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Sällskapet Strömstierna – Nyhetsbrev 29 
 
Hej alla, 
 
I dessa alltjämt tragiska tider med Rysslands krig mot Ukraina får vi alla ändå se fram emot 
den nära föreståndare våren  … Nyhetsbrev 29 kommer nu som det fjärde brevet år 2022, 
detta enligt vår månadsplan. 
 
Utöver nyheterna i detta brev om Lysekils historia finns de gamla nyhetsbreven tillgängliga 
på vår hemsida: Nyhetsbrev 1: 1543 – 1587. N:o 2: fram till år 1610. N:o 3: till 1658-02-26. 
N:o 4: till 1679-08-22. N:o 5: till år 1700 (Lotsstation på Lotsberget). N:o 6: till freden i 
Nystad 1721-08-30. N:o 7: till 1747 cirka. N:o 8: till 1778-01-24. N:o 9: till år 1800. N:o 10: 
till fredsavtalet med Norge 1814. N:o 11: till år 1830. N:o 12: till köpingsbildandet 1836-02-
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. N:o 26: 1887-
1888. N:o 27: 1889. N:o 28: 1890. 
 
Nyhetsbrev 29 har information med fokus på händelser i Lysekil år 1891. Brevet innehåller 
mycket om handel och affärsverksamhet med utdrag ur Bohusläningen och Lysekils Tidning. 
Jag vill åter ge min eloge till Kerstin Jungebro för hennes avskrifter ur dessa tidningar. 
 
Nyhet 
Sällskapet Strömstierna fyllde alltså 21 år 2021. Men vi är nu snart 22 år och vi hoppas att 
kunna fira dessa 22 år längre fram i år – vi återkommer till Er om tid och plats. 
 
När Ni läser denna Lysekils historia har jag källreferenser till de flesta händelser. Tanken med 
detta är dels att visa var informationen är hämtad, dels att stimulera till mer läsning. Ni kan på 
vår hemsida även hitta en Källförteckning över litteratur som berör Bohuslän och Lysekil. 
 
Nyhetsbrev 14 innehåller en förteckning över Förkortningar. Listan med förkortningar till 
källor och personer kan vara användbar. Några förkortningar kan vara ersatta med klartext! 
 
Om Ni vill kommentera innehållet i denna Lysekils historia är Ni givetvis välkomna! 
Nästa Nyhetsbrev numro 30 kommer att sändas ut till Er i slutet av maj 2022. 
 
Mvh Per Stenros 
perstenros@gmail.com  
 
./ 

mailto:perstenros@gmail.com
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Lysekils historia 
 
1891 Nordkosters fyrar ersätts av en järnfyr på Ursholmens fyrplats söder om 

Kosteröarna. (Krantz, Göteborg och Bohuslän, sid 279) 
 
1891 I Fiskebäckskil byggs ett ett nytt societetshus på samma ställe som det gamla. 
 
1891 I Lysekil finns 11 segelfartyg om 2.301 ton registrerade enligt Förteckning 

över Sveriges Handelsflotta. (Lüsch, Lysekils Historia, sid 167) 
 
1891 Lysekils distriktsläkartjänst får för första gången bidrag enligt den nya 

författningen om bidrag till extra provinsialläkare. 
 
1891 Arvid Bernhard Öhnberg slutar som skeppare och börjar satsa på handel med 

sill, fisk och hummer i sitt föräldrahem, nuvarande Gamla Strandgatan 38. Han 
börjar även att lägga in ansjovis i källaren i fastigheten. (Arvid Sandell, LP 1996-
04-01) [Anm: Jämför med (Lüsch, sid 145) som skriver år 1888 och med (Knuth Hansson, sid 
148) som skriver år 1898.] 

