscar Mörne m fru och 
Skoleleven Arvid Mörne från Finland, 
Skådespelare J. Fröberg från Upsala, 
Frk. O. Hansén från Kristiania, 
Fru Jenny Hammarström från Kristinehamn, 
Frk. Von Villebrand från Finland,  
Inspektor J. F. Rodling från Sundsvall,  
köpman Henrik Lindberg, Paris,  
frk. Emma Persson,  
Elsa och Signe Trotsig, 
Hedvig Lind, från Kristinehamn, 
Häradsskifv. Dan Sjösten från Lund, 
Järnvägsbokhåll. E. Rockling från Kristinehamn, 
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v. häradshöfd. Hj. Nehrman och 
hofrättsnotarie Emil Schultz från Eksjö, 
seminarierektor H. Åkerblom m. fru, från Falun, 
banmästare E. Magnusson från Tibro, 
fru E. Rydvall från Upsala,  
fru E. Sahlén, 
frk. Theres Bagge, 
redaktör S V Bagge, 
e. o. hofrättsnotarie Rickard Bagge, Venersborg, 
summa 243. 
 
Bansvik, 
Frk Albertina Johansson, Töreboda, 
Frk. Julia Olsson och 
Selma Carlsson från Malmön, 
Lärov. Adj. J. F. Westerlund, Upsala, 
Kapten Carl Lycke, Bohuslän, 
Handl. A. Lundberg, Jönköping,  
Med. kand. C. A. Carlsson, Stockholm, 
Frk. Lotten Hallgren, 
Frk Wikström från Bohuslän, 
Doktor Wännerman, Linköping, 
Kapten Öhnberg med fru, Lysekil, 
Fru Christina Eggertz, Östergötland, 
Frk. Hanna Holmgren, Linköping, 
Lantbruk. Gustaf Andersson, Skal, 
Landtbr. Th. Pettersson med dotter, Östergötland, 
Fru Anna Mattsson, 
Sjöman Anton Unger från Bohuslän,  
Fru Bergman, 
Frk. Julia Bergman, Jönköping, 
Fr. A. Carlsson, Östergötland, 
Fru Pauline Ericsson, Bohuslän,  
hr Arv. Carlsson, 
jordbrukare C. J. Carlsson, 
A. Holmgren, Östergötland, 
Fru L. Schiller, Lysekil, 
Fru M. Blomqvist, Göteborg, 
Hr C. Hansson, Lysekil, 
Handl. L. W. Gustafsson och 
Fru Laura Lycke från Bohuslän, 
Fil. d:r Carl Berglund från Sala.” 
(BN 1887-07-09/KJ) 
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1887-07-09 En obetydlig notis om Murrays villa finns i Svenska Dagbladet. Den ingår i ett 

"Brev från Lysekil" skrivet av signaturen C.S.W. (1887-07-09 Svenska Dagbladet via 
Rustan Gandvik) 

 
1887-07-14 ”Anmälde brunns- och badgäster. I Lysekil. Stora Badhuset. 

Byggmästare A. Krüger, 
Grosshandl. Claes Johansson med fru, 
Fröken Annie Hult, 
Arvid Mark, 
Conrad Mark,  
Handl. C. V. Helander med fru, 
Grosshandl. Alfred Heyman med familj, 
Handl. C. H. Almroth från Göteborg, 
Lektor R. Collin från Umeå, 
v. häradsh. C. V. Kjellin, Jönköping, 
frk Anna och Mimi Aamudt från Kristiania, 
fru Augusta Flohr, 
frk. Anna Flohr och 
grosshandl. A. E. Wavinsky med fru från Stockholm, 
prinsessa Hovansky från S:t Petersburg, 
fru Clara Block, 
brukspatron C. D. von Schinkel och  
studerande David von Schinkel och 
studerande David von Schinkel från Stockholm, 
friherre E. Haij med dotter från Onsjö, 
fabriksidkare Johan Linderoth, 
kontorsskrivare Hugo Wassberg och 
f. d. bibliotikarie A. Lichtenberg från Stockholm, 
major C. M. Virgin och  
fröken A. Bagge, Sköfde,  
protokollssekreteraren M. Zethélius från Stockholm, 
fabriksidkare A. F. Carlsson med fru från Venersborg, 
fröken Terese Westerdahl från Dal, 
tandläkarex Oscar Öster från Kristianstad, 
f. d. amerikanska ministern W. E. Thomas från Amerika, 
godsegare M. Breithaupt-Meyer med fru från Rånnum, 
v. häradshöfd. C. Boeman med familj, 



  
Nyhetsbrev 26 20220126.doc 22 

 

grossh. Axel Abrahamsson med familj och 
Edv. Saul, 
Fröknarna Amelie, Emma och Tora Saul från Stockholm, 
Kapten C. A. Gyllenbåge från Sköfde, 
Fru Mathilda Söderberg från Jönköping, 
Löjtnant Johan Flohr från Stockholm, 
Fröken Jenny och Hilda Åkerlund från Borås, 
Professor Fredrik Petersen med fru från Kristiania, 
Aktuarie Erland Zethrin från Stockholm, 
Klädesfabrikör Herman Wahren och 
Doktorinnan Agda von Unge, Norrköping, 
Kassör Hugo Lindqvist och 
Roteman Gust. Falkeson, Stockholm, 
Bokförare Carl W. Jansson, Westmanland, 
Frk. Mathilda Lindgren, Eskilstuna, 
Major J. B. Kallenberg, Dalsland, 
Fabrikör E. A. Naesman, Eskilstuna, 
Professor G. M. Groth, Stockholm, 
Friherrinnan von Mecklenburg, Östergötland, 
Bankdirektör F. J. Östergren, Norrköping, 
Fru Augusta Landström, Eskilstuna, 
Brukspatron Ernst Heykenskjöld, Vestmanland,  
D:r Aug. Håkansson, Stockholm, 
D:r Ol. Paulson, Jönköping, 
Handl. Fr. Björkqvist, Norrköping, 
Tygförvaltare Wilh. Näbbelin, Eskilstuna, 
Fru Anna Fries, Vermland, 
Jur stud. Gustaf Tottie, Upsala, 
Bankir Geber, Stockholm, 
Handl. C. J. Christiansson, Olofsholm, 
Fru Agnes Carlstedt och 
Fru Louise Halvorsen, Kristinehamn, 
Fröken H. Rinman och 
Fröken J. Östhman från Upsala, 
Notarie Conny Burman,  
Fru Gusten Burman, Stockholm, 
v. lektor A. Lönnergren, Karlstad,  
fabrikör E. A. Lindgren, Eskilstuna, 
handl. Frans Olsson, Kristinehamn, 
civilingenjör Oscar Larsson, Stockholm, 
fröken Hilma och Ebba sandberg, Ljung, 
fru Emelie Olsson,  
handl. C. Åhlenius och 
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fru Anna Åhlenius, Kristinehamn, 
summa 347. 
 
Bansvik 
Enkefru Maja Andersson,  
Fröken Maria Lindqvist, 
Sjökapten L. Pettersson med fru och  
Fru Helen Pettersson, Göteborg, 
Fanjunkare R. Stenberg, Södra Wi, 
Fru Matilda Hansson och 
Fröken Fredr. Löfgren, Skredsvik, 
Herr Julius Hansson, Bohuslän,  
Fru Carolina Andersson, Qville, 
Herr R. Hammar, Bohuslän, 
Herr Joseph Larsson, Malmön, 
Prostinnan Lovisa Norén, Skara, 
Snickaremästare Wassenius, Trollhättan, 
Organist Johansson, Östergötland, 
Skollärare Selvén med fru, Thorseröd, 
Fröken Hilma Göthe, Örebro, 
Herr G. Folkesson, Stockholm, 
Landtbr. A. Ericsson, Örebro, 
Landtbr. J. F. Olsson, Bohuslän,  
Häradshöfding F. Svartling, Vimmerby, 
Bruksegare M. Bernder, Linköping, 
Fru Boutsell med dotter, Venersborg, 
Summa 78.” 
(BN 1887-07-14/KJ) 
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1887-07-21 Oscar II besöker Lysekil. (BN 1887-07-21/PS) 
 [Anm av Anders Olsson 2013-05-21, se Digitalt Museum: 
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1877 byggs kungajakten DROTT vid Bergsunds varv. Vid sjösättningen får fartyget namnet 
RAN, är svartmålad, och har tre skorstenar. DROTT är avsedd att vara ett havsgående 
bestyckat spaningsfartyg och även övningsfartyg för torpedvapnet. 
1883 döps fartyget till DROTT och kommer sedan enbart att användas som Oscar II:s lustjakt. 
En skorsten tas bort och skrovet blir vitmålat. 1924 skrotas DROTT i Köpenhamn.] 

 
1887-07-23 ”Lysekilsbanan. Konsul Duff i Lysekil har nyligen hemkommit från en resa 

till England, som han företagit för att söka skaffa kapital till nämnda bana. Han 
lär nyligen hafwa lyckats anskaffa en aktieteckning på cirka en half million 
kronor.” (BN 1887-07-23/KJ) 

 
1887-07-23 ”Fru Elise Hwasser, den mångåriga badgästen på Fiskebäckskil, är i färd med 

att derstädes låta uppföra en villa åt sig. Grunden är under läggning. Platsen är 
utsedd på en klippa under wäderqvarnen, med en widsträckt utsigt öfwer den 
ståtliga Gullmarsfjorden.” (BN 1887-07-23/KJ) 

 
1887-07-23 ”Anmälde brunns- och badgäster. I Lysekil. Stora badhuset. 

Fru Hilda Levander, 
Fru M. S. Mollén och 
Doktorinnan J. Braun, Göteborg, 
Fröken Emelia Carlsson från Linköping, 
Assessor K. Sundstedt, Jönköping, 
Fröken Agnes Jansson och 
Selma Jansson, Stockholm, 
Possessionat Joh. Thornberg, Vingåker, 
Fröken Adele Lundgren, Stockholm, 
Prostinnan Mathilda Bohm och  
Fru Fanny Wedberg, Nora, 
Prof. Med. d:r E. Heyman med fru och 
Herr C. A. Hellstrand med fru, Stockholm, 
Fru Wilhelmina Söllscher och 
Fröken Emelie Lindqvist från Venersborg, 
Fru Feychting och 
Notarien Carl Lyberg, Stockholm, 
Löjtnant Edvard Löthner, Vermland, 
f. d. bankkamrer E. Jederholm m fru, Stockholm, 
hr Wilhelm Flach och 
fröken J. Flach, Svensksund, 
fröken Carola Enblom, Stockholm, 
fru Charlott Nyström, Norrköping, 
fru Erika Aurén, Söderköping, 
fröken Elinor och Virika Björklund, Norrland, 
bruksegaren J. E. Haglund, Vestmanland, 
frk. Anna Jansson, 
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fabrikant A. Wikander, 
handl. I. E. Modin, 
musikdirektör O. H. Lejdström, 
fru C. Engblom, 
frk. R. Ljungstedt och frk. Signe Landgren, Stockholm, 
f. d. landssekr. Varenius m fru, Karlstad,  
bankdirektör Lars Uno Lindberg, Vestmanland, 
handl. Ludv. Kjellman, Norrköping, 
revisor August Kinberg, 
handl. C. G. Andersson, Stockholm, 
baron C. W. Fleetwood, Vermland, 
rektor Julius Humble, Stockholm, 
fru Therese Grylin, Torup, Halland, 
regementsskrifvare H. Appelberg med fru, 
fru M. Malm, Venersborg, 
A. R. Wallgren, 
A. Wallgren, 
Alfred R. Wallgren, Stockholm, 
Kontorist K. A. Pettersson, Kristinehamn, 
Stadsfogde Oskar Lundgren, 
Fru Alma Lundgren och  
Kronouppbördskamrer A. W. Lundgren, Norrköping, 
Fröken Olivia Carlsson, Wenersborg,  
Fru Kristina Nilsson, Trollhättan,  
Stud. Albert Berg, Stockholm, 
Fröken E. Söderlindh från Öbbön, 
Fröknarna Elin och Sigrid Bohman, Vestergötland, 
Handl. N. P. Nordström, Karlskrona,  
Fruarna Lina Sundberg, 
Fru Sofia Morén, Södermanland,  
Samt I Schoultz. Östergötland, 
Kandidat Karl V. Hällberg, Finland, 
Kassör C. Norén, Söderhamn, 
Kronolänsman Karl Tidström, Vasa,  
Fru Bina Johansson, Arvika, 
Grosshandlare C. Lundin, Stockholm, 
Fru E. Magnusson, Tibro, 
Kamrer H. D. Olsen, 
Fabrikör C. W. Lind, Norrköping, 
Kanslirådet Edv. Kolmodin,  
Artist Brink, 
Komminister E. Fristedt, Stockholm, 
Handl. Ludvig Lindgren, Nor,  
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Ingeniör Carl Nordenthal, Borås, 
Fröken Andrea Ström, Lund, 
Fröken Signe Curman, Skenninge, 
Med d:r F. Westermark, Stockholm, 
Prosten A. F. Wetterqvist med fru, Tossene, 
Fru Hanna Noraeus, Stockholm,  
Docent F. A. Johansson, Lund, 
Handlarne M. G. Lindberg och 
Joh. Lindberg, Sundsvall, 
Med. d:r A. Andreasson med fru, Karlsborg, 
Litteratör J. A. Björklund, 
Fru Hedvig Björklund, Stockholm, 
Fru Gerda Fogelberg med familj, Kartnäs, 
Kontorist Adolf Ahlstedt, Stockholm, 
Öfverstelöjtnant H. B. Hegradt med familj, Nerike, 
Stationsskrifvare O. G. Dahlgren, 
Fru M. Nordenskiöld, 
Assessor Th. Westrin, Stockholm, 
Fru Olga Jonsson, Strengnäs, 
Hr V. Björkbom, Stockholm, 
Fru A. Fabritius, Helsingfors, 
Maskiningeniör Olof R. Lundberg, 
Grossh. Gustaf Lundgren, Stockholm, 
Intill 18 juli anmälde 472 badgäster.” 
 
Bansvik, 
Fru Justina Johansson, Göteborg,  
Fröken Charlott Rudbeck, 
Fru Aug. Rudbeck, Vestergötland, 
Fru Lovisa Strandberg, Bohuslän,  
Fru Kristina Johansson, Skår, 
Hr J. Olsson, Fritsla,  
Kommisarie J. Ström, Vestergötland, fru Hilma Andersson, Brostad, 
Kommissarie J. Belfrage, 
Landtbruk. J. A. Belfrage, Herrljunga, 
Fröken Sophia Johansson, Lidköping, 
Fru Amalia Mellander, Mellby, 
Stadsfogde Johan Vidén, Nora, 
Ingeniör V. Eneström, Stockholm,  
Fru Hanna Melin, Dalarne, 
Skomakaremäst. Z Thelin [Thelén], Bohuslän,  
Fru Ingeborg Landelius med son, Eksjö, 
Ingeniör Carl Nordendal, Borås, 
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Intill 18 juli äro anmälde 94 badgäster.” 
(BN 1887-07-23/KJ) 

 
1887-07-30 ”Anmälde brunns- och badgäster i Lysekil. Stora badhuset. 

Frk. Jenny Andersson, 
Frk. Constance Jacobsson, 
Frk. Hilda Wennerholm, 
Fru Ottilia Dalen, 
Kapten C. A. Prytz, Göteborg, 
Trafikchef Erik Nordvall, Hagfors, 
Fil. d:r N. Hertzman, Örnsköldsvik, 
Disponent C. W. Tingström, Sköfde, 
Hotellvärd L. S. Eklöf, Eskilstuna, 
Fru Therese Wallner, Kristinehamn, 
Frk. Alma Rundberg, Filipstad, 
Kapten E. Silfverbrand, Rånnum, 
Häradsskrifvare D. O. Linden, Kalmar, 
e. o. hofrättsnotarie J. R. Ahlström, 
jur. fil. kand. Tor Ahlström, 
hr Eric Nordlander, Stockholm, 
hr Gustaf Håkansson, Viskafors, 
rådman G. Wahlström, Hudiksvall, 
underlöjtnant Harald Almqvist, Venersborg, 
löjtnant R. Oxehufvud, Ekolsund, 
d:r Maur. Salin med fru, Stockholm, 
fru G. Ekström och 
frk. Hilma Ekström, Floda, 
konsul J. W. Hellberg, Sundsvall, 
d:r G. A. Magnusson, Upsala, 
löjtnant Ernst Oscar Frisell, Falun, 
jur. fil. stud. Vilhelm Seberdt, 
kapten, J. G. Asklund, 
kapten Axel von Marten och 
T. F. Tisell, 
Hr O. Sköldberg, 
Kontorist John Martinsson, alla från Stockholm, 
Artist N. Sahlström, Örebro, 
Lektor K. F. Rådberg med fru, Venersborg, 
Bruksegare A. von Stockenström, Södermanland, 
Bruksegare R. Montgomery-Cederhielm, Nerike, 
Trafikchef C. G. Trotsig med fru, Kristinehamn, 
Handl. A. Cedergren med fam., Venersborg, 
Postmästare Aug. Hemmingson, Klippan, 
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Bankdirektör H. Palme, 
Banktjänsteman W. Westermark, 
Professor G. Nordenström,  
Byråchef J. O. af Zellén, 
Frk. Alma och Hulda Johansson, Stockholm, 
Frkn. Louise och G. af Petersens, Lindved, 
Lektor J. Svedberg med familj, 
Frk. Karolina Hallgren, Venersborg, 
Grefve E. Philip Vretutz, Vedum, 
Brukspatron Anton Ohlsson, Gisslarbo, 
Docent P. Fahlbeck, Lund, 
Trafikchefsassistent Axel Brandberg m fru, Kristinehamn, 
Handl. J. A. Schagerström, Venersborg, 
Frkn. Elin Kullgren och 
Frk. Hanna Svensson, Vestergötland, 
Kapten P. F. Westalins med fru, San Fransisco, 
Senator Repinsky med fru, S:t Petersburg, 
Frk. W. Gibson och 
A. Stignell, Jonsered. 
Summa 550 
 
Bansvik 
Herr P. Kruse med familj, Göteborg, 
Frk. Laura Hultengren, Grästorp, 
Fru Helena Andersson, Grafvarne, 
Stationsinspektor M. Hultgren med fam. Floda, 
Frk J. Nolleroth, Vestergötland, 
Skomakarem. A. Olsson, Bohuslän, 
Sergant V. Möller fr. Trelleborg, 
Fru Justine Olsson, Bro, 
Fru Johanna Andersson, Bohuslän, 
Litteratör J. Stadling, Stockholm, 
Summa 115.” 

 (BN 1887-07-30/KJ) 
 
1887-08-02 ”Annons. Tillkännagifves att min innerligt älskade son Victor Alexius efter en 

kort sjukdom, stilla och fridfullt afsomnade. Måndagen den 25 Juli 1887, i en 
ålder af 16 år, 10 månader och 12 dagar, djupt sörjd och saknad af moder, 4 
syskon, slägtingar och många vänner. Lysekil den 28 juli 1887. BETTY 
OLSSON.” (BN 1887-08-02/KJ) 

 
1887-08-06 ”Annons. Konsert i Lysekil gifves i Societetssalongen Torsdagen 11 augusti kl. 

½8 e.m. Entré 1 kr 50 öre. Salomon Smith. Fredr. Malmsjö.” (BN 1887-08-06/KJ) 
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1887-08-06 ”Annons. Wermlandsplank och Bräder försäljes billigast från Slätteskärs 

upplagsplats vid Lysekil af Magnus Radhe.” (BN 1887-08-06/KJ) 
 
1887-08-06 ”Anmälde brunns- och badgäster. I Lysekil. Stora badhuset.  

Källarmäst J. F. Söderström, 
Ingeniör J. James Gibson, 
Hr K. E. Larsson, 
Löjtnant O. W. Melin, 
D:r Billqvist, 
Frkn. Ingeborg och Valborg Billqvist, alla från Göteborg, 
Kand. Gösta Huselius,  
Frk. Richert, 
Byråchef T. Christiernson, 
Hofrättsrådinnan Granfeldt, 
Frkn. Gerda Renström, 
Premieaktör P. Janzon, 
v. häradshöfding Alb. Welin, 
fil. dr. C. A. Ringensoo, 
t. f. revisionssekreteraren Herman Rothlieb, 
godsegare C. T. Lundström, alla från Stockholm, 
bokförläggare H. W. Tullberg, Linköping, 
löjt. C. F. Gyllenswärd, Växiö, 
löjt. Karl Bengtsson, Småland, 
byggmäst. C. Ph. Carlsson, Falun, 
hofrättsauskulant John Svanljung, Vasa, 
Mr. V. Moore, England, 
Hofapotekare Vilhelm Sebardt, 
Bryggare F. R. Neumüller med fru, Stockholm, 
Fanjunkare A. Granfeldt, Grästorp, 
Fru Alma Bergström, Kullen, Venersborg,  
Fröken Davida Sandberg, Ljung, 
Telegrafisterna Elfrida Ström, Sollefteå, 
Anna Granström, Ramsele, 
v. häradshöfding C. A. Robson, Södermanland, 
fru Lundström, Anlunda, 
frkn. Amelie och Augusta Schmiterlöw, Venersborg, 
frkn. C. Baur och E. Wichman, Kristiania, 
hofrättsfiskal Axel Hagander, Helsingborg, 
kand. Vilh. Bastholm, 
frk. Helena Bastholm, Slättåkra, 
v. häradshöfding H. Lindcrona, Jönköping, 
fru M. Andersson,  
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fröken Helena Andersson, Venersborg, 
e. o. amanuensen Otto Sylvan, Kristianstad, 
löjtnant Victor Renström, Sköfde, 
grosshandlare Gustaf Karlsson, Norrköping, 
banmästare L. Olsson, Norrland, 
handl. Carl Brüdigan, Ystad, 
löjtnant Albin Levander, Småland, 
frk. E. Eschilsson, Upsala, 
häradsskrifvare L. T. de Verdier, Bohuslän, 
hr E. A. Wernbom med fru, Venersborg, 
d:r Carl Lind, Karlstad, 
frkn. Hilma Andersson, Uddevalla, 
frkn. Dagmar Sanne, Morlanda, 
friherrinnan Augusta Ramsay och 
studerande Leonard Jägerschiöld, Upsala, 
fru Mathilda Sädbom med dotter, Örebro, 
studerande Carl Rothman, Skenninge, 
bergsingeniör C. G. Dahlerus, Frankrike, 
fru E. Schagerström, 
frk. S. Schagerström, Venersborg, 
summa 618, 
 
Bansvik. 
Landtbruk. A. K. Jonson, Nerike, 
Frk. Anna och Hulda Johansson, Stockholm, 
Fru Emelie Nilsson,  
Hr C. Varholm med fru, 
Frk. Olivia Lundberg, 
Frk. Selma Andersson, 
Fru Sofie Hedlund, Bohuslän, 
Fru Christine Pettersson, Venersborg, 
Komminister Aug. Rudberg, Skaraborgslän, 
Skofabrikör C. H. Linner, Jönköping, 
Landtbruk. N. Andersson, Vermland, 
Frk. Alma Sanne, Morlanda, 
Hr Joh:s Persson, Dragsmark, 
Summa 135.” 
(BN 1887-08-06/KJ) 

 
1887-08-13 ”Anmälda brunns- och badgäster i Lysekil. Stora Badhuset. 