 
189x Gustaf Andersson i Fjällbacka överlämnar sin konservfabrik till sonen Wilhelm 

Andersson. (Knuth Hansson, Fiskkonservindustrin i Bohuslän, sid 6) 
 
1891-01-03 BOHUSLÄNINGEN 

Kommunalfullmäktigeval i Lysekil förrättades under gårdagen. I de utlottades 
ställe valdes, enligt telegram till oss, följande personer: 

 
Per Fredrik Landelius med 1.377 röster [Kungsgatan 41] 
Carl Teodor Olsson ” 1.131 ”  [Kungsgatan 17] 
Johan Bernhard Jonsson ” 1.090 ”  [Kungsgatan 21] 
Johan Ludvig Lundberg ” 1.005 ”  [Kungsgatan 20] 
Johannes Pik ” 918 ”  [Gamla Strandgatan 7A] 
Johan Albert Jonsson ” 892 ”  [Rosviksgatan 4] 
Carl Johan Kjellsson ” 855 ” [Gamla Strandgatan 30] 
August Hugo Malm ” 799 ”  [Rosviksgatan 12] 

 
Närmast de valde kom J. B. Lycke med 774 röster. 
(Bohusläningen 1891-01-03/KJ) [Anm: Kompletterat med förnamn och gatuadresser/PS] 
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1891-01-03 BOHUSLÄNINGEN 
 Ångaren ”Bohus” avgår tills vidare från och med 2 januari 1891, anlöpande 

Stenungsund, Uddevalla, Lysekil, Tången, Smögen, Hunnebostrand, 
Fjällbacka, Grebbestad och Hafstenssund. (Bohusläningen 1891-01-03/PS) 

 
1891-01-08 BOHUSLÄNINGEN 

Olycksfall i Lysekil. Den kände sillexportören Teodor Plass från Göteborg 
halkade i tisdags å däcket till en i Lysekil liggande ångare därvid båda 
benpiporna afbrötos. (Bohusläningen 1891-01-08/KJ) 

 
1891-01-08 BOHUSLÄNINGEN 

Annons. De af Lysekils innevånare m. fl. som så hedrande ihågkommit mig 
och familj till julen med kontanta bidrag i våra bekymmer, får jag hembära min 
skyldigaste tacksägelse, och särskildt till Lotsen Napoleon Hörman och Jemi 
Christensson för deras visade ädelmod med insamlingen som tacksamt 
qvitteras. Lysekil den 2 Januari 1891. Gottfrid Nordgren. (Bohusläningen 1891-01-
08/KJ) 

 
1891-01-10 BOHUSLÄNINGEN 
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Lysekils telegrafstation. Under dec månad var antalet afsända telegram: 
inländska 1.532, utländska 404 = 1.936. Ankomna inländska 1.217, utländska 
436 = 1.653. Dessutom förekommo under månaden 1.154 telefonsamtal. 
Portoinkomst: 2.311 kr 50 öre. (Bohusläningen 1891-01-10/KJ) 

 
1891-01-13 BOHUSLÄNINGEN. 

Lysekils tulluppbörd under år 1890 utgjorde i tullmedel kronor 4.001:41 och 
båkmedel kronor 13.952:58. 

 
Från utrikes orter inkommo 1,051 och till utlandet afgingo 816 fartyg. 
 
Hufvudsakliga importen var: 
661.992 kg anjovis 
39.480 kg potatis 
62.476 hl. koksalt, 
105.522 hl. stenkol, 
946.307 st. tegel. 
 
Och exporten: 
72.900 kg färsk makrill, 
13.659.500 kg färsk sill, 
11.406.601 kg saltad sill, 
529.500 kg fiskguano, 
111.200 kg fiskolja, 
13.000 st hummer, 
2.214 st lefvande svin och gatsten till värde af 540.365 kr. (Bohusläningen 1891-
01-13/KJ) 

 
1891-01-20 BOHUSLÄNINGEN 

Till följd af Bleckslafare Lundins afflyttning från orten finnes hans förut 
innehafda verkstad med dertill hörande maskiner och en del verktyg ledig till 
uthyrning om en reel, nykter och duglig arbetare snart gör anmälan hos 
undertecknad. 