Löjtnant William Bergman,  
Ingeniör G. Mathisen, 
Kandidat Olof Billqvist,  
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Hr Axel Wikström med fru, 
Löjtnant Gustaf Åhlund med fru, 
Musikdirektör Aug. Norström, 
Byggmäst C. J. Jacobsson fr. Göteborg, 
Läroverksadjunkt J. A. Aurén, Söderköping, 
Frk. A. Haij, Onsjö, 
Grosshandl. Nicolaus Sinebrychoff, Helsingfors, 
Docent L. H. Åberg, Upsala, 
Doktor C. Borg, Stockholm, 
v. häradshöfding. E. Lindegren, Jönköping, 
kapten G. I. Lyström, Lidköping, 
löjtnant Wald. Dyrsell, Landskrona, 
H. S. A. Schultz, Bohuslän, 
Gabriel Torén, Stockholm, 
Mary Torén, 
Ingeniör Karl Torén, Stockholm, 
Doktor O. Segerdahl och  
Konsistorienotarie H. Petri, Linköping, 
Assessor Emil Sjöberg, Stockholm, 
Fru Christine Lundberg, 
Frk. M. Lundberg, Vara, 
Fil. stud. C. von Platen, Upsala,  
Med doktor J. G. Edgren med fru,  
Hr N. Richert, Stockholm, 
Brukspatron Reinh. Geijer med fru 
Frk. Maria Wilcke, 
Frk. Sigrid Wilckens, Vermland, 
Öfverjägmäst S. C. Lidell, Södermanland, 
Stud. C. H. Ryman, Sköfde, 
Fru Any Kull f. Trozelli, 
Frk. Helga Trozelli, Skåne, 
e. o. hofrättsnotarie Axel Nilsson, Vermland, 
bankdirektör A. Isberg, Vermland, 
kapten Ludvig Schander, Sköfde, 
doktor A. Södermark, Borås, 
disponent C. Mossberg med familj,  
handl. Gust. Jansson, Vermland,  
doktorinnan Alma Sällberg,  
fru Clara Rosengren, Stockholm, 
e. o. hofrättsnotarie Axel Hedberg, Nora, 
frk. Olga Willborg, Helsingfors, 
frk. Adele Wallborg, Stockholm, 
landtbrukare Sven Hammarström, Nerike, 
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major P. Uggla, Vermland,  
löjtnant M. Eksteen, 
Oscar Fr. von Porat, 
V. Åkerman, Skåne, 
Banktjensteman K. V. Sevon, 
Häradshöfd. V. Noreus, Stockholm, 
v. häradshöfd. Oscar Björkman, Sammeröd, 
handelsresande Henr. Victorin, Norrköping, 
sergant J. A. Liljefors, Vestmanland, 
fru E. Ankarsvärd, 
hr. C. Ankarsvärd, Stockholm, 
frk. Elise Meurling, Vermland, 
frk. Christina o Marie Juul, Fredrikshall, 
inspektor C. Ericsson, Vestmanland, 
summa 688. 
 
Bansvik 
Från 2-8 aug. 
Fru Ida Johansson, Lysekil, 
Amanda Abrahamsson, 
Christina Nilsson, Grundsund, 
Skollärare Lönnegren, Vestergötland, 
Fru Olga Norström, Lysekil, 
Hr. Sam. Nilsson, Bro, 
Hr Johansson, Vese, 
Fru Selma Persson,  
Fru Josephina Persson, Grafvarne, 
Anna Andersson, Lysekil, 
Summa 150.” 
(BN 1887-08-13/KJ) 

 
1887-08-18 ”Annons. Lysekils Brännvinsförsäljnings Aktie-Bolag försäljer från såväl 

Minuterings- som utskänkningslokalerna, uteslutande Absolut rent och 
destilerat Bränvin samt Punsch af bästa tillverkning. Cognac, Arrac, Likörer 
och Viner, från de förnämsta importfirmor, till billigaste priser, Lysekil i Juni 
1887. STYRELSEN.” (BN 1887-08-18/KJ) 

 
1887-08-20 ”Anmälde brunns- och badgäster i Lysekil. 

Stora Badhuset 
Fru E. Kihlström, 
Löjt. Emil Ekman, 
e. o. hofrättsnot. Bernh. Lindberg, Göteborg, 
lektor O. Wigert, 
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öfv.löjtn. A. M. Lindgren, 
frk. Hulda o Elisabeth Lindgren, Stockholm, 
bryggeriegaren G. C. Nyström, Norrköping, 
fru Edith Hayman, Stockholm, 
frk. Anna Enhörning, Arboga, 
frk. Hanna Behm, 
v. häradshöfd. Axel Körner, Stockholm, 
pastor L. G. Skogmark, Tossene, 
grosshandl. G. Mörck, Köpenhamn, 
fru Anna Friman, Venersborg, 
frk. Anna Hammarling, Vestergötland, 
ingeniör Edv. Lagervall, 
fru Gustafva Henriques, 
kassör Karl J. Hartzell, Stockholm, 
doktor Gustaf Ekeroth, 
fru Maria Ekeroth, Motala, 
löjt. Hj. Uggla, Sköfde, 
frk. Jenny Olsson, Kloster, 
frk. Hanna Lindberg, Stockholm, 
possessionat Henrik Scoultz, Östergötland, 
ingeniör C. Wallström, 
fr. Hilma och Alma Strand, Trollhättan, 
ingeniör B. Holmberg, Vermland, 
källarmäst. A. J. Strömmer m fru, 
doktor L. Grundberg med fam., Venersborg, 
jägmäst. Ernst Lindbom med familj, Hunneberg, 
frk. Ellen von Bahr, Stockholm, 
lantbruksingeniör John Sundberg, Nerike, 
lantbruksingeniör Anders Carlberg m. fru, Venersborg, 
dumma badgäster 732. 
 
Bansvik 
Landtbr. O. A. Andersson, Foss, 
Handl. G. Engberg, Alingsås, 
Sjöman O. Olsson, 
Sjöman Carl Andersson, Smögen,  
Adolphine Samuelsson, Bohuslän,  
Handl. A. T. Hammarström, Kristinehamn, 
Frk. Nordholm, 
Frk. Ida Hallenberg, 
Fru Charlotte Wallin, 
Enkan Justina Börjesson, Bohuslän, 
Lantbruk. Carl Christensson, Svarteborg, 
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Handl. O. Olsson, Tossene, 
Fru Sophie Olsson, 
Fru Jenny Carlsson, Bohuslän, 
Byggmästare D. W. Nilsson, Vänersborg, 
Maria Göransson, Bohuslän, 
Bryggeriägaren Karl Lendelius, Eksjö, 
Summa badgäster 171.” 
(BN 1887-08-20/KJ) 

 
1887-08-22 Frågan om expropriation av vattendammarna med nödigt markområde för 

uppförande av stängsel behandlas på kommunalstämman. Stor oenighet råder i 
frågan. Efter omröstning bifalles förslaget om expropriation med 406 röster för 
och 284 emot. 

 
Vid nästa kommunalstämma beslutas att göra framställning till Kunglig Maj:t 
om expropriation av mark för byggandet av filtreringsanläggning vid 
vattendammarna. (PK, 1887) 

 
1887-08-23 ”I konkurs är försatt handlanden P. G. Andersson i Lysekil.” (BN 1887-08-23/KJ) 
 
1887-08-27 ”Annons. Att min ömt älskade hustru Anna Catharina, född Åsberg, stilla afled 

i dag, efter en lefnad af 65 år, 10 månader och 21 dagar, djupt sörjd och saknad 
af mig, barn, barnbarn, syskon och öfriga slägtingar samt många vänner, varder 
endast på detta sätt tillkännagifvet. Lysekil den 26 aug. 1887. Carl Hansson.” 
(BN 1887-08-27/KJ) [Anm: Anna bor på dagens Stengatan 20.] 

 
1887-08-28 Uddevalla skyttegille arrangerar den första svenska fältskjutningen på okända 

avstånd. Inbjudan att deltaga i skjutningen hade utgått till skyttegillena i 
grannskapet. Därigenom blir deltagandet förhållandevis högt, 79 skyttar, varav 
från Göteborgs skyttegille 27, Vänersborgs 17, Trollhättan 8, Orust 4 och från 
Uddevalla 23 skyttar. (Artur Dunér, Skytteväsendets historia, sid 439) 

 
1887-09-13 ”Annons. Thekla Nordström anländer till Lysekil Lördagen den 17 September 

medförande ett modernt och välsorteradt lager för höst- & vintersäsongen, 
bestående af Plysch & Filthattar, Hattstommar, Blommor, Plymer, Band, 
Plysch, Sammet, Atlas m. fl. sorters Monteringstyger, Perlvåder, Spetsar & 
Fichuer. 

 
Beställning af monterade hattar mottages. Vistandet derstädes blifver 8 dagar. 
Lokal: Handlanden P. E. Toréns hus vid Torget. Kungsgatan 39. Thekla 
Nordström.” (BN 1887-09-13/KJ) 
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1887-09-22 ”Genom eldsvåda förlorade hemmansegaren Peter Holmqvist i Bäckevall, 
Håby socken, natten till 4 dennes både manhus och öfrige åbyggnader jemte 
största delen af sin deri förwarade lösegendom. Kreaturen räddades med knapp 
nöd, men inbergad gröda gick förlorad. 

 
Om eldens uppkomst har man wid sedermera hållit polisförhör ej wunnit annan 
upplysning, än att den af outredd orsak utbrutit å manhusvinden. 

 
Byggnader och lösegendom woro försäkrade i Tunge härads brandstodsbolag 
för 4.500 kronor, hwilket belopp ej på långt när motsvarar werkliga wärdet. För 
betäckande af assuransbeloppet få brandstodsbolagets delegare likwäl 
widkännas en uttaxering af 20 öre på hwarje 100 kronor, hwilket bewisar att 
bolagets hela answarighetsbelopp i förhållande till werksamhetsområdet ej är 
så synnerligt stort (omkring 225.000 kronor).” (BN 1887-09-22/KJ) 

 
1887-10-11 ”Annons. Vid Qviström kommer undertecknad att öppna Fotografi-atiljer 

under 14 dagars tid från och med nästa lördag den 15 oktober då beställningar å 
fotografiporträtt emottages, och utföras lika bra i mulet som klart väder. M. 
Jacobsson.” (BN 1887-10-11/KJ) 

 
1887-10-20 ”Annons. Med anledning af en uti Eder tidning införd annons om försäljning af 

ett inom köpingen Lysekil befintligt bryggeri, anse vi oss böra lemna den 
upplysning att ifrågavarande annons icke afser Lysekils nyanlagda Bayerska 
Bryggeri. Lysekil i Oktober 1887. Delegarne.” (BN 1887-10-20/KJ) 

 
1887-10-20 ”Annons Bolagsstämma. Göteborgs och Bohus läns Fiskeareförenings delegare 

och tjänstemän kallas härmed jemlikt reglementets föreskrift, till ordinarie 
Bolagsstämma i Lysekils nya skolhus Måndagen den 7:de nästa November kl. 
10 f. m. hwarvid förekommer: 
1:o) Revisorernas och Styrelsens berättelse öfver Föreningens förvaltning för 
sistförflutna räkenskapsåret; 
 
2:o) Val af en ledamot i Styrelsen, i stället för Konsul G. J. Sundberg, som vid 
Styrelsens sammanträde den 8:de sistlidne Mars afsade sig uppdraget; 
 
3:o) Bolagsstämmans hörande huruvida Bankfiskefartyget ”Friarns”, från 
Björholmen ränteskuld och lagsökningskostnader skola ur Föreningens 
räkenskaper afföras; 
 
4:o) Val af revisorer med suppleanter för granskning af innevarande års 
räkenskaper.  
 
Lysekil den 17 Oktober 1887. A. H. Malm.” 
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 (BN 1887-10-20/KJ) 
 
1887-10-22 ”Annons. Genom offentlig auktion, som förrättas i Lysekil, onsdagen och 

Torsdagen den 26 och 27 dennes med början hwarje dag kl. 10 f. m. kommer 
återstoden i handlanden O. B. Jonsson konkursmassa att försäljas, bestående af: 

 
Specerier, färgstoffer, garner, mössor och galoscher, järn, stål och spik, jemte 
bodinventarier m m. Ett utmärkt godt sto, äfwensom sommar- och 
winteråkdon. 

 
Kände och wederhäftige inropare erhålla tre månaders betalningsanstånd. 
Lysekil & Skal den 19 oktober 1887. Gust. Andersson.” 

 (BN 1887-10-22/KJ) 
 
1887-10-25 ”Annons. Bryggeri. Ett inom köpingen välbeläget och i godt stånd varande 

bryggeri kan med fullständiga inventarier få köpas eller arrenderas. Uppgörelse 
härom kan ske med Bohusläns Enskilda Banks Afdelningskontor.” (BN 1887-10-
25/KJ) 

 
1887-10-30 Under ledning av stenarbetaren Lars Peter Hållén från logen Strandliljan på 

Bohus-Malmön bildas logen Fast Vänskap i Lysekil. De män som bildar logen 
är H. Reinhold, Oscar Holmberg, A. Johansson, A.G. Friberg, E. Josefsson, 
C.H. Pettersson, J.F. Jacobsson, J.H. Olsson, C.J. Lidberg, Oscar Olsson, Carl 
Albert Nilsson, Carl Oscar Johansson, Oscar Kjerrström, Emil Andersson, 
Johan Persson, Carl Fred, E.A. Sterner och Carl Norberg. (MB, Skottegränd 31, sid 
4) (SB1890) 

 
1887-11-12 ”Annons. Tillkännagifwes att vår älskade syster skollärarinnan Erika Maria 

Lycke afled i Lysekil Onsdagen den 9 Nov i en ålder af 60 år, 7 månader och 
22 dagar. Den aflidnas syskon.” (BN 1887-11-12/KJ) [Anm: Erika Maria Lycke bor på 
Stengatan 24B.] 

 
1887-11-12 ”Annons. Hattar & Mössor, deribland de så mycket omtyckta Paragonhattar, ha 

inkommit och säljas billigast hos Edv. Utberg & Co. Lysekil.” (BN 1887-11-
12/KJ) 
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1887-11-12 Ansjovis i Ostronsås, inlagd i ½ och 1/1 burkar av M. Lindblom i Lysekil. 

Denna utmärkta ansjovis erhålles i Lund endast hos undertecknad. Malte 
Hallström. (Lunds Weckoblad 1887-11-12 via Rustan Gandvik) 

 
1887-11-22 ”Lysekils-Frendeforsbanans interimstyrelse har till regeringen inlemnat 

ansökan dels om konsession på nämnda projekterade jernwägsutsträckning till 
hamn wid Wenern, dels om ytterligare ett års förlängning af den äldre 
koncessionen med den föreskrifna depositionen samt om två års förlängning 
hwad beträffar arbetets påbörjande – så telegraferas till Bohusläningen.” (BN 
1887-11-22/KJ) 

 
1887-11-26 ”Lysekil – Frändefors jernväg. 
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 Det s. k. jernvägsföretag, som går under ofvanstående namn, har nu åter igen 
och detta för tredje gången lemnat et det allra tydligaste bevis på sin 
ofullständiga oförmåga att fullgöra de förbindelser, som blifvit genom 
konsession af den 14 juni 1886 fastställda till efterrättelse, då företagets 
interimsstyrelse vid medlet af innevarande november månad till Kungl 
civildepartementet inlemnade följande ansökan. 

 
Till Konungen 
Då vid en jernvägs anläggning en af de vigtigaste omsorgerna är att tillse, det 
läget blir sådant, att jernvägen förmår uppsamla den största möjliga trafik, 
hvarigenom dennas kraft på en snabb befordran, på billighet och beqvämlighet 
tillgodoses, och en nöjaktig behållning jemväl möjliggöres, så har 
interimsstyrelsen för Lysekil – Frändefors jernväg funnit det vara nödvändigt, 
att nämnda jernväg funnit det vara nödvändigt, att nämnda jernväg utsträckes 
till Sikhalla hamn vid sjön Venern. 

 
Interimsstyrelsen, som i anledning häraf låtit verkställa undersökning och 
upprätta ritningar och kostnadsförslag för jernväg mellan Frendefors och 
Sikhall tillika med hamnens aptering för uppfyllande af sitt ändamål, får 
härmed hos Eders Kungl. maj:t i djupaste underdånighet anhålla om tillstånd 
att, i samband med jernvägen mellan Lysekil och Frändefors tillika med de 
förmåner, som i nåder blifvit denna jernvägs beviljande, anlägga och trafikera 
bredspårig jernväg med lätt öfverbyggnad mellan sistnämnda plats och Sikhalls 
hamn. Betydelsen af järnvägens utsträckning till denna hamn- varigenom dess 
trafikområde i hög grad utvidgas -, af förbindelsen mellan Lysekils för export 
och import välbelägna hamn och landets största insjö är till stor del att finna, 
att trävirke, lastadt å stora pråmar, kan befordras från Venerns hamnar till 
Sikhall för jemförelsevis mycket ringa kostnad, och att träförädlingsverk – 
hyflerier och sliperier – billigare än på någon annan plats invid farled till 
vestkusthamn kunna anläggas och drifvas vid Sikhall eller sålunda ställen 
utmed jernvägen, der tillgång till vattenkraft finnes. 

 
Då emellertid kostnaden för jernvägens anläggning dels i anledning af dess 
ökade längd, dels och till följd af föreskriften ökad ballasthöjd och bankbredd 
m. m. blifvit förhöjd från 2.900.000 till 3.330.000 kronor, och tiden för 
aktieteckningen tillika varit allt för kort, så har det erforderliga aktiekapitalet 
ännu icke kunnat till fullo anskaffas. Interimsstyrelsen finner sig därför 
nödsakad att återkomma till sin först gjorda ansökan om koncessionens 
förlängning med tvenne år, räknadt från den i nåder först bestämda tiden för 
koncessionens utgång, och anhåller derför i djupaste underdånighet om 
förlängning af tiden för arbetets påbörjande till den 31 december 1888 och för 
deponerande af de föreskrifna medlen i statskontoret till den 1 december 
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samma år, samt att samma tider måtte bestämmas för jernvägen mellan 
Frändefors och Sikhall. 

 
Då interimsstyrelsen, så snart aktiebeloppet blifvit fulltecknadt, kommer att 
ingå med underdånig ansökan om lån af staten till halfva anläggningskostnaden 
för jernvägen i dess helhet, eller 1.665.000 kronor, hvilket äfven hvad rörer 
delen Lysekil – Frändefors blifvit af kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
och Eders kungl. majt:s befallningshafvande i Göteborgs och Bohuslän 
förordnat, men så stort belopp för närvarande icke är tillgängligt, utan först vid 
näst sammanträdande riksdag torde komma att beviljas, så utgör detta ett 
ytterligare och afgörande skäl för interimsstyrelsens underdåniga ansökan om 
koncessionens m. m. förlängning. 

 
Interimsstyrelsens här framställda underdåniga ansökningar åtföljas af ritningar 
och kostnadsförslag till jernvägens utsträckning från Frändefors till Sikhall. 

 
Underdånigast 
Interimsstyrelsen 
Arthur M. Koch 
 
C.S. Lilliehöök Ph. Oterdahl 
Rickard Duff  Fredrik Carlsson 
J. Edv. Jansson M. Andersson 

 
Då redan tvänne sådana uppskof förut (den 22 okt 1886 och 20 maj 1887) 
beviljats af Kungl. Maj:t, så har företagets interimsstyrelse sökt motivera ett 
sådant äfven en tredje gång genom att tillägga ett väl bortåt 10 km långt stycke 
från Frändefors station till Sikhalls hamn vid Venern, hvarigenom längden å 
jernvägen i sin helhet ökas till åtminstone 90 km med en uppgifven 
anläggningskostnad af 3.330.000 kr. Då emellertid det icke någonsin lyckats 
företagets målsmän att kunna uppvisa hvarifrån trafik skulle erhållas till den 
från förstone koncessionerade sträckningen, så föranledde detta först 
länsstyrelsen i Venersborg, att uti sitt den 30 december 1885 afgifna utlåtande 
öfwer sjelfva koncessionsansökningen efter en sakrik utredning på fullgoda 
grunder förklara, att den ”ifråga jernvägsanläggningen, utan att medföra något 
väsentligt gagn för de orter, den komme att genomlöpa, svårligen skulle kunna 
påräkna ens så stor rörelse, som för trafik- och underhållskostnaderna 
bestridande vore behöflig, och derför äfven Göteborgs och Bohus läns 
landstings jernvägskomitté, att uti sina utförliga betänkanden öfver de 
bohuslänska jernvägsförslagen än ytterligare påvisa företagets 
otillfredsställande beskaffenhet samt rent utaf skadlighet ur fiskerinäringens 
och skärgårdens synpunkt för Bohus län. 
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Med anledning häraf har den nämnda interimsstyrelsen nu sökt göra troligt att 
den nödiga trafiken dock skulle kunna ernås, genom banans utsträckning från 
Frändefors till Sikhall, enär ”trävirke lastadt å stora pråmar, kan befordras från 
Venerns hamnar till Sikhall för jemförelsevis mycket ringa kostnad”, och enär 
”träförädlingsverk (hyflerier och sliperier) billigare än på någon annan plats 
invid farled till vestkusthamn kunna anläggas och drifvas vid Sikhall eller 
sådana ställen utmed jernvägen, der tillgång till vattenkraft finnes. Hvari denna 
så egendomliga lämplighet hos Sikhall såsom hamn vid Venern i jemförelse 
med t. ex. i Venersborg skulle bestå eller hvaruti den åtminstone 90 km långa 
Sikhall – Lysekils – banans företräden framför den blott 27 km. långa 
jernvägen till Venersborg till Uddevalla såsom utfartsbana från Venern eller 
med hänsyn till ”utmed jernvägen befintlig vattenkraft” egentligen skulle ligga, 
derom lemnar naturligtvis ansökan intet besked. Vanliga menniskor synes det, 
som om det med hänsyn till utförseln af hamnarnes vid Venern produkter vore 
vida både billigare och bättre, att lägga ett andra spår med normal spårvidd den 
blott 4 km långa sträckningen mellan Venersborg och Öxnered, då man ju 
finge endast 86 km jernvägsfrakt att betala från Venersborg till Göteborg, i 
händelse man håller det å 27 km afstånd belägna Uddevalla otjenligt för 
exporten, samt sluppe bygga en 90 km lång, alldeles onödig jernväg och 
bekosta dyrbara anläggningar vid en för trafiken å Venern likaledes obehöflig 
ny hamn vid Sikhall. Fortfarande framstår derföre hela företaget såsom ett 
äfventyrligt sådant, för så vidt det icke afser blotta hindrandet af de för 
Bohuslän verkligen önskvärda samt af dess landsting förordade och 
understödda jernvägsförslagen. 

 
Det är emellertid att hoppas, att, om regeringen nu än för tredje gången skulle 
bevilja uppskof med hänsyn till tiden för arbetets början å Lysekil – Frendefors 
– jernväg, sådant dock ej måtte ske i fråga om depositionen af det föreskrifna 
säkerhetsbeloppet i Statskontoret, enär ett sådant medgifvande ju tydligen 
skulle beröfva regeringens förut lämnade koncession t. o. m. blotta utseendet af 
allvarlig regeringsbehandling. Den som begär koncession å en jernväg samt 
därmed följande rätt att expropiera andras egendom m. fl. synnerligt betydande 
förmåner, bör dock vara beredd på att vid den från förstone utsatta tiden förete 
den säkerhet, regeringen med rätta fordrar för att icke ansökan skall vara gjord 
af lättsinne eller önskan att skada andra företag och för att icke den lemnade 
koncessionen blott skall varda använd för andra syften, än de för hvilka den 
synnerligen uttryckligen begärts och erhållits.” (BN 1887-11-26/KJ) 
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1887-11-26 Brand i Bansvik. Lysekil, måndagen den 28 november. Eldsvåda ödelade 

natten till sistlidne lördag i Stora Bansvik en där uppförd vadbod med snörpvad 
och inventarier; den var assurerad i Skandia för 4.000 kronor. Polisförhör har 
hållits i dag, varvid ingen upplysning kunnat vinnas om eldens uppkomst. 
Antagligen föreligger här mordbrand. (Dagens Nyheter 1887-11-29 via Rustan 
Gandvik) 

 
1887-11-29 Vigde: Victor Mollén och Hilda Hummel. Den 24 November 1887. (BN 1887-

11-29/KJ) 
 
1887-12-03 ”Annons. Borgenärerna i C. L. Zimmermans urarfva konkurs kallas till 

sammanträde å undertecknads kontor Måndagen den 19 december kl. 12 midd. 
För att granska utdelningsförslaget och uppbära dividenden. Lysekil d. 1 Dec. 
1887. Magnus Radhe.” (BN 1887-12-03/KJ) 

 
1887-12-15 ”Lysekil – Frändefors jernväg. Ansökan om koncession å 

järnvägsanläggning från Frändefors till Sikhall wid Wenern samt om uppskof 
för än ett år med fullgöranden af koncessionswillkoren för Lysekil – 
Frändefors jernväg har tillstyrkts såwäl af länsstyrelsen i Wenersborg och 
Göteborg som af wäg- och vattenbyggnadsstyrelsen, ehuru på ett sätt, som 
ådagalägger allt annat förtroende för företaget. 

 
Länsstyrelsens yttranden innehålla nämligen blott ett naket tillstyrkande utan 
all slags motivering, och wäg- och wattenbyggnadsstyrelsen har ej kunnat 
underlåta att antyda, det ”sökande öfwerskattat den ifrågasatta jernbanans 
betydelse för transport af Skogseffekter från Wenern till hafwet”, m. m. dyligt, 
men tillstyrker dock ansökan, emedan företaget anses medföra ”nytta för den 
lokala trafiken” och emedan ”intet hinder för denna jernvägsanläggning 
förefinnes i någon af k. m:t förut meddelad koncession. 

 
Uti det ansökan bilagda kostnadsförslaget uppgifwes längden af linien 
Frändefors – Sikhall till 11.035 meter, men wid granskning af de bifogade 
ritningarne finner wäg- och wattenbyggnadsstyrelsen den å dessa angifna 
längden wara 10.717 meter, hwardan då längden för linien Lysekil – 
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Frändefors eller 80,61 km, tillägges längden för hela utsträckningen från 
Lysekils norra hamn till Sikhalls hamn blifwer 91,22 km, en ingalunda 
obetydlig längd i förhållande till de ytterst små trafikutsikterna.” (BN 1887-12-
15/KJ) 

 
1887-12-22 Kunglig Maj:t beviljar Lysekils järnväg koncession på sträckan Frändefors-

Sikhall. (Riksarkivet 420333/079) [Anm: På grund av ekonomiska svårigheter förfaller dock 
koncessionerna innan byggnadsarbetet hade påbörjats.] 

 
1887-12-20 ”Lysekils telegrafstation skall tills vidare förestås af assistenten J. B. Kuylenstierna.” 

(BN 1887-12-20/KJ) 
 
1887-12-20 ”Ordinarie bolagsstämma. Delegarne i Lysekil Ångbåts – Aktiebolag kallas till 

ordinarie bolagsstämma å Hotell Lysekil härstädes Lördagen den 31 dennes kl. 6 e. m. 
Lysekil de 12 December 1887. STYRELSEN.” (BN 1887-12-20/KJ) 

 
1887-12-31 ”Annons. Att min ömt älskade make Garfverifabrikören Martin Carlson stilla 

afled härstädes Fredagen den 23 December 1887 kl. 10 e. m. i en ålder af 60 år, 
2 mån. 12 dagar djupt sörjd af mig, barn och barnbarn, får jag på detta sätt 
gifva tillkänna för släktingar och vänner. Lysekil den 24 Dec. 1887. 
Wilhelmina Carlson.” (BN 1887-12-31/KJ) [Anm: Martin Carlsson bor på Kyrkogatan 3, 
Garvaregården.] 

 
1887 Lysekils Brännvinsaktiebolag ger en vinst till köpingen på 3.500 kronor. 
 Fattigvården kräver detta år 3.855 kronor. 
 
1887-1888 Vintern är snörik, sträng och långvarig. Vargar uppges ha varit synliga på 

många platser i Dalsland och Bohuslän. 
1888-03-29 Två vargar ses på Herrestadsfjället. 
1888-04-05 Två vargar skjuts i Laxarby. Isränna sågas i Byfjorden och isens tjocklek är 22 tum. 
 
1888 cirka I slutet av årtiondet grundas guanofabriken AB Bohus på strandängen i 

Rödbergsvik på Östersidan. Fabriken ägs av sjökapten och riksdagsman Carl J. 
Ödman i Sälvik, sjökapten Simon Andersson i Fiskebäckskil och ingenjör Axel 
Holmertz från Göteborg. (IW, sid 61-62) 

 
1888 Riksdagen beslutar om tullar på bland annat spannmål. 
 
1888 Husförhörstvånget upphör. 

Husförhörslängden fortsätter dock att vara en viktig del av folkbokföringen. 
 
1888 Järnvägen mellan Göteborg och Lund, den så kallade Västkustbanan, blir klar. 

(Västsvensk Hotell- och Restaurantkrönika, sid 109) (www.trafikverket.se) 
 

http://www.trafikverket.se)
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1888 Gustaf Kullberg & Co bildas i Göteborg för att lägga in konserver. Företaget 
brukar ses som den första grundstenen i Skandiakonserv (senare Foodia) och 
därefter åter Skandiakonserv, men idag utanför KF. (Skandiakonserv, sid 9) 

 
1888 I Kungälv anläggs kexfabrik. 
 
1888 Grundsunds och Fiskebäckskils församlingar slås samman till Skaftö 

församling tillhörigt Morlanda pastorat i Orusts och Tjörns kontrakt. 
 Samtidigt slås Grundsunds och Fiskebäckskils socknar samman och bildar 

Skaftö socken. 
 
1888 I Lyse och Lysekil fortsätter befolkningstillväxten under 1880-talet. Lyse har 

mer än 2.500 innevånare och köpingen Lysekil passerar 2.000 innevånare. 
Denna ökning föranleder att frågan om den kyrkliga organisationen får 
omprövas. 

 
 Kunglig Maj:t förordnar att "Lysekils köping skall i jordeboken utbrytas från 

Lyse socken och som egen socken upptagas". Detta innebär bland annat att 
Kunglig Maj:t medger att en komminister från och med 1 maj 1888 får 
anställas i Lysekil. Valet skall göras inom Lysekils församling. Komministern 
skall erhålla fri bostad och en lön på 1.800 kronor. Han skall "vara skyldig att 
utan ersättning förrätta den personalvård, som kan varda honom av domkapitlet 
anförtrodd". 

 
 Det blir Peter Isaac Been som 1 maj tillträder den nya komministraturen. Han 

kommer att inneha tjänsten i sex år. 
 
 Kommunalstämman beslutar att köpingen skall indelas i sex distrikt med en 

särskild tillsyningsman i varje distrikt. Denne skall en gång i månaden göra en 
rond inom distriktet och inrapportera alla inflyttningar som ägt rum. 

 
1888 Den nya kyrkogården invid Gullmarn mitt emot Grötö, kallad Åkerbräckans 

kyrkogård, är ungefär dubbelt så stor som den gamla kyrkogården i Kyrkvik 
invigs av pastoratets kyrkoherde Bolivar Ljungman. (Fritz Lüsch, Lysekils historia, 
sid 54, 55 och 58) [Anm: Bolivar Ljungman, född 1831-05-03 i Valla, Göteborgs och Bohus 
län, död 1899-07-16 i Bro, är kyrkoherde i Bro 1877-1899.] 

 
1888 Fjärdingsman Alfred Andersson Uddén avskedas. Som polis utses 

vicekorpralen vid Bohusläns regemente Anders Johansson Dahl, Kville. På 
statsbidrag tillsätts sedan en tredje polis, J.A. Carlqvist. [Anm: Alfred Andersson 
Uddén avlider den 26 december 1888 och begravs i Uddevalla den 4 januari 1889.] 

 
1888 Kommunalstämman säger upp kontraktet med skorstensfejarmästare Johan 

Fredrik Lindqvist och utser Carl Oskar Hollberg till sotare i köpingen. 
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1888 Barnmorskan Justina Börjesson, född Nilsson, född 1853-11-05 i Vese, 

Brastad, och som vid denna tid bor på Vese säteri, har 200 kronor i årslön samt 
därutöver ersättning för varje förlossning. (Medicinalhistorisk Databas, år 1888) 
[Anm: Justina är gift med skräddare Johan Alfred Börjesson, född 1847-04-08 i Bro.] 

 
1888 Konsul Richard Duff avgår från sin befattning i brandkåren. Till brandchef 

väljs ånyo länsman Nils Jakob Nielsen. 
 
1888-01-02 Vid 1888 års första kommunalstämma föreligger en skrivelse från kronofogden 

med begäran om val av ny ordningsman efter tullinspektör Bundsen som 
avsagt sig uppdraget. 

 
Stämman föreslår enhälligt kaptenen och riddaren, välborne herr Claes Sixten 
Lilliehöök, som förklarar sig villig att antaga ordningsmannabefattningen. (PK, 
1888) 

 
1888-01-05 ”Annons. Med anledning av förestående bouppteckning efter aflidne 

Garfverifabrikören Martin Carlson härstädes, uppmanas härmed alla som med 
hans dödsbo hafva ouppgjorda affärer att samma hos mig anmäla före den 15 
dennes. Lysekil den 3 Januari 1888. Lars Ödman, anmodad utredningsman.” 

 (BN 1888-01-05/KJ) 
 
1888-01-05 ”Annons. Fartyg till salu. Skonerten Familjen, liggande på Lysekils norra 

hamn, mäter 104,15 tons, lastar omkring 54 stand. Trä samt död vigt 180 tons, 
klassifiserad i ”Record of Amerika”. A. 1½. Vidare meddelar undertecknad. A. 
H. Lycke, hufvudredare.” 

 (BN 1888-01-05/KJ) 
 
1888-01-07 ”Till föreståndare vid Lysekils telegrafstation är assistenten wid Göteborgs 

telegrafstation G. E. Sommar tills widare förordnad.” (BN 1888-01-07/KJ) 
 
1888-01-14 ”Fartyg till salu. Ett större fartyg liggande i Lysekil, passande till sillmagasin 

eller en större brygga, säljes billigt, med eller utan rigg och inventarier. 
Närmare upplyser Jul. Backman.” (BN 1888-01-14/KJ) 

 
1888-01-17 ”Annons. Kol till salu. Carl Backman i Lysekil försäljer goda Fyr- och 

Smideskol till billigaste pris.” (BN 1888-01-17/KJ) 
 
1888-01-19 ”Ordningsman i Lysekil har alltsedan 1858 tullinspektoren G. E. Bundsen 

warit. Han har nu på derom gjord ansökan, entledigats från detta uppdrag. Som 
ordningsman äro i stället af k. befallningshafwande förordnad kaptenen C. S. 
Lilliehöök.” (BN 1888-01-19/KJ) 
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1888-01-19 ”Annons. Hos undertecknad finnes lager af färdiga Möbler, såsom soffor, 
stolar, bord, skänkar, chiffoniarer m. m. allt till ytterst billiga priser. A. 
Berndtsson, snickare Lysekil.” (BN 1888-01-19/KJ) 

 
1888-01-19 ”Annons. Lager af Likkistor såväl finare som enklare, till möjligast lägsta 

priser. A. Berntsson, Lysekil.” (BN 1888-01-19/KJ) 
 
1888-01-19 ”Annons. Onsdagen den 25:e dennes kl. 11 f. m. låta undertecknade å planen 

wid Lysekils Tullkammare försälja riggen efter skonerten ”Maria” bestående af 
ankare, kettingar, segel, stående och löpande gods, bleck och mindre kettingar 
m. m. Lysekil den 17 Januari, Rederiet.” (BN 1888-01-19/KJ) 

 
1888-01-31 ”Med anledning af pågående utredning i afl. Garfverifabrikören M. Carlsons 

i Lysekil dödsbo, är rörelsen derstädes för närvarande såtillvida stängd, att 
hudar och skinn nu icke emottagas till beredning hvarest färdiga sådana neml. 
De som äro insatta före sistl. Juni månad, böra snarast möjligt utösas, hvilket 
får ske endast hvarje Onsdag från kl. 10 till 2 p. d. hvarjemte alla som hafva 
skulder till sagda bo uppmanas att desamma betala, antingen vid nämnda 
tillfällen, eller hos undertecknad hvarje Tisdag före Februari månads utgång. 
Lysekil den 28 Januari 1888. Lars Ödman.” (BN 1888-01-31/KJ) 

 
1888-02-04 Lysekils tullkammares berättelse, öfwer ortens handel, näringar och rörelse 

samt tullbewakning år 1887. 
 

Köpingens folkmängd uppgår nu till omkring twå tusen personer. Inflyttning 
ske fortfarande och nya byggnader uppföras. 
 
Handelsrörelsen är fortfarande liflig om ovh något mindre än föregående år. 
 
Några och tjugo öppna handelsbodar finnas inom köpingen och dessutom 
tillkommer under sommaren wid badtiden flera främmande handlande, som 
hålla öppna bodar och göra intrång i härboende köpmäns rörelse. 
 
Handtverkare finnas af flerahanda slag.  
 
Inom köpingen drifwes och annan handel, såsom uppköp af spannmål, timmer, 
bräder, plankor, wed och allehanda slags landtmannaprodukter. 
 
Genom uppköp af skarpsill, som förädlas till ansjovis, drifwes här en betydlig 
rörelse fabriksmessigt, och hundratals äldre och yngre samhällsmedlemmar 
hafva deraf en god arbetsförtjenst. 
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Då här på kusten icke fångas tillräckligt med skarpsill för denna rörelses 
bedrifwande, så äro flere af köpmännen nödsakade att uppföra skarpsill till 
Norge och förädla den till ansjovis för att kunna tillfredsställa sina kunder. 
Ansjovisen afsättes till både in- och utländska orter. 
 
Sillsalteri bedrifwes äfwen ej obetydligt under nuwarande sillfiske, men 
winsten deraf anges ej blifwa stor. Saltad och torkad fisk uppköpes äfven och 
afsättes uppåt landet. 
 
Något storsjöfiske idkas ej af köpingens innewånare, men flera sillwador finnas 
och med dem har ej obetydligt storsill fångats, men den har sålt i lågt pris. 
 
Ett garfweri som här sig wäl finnes inom köpingen. Stenhuggeri finnes här 
äfwen inom köpingen, och i dess närhet finnas flera. På ön Malmön drifwes en 
större stenhuggerirörelse och der finnes äfwen sliperi- och poleringsfabrik. På 
ön Grötö inwid köpingen finnes en olje- och guanofabrik, hwarest fiskare finna 
afsättning för fiskaffall och en myckenhet sill af sämre beskaffenhet, som ej 
lönar sig att förädla. 
 
En större badinrättning finnes inom köpingen, som mycket bidragit till 
köpingens framåtskridande, och deraf hafwa en stor del af köpingens 
innevånare en god förtjenst. 
 
Många af köpingens innevånare idka fraktfart på utrikes orter, dels med egna 
och dels såsom skeppare ock besättningsmän på fartyg från andra orter. 
 
Brännvinsförsäljningsaktiebolaget har under år 1887 gjort en god förtjenst, 
hwaraf en betydlig del kommit till godo. 
 
Inrikes trafiken. 
Till köpingen hafwa under året i inrikes sjöfart ankommit 146 st fartyg och 
båtar om 5.237 tons och från köpingen hafwa under året afgått i inrikes sjöfart 
230 fartyg och båtar om 7.364,12 tons dels med och dels utan förpassning, men 
alla försedda med årspass. Dessa fartyg hafwa dels hitfört och dels härifrån 
affört allehanda slags handelswaror och landtmannaprodukter. 
 
En stor del af tillförseln har äfven bedrifvits med mindre farkoster under 10 
tons. 
 
Största delen af inrikestrafiken bedrifwes dock med ångfartyg, deraf 7 stycken 
under året gjort reguliera turer mellan Göteborg, Strömstad, Uddevalla och 
köpingen och hafwa dessa fartyg anlöpt Lysekil 25 á 30 gånger i weckan under 
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sommaren samt hitfört och härifrån affört allehanda handelsgods och 
passagerare. 62 årspass äro här utgifne. 
 
Utrikestrafiken. 
År 1887 hafwa wid Lysekils tullkammare utklarerats 605 fartyg och båtar om 
36.773,44 tons dräktighet. 
 
År 1887 hafwa wid Lysekils tullkammare inklarerats 534 fartyg och båtar om 
31.327,44 tons dräktighet. 
 
Under året hafwa twenne strandningar inträffat inom distriktet wid Mollösund 
neml. 24 oktober: ryska skeppet ”Linéa”, kapten O.a. Karlsson, i barlast. 
Besättningen räddad, fartyget wrak, 6 december: ryska skeppet ”Penkons”, 
kapten P. S. Sauers i barlast. Besättningen räddad, fartyget wrak. 
 
Tulluppbörd. 
Wid Lysekils tullkammare hafwa under året uppburits följande medel neml.: 
 
Af inklarerade fartyg: 
Tull 13:46 
Lastpenningar 1.511:20 
Fyr- och båtavgifter af ångbåtar 822:40 
D:o d:o segelfartyg 2.648:49 
 
Af utklarerade fartyg: 
Lastpenningar 1.222:01 
Fyrafgift af ångbåtar 1.464:63 
D:o segelfartyg 2.752:93 
 
Inrikes fyr- och båtafgift af ångfartyg 7:54 
Af segelfartyg 237:74 
Summa kr. 10.680:40 
 
Tullbevakningen. 
Wid Lysekils tullinspektion utgöres den af en waktmästare och trenne roddare, 
som wäl för närwarande kan anses tillräcklig. 
 
Kustbewakningen inom distriktet utgöres af en kustsergant och tre kustwakter 
samt 13 kustroddare, och äro desse ändamålsenligt posterade wid Käringöns, 
Mollösund, Gullholmen och Grafwarna.” (BN 1888-02-04/KJ) 

 
1888-02-04 ”Auktion på Bryggeri! Genom fri och öppen auktion, som på stället förrättas 

Torsdagen den 9 nästa Februari kl. 12 midd. Försäljes för Bohus Banks räkning 
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huset n:o 7 Landsvägsgatan i Lysekil, innehållande 2:ne boningsrum samt 
bryggeri med derför nödiga lokaler, uppfört dels af trä, dels af stenkorswirke 
under tegeltak i godt skick, att tillträda genast, och med betalningswillkor som 
helt och hållet lämpas efter köparens önskan om godkänd säkerhet ställes. För 
spekulant som icke ämnar idka bryggerirörelse är såwäl husen som läget inwid 
sjön särdeles lämpligt för salterirörelse. Wid samma tillfälle försäljes jemwäl 
alla till bryggeriet tillhörande inventarier, deraf nämnas 2:ne stora 
kopparpannor, 30 hel- och 150 halfankare, 20 större fat, 4 d:o kar, 1 dragkärra, 
flera st. kärl och rör af koppar, med mycket mera som wid ett bryggeri 
anwändes. Lysekil den 24 Januari 1888. Lars Ödman.” 

 (BN 1888-02-04/KJ) [Anm: Dagens adress är Landsvägsgatan 2A.] 
 
1888-02-14 ”Annons. Nästa lördag den 18 dennes kl. 12 på dagen, kommer genom 

offentlig auktion att för handlanden P. G. Anderssons härstädes konkursmassas 
räkning försäljas nybyggda manhuset n:o 3½ Skottegränd, indeldt uti 4 rum 
och kök samt källare jemte 2:ne gawelrum ofwanpå. Auktionen förrättas på 
stället och komma betalningsvillkoren att före utropet tillkännagifwas. Lysekil 
den 11 Februari 1888.  

   Aug. Lysell, syssloman.” 
 (BN 1888-02-04/KJ) [Anm: Dagens adress är Skottegatan 17.] 
 
1888-02-27 Claes Sixten Lilliehöök inkommer med en skrivelse till kommunalstämman 

vari han anmärker på att det finns för många ölförsäljningsställen i det relativt 
lilla samhället Lysekil. Hela åtta försäljningsställen finns och det är mer än 
behovet påkallar. Stämman beslutar att inte fler än sex försäljningsställen bör 
finnas och uppmanar kommunalnämnden att följa detta beslut. 