 
Då det förut endast finnes en bleckslagare på platsen är det af behofvet 
påkalladt att ännu en börjar sådan verksamhet här. Aug. Kihlberg. 
(Bohusläningen 1891-01-20/KJ) 

 
1891-01-29 BOHUSLÄNINGEN 

Från Lysekil. besvär öfver de tvänne sista i slutet af förra året i Lysekil hållna 
kommunalstämmorna hafva igår inlemnats till konungens befallningshafvare i 
länet. Besvären äro undertecknade af konsul Duff, handl. Bergfalk, Lundberg 
m. fl. (Bohusläningen 1891-01-29/KJ) 
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1891-01-29 BOHUSLÄNINGEN 

Ett nytt, i godt stånd varande Boningshus, innehållande 3:ne rum och kök, 
rymlig vind och källare, stående på friköpt tomt å Utsigten vid Lysekil, säljes 
billigt på goda villkor om köp snart uppgöres med undertecknad. Lysekil & 
Flat den 13 Januari 1891. H. E. Johansson. (Bohusläningen 1891-01-29/KJ) 

 
1891-02-03 BOHUSLÄNINGEN 

Tillkännagifves att Herren i sin nåd behagat hänankalla Anna Charlotte 
Gjötberg, i en ålder af 78 år, 5 mån och 10 dagar, sörjd af mig, brorsbarn och 
talrika vänner. Lysekil den 2 Febr. 1891. Charlotte Gjötberg. (Bohusläningen 
1891-02-03/KJ) 

 
1891-02-03 BOHUSLÄNINGEN 

Lysekilsbref. Såsom förut omnämts inlemnade 27 jan besvär emot de å de två 
sista fjolårsstämmorna fattade beslut. Besvärshandlingarna voro undertecknade 
af tillsammans 14 personer. De missnöjda vilja hafva besluten upphäfda samt 
att nya val skola hållas på grund af flere oegentligheter, bland annat och 
företrädesvis derföre, att längden icke före stämmorna blifvit justerad. De 
klagande ämna fortsätta målet i alla instanser, i fall icke utgången blifver efter 
önskan. (Bohusläningen 1891-02-03/KJ) 

 
1891-02-05 BOHUSLÄNINGEN 

Delegare i Lysekils Brännvinsförsäljnings Aktiebolag kallas att sammanträda 
till Ordinarie bolagsstämma på bolagets kontor Torsdagen den 26 Februari 
1891 klockan 5 eftermiddagen. Lysekil den 20 Januari 1891. Styrelsen. 
(Bohusläningen 1891-02-05/KJ) 

 
1891-02-12 BOHUSLÄNINGEN 

Lysekils Telegrafstation. Under jan. månad var antalet afsända telegram 
inländska 1.190, utländska 655 = 2.565, ankomna d:o inländska 1.277, 
utländska 571 = 1.848. Dessutom förekommo under månaden 1.253 
telefonsamtal och 243 meddelande. Portoinkomst 2.610 kronor 30 öre. 
(Bohusläningen 1891-02-12/KJ) 

 
1891-02-12 En storm drabbar västkusten – från Malmön och Smögen omtalas om förluster 

av sjunkna båtar och skadade vadar. (LP 1999-08-27) 
 
 Om senaste stormens framfart i Lysekil skrivs i Göteborgs Handels- & 

Sjöfartstidning: 
 ”Ankartåg och förtöjningar sprungo för flertalet farkoster, och så bar det rätt på 

land. Den ene dref på den andre och inom få minuter kastades 7 eller 8 jakter 
upp på grund. 
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 Några kommo så lyckligt, att de fingo fatt i en brygga och togo fast der, 
hållande tillgodo med en och annan knuff, som kostade roder eller dylikt. 
Andra hamnade på blöt botten och sluppo derigenom jemförelsevis billigt 
undan, men 4 stycken kommo mot berg och stengrund och ramponerades 
fullständigt. Från ett par af dessa måste folket vada i sjön under armarne för att 
komma i land. Bland dem, som äro fullständigt vrak, är en större hvitmålad 
jagt, OSKAR, som för hr Storms i Marstrand räkning hade omkring 1.000 kilo 
färsk sill inne. En annan, ny jakt från Klädesholmen, äfven lastad med sill, är 
vrak. Ingen af de nu förlista var assurerad, hvarigenom egarne drabbas af 
kännbara förluster. 