 
Vidare påpekar Lilliehöök att personer som inte kan försörja sig själva eller sin 
familj flyttar till köpingen och sedan de vinner hemortsrätt här, faller de 
kommunen till last. Detta bör stämman ta till övervägande och besluta om 
åtgärder som bör vidtagas. Stämman beslutar att frågan skall remitteras till 
fattigvårdsstyrelsen för behandling och inkomma med förslag till åtgärder som 
styrelsen finner lämpliga. 

 
Herr Anton Backman med flera begär i skrivelse att vattenledningen bör 
utsträckas till Bansviks-Bergsgatan och Blekebackegränd. Stämman beslutar 
remittera denna fråga till [kommunal]nämnden för kostnadsförslag och 
yttrande i frågan. (PK, 1888) 

 
1888-03-03 ”Annons. Torsdagen den 8:de Mars kl. 11 f. m. försäljes genom fri och öppen 

auktion huset n:o 1 Rinkenäsgränd. Huset son har ett fritt och trefligt läge är 
indelt i 3 rum och kök i nedra botten med klädt och tegeltäckt och säljes 
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owillkorligen med goda betalningsvilkor, mot godkänd säkerhet. Lysekil den 
27 Februari 1888. Lars Ödman.” (BN 1888-03-03/KJ) 

 
1888-03-10 ”Från Lysekil skrifwes under 7 mars: Norra hamnen är här öppen; ingen is 

synes till sjös hwarken norr eller söderut. 
 

I dag har utklarerats till Norge en norsk jakt med färsk sill från Smögen. 
Sill finns således ännu att få, när blott öppet watten åter inställer sig.” (BN 1888-
03-10/KJ) 

 
1888-03-17 ”Annons. Stor auktion i Lysekil. genom offentlig auktion, som på stället 

förrättas den 20, 21 och 22 samt den 28 och 29 dennes med början hwarje dag 
kl. 10 f. m. Kommer att försäljas all egendom i boet efter aflidne fabrikören M 
Carlsson i Lysekil, deraf fastigheter: 

 
2 så kallade hela lotter eller 60 delar i Lysekils jord, som säljas hwar för sig. 
 
1/120 del i Lysekils jord med derå uppfört hus af timmer i twå wåningar under 
n:r 9 Kyrkogatan, innehållande 10 rum och 2 kök, med wind, veranda, balkong 
samt stor källare. I denna egendom är hypotekslån å 7.000 kr som får 
öfwertagas af köparen. 
 
Huset n:r 15 Kyrkogatan, uppfördt af timmer på friköpt tomt, innehållande 5 
rum, kök, källare och wind, med hypotekslån å 3.000 kr. 
 
Husen n:r 21 och 22 Landsvägsgatan, innehållande tillsammans 6 rum och 2 
kök samt färgeri jemte ett uthus af plank, stall, fähus och foderskullar. I det ena 
af dessa hus drifwes för närwarande färgeri. Tomten som är mycket stor och 
ligger nära sjön, är särdeles lämplig för industriella anläggningar. Äfven i 
denna egendom är hypotekslån å 5.000 kronor som underlättar köpet. 
 
Huset n:r 6 Skottegränd, med ett rum och kök. 
 
En å lägenheten Slätten stående ladugårdsbyggnad, jemte arrenderätten till 
nämnda lägenhet på 5 år. 
 
Alla husen äro i ganska godt skick. Och widare lösöre, såsom guld, silfwer, 
koppar, malm deraf 20 st kaminer och mitraljöser, glas och porslin, många fina 
och ordinära möbler af alla slag, en myckenhet linne och sängkläder, deraf 10 
st tegelmadrasser, den aflidnes gångkläder, 3:ne goda hästkreatur, åkdon och 
körredskap, deraf twenne trillor och en gigg med selar, 3 åkkärror, 9 
arbetskärror, 4 åk- och 2 wedslädar, sadlar och selar. 1 hackelsemaskin, 
sulläder, hudar och skinn af alla slag, ett stort parti skinnull och nöthår, taktegel 
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och mursten, byggnadstimmer, plank, bräder och wirke af flera slag, 11 st 
båtar, en sjöbod och en badhussäng med mellanliggande stor brygga, 1/12 i en 
sillvad, 3 aktier i Lysekils ångbåtsbolag, 5 st obligationer i Sveriges 
hypoteksbank, samt diwerse saker af alla möjliga slag, deraf endast nämnes en 
god ekmangel och twenne wågar med lödjor samt ett nytt kassaskåp. 
 
Första dagen efter den 20 säljas endast fastigheterna; den 21 säljes silfwer, 
koppar, möbler, tegel och diverse; den 22 läderwaror och kläder af alla slag, 
den 28 möbler, hästar, körredskap m. m. den 29 obligationer, aktier, båtar och 
diverse. 
 
Å lösöret lemnas 3 månaders betalningsanstånd för köpare, som af mig äro 
kända för wederhäftighet. Andra måste lämna godkänd borgen eller betala 
kontant. Willkoren för fastigheterna, som alla få tillträdas genast, 
tillkännagifwes wid utropet. Inga läderwaror få utlösas under auktionsdagarne. 
Lysekil den 7 mars 1888. Lars Ödman.” (BN 1888-03-17/KJ) [Anm: Dagens adresser 
är: Kyrkogatan n:o 9 = Stora Kyrkogatan 5, Kyrkogatan n:o 15 = Stora Kyrkogatan 13, 
Landsvägsgatan n:o 21 = på stadsäga 241, Landsvägsgatan n:o 22 = Landsvägsgatan 22, 
Skottgränd n:o 6 = Apoteksgatan 19.] 

 
1888-03-17 ”Annons. Förmånligt Garfweri till salu!  

Fredagen den 13:de nästa April kl. 12 p. d. försäljes genom offentlig auktion 
afl. Fabrikör M. Carlssons dödsbo tillhöriga garfwerilägenhet i Lysekil, 
bestående af: Ett boningshus af timmer innehållande i 2:ne wåningar 10 rum 
och 2 kök, ett mindre dito med 3 rum och kök, en werkstad med 2 rum och 
skjul, en läderbod, en stor ladugårdsbyggnad med flera bodar, källare och stor 
torkvind, alla husen på rymlig tomt, under tegeltak och i godt skick. 

 
Som läget är särdeles passande för garfweri och något sådant icke finnes på 
långt afstånd, har här i lång tid drifwits en stor och lönande rörelse som 
fortfarande pågår. Lägenheten får tillträdas den 1 nästa Maj. Bland willkoren 
kommer att föreskrifwas att köparen måste genast ställa godkänd säkerhet för 
köpesumman. Lysekil den 7 Mars 1888. Lars Ödman.” (BN 1888-03-17/KJ) [Anm: 
Dagens adress skulle vara Kyrkogatan 3. Huset flyttas 1916 för att bli dagens Kungsgatan 2.] 

 
1888-03-27 Revisionsberättelsen för 1887 års verksamhet föreligger vid stämman den 27 

mars 1888. Revisorerna gör ett flertal anmärkningar och uppmanar 
[kommunal]nämnden och övriga styrelse och nämnder att rätta till påtalade 
brister och ändra på vissa rutiner. Bland annat får fattigvårdsstyrelsen 
anmärkning på att styrelsen inte indrivit böter som ådömts styrelsemedlemmar 
som uteblivit från styrelsens sammanträden. 

 
Vid dagens kommunalstämma beslutas även att utsträcka vattenledningen med 
en ledning från Strandgatan till hörnet av Bansviks-Bergsgatan och 
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Blekebackegränd där en hämtningspost skall anbringas samt anslå medel 
härför, dock högst 150 kronor. 

 
Den sedan flera år aktuella frågan om införande av kommunalfullmäktige 
behandlas på stämman den 27 mars 1888. 

 
Ur protokollet citeras följande: "Inför den nu ovanligt talrikt församlade 
stämman öppnades överläggning varunder alla talare utom en förordnade 
övergången till fullmäktige". Om stämman beslutar om kommunfullmäktige så 
föreslås att valet till detsamma skall ske nästkommande december då 
köpingens sjöfartsidkande befolkning är hemma och kan deltaga i valet. 

 
Vid omröstning avges 1.377 ja-röster och 318 nej-röster, varför stämman 
beslutar införa kommunalfullmäktige i köpingen Lysekil. [Anm/PK: Efter detta 
beslut börjar en ny epok i köpingens historia.] 

 
Till dagens stämma finns förslag från fattigvårdsstyrelsen vad som bör göras 
för att minska inflyttningen av personer som saknar möjlighet att försörja sig 
själva. Ur paragraf 8 i protokollet citeras följande: "Fattigvårdssamhället 
fördelas uti sex distrikt med särskild tillsyningsman inom varje distrikt, vilken 
har skyldighet att en gång i månaden, helst i början sv densamma, göra sin rond 
inom sitt distrikt och med skriftlig uppgift till fattigvårdsstyrelsen inkomma 
över de inflyttningar som under månaden ägt rum". Åliggande det 
fattigvårdsstyrelsen med ledning av dessa uppgifter, att å stället göra sig 
underrättad om inflyttade personers levnadsförhållanden och därefter vidtaga 
åtgärder som anses nödvändiga. 
Det åligger inflyttade personer att inom 14 dagar och senast 9 november 
samma år, hos pastor anmäla sig och medföljande personer. 
Det åligger hyresvärd som upplåter bostad att genast anmäla detta till 
fattigvårdsstyrelsen om vederbörande hyresgäst inte själv gör anmälan till 
pastor. (PK, 1888) 

 
1888-03-27 ”Barmhertigheten i Lysekil, representerad af derwarande 

hundramannaförening, tillika med ett flertal af köpingens inwånare, har att 
uppwisa ett ganska lysande resultat af sin werksamhet, i det att den till omkring 
ett femtiotal af hjälpbehöfwande under sistförflutna wecka kunnat utdela såwäl 
kontanta medel, som ock bränsle och lifsförnödenheter. 

 
Offerwilligheten har nästan warit allmän, hwarför härmed – tillskrifwes 
Bohusläningen – frambäres ett heder och tack till så wäl föreningens ledamöter 
som och till alla dem, hwilka bidragit att lindra nöden!” (BN 1888-03-27/KJ) 
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1888-04-03 ”Annons. Genom fri och öppen auktion som förrättas i huset n:r 45 Kyrkvik 
Lördagen den 7 april kl. 11 f. m. försäljes Sjökapten J. P. Johansson, bestående 
af möbler, sängkläder, den aflidnes gångkläder, linne och skodon, 
nauticoinstrumenter och många nästan nya sjökort, glas och porslin, nya 
golfmattor m. m. samt 1/8-del i briggen ”Selma”, 1/20del i briggen ”Ines” och 
1/16del i skonerten !Sjöfröken”. Willkoren tillkännagifwas wid utropet. 
Lysekil den 28 mars 1888. Lars Ödman.” (BN 1888-04-03/KJ) [Anm: Dagens adress 
är Strandvägen 18.] 

 
1888-04-07 ”Annons. Som wid idag hållen auktion härstädes å aflidne fabrikör M. Carlsons 

dödsbo tillhörige fastigheter, nedannämnde icke kunde försäljas, nämligen: 
 

1/120 del å Lysekils jord med derå uppfördt hus n:o 9 Kyrkogatan; tomten n:o 
168 & 169 med åbyggnader, huset n:o 6 Skottegränd; samt en ladugård å 
Slätten med arrenderätt till lägenheten; så kommer ny auktion å desamma 
förrättas fredagen den 13 april kl. 11 f. m. Utförligare annons härom återfinnes 
i Bohusläningen n:o 33. Lysekil den 20 mars 1888. Lars Ödman.” (BN 1888-04-
07/KJ) 

 
1888-04-10 ”Annons. Fredagen och lördagen den 20 och 21 dennes, med början hwarje dag 

kl. 10 f. m. försäljes genom offentlig auktion all lösegendom och warulager 
tillhörigt Trädgårdsmästaren och Handlanden C. M. Lindebäck i Lysekil 
konkursmassa, bestående af: Silfwer, koppar, malm- ock blecksaker, möbler 
och husgeråd, sängkläder och linne, särskildt nämnes ett godt pianino, en fin 
matsalsskänk och 2 symaskiner samt många handelswaror, såsom: kaffe, 
socker, sirup, the, winer och tobak, 24 säckar hwete och rågsikt, gryn af alla 
slag, större partier af glas, porslin och kortwaror alla slag, bomullstyger och 
garner tapeter och färgstoffer, spik och andra jernwaror, tågwirke och hampa 
samt bodinventarier, deraf 3:ne wågar med lödjor med mycket mera. Lysekil 
den 7 April 1888. Lars Ödman.” (BN 1888-04-10/KJ) [Anm: Lindebäck bor på 
Kungsgatan 8, som idag är rivet.] 

 
1888-04-12 ”Professor Curman, hwilken afsagt sig sin sedan 1863 innehafda befattning 

som intendent och badläkare wid Lysekils badinrättningar, qvarstår dock tills 
widare som badbolagets werkställande direktör.” (BN 1888-04-12/KJ) 

 
1888-04-14 ”Jernvägen Lysekil – Sikhall. 

Kungl. Maj:t har bewiljat innehafwarne af meddelade konsessionen å 
jernwägen Lysekil – Frändefors rätt att enligt fastställd plan anlägga och till 
allmänt begagnande mot afgift upplåta jernwäg af 1,435 meters spårvidd från 
Frändefors till Sikhalls hamn wid Wenern. 

 
Arbetet å hela jernwägen Lysekil – Sikhall skall påbörjas senast 1 instundande 
oktober och bedrifwes så, att jernwägen är färdig att för trafik upplåtas, 
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sträckan Lysekil – Frändefors senast 1 april 1891 och bandelen Frändefors – 
Sikhall senast 1 april 1892. 

 
Konsessionsinnehafwarne skola före 1 instundande juli hafwa i stadskontoret 
deponerat 75.000 kronor i penningar eller wärdepapper till säkerhet för 
jernwägens utförande.” (BN 1888-04-14/KJ) 

 
1888-04-14 ”Annons. Lefvande Räfvar köpas. Adress R. Duff, Lysekil.” (BN 1888-04-14/KJ) 
 
1888-04-19 ”Annons. Hudar och skinn emottages till beredning. Lysekil i April 1888. 

Sigurd Carlsson.” (BN 1888-04-19/KJ) 
 
1888-04-19 ”Stenarbetare, Kunniga i utkilning och sprängning af granit, äfwensom 

skickliga s. k. ämnesutslagare och gatstensputsare, erhålla lönande arbete wid 
Wallbodalens Stenhuggeri inwid Lysekil. Bostäder under uppförande. 
Anmälan göres hos mig. V. E. Mollén, Lysekil.” (BN 1888-04-19/KJ) 

 
1888-04-19 ”Lysekils Glasmagasin, Lysekil, erbjuder ett rikhaltigt sortiment utaf 

Glaswaror i fina mönster och lagom storlekar. 
 Gustafsbergs och Rörstrands Porslinsvaror. Engelska Porslins- och 

Fayansekärl. 
 Äfwen dessa sistnämnde, inköpas direkte från fabrikanter, alltså kunna vi till 

våra kunder, erbjuda ofvannämnde bosättningsartiklar till billigaste priser.” 
Kom ihåg vid köp af dessa varusorter Lysekils Glasmagasin, Lysekil,” (BN 
1888-04-19/KJ) 

 
1888-04-24 ”Auktion. Fredagen och Lördagen den 27 och 28 dennes, med börjas hwarje 

dag kl. 10 f. m. försäljes genom offentlig auktion, återstoden af C. M. 
Lindebäcks konkursmassas warulager, såsom specerier, härav nämnes: kaffe, 
socker, risgryn, tobak och winer, tapeter, färger, jernwaror, hampa och korta 
waror af många slag med mycket mera. Lysekil den 23 April 1888. Lars 
Ödman.” (BN 1888-04-24/KJ) 

 
1888-04-24 ”Ett Mastträd 44½ fot långt, 36½ från roten till märsen. Tjocklek i roten 12 

tum, i sviglet 15 tum samt i däck 14 ¾ tum (allt i verktum), liggande i 
Wallbodalen invid Lysekil, finnes till salu, då anmälan göres hos mig. V. E. 
Mollén, Lysekil.” (BN 1888-04-24/KJ) 

 
1888-05-01 Skaftöland med Fiskebäckskil och Grundsunds kapell samt öarna Jonsborg och 

Gåsö jämte övriga väster om Skaftöland belägna öar, holmar och skär 
avsöndras från Morlanda församling och utgör en särskild annexförsamling till 
Morlanda, Skaftö församling. (AD, Skaftö – Kungligt brev 1883-12-21) 
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1888-05-.. Carl Curman slutar som badintendent vid Lysekils badhusbolag. Curman 
efterträds av doktor Nikolaus Daniel Diedrich Hugo Köster, född 1858-10-26 i 
Christine församling, Göteborg. (SBL, Band 09, Band 22) 

 
1888 Lysekils Badhus AB förbättrar badhusrestauranten. (Lüsch, Lysekils Historia, sid 

38) (LP 1993-08-09) 
 
1888-05-08 ”Husegare! Genom undertecknade erhålles för målning en ovanligt stark och 

varaktig färg så kallade Hartzoljefärg som genom sin styrka och varaktighet 
faller sig mycket billigare än den vanliga. Återförsäljare erhålla hög rabatt. 
Benj. G. Mollén & Co. Lysekil.” (BN 1888-05-08/KJ) 

 
1888-05-08 ”Makrillgarn! Finnes på lager till billiga priser. Benj. G. Mollén & Co. 

Lysekil.” (BN 1888-05-08/KJ) 
 
1888-05-12 ”Hudar och skinn emottages till beredning . Lysekil i April 1888. Sigurd 

Carlson.” (BN 1888-05-12/KJ) 
 
1888-05-15 ”Trolofvade. Volram Wiberg, Göteborg, Hulda Flodin, Lysekil.” (BN 1888-05-

15/KJ) 
 
1888-05-15 ”Lysekils Hafsbad, 

Säsong från 8 Juni till 15 September. Ingen terminsindelning. 
 

Daglig ångbåtsförbindelse mellan Göteborg och Uddevalla, mest inomskärs. 
 
Läkare: Badintendenten D:r H. Köster, Professor R. Murray och D:r P. L. 
Landelius. 
 
Alla badformer, särskildt utmärkta gyttjebad och nyinrättade elektriska bad. – 
Sjukgymnastik och massage. – Naturliga mineralvatten. – Stort societetshus. – 
Billiga bostäder. – Flere restauranter. – Privat inackordering. – Riklig tillförsel 
af lifsförnödenheter. 
 
Vidsträckta nyanlagda promenader – Ypperliga segelbåtar. 
 
För anspråkslösa kurgäster rekommenderas den s. k. gamla köpingen med 
Bansviks välordnade badhus. 
 
Förfrågningar och beställningar besvaras af kamrer J. A. Husberg. 

Badhusstyrelsen.” 
(BN 1888-05-15/KJ) 

 
1888-05-15 ”Från Lysekil skrifves i korrespondens till en stockholmstidning: 
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Efter att en längre tid hafwa warit afstängde genom den stränga wintern, har nu 
ändtligen sjöfarten åter kommit i gång och lif och rörelse börjat å fjärdar och 
wikar rundt om. Det gagn och den nytta, som den wid westkusten stationerade 
kronoångaren förr om wintrarne, har denna winter warit nära nog detsamma 
som ingen, ty maskinkraften å ångaren war allt för ringa, så att någon forcering 
af is eller uppbrytning af segelränna ej af densamma kunnat göras. Önskligt 
wore därför, att till stundande winter starkare båt stäldes till skärgårdens behof. 
 
Här rustas och bygges mycket till blifwande badtermin, ty wår badinrättning är 
numera mycket besökt och tillströmningarna af badgäster ökas år för år. 
Badorten står i godt rykte, ty dels är skötseln utmärkt och baden serweras wäl, 
och dels är wår badort känd för att tydligen förmedla flera partier under 
badsejouren, och många äro de mammor, som draga af till en badort för att få 
sina döttrar exponerade och i lyckligaste fall gifta. Förra året lär det i det fallet 
warit särdeles lyckligt och, trots de dåliga tiderna, affärerna det oaktadt på den 
marknaden gått raskt undan. Måtte blott ej protektionisterne, som så skadligt 
inwerka på allt och lägga näsan i allt, även i denna fråga stifta lagar och fatta 
beslut, ty då kunde hända att wi finge betala en så hög tull för hwarje här 
ingånget parti, att badorten ej med fördel kunde arbeta, utan nödgas nedlägga 
sin werksamhet. 
 
Den industri, gödningsämnen af fisk etc., som drifwes dels å Grötön, i 
köpingens omedelbara närhet, och dels wid Källwikens lastageplats borde 
sannerligen förbjudas, ty någon mer stinkande och infam lukt, än från dessa 
”fabriker”, kan man ej tänka sig, och besynnerligt är att ej, wederbörande 
förmått deras egare att förlägga sin werksamhet till yttersta hafsbandet, eller så 
långt som möjligt från menniskoboningar. 
 
Wårt lilla idoga samhälle börjar nu ock wilja likna ett stort, ty starka 
jernwägsfunderingar häremedan och Frändefors hafwa under senare tiden warit 
mycket på tal. Wi hoppas dock, för wårt ekonomiska bästa, att denna jernwäg 
måtte blifwa en pappersjernwäg d. w. s. stanna wid blotta åtanken. Den ende, 
som någonsin skall hafwa och det är den ingeniör, som uppgjort förslaget. 
Någon annan tänkbar winst finnes ej genom detta företag.” (BN 1888-05-15/KJ) 

 
1888-05-17 ”Auktion. Förmånligt Garfweri till salu. Som wid auktion den 13 sistl. April 

antagligt anbud icke afgafs på den afl. Fabrikören Martin Carlsons i Lysekil 
dödsbo tillhöriga härstädes belägna garfwerilägenheten, så kommer ny auktion 
derå att på stället förrättas Fredagen den 1 Juni kl. 12 p. d. Lägenheten får 
tillträdas genast. Rörande densammas läge och förmåner, husens mängd, 
storlek och beskaffenhet m. m. hänwisas till utförligare annons införd i denna 
tidning i början af sistlidne April. Förfrågningar beswaras omgående. Bland 
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willkoren kommer att föreskrifwas att inroparen måste genast ställa godkänd 
säkerhet för inropssumman. Lysekil den 11 Maj 1888. Lars Ödman.” (BN 1888-
05-17/KJ) 

 
1888-05-31 ”Undertecknad får härmed tillkännagifva att jag härstädes uti huset n:o 46 

Kungsgatan, öppnat butik för idkande af handel med finare och ordinära 
möbler och diverse träwaror samt tapeter och bårder m. m. till billiga priser; 
och skall mitt bemödande blifwa att under reel behandling tillhandahålla solida 
och goda varor. Lysekil i Maj 1888. 