 Sill ligger ymnigt utmed stränderna, uppkastad af sjön, från de förlista jakterna, 
och tusentalas måsar hålla storkalas derpå. 

 Från Brofjorden uppgifvas förolyckade jakter och båtar till 4 á 5. Flere vadar 
äro sprängda.” (Jan Sjöberg, Lilla Edets Tidning 1889-1892, 1891-02-21) [Anm: se även 
artikel i Svenska Dagbladet 1891-02-16 nedan.] 

 

 
 
 … från Lysekil den 12 dennes till Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning: 

”Stor uppståndelse rådde i norra hamnen härstädes i dag på morgonen. Den 
under gårdagen friska sydvästvinden hade lockat en mängd fraktseglare, jakter 
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och garnbåtar, en del med sillast, andra på väg efter sådan, att söka norra 
hamnen, som är god i alla vindar utom nordlig. Under natten sprang vinden 
över till NNV och kom plötsligt med stor våldsamhet, alltjämt ökande sig i 
styrka, så att vid omkring 4-tiden på morgonen full orkan var rådande. 
Ankartåg och förtöjningar sprungo för för flere farkoster. Den ene dref på den 
andre och inom få minuter kastades sju eller åtta jakter upp på grund. Av dessa 
kommo fyra mot berg och stengrund och ramponerades fullständigt. Från ettt 
par av dem måste folket vada i sjön upp under armarna för att komma i land. 
Många jakter hade nog gått samma sorgliga väg, om de ej vid Rinkenäs 
salteribrygga fått ett gott skydd. Men även där blevo de mer och mindre 
ramponerade, därigenom att de törnade mot varandra.” (Svenska Dagbladet 1891-
02-16 via Rustan Gandvik) 

 
1891-02-13 Vid fullmäktigemötet framkommer förslag att köpingen under 1891 skall anslå 

500 kronor per år till en planerad förberedande Elementärskola i köpingen. 
Under överläggningen framkommer förslag att anslaget borde utgå under 5 år 
med 400 kronor per år. Fullmäktige beslutar anslå 500 kronor per år i 2 år med 
20 röster mot 2. Fullmäktige beslutar att så länge anslag utgår från köpingen 
skall köpingen erhålla två friplatser och fullmäktige skall äga rätt att utse vem 
som skulle komma i åtnjutande av denna förmån. (PK 1891) 

 
1891-02-14 BOHUSLÄNINGEN 

Stormens härjningar i Lysekil. Torsdags morgon kl 3 á 4 hade stormen 
öfwergått till orkan. En hel mängd fraktseglare, jakter och garnbåtar hade 
samlat sig i norra hamnen, som är god i alla vindar utom nordlig. 

 
Nu bröt olyckan lös! Ankartåg och förtöjningar sprungo för flertalet farkoster, 
och så bar det rätt på land. den ene dref på den andre och inom få minuter 
kastades 7 eller 8 jakter upp på grund. 