M. Lundqvist.” 
(BN 1888-05-31/KJ) [Anm: Dagens adress är Kungsgatan 55.] 

 
1888-05-31 ”Tyska och engelska lektioner och konversationstimmar meddelas af G. S. 

Sommar. Kungsgatan n:o 42. LYSEKIL.” (BN 1888-05-31/KJ) 
 
1888-06-12 ”Lysekils köping. K. m:t har funnit skäligt förordna att Lysekils köping skall i 

jordeboken utbrytas från Lyse socken och såsom egen socken upptagas.” (BN 
1888-06-12/KJ) 

 
1888-06-14 ”Häradsskrifvaren de Verdier i Sunnervikens fögderi är tjenstledig under twå 

månader från i morgon. E. o. landskontoristen Lotrophe de Verdier vikarierar.” 
(BN 1888-06-14/KJ) 

 

 
 
1888-06-19 ”Hus till salu. Ett i Lysekil och Skottegränd beläget envånings trähus 

innehållande 3 st. rymliga rum, samt kök och källare, säljes billigt samt 
rymliga betalningsvillkor om svar med första ingår till styrman Birger 
Elfström, Lysekil.” (BN 1888-06-19/KJ) 

 
1888-06-23 ”Anmälde brunns- och badgäster. I Lysekil. 

Gymnastikdirektören underlöjtnant Carl A Lundgren, 
Fru H Lundgren, 
Fröknarna U. E. och K. Lundgren, 
Studerandena Urban och Åke Lundgren, 
Fröken Karolina Börjesson, 
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Bokhållare Robert Ohlsson, 
Kapten Waldemar Bretzner och 
Rektor C. A. Winkranz, alla från Göteborg, 
Landtbrukare Edvin Linderberg, Nyköping, 
Fröken Gloria Lundell, 
Skådespelare Mauritz Svedberg, 
Amanuensen F. A. Sundberg, 
v. häradshöfding A. Bergendahl, med familj, Stockholm, 
hr Aug. Dahlin, Vexiö, 
handl. Georg Sovelius med fam., Brahestad, 
häradsskrifvare F. H. Andrén, Jönköping, 
fröken Aaris, Helsingborg, 
landtbrukare Oskar Eriksson, Örebro, 
landth. Axel Andersson, Håby.” (BN 1888-06-23/KJ) 

 
1888-06-23 ”Rum att hyra! En bostadslägenhet, bestående af 4 rum och kök med 

vattenledning, belägen i andra våningen, Kungsgatan 39 med fri utsigt åt 
Badhusparken och stora torget, uthyres nu eller längre fram, på goda villkor. 
Nödig uthus finnas. 

 
Vidare genom korrespondens eller aftal med egaren snarast möjligt. P. E. 
Torén, Lysekil.” (BN 1888-06-23/KJ) [Anm: Dagens adress är Kungsgatan 42.] 

 
1888-06-23 ”Lediga platser. En biträdande lärarinnebefattning i lägsta klassen af 

Lysekils Folkskola är ledig till ansökan hos Skolrådet senast d. 15 Juli 1888. 
Tillträdestid d. 15 Augusti. Fullständig småskollärarinneexamen fordras. 
Löneförmåner äro bostad och eldbrand samt 450 kr per år. Undervisningsprof 
erfordras mot 10 kr i reseersättning till profvande, som ej erhåller platsen. P. I. 
Been, Skolrådets ordf.” (BN 1888-06-23/KJ) 

 
1888-07-03 ”Anmälde brunns- och badgäster. I Lysekil. 

Öfverintendenten Henr. Westin med familj, 
Fru Gunhild Otto, 
Frk. Elisabeth Otto, 
Hr Alfred Otto, 
Fabrikör C. C. Thormählen med familj, 
Fru Ottilina Delin, 
Frk. Elisabeth Delin, 
Doktorinnan I Westman med familj, 
Frk. Sigrid Schultz, Göteborg, 
Kapt. J. W. Strandberg, Östergötland, 
Godsegare Henrik Kochum, 
Förvaltare Ferd. Sjöberg, Skåne, 
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Byggmäst. Frans Winberg, 
Fabrikör A. Thelander med fru, 
Kontorist Hugo Ekman och 
Kassör L. A. Lundqvist, Stockholm, 
Fru Amalia Bergfalk, Lysekil, 
Läroverksadjunkt C. J. Lalin, Stockholm, 
Frk. H. Alstermark, 
Maria Alstermark, Vermland, 
Direktör Gustaf Bergström, Stockholm, 
D:r C. Lind med fru, Karlstad, 
Frk. A. Cedergren, Upsala, 
Banktjensteman C. Gistrand, Norrköping, 
Possessionat C. E. Lindahl, Ludvika,  
Grefve E. Philip Creuts, Vestergötland, 
Fru Hilda Trotsig, Kristinehamn,  
Underlöjtn. A. Pihlström, Falun, 
Student H. Christiernsson, 
Revisor Å. Anrep och  
Grosshandl. J. H. Scharp med fru, Stockholm, 
Distriktsläkare P. E. Gille samt 
Frk. Lotten och Elin Carlander, Ämneberg, 
Notarie A. V. Hesselgren, 
Kollega scholae N. Cl. Nilsson, 
Grosshandl. Aug. Magnusson, 
Doktorinnan Th. Bergh med döttrar, 
Fru I. Lundberg, Stockholm, 
Häradsskrifvare J. P. Sköldberg, Linköping.” (BN 1888-07-03/KJ) 

 
1888-07-05 ”Fru Elise Hwasser, den celebra konstnärinnan, som nu tagit avsked från 

scenen, afreste i måndags till sin älsklingsplats Fiskebäckskil, der hon har för 
afsikt att till vidare slå sig ned för att längre fram på sommaren inflytta i sin 
under byggnad varande tillämnade framtida bostad ”Vestråt”.” (BN 1888-07-
05/KJ) 

 
1888-07-07 ”Att f. d. jaktlöjtnanten Carl Th. Landeberg lugnt och stilla afled i Lysekil 

Tisdagen den 3 Juli kl. 9 e. m. i en ålder af 85 år, 2 månader och 28 dagar, 
sörjd och saknad af barn, barnbarn, samt många vänner, varder endast på detta 
sätt tillkännagifvet.” (BN 1888-07-07/KJ) [Anm: Landeberg bor på dagens Kungsgatan 
19.] 

 
1888-07-07 ”Fru Elise Hwasser, som lemnat teatern för alltid, har nu permanent nedslagit 

sina bopålar i sin nybyggda villa å den luftigt och friskt belägna badorten 
Fiskebäckskil vid inloppet till Sveriges största fjord Gullmaren. I torsdags 
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anlände från Stockholm den ståtliga ångaren ”Södra Sverige” till 
Fiskebäckskils brygga med fru Hwassers möblemang och öfriga flyttgods.” (BN 
1888-07-07/KJ) 

 
1888-07-07 Anmälde brunns- och badgäster. I Lysekil. 

Fröken Konst. Nilsson 
Handl. Aron Larsson, 
Fröken A. G- Wenscher, 
Fru Alfred Heyman, 
Jungfru Lundgren, 
Fru Aug. Carlsson, 
Fru B. Andersson med familj, alla från Göteborg, 
Expeditionschef E. von der Lancken med familj, Stockholm, 
Magister A. H. Chydenius, Helsingfors, 
Fröken Hildegard Andersson, Mårlanda, 
Fröken Helene Ljung, Venersborg, 
Fru Mathilda Edén,  
Fröken Gertrud Edén, Ransäter, 
Grosshandl. Rob. Stjernlund, 
Sekr. i k. statskont. C. Kindberg, Stockholm, 
f. d. bergshauptman C. F. Danielsson, med familj, Kopparberg, 
fru Sigrid Grönvall, Södermanland, 
disponenten R. W. Bley från Uddevalla,  
jur stud. Carl Fr. Eddgren, Kopparberg, 
fröknarna Henrika Widmark, Maria, Stockholm, 
Lina Braathen, Drammen, 
Baron D. A. Stierncrona, Stjernarp,  
Student Birger Arrenius, Åbo, 
Landskamrer J. O. Högström, 
Fröken Elin Högström, Örebro, 
Kontraktsprost J. o. Geijer med familj, Frendefors, 
Häradshöfd. Jakob Krank med fru, Brahestad, 
Ritlärare Nap. Caesar, Karlstad, 
v. häradshöfd. Ernst Hamilton, Upsala, 
fru Augusta Wallin och  
Fröken Signe Nordin, Falun, 
Arkitekten Hugo Hammarskjöld, Småland, 
Handl. Johan Wilhelm Norrman och 
Erik Wilhelm Norman, Stockholm, 
Fröken Ellinor Björklund, Trollhättan, 
Viveka Ingelman, Sollefteå, 
Fru Elisabeth Löfgren, 
Fröken Alma Hjelt, Helsingfors,  
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Fru Elna Löfgren, Falköping, 
Ruth von Tell, Herrljunga, 
Doktor Knut Wistrand med fru, Karlskoga, 
Jungfrun Augusta Johansson, Bohuslän, 
Kanslisekr. O. E. Pauli, Stockholm, 
Landskamrer Axel Andersson med fru, Vermland, 
Redaktör C. A. Fahlgren, Karlstad, 
Jur. kand. S. Söderholm, Helsingfors, 
Kamrer Lindholm med familj, Venersborg,  
Fru Wedberg, Stockholm, 
Doktorinnan Ebba Björnström med familj, 
Fru J. Breitholtz med familj, Stockholm, 
Kommisarie Carlholm, Valdemarsvik, 
Fru Egnell med familj, Eskilstuna, 
Landtbr. Mattsson med familj, Vestergötland, 
Polermästaren Hållén, Malmöns stenhuggeri, 
Fru Falck med familj, Eskilstuna,  
Hr G. Sandell, Örebro, 
Fru B. Olsson med familj, Smögen, 
Jungfru Maria Andersson, Brastad, 
Skeppare C. Kristensson, Bohuslän, 
Beata Fred, Lyse, 
Handl. A. Andersson, Bohuslän, 
Studerande H. Oldenburg, Örebro, 
Fru Beata Engblom, Trollhättan, 
Skomakare Liljander, 
Frk. Charlotta Götberg och 
Emilia Mattsson, Lysekil, 
Johanna Jansson, Bohuslän, 
Justina Andreasson, Lyse, 
Landtbr. Gustaf Andersson, Skal, 
Skomak. Mäst. Olsson, Bohuslän, 
Jungfru Charlotta Andreasson, Qville, 
Anna Berg, Lysekil, 
Hustru Fält, Lyse, 
Jungfru Charlotta Olsson, Bohuslän, 
Skollärare S. Nilsson, Grenna, 
Fru Bergman med dotter, Jönköping, 
Kapten C. Lycke, Bohuslän, 
h. Emanuel Simonsson, Fiskebäck, 
Lektor A. G. J. Eurenius med familj, Norrköping, 
Johanna Andersson, Skredsvik, 
Hrr B. Eriksson och 
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E. Bockberg, Kristiania, 
Frkn. Gerda Kristensson, Lysekil, 
Sjöman Anton Andersson och 
Fru Anna Herm, Bohuslän, 
Fru Ågren med familj, Venersborg.” (BN 1888-07-07/KJ) 

 
1888-07-12 ”Lysekil – Frendefors – Sikhalls jernväg, torde nu vara öfvergifven af de 

personer som arbetat för densamma, enär de uraktlåtit att för fjärde gången 
begära uppskof med koncessionsvillkorens fullgörande utan i stället föredragit 
att låta koncessionen förfalla. 

 
Häraf synes emellertid, hur liten kraft och hur svag ekonomisk grund de 
bohuslänska tvärbaneförslagen besitta, ty Lysekilsbanan var dock det främsta 
af dessa förslag.” (BN 1888-07-12/KJ) 

 
1888-07-14 ”Anmälde brunns- och badgäster. I Lysekil. 

Grosshandl. Adolf Aaron med familj, 
Grosshandl. Leopold Abrahamsson med döttrar, 
Hr och fru Bernhard Weinberg, 
Fru Mina Isander, 
Fröken Ingrid Pettersson, 
Fru Anna Pettersson, 
Hr Frans Josefsson och 
Hr J. A. Hansson, Göteborg, 
Hofmusikhandl John Jacobsson och 
C. Ihlström, Stockholm, 
Landssekreterare Herman Uddén med familj, Vesterås, 
Fröken Hilda Thorbjörnsson, Uddevalla, 
Notarie Hildor Vogel med fru, Stockholm,  
Fru J. Rydberg och 
Fröken B. Sandbäck, Grästorp, 
Disponent Sixten Groth med familj, Sjötorp, 
Jägmäst. E. F. Groth med familj, Piteå, 
Handl. J. F. Larsson, Leksand, 
Landtbruk. Svante Andersson, Vestergötland, 
Fru Elin Sjöstedt m dotter, Linköping, 
Fru Bettina Friedländer med dotter, 
Fil. d:r Robert Geete, Stockholm, 
P. O. Söderberg med fru, Torpshammar, 
Jägmäst. C. R. Hallström, Dalsland, 
Fröken Hanna Lindberg, Stockholm, 
Tandläkare Oscar Öster, Kristianstad, 
Fröken A. Ström, Lund, 
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Ingeniör Ernst Cedervall, Nerike, 
Bokhandl. Herman Andersson, Karlstad, 
Ingeniör Victor Backlin, Norrköping, 
Disponent Carl G. Ritau med fru,  
Kapten J. J. Holm med familj, Stockholm, 
Jernvägstjensteman N. Andersson, Helsingborg, 
Fil. kand. Georg Ross, Vestmanland, 
Handl. H. Collvin, Karlstad, 
Häradshöfd. Th. Am. Hagander, Ljusdal, 
Fil. Kand. Daniel Hagbom, 
Fru C. Örtenblad och 
Studeranden Gösta von Platen, Venersborg, 
v. häradshöfd. Oscar Björkman, Samneröd, 
sergant Gustaf Björkström,  
fru L. Gihl med döttrar, 
fröken Frida Hallström, 
köpman Robert Lindhult och  
hr Ludvig Frid, Stockholm, 
majorskan A. von Platen med familj, Skåne, 
fröken Louise Bergström, 
fröken Hulda Lundberg, Forshälla, 
läroverksadj. Fil. d:r Gerhard U. Holm, Skara, 
fröken Beda Eneström, Vestergötland, 
friherre Axel Lagerbjelke, Stockholm, 
kyrkoherde Christ M. Glantzberg, Vestmanland, 
hr L. Been, Skåne, 
bildhuggare Carl Sjöstrand, Helsingfors, 
fru Sophie Moberg, Karlstad, 
grosshandl. A. Wilh. Lundgren, Petersburg, 
studerande Algernon von Platen, Skåne, 
fru Risén med dotter, Mariestad, disponent C. W. Tenhstrand, Sköfde, 
fru Larsson med dotter, Fristad, 
fil. kand. Axel Wallengren, Lund, 
bagare C. A. Calander, Trollhättan, 
fröken Elsa Holmdahl, Jönköping, 
grefvinnan Bonde och 
mrs Marrgat, Säfstaholm, 
bagaremästare A Andersson och 
fröken Ellen Ekelund, Vara, 
fröken Mathilda Andersson, Dalsland, 
bokhållaren i riksbanken C. Ferlin, Stockholm, 
skollärare O. E. Udén, Qville, 
fröken Lydia Randelin, Finland, 
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landtbruk. Magnus Eliasson, Bohuslän, 
fru Karin Larsson och 
fröken Helena Larsson, Fellingsbro, 
fröken Anna Lundqvist, Uddevalla, 
landtbr. C. J. Carlsson, Östergötland, 
fru J. Bergqvist, Örebro, 
fröken F. Söderberg, Vadstena, 
postexpeditör A. V. Sköld, 
fru Sofie Olsson, Bro, 
prostinnan Louise Norin, Skara, 
landtbr. Gustaf Johansson och  
handl. E. Mellin, Trollhättan, 
possessionat N. Andersson med fru, Vermland, 
hittills äro anmälda 402 personer.” (BN 1888-07-14/KJ) 

 
1888-07-17 ”Auktion å Ångbåt. Genom offentlig auktion låter Lysekils Ångbåts-Aktie-

Bolag Tisdagen den 31 Juli 1888 kl. 12 middagen å härvarande gästgifvaregård 
till den högstbjudande försälja: Ångaren ”Victoria”, med fullständiga 
inventarier i godt skick. 

 
Fartyget bygdt 1888 af jernplåt mätande 23,23 register tons med 20 nominella 
hästkrafter, lång öfver stäfvarne 71 fot, bredd 13½ fot, djupgående på last 8 fot, 
gör 8 fots fart vid en kolåtgång af 3 kubikfot i timman. 

 
Beqvämt och ändamålsenligt inredd med salong under däck, har den rättighet 
att inomskärs föra 120 passagerare och är särdeles lämplig för så väl frakt som 
passagerare-trad. 

 
Betalningsvillkoren komma att före utropet tillkännagifvas. Lysekil den 14 Juli 
1888. STYRELSEN.” (BN 1888-07-17/KJ) 

 
1888-07-21 ”Anmälde brunns- och badgäster. I Lysekil. 

Herr Magnus Olsson med familj, 
Herr Axel G. Mollén, 
Fröken Maria Lewgren,  
Ingeniör Daniel Norrman med fru, 
Fru Axel Wikström, 
Fru A. Rexius samt 
Fru Blomqvist, Göteborg, 
Frkn Pamela Nyborg, Stockholm, 
Fabrikör Ernst A. Lindgren med fru, Eskilstuna, 
Fröken Sophia Ahlfors, Uddevalla, 
Fru Hilma Ljungström och  
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Fröken Stina Ljungström, Wenersborg, 
Frkn Amelie Ehrengranat, Lilleskog, 
Protokollsekreteraren R. Zethelius, Stockholm, 
Prosten P. Pettersson med fru, Rättvik, 
Fru Hollingworth med familj, Örebro, 
Köpman Henrik Lindberg, Paris,  
Assessor Th. Westrin, Stockholm, 
Handl. I. B. Rudström med familj, Arwika, 
Skeppsklarerare C. G. Thulin med fru, Stockholm,  
Borgmäst. Albert Louma Brakestad,  
Stationsinspektor C. G. Hellström, Liljeholmen, 
Hr Carl E. Sundström,  
Underlöjtnant G. L. Nordin, löjtnant J. af Sillén och 
Hr M. Odelberg med fru, Stockholm, 
Bankdirektör E. Berggren med familj, Sundsvall, 
Hr T. Cnattigius, Alingsås, 
Fru Ebba Langenberg, Westerås, 
Godsegare Wilh. Langenberg, Westergötland,  
v. häradshöfding E. Lindegren, Jönköping, 
maskindirektör J. B. Lundberg, med fam. 
Kandidat R. W. Lundberg och 
Fröken Agnes Görges, Stockholm, 
Fröken Hanna Rinman,  
Fröken Ebba Westöö, Upsala, 
Fru Ida Sandberg och 
Fröken Martha Sandberg, Wenersborg, 
Kronolänsman Reinh. Lindeberg, Eskilstuna, 
Fröken Hedvig Lindh, Wermland, 
Kapten Eugene Weylandt, Stockholm, 
Regementsintendent Sven Agardh, Örebro,  
Underlöjtnant Iwar H. Hummel, Karlskrona, 
Fru A. Hummel, Stockholm, 
Stationsskrifware A. Arfwidsson, Gnesta, 
Bokhandl. Axel Nerman,  
Studeranden Hjalmar Nerman, Karlstad, 
Handl. L. F. Österwall, Eskilstuna, 
Fru Sofia Almqvist, 
Fabrikör C. U. Gustafsson, 
Fru Hilda Gustafsson, 
Fröken Hilma Gustafsson, Lidköping, 
Fröken M Schoug, Lidköping, 
Fröken Dagmar Wennerberg, Otterstad, 
Lärowerkskollega Ludw. Karlsson, Åmål, 
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Herr C. A. Weber, Stockholm, 
Fröken E. Stierncrona och 
Baron Stierncrona, Halland, 
Disponent Daniel Engelske och 
Grosshandl. Emil Peterson, Norrköping, 
Kassör E. Israelsson, Stockholm, 
Skomakare Swante Andersson, Trollhättan, 
Löjtnant L. Fineman, Upsala, 
Fru A. Ask, Åby, Skåne, 
Rådman W. B. Hjertström, Grenna, 
Hofrättsnotarie Emil Schultz, Eksjö, 
Handl. Eklöf med fru, Eskilstuna, 
Löjtn. W. Wretman och 
Hr A. Friefeldt, Stockholm, 
Häradshöfd. E. Gyllenbåga med fru, Södermanland, 
Amanuens A. Wienhielm, Stockholm, 
Landtbr. E. B. Staël von Holstein, Halland, 
Hr Th. Christenson, Upsala, 
Fru Emelie Hellstedt, Eskilstuna, 
Löjtnant Edward Löthner, Wermland, 
Fabrikör C. A. Raesman med familj, Eskilstuna, 
Bokh. Gustaf Holmberg, Nyköping, 
Förste stationsskrifvare H. Ullman, Charlottenberg, 
Prostinnan Louise Norin, Skara, 
Landtbruk. G. Johansson och handl. L. Melin, Trollhättan, 
Possessionat R. Andersson med fru, Wermland, 
Possessionat C. Grell med fru, Mariestad, 
Tullförvaltare Melin, Jönköping, 
Fabrikör C. J. Carlsson med fru, Filipstad, 
Stationsinspektor F. Frodig från Ludvika, 
Fruarna Therese Wallner med familj, 
Frederique Kunkel, Kristinehamn, 
Fröken Ulla Hultberg, Hasslerör, 
Fröken H. Heüman, Skaftö, 
Landtbr. F. Petersson med familj och 
Fröken Clara Pettersson, Östergötland, 
Fru Bergqvist, Örebro, 
Fröken Nordström, Jönköping, 
Fru Brita Danielsson, Dalarne, 
Hr J. A. Larsson, Wermland, 
Fru Wernström, Motala, 
Lärarinnan Amalia Olsson, Westergötland, 
Grosshandlare Rundström och 
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Björkqvist, Norrköping, 
Landtbr. Gunnar Carlsson, Östergötland, lärowerksadj. Bergman med fru, 
Wenersborg, 
Possessionaten H. T. Jacobsson, Östergötland, 
Fröken Caroline Boqvist, Wermland, 
Fru Emma Forsberg, Bornholm, 
Landtbrukare A. B. Pettersson och 
Anton Pettersson med fru, Östergötland, 
Fröken Edit Bagge, Mariestad, 
Fröken Albertina Blomberg, Falköping, 
Fru Sofie Rydeberg med son, Grästorp, 
Maskinarb. Aspling, Motala, 
Inalles 566.” (BN 1888-07-21/KJ) 

 
1888-07-28 ”Anmälde brunns- och badgäster. I Lysekil. 

T.f. telegrafkommissarie G. S. Sommar med fru, 
Grosshandlare S. Örström med familj, 
Josef Andrén med familj, 
Ingeniör G. Matthisen, 
Fru Hilda Levander, 
Fräken Ellen Daug, 
Handl. J. M. Mattsson, 
Fröken Jenny Backman, 
Grosshandl. Georg Murray, 
Fröken Agnes Bolander, 
Och fröknarna Alma och Clare Geste, Göteborg, 
Bankkassör E. Söderlindh, Sköfde, 
Lektor Fredr. Ljung, Venersborg, 
Grefve Philip Creutz, Vedum, 
Fru Anna Bergh med döttrar, Bohuslän, 
Fröken Anna Gahm, Norrköping, 
Fru Helling, Södermanland, 
Frk. S. Rudbeck, Upsala, 
Häradshöfd. A. H. Ölander och 
Fru W Ölander, Sundsvall, 
Jägmästare Elis Nilsson, Kungelf, 
Kapten Bolivar von Wemstedt, Vexiö,  
Kyrkoherde E. Bergman och 
Bankdirektör G. Gihl, Stockholm,  
Baron G. Leuhusen med friherrinna, Eksjö, 
Fröken M. Pauli, Filipstad, 
Friherrinnan von Schwerin med döttrar, Helsingborg, 
Stud C. A. Palander, Karlskrona, 
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Fru Agnes Wallgren och stud 
Alfred Wallgren, Stockholm, 
t. f. kontrollören C. F. Stenström och 
v. häradshöfd. Edv. Cassel, Stockholm, 
fru Seidi Frestadius, Qvistrum, 
fröken A. I. Lindberg, Kolhlswa, 
professor d:r C. Reiss med familj, Köpenhamn, 
Mr. Axel Otto, London, 
Major Fröding med familj, Berlin, 
Grefve Lagerbjelke med familj, Nyköping, 
Kassör E. Tigerschiöld, Stockholm, 
Handl. Lundberg, Brahestad, 
Bankkamrer P. W. Hedberg, Nyland, 
Byggmäst. Axel Bächsin, Norrköping, 
Stud. Israel Lind, Karlstad, 
Hr Ph. Ladan, Jönköping, 
Fru Charlott Åström och 
Fröken Thilda Jansson, Vermland, 
Kapten A. Gyllenbåga med familj, Remningstorp, 
Grosshandl. r. F. Öhman med dotter, Skellefteå, 
Adjunkt G. Källgren, Skara, 
Skolföreståndarinnan Jenny Korholin, Brahestad, 
Handl. Alfr. Rhedin, Borås, 
Löjtnant J. Funch, Vestergötland, 
Grossh. E. Kaiser och 
Handl. H. Derlien med fru, Stockholm, 
Kyrkoherde D. Holmgren och 
Kapten R. Oxehufvud, Vestergötland, 
Handl. H. Kleingarn, Stockholm, 
Bruksegare J. Rosenlund, Finland, 
Herr Sandy Weinberg, Dresden, 
Bruksegare J. N. Biesert och 
Fröken Ellen Biesert, Vermland, 
Musikdirektör J. A. Löfven med fru, Norrköping, 
Redaktör V. Lövgren, Helsingfors, 
Löjtnant Bursie, Sköfde, 
Musikdirektör Oscar Lejdström och fröken Björkbom, Stockholm, 
Doktorinnan Björkbom, Piteå, 
Fru Ida Solnitzky och 
Fröken Sofia Elfström, Uddevalla, 
Rektor J. Humble, 
Grefve F. Wrangel och  
Tandläkare G. Förberg, Stockholm, 
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Mr o mrs Romilly, London, 
Tullförv. Z. Cajander, Brahestad, 
Apotekare B. Huhtinen, Uleåborg, 
Brukspatron A. H. Göransson, Sandviken, 
Hafapotekare W. Sebardt, 
Herr Erik Nordlander och 
Bokförl. F. Beijer med fru, Stockholm, 
Fru G. Ekström och 
Fröken Hilma Ekström, Floda, 
Bruksegare C. W. Stenbeck, Vermland. 
Bankdirektör J. F. Östergren, Norrköping, 
Jernvägstjensteman A. G. Broberg, Sundsvall, 
Fruarna Olivia Eriksson, Smögen, 
Hedina Malmberg, Orust, 
Bokh. H. Pettersson, Örebro, 
Bokhåll. G. Ahlström, Nygård, 
Hr Alfred Paulsson, Fjellbacka, 
Kommisarie F. Belfrage med son och 
Landtbr. A. J. Belfrage, Herrljunga, 
Fru Lina Brandtberg, Kristinehamn, 
Bryggeriägare K. Landelius med son, Eksjö, 
Herr Adolf Edlund, Venersborg, 
Inalles äro 697 badgäster anmälde.” (BN 1888-07-28/KJ) 

 
1888-08-04 ”Anmälde brunns- och badgäster. I Lysekil. 

Grosshandlare Julius Cyrys och  
H. C. Kindberg, 
Assuransdirektör C. J. Dymling, 
Herr Casimir Levgren,  
Fröknarna Hanna Magnusson och 
Hedda Villenius, 
Öfverstlöjtnant L. Reuterskiöld med familj, alla från Göteborg, 
Bankkassör G. W. Nordberg, Malmö, 
Musikdirektör Edv. Düring, Norrköping, 
Skådespelare Aug. Palme, 
Löjtnant E. Gahn med fru, 
Fröken V. Levin, Stockholm, 
Fil. kand. Nils von Sneidern, Dal, 
Bokhållare Carl Lenander, Venersborg, 
Grosshandl. Carl Rosengren med fru, Stockholm, 
Jernhandl. A. Rothman, Sundsvall, 
Hofrättsauskulant John Svanljung, Wasa, 
Fru Emilia Hernqvist med familj, Åsaka, 
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Herr Hugo Malmberg, Upsala, 
Kassör P. W. Bergström, Sundsvall, 
Grosshandl. Ernst Hellstedt, Eskilstuna, 
Fru Louise Yngström med döttrar, Valåsen, 
Grosshandl. Johan Lundberg, Stockholm, 
Ingeniör C. Wallström, 
Frökn:a Hilma och Anna Strand, Trollhättan, 
Fru Tora Lundberg, 
Fröken Emy Lundberg, Upsala, 
Fru H. von Baumgarten, 
Kapten Th. Von Baumgarten, Uddevalla, 
Kandidat T. Ahlström, 
Hofrättsnotarie J. Ahlström, Stockholm, 
Kandidat Wilh. Bastholm, Halland, 
Friherrinna Charlotta Haij, Onsjö, 
Landssekr. Warenius med fru, Karlstad, 
Direktör Fagerström med fru,  
Fröken Elin Hörnell, Stockholm, 
Fröken Ida Nilsson, Norrköping, 
Fru Selma Peterson, Malmön, 
Lektor Klas Melander, Kalmar, 
Fröken Ellen von Sneidern, Dal, 
Herr Aug. Jernberg, Stockholm, 
Fru Ebba Lundberg med dotter, Vargön, 
Juris stud. C. Weidenheilm, 
Grosshandl. Jac. Wedborg, Stockholm, 
Fru Lotten Cederlöf, Skara, 
Köpman S. Hagström, Eksjö, 
Jur. fil. kand. Wilh. Seberdt, Stockholm, 
Landtbr. Emil Landberg, Sörestad, 
Med kand. Albin Lindberg, Stockholm, 
Fröken Adéle Lundgren, Karlskrona, 
Landssekr. Carl Hafsröm, Halmstad, 
Mariningeniör Olof R. Lundberg, Stockholm, 
Redaktör S. V. Bagge, 
Fröknarna H. och E. Bagge, Venersborg, 
Jur. utr. Kand. Richard Bagge, Stockholm, 
Underlöjtnant grefve Ridderstolpe, Vestmanland, 
Fröken Maria Kall, 
Hofr. Not. Jur. kand. P. A. von Schotte, Stockholm, 
Fru Helga Warenberg med son, Falköping, 
Fru Ida Hansson, Jonsered, 
Possessionat P. Jansson, Vermland, 
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Hr. J. Olsson, Norrland, 
Lärowerksadjunkt D. Vesterlund, Upsala, 
Fröken Torstensson, Venersborg, 
Bruksförv. B. G. Geijer, Ludvika, 
Fru Holst, Uddvalla, 
Hr Pettersson med fru, Örebro, 
S:a anmälde 783 personer.” (BN 1888-08-04/KJ) 

 
1888-08-09 ”Marknadsfest i Lysekil hölls lördagen 4 augusti. En korrespondent till 

Bohusläningen skildrar festligheterna på följande sätt:  
 

Luften är klar och mild, och många flitiga händer äro i rörelse för att göra 
”stånd” och ”diskar” i ordning. I lifligt samspråk ser man damer och herrar 
arbeta i sitt anletes svett. 
 
Det är ej idag hvilodag – sådana dagar finnas för öfrigt nog af vid en badort. – 
nej idag måste man arbeta ty det skall vara marknadsfest på eftermiddagen; 
ingenting får man spara för att få allt så fint som möjligt. 
 
Har du lust att följa med? du vägrar naturligtvis ej, och derföre vill jag gifva 
dig ett råd: ”tag med schaber, ty det behöfs.” 
 
Vi nalkas badhuset. Det är anbragt ett stängsel. Vid ett bord står en af 
badbetjeningen och säljer biljetter. ”Endast 25 öre”, säger han. du ger dem, får 
dig en biljett och ryckes sedan in i vimlet. Knappast får du dock tid att se dig 
om det allra ringaste förr än en liten rödklädd tomte rycker dig i rocken, visar 
dig en låda cigarrer och cigaretter, ser så innerligt godt på dig, så du nästan blir 
vek om hjertat, och du köper genast en cigarr af honom. 
 
”Kostar” säger han, ”endast 20 öre. Du ger honom 25, och därmed är han 
naturligtvis belåten. 
 
Du har hunnit ett litet stycke längre fram. Der står en tärna, fager som en ros, 
och bjuder dig köpa en liten bukett. ”Endast 50 öre för den här, här finns en för 
1 krona. ”Jag får väl lof sälja någon,” och med van hand fäster hon den vid ditt 
rockslag. 
 
Du är nu dekorerad med blommor och börjar känna dig litet hemmastadd. Du 
kastar en blick åt musikpaviljongen och går dit. O, härligt! Kanske har du 
längre anat, det du vid något stjernfall skulle få en trissa på ditt bröst. Passar du 
på kan du här erhålla dig både en och två, men – märk noga – blott för rena 
kontanter. 
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Nu syns att du ej är krasslig och begifver dig ned åt zigenarlägret, der mången 
fager både sprätt och sprättinna (!) slagit sig ned vid den rykande brasan, 
kaffekiteln hänger öfver elden och punschbuteljen står på backen. Nog skall 
här lefvas om innan qvällen! 
 
Men min vän stå ej här längre och förgapa dig på detta läger! Du skall icke 
blott se, nej, du skall väl äfven smaka något på denna glädjedag. Ah, der finnes 
ju punsch, kaffe och äkta ryskt té, och till på köpet serveras det af äkta ryskor. 
Du slipper sitta ensam, ty der står ju dina gamla bekanta fröken Plommongren, 
fröken Päronqvist och fruarne Kaffestråle och Bakelsehjerta. De måste bjudas 
på någonting ”skönt”, och derföre börjar du med fiske vid fiskdammen. Sedan 
du låtit dem hala upp napp för 5 kr, säger der skälmskt: nej mitt herskap, sjön 
suger, vi måste söka herberge, och innan du vet ordet af, har du både reqvirerat 
och inmundigat för 16 kr och 50 öre. Men hvad gör det, vi ha ju marknad idag? 
 
Men se der! En våg – med uppmaning att både ungersven och tärna här skola 
få veta sin vigt – står på badhusverandan. Du väger dig, betalar hederliga 
drickspenningar åt den väna vägerskan och fortsätter sedan färden till 
kostgalleriet, der fotografier från alla jordens länder och folk finnas. 
 
Men klockan är redan ½9, balen börjar! Gå in der så många andra strömma in, 
ty endast der finns biljetter. – 50 öre om jag får be! – Mycket gerna! Var så 
god! Du lemnar biljetten till vaktmästaren som äfven tager hand om din hatt 
och öfverrock. 
 
Dörren slås upp. I snurrande lif hvirflar du in i salen både i vals och polka med 
din dam, hvilken de sedan, såsom artig kavaljer, för till skänken och bjuder litet 
läskande. Men ett, tu, tre – ny dans spelas upp. 
 
Ja, så går det till vid den marknadsfest, som på föranstaltande af badsällskapet 
årligen tillställes i Lysekil. Medel inflyta ganska ansenligt, hvilka sedan 
användas till nyttiga ändamål.” (BN 1888-08-09/KJ) 

 
1888-08-09 ”Villa i Lysekil till salu! 

Med anledning af egarens dödliga frånfälle försäljes huset n:o 36 Kyrkvik 
under hand billigt och med rymliga betalningsvillkor, om snar försäljning sker. 
Huset som är endast 7 år gammalt är omsorgsfullt uppfört af plank på friköpt 
rymlig tomt ändamålsenligt indelt i 9 rum och 2:ne kök samt med veranda, 
balkong, källare, och rymliga uthus, brädfordrat och måladt samt för öfrigt i 
godt skick. Huset, som har ett fördelaktigt läge, nära sjön och badhuset, brukar 
inbringa 700 till 900 kronor för sommaren i hyra af badgäster. Ett i egendomen 
intecknadt lån å 3.000 kr. som om köparen så önskar, kan få innestå, 
underlättar köpet. Närmare upplysningar lemnas och köp afslutas af 
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undertecknad. Lysekil den 6 Augusti 1888. Lars Ödman.” (BN 1888-08-09/KJ) 
[Anm: Dagens adress är Lilla Kyrkogatan 28.] 

 
1888-08-11 ”Anmälde brunns- och badgäster. I Lysekil. 

Handelsres. Carl Celsing, 
v. häradshöfd. Frans Almén, 
hr A. Reutersköld, 
fru Ebba Sjögren, 
handl. O. Nilsson, 
kapten Sylwan och 
v- häradshöfd Fredrik Andersson, alla från Göteborg, 
fru Hedda Ingelman, Sollefteå, 
öfwerstelöjtnanskan Ida Blomstedt m. dotter, Upsala, 
grosshandl. John Lindqvist, Örnsköldswik, 
handl. Ludwig Kjellman, Norrköping, 
brukspatron Ernst Heidenskjöld, Skinnskatteberg, 
handl. Gustaf Löfgren, Norrköping, 
frkn. Clara Larsson, Fristad,  
magister P. J. Söderlund, Lidköping, 
handl. J. W. Jochim med fru, Amerika, 
bankdirektör R. Bagge med fru, Westerås, 
fru A. Hansson med dotter, Kristiania, 
frkn H. Ahlfors, Uddevalla, 
possessionat T. F. Hagström, Södermanland, 
löjtnant J. Swedenborg, Westergötland, 
justitieråd J. O. Wedberg och  
juris studeranden J. Wedberg, Stockholm, 
kronolänsmannen Werner Andersson, med fru, Laholm, 
A. D. Berggren, Trollhättan, 
Handl. John C. Heijl, Stockholm, 
Frkn Anna Falk, Wara, 
Fabrikör Anders Gentzel med fam., Borås, 
Fru S. Croneborg med döttrar, Stockholm, 
Kapten Ludwig Schander, Sköfde, 
Doktorinnan, Hilma Ingelson och 
Fröken Helfrid Ingelson, Stockholm, 
Hr P. Romanoff med fam., St. Petersburg,  
Bryggare F. R. Reumüller med fru, Stockholm,  
Frk. Ida Sandberg från Gunnarstorp, 
Emmy Eneström och 
Emma Eneström, Stockholm, 
Teol. Doc. H. W. Tottie med fru, Upsala, 
Ryttmäst. C. T. Grönwall, Södermanland, 
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Fru Ellen Sandwall, Forserum,  
Vice häradshöfd. H. Tigerschöld, 
Öfverstelöjtnant F. von der Lanken, Stockholm, 
Telegrafist A. Medelius, Öland, 
Kamrerare Hjalmar Lindahl och 
Fröken Nanna Winberg, Stockholm, 
Grefve H. M. Kalling, Nerike, 
Doc. F. A. Johansson, Lund, 
Fru G. Boström, Örebro, 
Fröken N. J. Jurjewa, St. Petersburg, 
Löjtnant Schultz, Uddevalla, 
Friherre I von Saltza och 
v. häradshöfd. Nils Noreus, Stockholm, 
kommisarie J. Ström och 
fröken Therese Ström, Westergötland, 
Sofie Hansson, Tossene, 
Fru Joh:a Johansson, Uddevalla, 
Fruarna Olivia Landeberg och 
Laura Lycke, Lysekil, 
Fru Martha Pihl och 
Kapten Johan Lindbom, Bohuslän, 
Fru E. Hedberg, Lysekil, 
Inalles äro 863 personer anmälda.” (BN 1888-08-11/KJ) 

 
1888-08-21 ”Ångaren Victoria inropades på auktion i Lysekil för ett par tre veckor sedan 

af v. konsul G. J. Sundberg för 5.825 kronor.” (BN 1888-08-21/KJ) 
 
1888-08-21 ”Anmälde brunns- och badgäster. I Lysekil. 

Fröken Olga Hamberg, 
Hr Axel Wikström, 
Fru Helga Röhss, 
Löjtn. Uno Murray, 
Fru Selma Lindberg, 
Doktor Billqvist och 
Med. stud. Olof Billqvist, Göteborg, 
Fröken Alice Heijkenskjöld, Skinnskatteberg, 
Disponent Hugo Wulff, Norrköping, 
Hr A. R. Wallgren, Stockholm, 
Frk. Wilhelmina Pettersson och 
Hr. A. Eriksson, Grästorp, 
Fru Therese Lundbäck, Uddevalla, 
Fru Emma Sahlen, Venersborg, 
Ingeniör Harald Asplund, 



  
Nyhetsbrev 26 20220126.doc 75 

 

Frk. M. Breitholtz, 
Fru Ebba Walldén, 
Notarie M. M. L. Mathiesen och  
Godsegare C. F. Lundström m. familj, alla från Stockholm, 
Kamrerare L. J. Lundberg, Vargön, 
Frih. E. Haij, Onsjö, 
Disponent J. E. Beckman, Nässjö, 
Förste stationsskrifvare F. von Wolker med fru, Flen, 
Frk. Emelie de Verdier, Bro, 
Hr Joh. Andersson, Venersborg, 
Mademoiselle Annie de Mauritz, Paris, 
Bruksegare Philip Helling, Södermanland, 
Landtbr. Johan Johansson, Björkö, 
Ingeniör C. A. Lindvall, Stockholm, 
Löjtnant Hugo Ziegler, Karlstad, 
Jägmästare J. A. Arnell, Hernösand, 
Bruksförvaltare O. Yngström, Vermland,  
Fabrikant A. Vicander, Stockholm, 
Assessor K. Sandstedt, Jönköping, 
Bergsingeniör F. O. Carlin, Stockholm, 
Räntmästare C. A. Tengbom, Mariestad, 
Med. kand. Fredrik Bissmark, Halmstad, 
Frk. Ragnhild Ström, Fredrikshall, 
Löjtnant Carl Akrell, 
v. häradshöfd. Axel Olivecrona, 
kapten C. Kantzow och 
hr Gunnar Bergqvist, Stockholm, 
hr Karl Åström, Munkfors, 
hr Karl A. Olson, Vestergötland, 
Regementsläkare E. E. Mobeck, Jönköping, 
Studeranden Adam Ström, Vestergötland, 
Fil. kand. E. Sederberg, Lund, 
Fru Charl. Jansson, Stockholm, 
Till 12 aug äro anmälde 972.” (BN 1888-08-21/KJ) 

 
1888-08-25 ”Anmälde brunns- och badgäster. I Lysekil. 

Handl. A. Köster med fru, 
Hyrkusk C. Winkrantz, 
Frk. A. M. Vikström, 
e. o. hofrättsnotarien Bernh. Lindberg,  
bokh. Sten Rhodin, Göteborg, 
hr Albert Man, Stockholm, 
trafikdir. C. I. Trotsig, Kristinehamn, 
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fruarna Emma Peterson och 
Eleonora Nydqvist, Trollhättan,  
Artist A. Kulle, Stockholm, 
Dir. K. L. Bügge, Kristiania, 
Handl. F. M. Lund och 
Fru Asklund med dotter, Stockholm, 
Grossh. S. Hagelstein med fru, Finspong, 
Frih. Lud. V. Platen med familj, Stockholm, 
Brukspatron C. E. R. Roth, Dalarne,  
Grosshandl. Hj. Bachlin, 
Apotekare H. Tillander och 
Fabrikör A. Granholm, Stockholm, 
Med. doktor L. Grundberg, Venersborg, 
Fru E. Unger med son, Stockholm, 
Fru F. Gröning, Venersborg, 
Prof. Fr. Björnström med familj, 
Grosshandl. Gustaf Lundgren och  
Kassör G. Langelius, Stockholm, 
Charlotta Karlsson, Bohuslän,  
Fru Olga Nordström, Lysekil, 
Fru Oktavia Andersson, Dalsland, 
Julia Josefsson, Bro, 
Fru Johanna Abrahamsson, Engön, 
Gerda Sahlberg, Bohuslän, 
Fru Hulda Larsson, Örn, 
Olena Olsdotter, Askum, 
Fru A. Olsson, Örn, 
Amalia Andersson, Kungshamn, 
Augusta Samuelsdotter, Brastad, 
Matilda Olsson, Svarteborg, 
Fru Anna Andersson, Kornö, 
Olena Kristensson, Askum, 
Axel Andersson, Svarteborg, 
Till 19 aug anmälda 1037 badgäster.” (BN 1888-08-25/KJ) 

 
1888-09-06 ”Anmälde brunns- och badgäster. I Lysekil. 