 
Några kommo så lyckligt, skrifves till Handelstidningen, att de fingo fatt i en 
brygga och togo fast der, hållande till godo med en och annan knuff, som 
kostade roder eller dyligt. Andra hamnade på blöt botten och sluppo därigenom 
jemförelsevis billigt undan, men 4 stycken kommo mot berg och stengrund och 
ramponerades fullständigt. Från ett par af dessa måste folket vada i sjön upp 
under armarne för att komma i land. Många flera jakter hade nog gått samma 
sorgeliga väg, om de ej vid Rinkenäs sillsalteribrygga, fått ett gott skydd. Men 
äfven der blefvo der mer och mindre ramponerade, derigenom att de slogo 
emot hvarandra. Bland, dem, som äro fullständigt vrak är en större hvitmålad 
jakt ”Oscar”, som för herr Storms i Marstrand räkning hade cirka 1,000 k. f. 
färsk sill inre. En annan, ny jakt från Klädesholmen, äfven lastad med sill, är 
vrak. Samtliga sillastarna kommo från Brofjorden. Ingen av de nu förlista var 
assurerad, hwarigenom egarne drabbas af kännbara förluster. 
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Sill ligger ymnigt utmed stränderna, uppkastad af sjön, från de förlista jakterna, 
och tusentals måsar hålla storkalas derpå. (Bohusläningen 1891-02-14/KJ) 

 
1891-02-24 BOHUSLÄNINGEN 

Till salu. Droska. En gammal, men med liten reparation fullt brukbar droska, 
säljes i brist på utrymme till billigt pris. Närmare meddelar undertecknad. 
Lysekil i Febr. 1881. Carl Olsson. (Bohusläningen 1891-02-24/KJ) 

 
1891-02-24 BOHUSLÄNINGEN. 

LYSEKILS LITH. BOLAG, LYSEKIL, rekommenderar sig till utförande aff 
alla slags arbeten i Gravyr, Sten och Accidenstryck samt Dekorering af 
BLECKPLÅT. Alla arbeten utföras väl på kortare tid samt till billigaste pris. 
(Bohusläningen 1891-02-24/KJ) 

 
1891-03-07 BOHUSLÄNINGEN 

Brefkort från Lysekil. Skolväsendet i Lysekil har på senare tider nått en 
betydande utveckling. En högre folkskola skall inrättas samt ytterligare en 
småskola, och då dessutom finnes en privat fyrklassig elementarskola, hvartill 
nyligen anvisats ett årligt anslag t. v. 500 kronor. Saknas ej nödiga 
bildningsanstalter för det uppväxande släktet i Lysekil. 

 
En ny utskänkningsrättighet som beviljats handlanden A. G. Bergfalk, låter 
äfven mycket tala om sig. Villkoren tycks vara väl stränga, men om 
innehafvaren är nöjd med dem, är ju intet derom att säga. (Bohusläningen 1891-03-
07/KJ) 

 
1891-03-12 BOHUSLÄNINGEN 

Lysekils telegrafstation. Under feb. månad var antalet afsända telegram: 
inländska 1.215, utländska 432 = 1.647, ankomna d:o inländska 992, utländska 
508 = 1.500. Dessutom förekommo under månaden 1.295 telefonsamtal och 
168 meddelanden. Portoinkomst 2.010 kronor 60 öre. (Bohusläningen 1891-03-
12/KJ) 

 
1891-03-17 BOHUSLÄNINGEN. 

Genom offentlig auktion, som förrättas i Lysekil Onsdagarne den 18 och 25 d:s 
med början hwarje dag kl. 10 f. m. låter Handlanden Herr T. N. Mattsson 
försälja de från vintern qvarblifna Pelsdofflar, Eskimå och Velourer, Västar, 
Kofta, Bajaderer, Filtar, Filtschalar, Muffar, Skinntröjor, Halsdukar, Hattar och 
Mössor äfvensom flera sorters finare och ordinära Klädningstyger m. m. som 
till en väl sorterad manufakturhandel hörer. 