Inspektör R. Jonsson och 
Fru Ida Bolander, Göteborg, 
Possessionat John Tornberg, Vingåker,  
Fru M. Gibson med dotter, Jonsered, 
Grefvinnan Amalie Cronstedt och 
v. häradshöfding Erik Martin, Stockholm, 
köpman Ferd. Palm, Bordeaux, 
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handl. Gottfrid Ljungström med familj, Örebro, 
fru Enhörning, Norrköping, 
jernhandl. C. J. Ericsson, Sunnansjö, 
summa 1068 personer, deribland upptagne de i Bansvik antecknade från 1 aug 
till 1 sept.” (BN 1888-09-06/KJ) 

 
1888-09-11 ”Olycksfall i Lysekil. i fredags eftermiddag inträffade, skrifver 

Venersborgstidningen, den ledsamma händelsen, att en ung häst, tillhörande 
Bryggeribolaget i Lysekil och förspänd en ölkärra, vid utkörandet på stora 
ångbåtsbryggan skyggade med den påföljd att hästen och kärran störtade utför 
bryggan och försvunno i djupet. Försök vidtogs genast med upptagning af 
hästen, men innan detta lyckades var han redan död. Då hästen var ett ungt 
vackert djur, blef det en kännbar förlust för bolaget. 

 
Samtidigt med denna olycka inträffade en annan ännu värre, i det kapten 
Lycke, som eger ett större tvåvåningshus vid Rosviksgatan, hvilket stod under 
reparation, föll ned från den höga ställningen och i fallet skadade sig så illa att 
han upptogs alldeles sanslös, hvilket tillstånd fortfar, då detta nedskrefs, dagen 
derpå.” (BN 1888-09-11/KJ) 

 
1888-09-13 ”Annons, Att min innerligt älskade hustru Carolina, född Åsberg, efter en lång 

och tärande sjukdom stilla afled härstädes i dag kl. 11.20 f. m. i en ålder af 63 
år, 10 månader och 14 dagar, djupt sörjd och saknad af mig, syster, slägtingar 
och deltagande vänner, är det min sorgeliga plikt att härmed tillkännagifva. 
Lysekil den 6 sept. 1888. J. B. Jonsson.” (BN 1888-09-13/KJ) [Anm: Carolina bor på 
dagens Kungsgatan 21.] 

 
1888-09-15 ”Lysekils badgästers fond för fattiga badbehöfvande sjuka utgjorde 15 juli kr. 

12.226:97.” (BN 1888-09-15/KJ) 
 
1888-09-22 Bohusläns telefonnät vidgas ytterligare genom att stationer öppnats i bland 

annat Fiskebäckskil och Grundsund, vilka har förbindelse med Varekils 
telegrafstation. Vidare är ledning utlagd mellan Lysekil och Malmön. (BN 1888-
09-22/KJ) 

 
 Under sillperioden förekommer i Bohusläningen inlägg för fler telegraf-

expeditioner i Bohuslän bland annat för att få tätare rapporter om "landstötta 
sillstim" till fiskare, uppköpare och salterier. Sillperioden stimulerar till 
liknande framställningar hos högre myndigheter. Både telegraf- och 
telefonväsendet blir också snabbt utbyggt under dessa år. 

 
1888-09-25 ”Hamnordningen för Lysekils köping har genom utslag af k. 

befallningshafvande fått följande tillägg:  
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”Ångbåtsbefälhafvare åligger att norr om linien emellan holmen Slägga och 
södra ändan af Grötö samt vid passerandet af sundet emellan Grötö och fasta 
landet året om icke gå med större fart än 5 knop wid wite af 10 kronor; 
skolande på lämpliga ställen å holmen Slägga, Grötö och vid östra inloppet till 
sundet emellan Grötö och fasta landet uppsättas taflor, å hvilka med minst fyra 
fot höga bokstäfver äro målade ordet ”5 knops fart”.” (BN 1888-09-25/KJ) 

 
1888-09-25 ”Annons, Försäljning af Ångfartyg, undertecknad bemedlar försäljningar för 

Engelsk räkning å Ångfartyg af alla storlekar, nya, äldre och under byggnad 
varande, samt lemnar nödiga upplysningar på förfrågningar. Benj. G. Mollén & 
Co. Lysekil.” (BN 1888-09-25/KJ) 

 
1888-09-25 ”Lördagen den 29 dennes kl. 12 p. d. försäljes genom frivillig auktion på ställe, 

huset n:o 53 Kyrkvik, Lysekil. Huset som är nyuppfördt sistl. år af god plank 
med tegeltak, är 28 fot långt, 14 fot bredt och 12 fot på knut, innehåller 2 rum, 
kök, källare och vind är särdeles passande för en arbetarefamilj. Tillträdet får 
ske genast. Lysekil den 22 sept 1888. Lars Ödman.” (BN 1888-09-25/KJ) [Anm: 
Dagens adress är Strandvägen 24.] 

 
1888-09-30 I Kyrkvik inträffar en mystisk brand. En belöning utlyses för gärningsmannens 

gripande. Ordningsman kapten Claes Sixten Lilliehöök motionerar vid en 
stämma om särskild brandutrustning för Kyrkvik. 

 Eldsvåda i Lysekil. Natten till 30 september kl. 3 utbröt eld i enkan Betty 
Christenssons hus i Kyrkevik, hvarvid hela huset med lösöresbo ödelades. 
Elden begränsades efter 2 timmar. Tack vare vindens öfvergång från stark 
sydlig till vestlig gynnades släckningsarbetet. Då egarinnan är bortrest och 
huset för tillfället obebott, föreligger här antagligen mordbrand. Huset är 
assureradt i Skandia. (BN 1888-10-02) [Anm: Dagens adress är Strandvägen 11 / 
Turistgatan 2.] 

 
1888-10-02 ”Eldsvåda i Lysekil. Natten till 30 september kl. 3 utbröt eld i enkan Betty 

Christenssons hus i Kyrkevik, hvarvid hela huset med lösöresbo ödelades. 
Elden begränsades efter 2 timmar. Tack vare vindens öfvergång från stark 
sydlig till vestlig gynnades släckningsarbetet. Då egarinnan är bortrest och 
huset för tillfället obebott, föreligger här antagligen mordbrand. Huset är 
assureradt i Skandia.” (BN 1888-10-02/KJ) 

 
1888-10-13 ”500 kronor utlofvas såsom belöning åt den som lemna sådane upplysningar 

om anstiftaren till branden den 30 nästl. September i huset n:o 48 vid 
Kyrkoviks Strandgata här i köpingen, tillhörigt enkan Betty Christensson, att 
gerningsmannen varde sakförd. Lysekil i Stångenäs Härads 
Kronolänsmanskontor den 9 Oktober 1888. N. J. Nielsen.” (BN 1888-10-13/KJ) 
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1888-10-13 ”Nya Silltunnor, starka och välgjorda af prima Norsk staf samt prima 
Holländska Tunnband, äfvensom ett parti något begagnade silltunnor, tjäradt & 
otjäradt Tågvirke samt i öfrigt allt som erfordras för utredning af båtar försäljas 
billigast af Aug. Lysell, Lysekil.” (BN 1888-10-13/KJ) 

 
1888-10-16 ”Såsom misstänkt för anstiftande af mordbrand har i Lysekil häktats och 

införts till härvarande kronohäkte stenhuggaren Lars Magnus Svensson från 
Lindesberg å fängelset afbida rannsakning, som hålles 27 oktober.” (BN 1888-10-
16/KJ) 

 
1888-10-20 ”Till den 1 nästa januari ledigblifvande poliskonstapelbefattning här i köpingen 

ega sökande att före den 1 nästa december personligen aflemna sine till 
köpingens styrelse stälde, egenhändigt skrifne ansökningar, med dervid fogade 
frejd- och åldersbevis, läkarebetyg angående den sökandes helsotillstånd, jemte 
tillförlitligt intyg om absolut nykterhet. Lysekil i oktober 1888. STYRELSEN.” 
(BN 1888-10-20/KJ) 

 
1888-10-25 ”Genom offentlig auktion, som på stället förrättas den 27 och 29 dennes, med 

början hvarje dag kl. 10 f. m. försäljes återstoden af afl. Fabrikör M. Carlsons 
dödsbo härstädes tillhöriga lösegendom och lädervaror, såsom: cirka 400 skålp. 
Bindsulläder, 300 skålp. Smorläder, 100 skålp. Plattläder, Gödkalfskinn, 
svarta, gula och ludna kalf- och Fårskinn, partier af Pligg, Stift, Resårer, 
Skogarn, m.m. som af skomakare användes, större partier skinnull och Nöthår. 
Garfveriverktyg af alla slag, deraf ett större stenbord; Möbler, deraf nämnes en 
stor salsoffa, 4 st klädesskåp och ett gammalt men brukbart Piano, diverse 
Kopparkärl, några gamla Sängkläder, Gängkläder och Skodon, 1 Arbetsvagn, 
1/12-del i en Sillvad med båtar samt diverse af flera slag. Alltsammans säljes 
ovillkorligen och med 3 månaders betalningsanstånd af mig som säkre ansedde 
inropare. 

 
Lädervarorna säljas hufvudsakligen första dagen, äfven kommer då sjelfva 
garfverilägenheten derom förut utförligt annonseradt att utropas. Lysekil den 
15 oktober 1888. Lars Ödman.” (BN 1888-10-25/KJ) 

 
1888-10-25 ”För mottagande af slutredovisning uti Handlarne P. G. Anderssons och J. A. 

Johanssons i Lysekil konkurs kallas fordringsegarne att sammanträda 
Måndagen den 5 nästkommande November kl. 10 f. m. å undertecknads 
kontor. Lysekil den 20 Oktober 1888. Aug. Lysell.” (BN 1888-10-25/KJ) 

 
1888-10-26 Fiskeriintendent August Hugo Malm flyttar från Göteborg till Lysekil. Han bor 

på Rosviksgatan n:o 13, dagens Rosviksgatan 12. (Hfl 1885-1893) 
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1888-10-30 ”Uddevalla cellfängelse 27 oktober. Mordbranden i Lysekil. som bekant utbröt 
tidigt på morgonen 30 september eld i enkan Betty Christenssons gård vid 
Kyrkviken i Lysekil. huset var för tillfället obebott, så man kunde med skäl, 
tänka på mordbrand. Vid polisförhör framkommo förhållanden som föranledde 
häktningsåtgärd mot stenhuggaren Lars Magnus Svensson. 

 
Vid dagens förhandlingar, som inleddes af häradshöfding Björkman med 
kronolänsman Nielsen som åklagare, hördes först enkan Christensson. 
 
Hon upplyste att hon på morgonen 27 september rest att besöka en sjuk syster 
på Flatö, hvarom begäran framställts till henne genom Flatöbor. Hon kunde att 
börja med ej erinra sig någon särskild person, som framfört sådana helsningar, 
men slutligen utpekade hon en gumma – ”Spå-Sofia” – under Örtorp i 
Dragsmark vara den som senast uppmanat henne att besöka systern. Systrarna 
hade ej träffats på sju år. Hon kom hem först efter branden. 
 
Gården var sedan länge assurerad i Skandia för 5.000 kr. Förut hade den varit 
försäkrad i utländskt bolag för 4.000. sedan dess hade ett sommarhus bygts 
derstädes. Lösegendomen försäkrades första gången 3 september i år för 1.000 
kr. Hon ville ej blifvit af med gården för 10.000 kr., emedan hon hade många 
så ljufva minnen deraf. 
 
Betty Christensson förnekade ett yttrande, hvilket vid polisförhöret påbördades 
henne, att på något satans vis skall jag ha bort den der hyttan, som kommer att 
stå i vägen för badhusbolagets villor. 
 
Häktade Svensson hade tidtals sedan tre år tillbaka bott och haft mat hos henne 
sedan februari eller mars till midsommar. I medlet af september kom han åter 
att vistas hos henne till några dagar hos henne till några dagar före hennes resa. 
Svensson och Betty Christensson lågo då i samma rum i sommarhuset, men en 
regnig natt flyttade de upp i stora byggnaden. 
 
Hon kände ingen anledning, hvarför Svensson skulle tändt på huset för att 
hjelpa henne ur penningförlägenhet. 
 
Efter hemkomsten hade hon träffat Svensson, men de hade ej talats vid om 
branden. 
 
Nu infördes häktade stenhuggaren Lars Magnus Svensson. 
 
Han var född 1843 i Väse socken, Vermland. Efter att någon tid vistats vid 
sågverk i Norrland, kom han 1867 till Lindesberg, der han arbetade hos 
gästgifvaren i sammanlagdt omkring 7 till 8 år. Han är fortfarande 
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mantalsskriven i Lindesberg. Arbetade i tre år vid Dalkarlshyttan. År 1885 kom 
han till Bohuslän, der han arbetat på Tjörn, Orust och Uddevalla – 
Dalslandsvägen. Svensson är gift med Karin Ersdotter, har fyra barn. Hustru 
och barn hade han förlupit, hvarigenom de kommit på fattigvården. 
 
Svensson hade om sina affärer med enkan Christensson i hufvudsak samma 
berättelse som hon. 
 
Han förnekade dock, att de en natt flyttat upp i stora gården under hans senaste 
vistelse hos Christensson. Han kände ej försäkringssummorna förut. 
 
På onsdagen den 26 september hade han för Bettys räkning köpt en flaska 
fotogen. 
 
Vid polisförhör hade uppgifvits att Svensson köpt fotogen äfven fredagen 28 
september och velat köpa mera derpå följande lördag. På fredagen nekade 
Svensson för att hafva köpt fotogen och på lördagen mindes han sig ej hafva 
gjort något försök dertill. Han hade då i sällskap med ett par andra supit och 
blifvit så redlös, att han somnat på någons åker. 
 
Enkan Christensson hade Svensson träffat efter hennes återkomst, men de hade 
ej talats vid om branden. Svensson bestred att han stått i något ömmare 
förhållande till Betty. 
 
Betty Christensson inkallades åter och sade sig ej hafva skickat Svensson efter 
någon fotogen på onsdagen. 
 
Svensson använde ingen fotogen för eget behof. 
 
Nu hördes Elis Christensson, Bettys son. Han hade varit modern följaktlig på 
hennes resa till systern. Modern skulle resa hemma för att omsätta ett lån, 
hvartill hon hade penningar – 180 kr – liggande i ett skrin i det brunna huset. 
Modern hade ej under resan visat någon oro. 
 
Tvänne stenhuggare vitnade om att de varit med Svensson och supit 
lördagskvällen. Han föreföll dem icke då fullare än de och de hade gått hem. 
 
Målare Rundgren tog på sin ed att Svensson köpt fotogén fredagen 28 
september. Svensson sade sig då skola gå till Kyrkvik. 
 
Bodkarlen Börjesson tyckte sig minnas att Svensson köpt fotogén på fredagen, 
kunde dock ej uppgifva det med säkerhet. Visst vore dock att Svensson på 
lördagen velat köpa fotogén, men nekats. ”Det får vara som det är”, sade han 
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då och aflägsnade sig. Börjesson kunde ej då finna att Svensson var berusad. 
(Detta passerade dock efter Svenssons supkalas med kamraterna. Sedan han 
skilts vid den, hade han efter egen berättelse intet förtärt). 
 
Svensson nekade fortfarande att ha anlagt mordbranden. För vidare bevisnings 
anskaffande uppsköts målet till 5 november. 
 
Enkan Betty Christensson ålades att vid 25 kr. vite infinna sig hvarje 
rannsakning i målet.” (BN 1888-10-30/KJ) 

 
1888-11-03 ”Annons, Gammal koppar och zink uppköpes af undertecknad för 

vederbörandes räkning till lägsta pris. Benj. G. Mollén & Co. Lysekil.” (BN 
1888-11-03/KJ) 

 
1888-11-06 ”Mordbranden i Lysekil. Stenhuggare Lars Magnus Svensson, hvilken 

häktats som misstänkt att hafva anlagdt mordbrand 30 september i enkan Betty 
Christenssons gård i Lysekil, vidhöll i dag sina uppgifter vid föregående 
rannsakningen. 
 
Han upplyste att han genom branden förlorat några underkläder. En öfverrrock 
och en kostym svarta helgdagskläder han hade hemtat från den brunna gården 
måndagen före branden. 
 
Svensson visste ej af att Betty hade försäkrat lösegendomen. Han hade 
visserligen en gång talat om försäkring, men han kom ej ihåg i hvilket 
sammanhang. 
 
På fråga af åklagaren, huruvida Svensson tänkt resa till Amerika med ett 
fruntimmer, svarade den häktade, att han visserligen talat om resan dit, men 
skulle i så fall hafva farit ensam. 
 
Enkan Betty Christensson upplyste på fråga, att hennes skulder uppgingo till 
4.466 kr. 
 
Svensson hade inga kläder i hennes gård, mer än de nämnda underkläderna. 
Helgdagsdräkten och öfverrocken hade hemtats på söndagen, då Svensson 
skulle använda dem. 
 
Hon försäkrade på det kraftigaste att hon aldrig samtalat med Svensson om 
någon som helst brandförsäkring. 
 
Att Svensson på onsdagen före branden för hennes räkning köpt fotogén, ville 
hon ej kännas vid. 
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Som vittnen hördes enkan Sofia Karlsson från Dragsmark, ogifta Lovisa 
Andersson samt Lars Ödman. 
 
Sofia Karlsson hade i augusti förra året fört bud till Betty var hennes syster 
velat träffa henne. I år hade hon ej framfört sådan helsning. 
 
Hon hade sammanträffat med enkan Betty Christensson å ångbåten i dag, 
dervid Betty kommit fram, synbart ledsen, till henne och under tårar bedt 
upprepade gånger: ”Var inte ond snälla Sofia, förlåt mig. Det var ett 
förhastande. Hvad som menats med ”förhastande”, hade Sofia, enligt egen 
utsago, ej fått någon uppfattning om. 
 
Ogifta Lovisa Andersson upplyste, att hon flyttat in till enkan Christensson 21 
september. Då hade hon frågat om Svensson bodde der, hvarpå hon fått 
nekande svar. På måndagen hade Svensson hemtat sina helgdagskläder och 
öfverrock. Hon hade flera gånger hört Betty tala om sin förestående resa, och 
att hon skulle komma hem på lördag för att omsätta ett lån. Lovisa hade aldrig 
varit uppe i stora byggnadens sydöstra gafvel, derifrån elden utbröt. 
 
Svensson hade kommit till Betty på onsdags aftonen före branden och varit 
drucken. Hon visste ej af att Svensson köpt någon fotogén för Bettys räkning. 
 
Lovisa träffade Betty på första förhöret efter branden, då Betty visat sig ledsen 
öfver olyckan. Hon sade sig då hafva haft gården försäkrad, men hade ej 
jemfört försäkringssumman med gårdens värde. 
 
Herr Ödman värderade den brunna gården till 4.000 kr., då han äfven fästat 
afseende vid dess fördelaktiga läge. Lösegendomen kunde han ej värdera. 
 
Herr Ödman hade tyckt att Betty uppfört sig besynnerligt efter branden. Hon 
hade ej gjort det minsta för att få reda på mordbrandanläggaren. Hon hade för 
flera personer beklagat sig, att grannarne, särskildt Ödman, voro svåra mot 
henne. Tillspord af Ödman, hvad hon menat dermed, hade hon blott svarat att 
hon kommer med näsvisa frågor. 
 
Betty kunde ej erinra sig att hon fält sådana ord. 
 
Hon hade gården först assurerad i utländskt bolag för 4.000, men sedan flyttat 
försäkringen till Skandia för 5.000 kr. Lösegendomen försäkrades först 3 
september för 1.000 kr. 
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Yttrandet till Sofia Karlsson å ångbåten förklarade Betty med att hon velat 
bedja henne om ursäkt för att hon vid förra rannsakningen kallat henne ”Spå-
Sofia” och för att hon besvärat henne, som var gammal och sjuk. 
 
Fru Ida Johansson från Lysekil, som händelsevis medföljde båten till staden, 
hade hört Betty yttra på båten till Sofia Karlsson; ”Förlåt mig det jag gjort”. 
 
Jag kom ej ihåg någon annan i hastigheten. Gumman Karlsson var ledsen, för 
att hon blifvit indragen i affären, och Betty grät mycket medan hon talade med 
henne. Betty vitsordade dessa uppgifter. 
 
Enkan Christensson visade flere gånger under rannsakningen prof på ett trotsigt 
sinnelag och ville gerna tala otillspord. För att i någon mån hämna hennes 
tunga ålades hon vid vite af 25 kronor att iakttaga mera passande uppförande. 
 
Betty Christensson uppmanades nu af domaren, häradshöfding Zweigbergk, att 
lätta sitt samvete genom en bekännelse, om hon visste sig på något vis vara 
delaktig i mordbranden. Hon försäkrade dock att hon ej deri hade ringaste del. 
 
Åklagaren yrkade att enkan Christensson skulle inmanas i häkte, dervid 
fästande särskildt afseende vid flerfaldig tvetydan och den så föedelaktigt 
åvägabragkta brandförsäkringen. 
 
Häradsrätten ansåg sig dock ej kunna bifalla detta, ehuru för Betty besvärande 
omständigheternas föreläge. 
 
Rannsakningen uppsköts till 19 november då Betty skall infinna sig vid 250 
kronors vite.” (BN 1888-11-06/KJ) 

 
1888-11-20 ”Häktad såsom misstänkt för delaktighet i mordbranden i Kyrkevik, Lysekil, 

sist lidne sommar blef i går den brunna gårdens egarinna enkan Betty 
Christensson. Förut är häktad för samma sak stenhuggare Svensson från 
Lindesberg.” (BN 1888-11-20/KJ) 

 
1888-11-20 ”Uddevalla cellfängelse 19 nov. Mordbranden i Lysekil.  
 

Till dagens rannsakning i detta mål hvarvid vice häradshöfding Zweigbergk 
satt ordförande och kronolänsman Nielsen allmän åklagare, hade infunnit sig 
ombud för brandförsäkringsbolagen ”Skandia”, herr Köhler, och 
”Transatlantische Feur Versicherungs Actien Gesellschaft” i Hamburg, 
generalkonsul R. Bersén. 
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Häktade stenhuggaren Lars Magnus Svensson och den brunna gårdens 
egarinna enkan Betty Christensson sade sig ej hafva några tillägg att göra till 
sina föregående berättelser. 
 
Som vittnen hördes August Lysell, bokhållaren J. F. Karlsson, sjömannen J. H. 
Henriksson, hustrurna Julia Henriksson och Amalia Johansson. 
 
Konsul Lysell, som ansåg sig möjligen jäfvig att vittna alldenstund han af 
Betty hade en fordran på 118 kr. 34 öre, hvarvid rätten dock icke fäste sig, 
upplyste att Betty hos honom försäkrat fastigheten från 22 september 1884 till 
10 april 1886 för 4.300. (Härefter hade försäkringen flyttats till ”Skandia” för 
5.000). lösegendomen försäkrades första gången 3 sept. i år för 1.000 kr. 
 
Vittnet och en andre man voro för Betty i borgen för ett lån – 500 kr – i 
Bohusläns enskilda bank, hvilket förföll till omsättning 28 sept, men ännu ej 
omsatts. 
 
Efter påminnelse af åklagaren erinrade sig Betty, att hon hade 160 kr. att 
redovisa i förmyndaremedel för sin son. Åklagaren förmenade att dessa 
uppgingo till 290 kr. handlanden Thorén var Betty skyldig 10 kr., hustru 
Kristina Johansson 50 kr., och Erika Henriksdotter 50. Dessa sistnämnda 
belopp trodde åklagaren voro 10 och 150 kr. En skuld till sin svåger sjömannen 
Alfred Christensson på okändt belopp bestred Betty. 
 
Bokhållaren Karlsson intygade, i likhet med bodkarlen Börjesson vid en 
föregående rannsakning, att häktade Svensson på lördagen före branden velat 
köpa fotogén, men nekats i anseende till den långt framskridna tiden. Karlsson 
hade ej kunnat märka att Svensson var öfverlastad. (Svensson hade, enligt egen 
uppgift, under rusets inflytande somnat på någon åker och vaknat först efter 
brandens utbrott). Om Svensson onsdagen och fredagen före branden köpt 
fotogén, hade vittnet sig icke bekant. 
 
Svensson förnekade nu icke han velat köpa fotogén på lördagen, men han 
kunde ej alls erinra sig det. Han hade troligen gjort försöket på grund af en 
öfverenskommelse emellan honom och hans rumskamrat att hålla lyse 
hvarannan vecka. Svensson hade då af sparsamhetsskäl velat hålla fotogén, 
som blefve billigare. Lampa skulle de få låna på det ställe, där de bodde. 
 
Om onsdagens fotogénköp vidhöll han, att det gjorts för Bettys räkning. På 
fredagen hade han ej köpt någon fotogén. 
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Betty hade på onsdagen ej gifvit Svensson i uppdrag att inköpa fotogén. Hon 
hade ej gifvit någon ett sådant uppdrag. (Vid förra rannsakningen hade Betty 
”för sig”, att hon gifvit hos henne boende Lovisa Andersson ett sådant uppdrag. 
 
Sjömannen Henriksson omtalade i skrifvet vittnesmål, att Betty 11 sept frågat 
honom om amortering, hypotekslån, assurans m.m., hvilka saker han sade sig 
ej förstå. Hon hade frågat derom för den händelse ”någon olycka skulle 
inträffa”. På vittnets spörsmål hvad hon menade dermed hade hon hänvisat på 
eldsvådetillbudet i Malmstedska gården förlidet år. Betty trodde då äfven att 
hennes gård skulle komma att stå i vägen för badhusbolagets villor och ”på 
något satans vis måste jag ha bort hyttan”. 
 
Vittnet hade vid sin hemkomst omtalat samtalet för sin hustru och undrat hvad 
Betty hade i tankarne. Han hade allt sedan känt sig orolig. Vid branden tänkte 
han strax på Bettys egendomliga tal. 
 
Betty bestred vittnesmålets riktighet. 
 
Hustru Julia Henriksson hade i början af september frågat Betty om 
badgästerna skulle komma åter nästa sommar. På Bettys jakande svar hade 
hustru Henriksson lyckönskat henne till denna goda inkomst. Betty hade då 
antydt, att penningarne gingo lika fort som de kommo. ”Jag får visst sälja och 
flytta. Grannarne – Ödman och Olsson – skulle visst tycka om de finge den här 
förargliga käringen och hyttan ur vägen”. 
 
Vittnet vitsordade att mannen Henriksson för henne återgifvit samtalet mellan 
honom och Betty 11 september i enlighet med hans vittnesmål. Hon kunde 
dock ej erinra sig uttrycket ”på något satans vis måste jag ha bort hyttan”. 
 
Betty hade under samtal med hustru Henriksson sagt att Alfred Christensson, 
som ej afhörts sedan 1877, hade en fordran på henne. Något belopp hade icke 
uppgifvits. 
 
Kl. 12 samma natt, som eldsvådan inträffade, hade hon väckt sin man, som 
tycktes plågas af någon dröm. Han berättade då, att han tyckt sig se fyra karlar 
bära bort änkan Christenssons sommarhus. När de sedan åter väcktes vid 4-
tiden vid eldens utbrott, hade mannen sagt, att ”du skall få se att det är hos 
Christenssons det brinner”. 
 
Betty försäkrade nu att hon ej var skyldig svågern Christensson något, men väl 
han henne. 
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Sjömannen Henriksson, som seglat tillsammans med Alfred Christensson, hade 
af denne 1877 hört, att han lånat Svägerskan Betty penningar! Hustru 
Henriksson vitsordade denna uppgift. 
 
Hustru Amalia Johansson hade måndagen efter branden talat vid häktade 
Svensson och tyckt det var väl att Betty hade försäkrat lösegendomen. 
Svensson hade då svarat: ”det visste allt jag, att hon hade, så det är ingen fara 
för det”. 
 
På onsdagen före branden hade vittnet gått förbi Christenssons berså, hvari 
Betty, Svensson och Lovisa Johansson sutto. Hon hade då hört Svensson yttra: 
”jag skall försöka hjelpa henne så godt jag kan”, hvartill Betty svarat: ”Det var 
snällt det”. 
 
Häktade Svensson kunde ej påminna sig hafva talat med vittnet Johansson om 
lösegendomsförsäkringen, om hvilken han då ej hade någon vetskap. 
 
Betty uppmanades nu af rättens ordförande att efter alla dessa vittnesmål rycka 
fram med hela sanningen, men hon hade ”ingen sanning att rycka fram”. 
 
Icke heller häktade Svensson hade någon bekännelse att aflägga. 
 
Betty uppgaf på fråga, af allmänne åklagaren, att hon lånat penningar för 
resorna in till Uddevalla i och för rannsakningen af Lysekilsborna Ellen 
Hansson, fru Lindbom och Olof Andersson. 
 
Åklagaren framställde nu åter yrkande om änkan Betty Christenssons häktning 
på grund af hvad i målet förekommit. 
 
Häri instämde ombudet för ”Skandia”, herr Köhler, med särskild hänsyn till 
Bettys förnekande af de mot henne graverande vittnesmålen. 
 
Ombudet Borsén öfverlämnade till rätten. 
 
Efter en kort öfverläggning inom slutna dörrar förklarade rätten att Betty 
Christensson skulle i häkte förvaras. 
 
För vidare utredning uppsköts målet.” (BN 1888-11-20/KJ) 

 
1888-11-20 ”Borgenärerna uti Handlanden O. B. Jonssons i Lysekil konkurs kallas till 

sammanträde hos v. consul Aug. Lysell i Lysekil Lördagen den 15 instundande 
December kl. 12 middagen för granskning af Sysslomännens redovisning jemte 
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upprättadt förslag till slutlig utdelning. Lysekil den 19 Nov. 1888. Rättens 
ombudsman.” (BN 1888-11-20/KJ) 

 
1888-12-11 ”Annons. Till julen! Undertecknad rekommenderar sitt stora och rikhaltiga 

kommisionslager af alla sorters Confecturer, deribland Julgranskonfekt, till 
billiga priser. Lysekil i december 1888. C. G. Ekstedt.” (BN 1888-12-11/KJ) 

 
1888-12-15 ”De kala klipporna vid Lysekil, och trakten däromkring ha erhållit ett för ett 

tiotal år sedan icke anadt värde genom stenhuggeriernas anläggande derstädes. 
Nu ha icke blott egarne af klipporna, utan äfven flere hundra arbetare en god 
inkomst. Der förr fattigdomen var bofast, finnes nu välmåga och trefnad, 
skrifves till Handelstidningen.” (BN 1888-12-15/KJ) 

 
1888-12-15 ”Från Lysekil skrifves 11 december till Handelstidningen: 
 

Ångbåten ”Frigg”, kapten Andersson har intagit full last af saltad sill, för att 
dermed afgå till Riga. 
 
Under innevarande höst har sillfångsten vid Lysekil varit riklig och 
innevarande veckan har sillen gått till i massor, så att garnen varit så fulla, att 
flera ”länkar” af dem måst kapas för att derigenom rädda en del af gångsten. 
 
Cirka ¼ mil norr om Lysekil är instängd med tre vadar sill till sådan mängd att 
den tros uppgå till 40 á 50 tusen tunnor hvilket måhända är af fångstmännen för 
högt uppskattadt. 
 
Vid salterierna härstädes råder stor liflighet och ha flera hundra personer 
sysselsättning med insaltning ag sill. 
 
Skarpsillfångsten har i höst misslyckats, såväl på bohusländska kusten som i 
Norge till stor förlust såväl för fiskare som ansjovisfabriker.” (BN 1888-12-15/KJ) 

 
1888-12-20 ”Mordbranden i Lysekil förevar idag till fortsatt behandling. 
 

Häktade stenhuggaren Lars Magnus Svensson sade sig icke hafva någon del i 
branden. Han vidhöll vid förra rannsakningarna lemnade uppgifter. 
 
På fråga af åklagaren nekade Svensson för att hafva varit i Betty Christenssons 
stora hus nere vare sig på torsdagen, fredagen eller lördagen före branden, 
hvilken som bekant, inträffade sista september, tidigt på morgonen. 
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Vidare frågade åklagaren häktade Svensson hvad det stod på den lapp, Betty 
Christensson några dagar efter första polisförhöret lemnat på kyrkogården och 
hvilken Svensson, som arbetade i närheten på ett gifvet tecken hade upptagit. 
 
Denna omständighet kunde Svensson ej erinra sig; ville dock icke bestrida att 
det vore möjligt, att han upptagit en sådan lapp. Att de meddelade sig med 
hvarandra på det sättet, var dock ej vanligt. 
 
Svensson nedfördes och istället infördes enkan Betty Christensson. Hon var 
också oskyldig, alla vittnesmålen mot henne voro osanna, förklarade hon. 
 
Den ofvannämnda breflappen sade hon icke hafva skrifvit. 
 
Ordf.: ”Men Svensson nekade icke för den”. 
 
Betty: ”Jaså, det var sant, jag lade en gång på kyrkogårdsmuren en lapp i 
hvilken jag underrättade Svensson att två par honom tillhöriga kalsonger blifvit 
räddade undan eldsvådan och att han kunnat hemta dem hos madam Edman. 
Det ropade jag äfven till honom. Lovisa Andersson var med då”. 
 
Åkl.: Ni kastade lappen på vägen och ropade icke.” 
 
Betty: ”Jag lade lappen på kyrkogårdsmuren. Jag bad först Lovisa gå upp till 
Svensson med den, men hon ville icke.” 
 
På fråga af åklagaren omtalade Betty Christensson att han hade lemnat på 
porten ett rekommenderat bref till madam Ekberg i Göteborg. Detta hade hon 
gjort för en okänd gummas räkning. 
 
Madam Ekberg, till hvilkens vittnesmål vi längre ned återkomma, hade från 
Lysekil mottagit ett rekommenderadt brev med inneliggande 25 kronor. 
Brefvet hade hon öfverlemnat till allmänne åklagaren. Det löd: 
 
”Lef väl. Jag kan upplysa madam att, om det vore mitt sista ord, jag ingenting 
vet om saken. Ett litet ord, som jag icke kan minnas, kunde vara hinderligt nog. 
Var lugn. Ni skall få mera.” 
 
Ingen underskrift. 
 
Betty Christensson hade förut på dagen fått inför direktören skrifva några 
rader. Ehuru stilen i denna skrift var större än i ofvannämnda anonyma bref, 
visade en del bokstäfver en slående likhet. 
 



  
Nyhetsbrev 26 20220126.doc 90 

 

Betty nekade för att hafva skrifvit brefvet till madam Ekberg. 
 
Nu återinfördes häktade Svensson, hvilken nekade för att Betty någonsin 
underrättat honom om att hans kalsonger blifvit räddade och funnos att hemta 
hos madam Edman. Svensson visste ej annat än att de voro uppbrända. 
 
Båda fångarna utfördes nu. 
 
Upplysningsvis hördes härefter ekan Christenssons son, Elis Christensson. 
Denne, som förut en gång hörts, omtalade att modern vid deras första hitresa i 
och för rannsakningen tillsagt honom, att han blott skulle säga, det han 
ingenting visste. Hon hade talat mycket om rannsakningen, men hade icke 
velat höra på. I förmaket till domstolen hade Elis velar tala om branden, men 
modern hade då tystat på honom. ”Du skall tiga still; du har icke med den 
saken arr göra”, hade hon sagt. Elis kunde ej förklara anledningen härtill, då 
han ingenting visste i saken. 
 
Fångarne fördes nu åter in, då fyra vittnen skulle höras på ed. 
 
Enkan Kristina Edman berättade: Efter branden hade Betty Christensson bott 
hos henne. Häktade Svensson hade en dag setat ensam med Betty inne i 
rummet, medan enkan Edman varit i köket. Poliskonstapeln Vinberg hade då 
kommit för att kalla Betty till polisförhör. Svensson hade skyndat ut i köket. 
Efter Svenssons häktande hade Betty varit orolig och ängslig. Vittnet visste 
dock ej anledningen. Betty hade ej till vittnet talat om att sälja huset, men väl 
sina möbler för att dermed afbetala sina skulder. Betty hade derefter tänkt hyra 
ut huset. Vittnet sade sig dessutom ej hafva i förvar några kalsonger, som 
tillhörde häktade Svensson. 
 
Härefter hördes som vittne hustru Ekberg från Göteborg. Madam Ekberg 
hördes äfven vid förra rannsakningen, då hon aflade ett synnerligen graverande 
vittnesmål, hvilket vi dock då af vissa skäl ej kunde referera. Vi återgifve det 
derför idag. 
 
Madam Ekberg hade under sommaren uppehållit sig i Lysekil, hvarvid hon bott 
hos enkan Christensson. Denna hade ofta för vittnet yppat sin afsigt att flytta 
till Göteborg, der hon kunde finna bättre utkomst för sig och gossen. Betty 
hade ofta för vittnet klagat öfver dåliga inkomster och att hennes dyrbara 
möbler räntade sig så litet. Betty önskade upprepade gånger att blifva af med 
huset. Först under en lustresa till Stångholmen hade vittnet förstått hennes 
afsigt, då Christensson förklaradt, att madam är en duktig menniska och kan 
göra hvad hon vill. Det vore allt godt att ha 150 kr. Sedan madam kommit till 
Göteborg.” Hustru Ekberg hade då förklarat att om hon vore fattig, vore hon 
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likväl ingen så dålig menniska. ”Jaså, madam förstod mig,” hade då Betty 
yttrat. ”Ja, det var väl icke svårt,” sade Ekberg. Vittnet hade derefter föreställt 
Betty, att det äfven kunde blifva farligt för grannarnes gårdar, om Bettys gård 
brann upp. Betty hade besvarat denna invändning med att grannarne hade 
försäkrat och att det för öfrigt under sydvestlig vind skulle kunna gå bra för sig 
utan fara för grannarne. ”Jag skall fara bort under tiden, så ingen katt skall veta 
något om det”, upplyste också Betty. Då Ekberg fortfor med sina 
föreställningar om det orätta hade Betty slagit om och förklarat att allt var blott 
ett skämt och bett vittnet icke nämna något om samtalet. ”Det kunde gå illa för 
mig, om något hände”, yttrade hon. – Betty hade en gång blifvit uppbragt på 
vittnet, emedan detta – Ekberg hade då flyttat från Christensson till enkan 
Edman – hade knackat på hos Betty. Enkan Christensson hade kort derpå 
kommit till vittnet Ekberg och varit mycket ond, men tystats af Ekberg genom 
en antydan om det vittnet gjorda förslaget. Dagen derpå bjöd Betty på kaffe. 
 
Till idag hade samma vittne infunnit sig, då hon efter förra rannsakningen 
påmint sig ännu en ganska viktig omständighet. Vittnet hade nämligen genom 
sin fader underrättats om att Bettys gård brunnit och att Svensson var häktad 
såsom misstänkt att hafva anlagdt branden. Vittnet hade derför 5 november 
skrifvit till Betty, att det var ganska lyckligt för Betty, om allt gick väl. Jag 
borde anmäla mig som vittne, så att rätten får ha sin gång och Svensson slippa 
sitta ensam häktad för det brott, han ej ensam har begått. Jag kommer ihåg 
edert anbud till mig på Stångholmen. Hade jag följt er uppmaning, så kunde jag 
nu kanske ha setat häktad i stället för Svensson. Följande lördag hade vittnet 
från Lysekil erhållit ofvannämnda rekommenderade bref. Pengarne kunde 
enligt vittnets åsigt ej vara från någon annan än enkan Christensson. 
 
Betty förklarade sig aldrig hafva mottagit något bref från hustru Ekberg. 
 
Ett tredje vittne, ogifta Maria Edman, upplyste att Betty Christensson dagen 
före första rannsakningen härstädes och på tal om denna trott ”det skulle blifva 
något djefvulskap”. Vittnet hade hört omnämnda grälet mellan Ekberg och 
Betty och delvis uppfattat vad som yttrades. Hon förvånades derför då Ekberg 
följande dagen inbjöds till Betty på kaffe. 
 
Sista vittnet, Karl Rundberg, berättade, att han efter branden sagt till Svensson 
att ”det icke var någon obekant som gjort detta”. Svensson hade då gifvit 
vittnet ett skarpt ögonkast. 
 
På åklagarens begäran uppsköts målet till den 12 januari, då ogifta Lovisa 
Andersson skall vid 20 kronors vite vara närvarande. 
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Vid en begäran af Betty Christensson att blifva lösgifven fästes intet afseende.” 
(BN 1888-12-20/KJ) 

 
1888-12-24 ”Försök till sjelfmord gjordes igår afton af poliskonstapeln Uddén i Lysekil. 

Det skedde meddels revolverskott i tinningen. I sådant tillstånd anträffades han 
i Lysekils förvaringshäkte, der sjelfmordsförsöket egde rum. Uddén infördes i 
dag till Uddevalla lasarett. Anledningen torde vara Uddéns skiljande från 
tjensten på nyåret.” (BN 1888-12-24/KJ) 

 
1888-12-24 ”Annons, Skodon! Cirka 7-8 hundra par skodon realiseras under loppet af en 

månad till otroligt billiga priser. Lysekil den 15 Dec. 1888. O. A. Carlsson.” 
(BN 1888-12-24/KJ) 

 
1888-12-27 ”Det i förra numret omnämnda sjelfmordsförsöket i Lysekil har fått den 

utgång att Alfr. Andersson Uddén i går middag aflidit å sjukhuset i Uddevalla. 
 

Sjelfmördaren var född under Samneröd invid staden samt har tjenstgjordt som 
poliskonstapel i Lysekil c:a 9 år.” (BN 1888-12-27/KJ) [Anm: Alfred, som även skrivs 
Alfrid, är född i Resteröd och inflyttar till Lysekil från Samneröd i Uddevalla.] 

 
1888-12-27 ”Från Lysekil ha under december månad, enligt uppgift i Handelstidningen 

utklarerats:  
 

Engelske ångbåten ”Columbia” med 180.000 kg. färsk sill till England; 
 
Dito dito ”Bettleisle” med 100.000 kg dito till dito; 
 
Dito dito ”Columbia” med 180.000 kg dito dito. 
 
Dito dito “Ivanhoe” med 90.000 kg ditto till ditto. 
 
Dessa trenne ångare äro beordrade af köpmän på Smögen för utförande af färsk 
sill till England, så länge sillfisket varar. 
 
19 dennes utklarerade ångaren ”Frigg” med 255.000 kg salt till Ryssland. 
 
Under samma tid var här inklarerat skonerten ”Primus” från Lissabon med 
3.300 kg salt.” (BN 1888-12-27/KJ) 

 
1888-12-28 Vid 1888 års sista stämma den 28 december, paragraf 6, förrättas val till 

köpingens nya fullmäktigeförsamling. Stämman ajournerar sig till nästa dag för 
sammanräkning och behandling av övriga frågor. 
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Röster har avgivits på 39 olika personer och 16 av dem inväljs att under fyra år, 
från och med nästa års ingång, tillsammans med ordföranden i stämman samt 
kommunalnämndens sex ledamöter utgöra det antal av 24 ledamöter varav 
kommunalfullmäktige kommer att bestå. 

 
Följande personer blir valda till Lysekils första fullmäktigeförsamling 
[namn antal röster]: 
Konsul August Lysell 1142 
Sjökapten Julius Backman 1142 
Lotsförman Emilius Hörman 1136 
Handlande Fr. Carlson 1119 
Kassör N. Hallgren 1051 
Sjökapten Anton Öhnberg 1016 
Fotograf M. Jacobsson 951 
Handlande Magnus Radhe 868 
Doktor Per Fredrik Landelius 644 
Handlande A.G. Bergfalk 617 
Handlande Johan Bernhard Jonsson 608 
Sjökapten N.H. Lycke 563 
Postmästare J.A. Jonsson 546 
Handlande A.E. Lundberg 544 
Kamrer J.A. Husberg 513 
Sjökapten N.O. Lycke 500 

 
[Anm/PS: Summa ledamöter blir 1+6+16=23! Vem är den 24e? Kan det vara Richard Duff? 
Om ej, så kan detta förklara Duffs avgång som brandchef, händelsen saknas hos PK, samt hans 
kommande överklaganden, i samverkan med Bergfalk!] 

 
Vidare väljs revisorer samt företas kompletteringsval till styrelser och 
nämnder. 
 
Till kommunalnämnden är följande självskrivna [Anm: se MJ:s Album, n:o 116]: 
Överste Claes Sixten Lilliehöök 
Johannes Wallentin 
Konsul Richard Duff 
Sjökapten Emil Bernhard Lycke 
Sjökapten Carl Backman 
Handlande Martin Julius Magnusson 
Herr Lars Ödman 
Konsul Grave Josias Sundberg 

 
Förslag om uppsättande av en vattenhämtningspost vid Kyrkviksbergsgatan har 
inkommit och nämnden tillstyrker förslaget. Stämman beslutar enligt förslaget 
och anslår 135 kronor för arbetets utförande. 
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Denna stämma borde ha varit köpingens sista kommunalstämma då det 
beslutas att fullmäktige skall verka från och med år 1889. Trots detta 
förekommer ytterligare ett protokoll från en extra stämma den 28 januari 1889. 
(PK, 1888) 

 
1888 I Lysekil finns 13 fartyg registrerade enligt Förteckning över Sveriges 

Handelsflotta. 
 
1888 Lysekils Brännvinsaktiebolag ger en vinst till köpingen på 16.000 kronor. 

Detta kan jämföras med de 13.195 kronor som kommunalskatten inbringar. 
 
./ 