 
En ny Lådfack i två delar, med 50 stycken Lådor säljes äfven. 
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Varorna säljes till och under inköpspriser. Kände vederhäftige inropare erhålla 
tre månaders betalningsanstånd. Lysekil & Skal 12 Mars 1891. E. a. Gust. 
Andersson. (Bohusläningen 1891-03-17/KJ) 

 
1891-03-19 BOHUSLÄNINGEN 

Z. H. Thelén, Lysekil, rekommenderar sitt välsorterade lager af finare och 
gröfre Herr- Dam- och Barnskodon. Stöflar, Pjexor & Snörskor. Fina Knäpp- 
Snör- & Resårkängor samt Skor m. m. Goda varor! Billiga priser! (Bohusläningen 
1891-03-19/KJ) 

 
1891-03-19 BOHUSLÄNINGEN 

Hus till salu i Lysekil. Qvarngränd N:r 1. Ett i gott stånd varande boningshus i 
trenne rum, gång och kök i undra botten, samt ett rum ofvanpå och rymlig 
vind, beläget strax vid salutorget med fri utsigt öfver Gullmarsfjorden, 
passande för badgäster.  

 
Huset säljes billigt om uppgörelse sker inom den 15 April. (Bohusläningen 1891-
03-19/KJ) 

 
1891-03-26 BOHUSLÄNINGEN 

Genom offentlig auktion, som förrättas härstädes Lördagen den 4 instundande 
April kl. 11 f. m. försäljer undertecknad en häst 7 år gammal, diverse åk- och 
seldon, deribland en obetydligt begagnad giggkärra och en särdeles lättgående 
karriol, en nästan ny giggsele, tvänne åkslädar, en hackelsemaskin, ett 
stallinrede med tillhörande krubbor och näckar af jern jemte foderlådor. 

 
För vederhäftigt kände köpare erhålla 3 månaders betalningsanstånd. Lysekil 
den 24 Mars 1891. N. J. Nielsen. (Bohusläningen 1891-03-26/KJ) 

 
1891-03-26 BOHUSLÄNINGEN 

Smått och godt från Lysekil. (Bref till Bohusläningen). 
 

En trätoffelfabrik är under anläggning. Det är den oförbrännerlige, outtröttlige 
konsul Aug. Lysell, hvars företagssamhet och energi åter sökt nya vägar för vår 
industri. Måtte tofflorna nu bara få en strykande åtgång! Fabriken börjar sin 
verksamhet med nästa månad och skötes av en skicklig hallänning, som ej går 
af för hackor och lär vara alldeles durchdriven i sitt fack. 
Han ämnar drifva den nya affären i ej så liten skala. 

 
Återigen bröd och arbete åt många, förvärvskällorna ökas, folkskocken likaså; 
och innan man vet ordet af ha vi stadsrättigheter, borgmästare, rådman och 
domprost på platsen! Fastän de få naturligtvis ha finare tofflor – det mente jag 
inte. 
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Det blir naturligtvis saffian men det kan man äfven få här; fabrikanterna 
Ohlsson, Thelén och Kjellson skämmas ej för sig heller – de göra till och med 
saffianstofflor, och äro alla tre utmärkt hyggliga och beskedliga menniskor, 
fastän en och annan gesäll ställer till slagsmål, så det susar om öronen, det 
kunna icke mästarna hjelpa, men så skall vara tyst med det! 

* 
Sedan ha vi Bergfalk och hans rättigheter. Kommunalfullmäktige hafva 
föreslagit, att den nye källarmästaren icke skulle få några ölrättigheter i vanlig 
mening; börjar han sin nya källarrörelse, får han naturligtvis äfven bjuda sina 
gäster på öl – mot kontant erkänsla förståss. De Ahlbomska ölrättigheterna 
skulle nu inträda i Bergfalks ställe. I fjol var han utan likaså handlanden Patrik 
Nilsson. Det tycks gå i ordning med frågorna. – Litet variation muntrar sinnet 
och i allt bör finnas omvexling. 

* 
Lifvet är för öfrigt tyst och stilla, man spelar priffe och vira, dricker toddy, går 
i kyrkan och på gästis, och hör musiken på båda ställena. Varietesången 
Jansson uppträdde i kyrkan förra veckan för fullt hus, rekommenderad af 
sjelfva pastorn, som både tycker om musik och sång, och messar som en 
engelsk Zattermanska sällskapet, som för öfrigt rekommenderar sig sjelf, hade 
sina föreställningar på gästis och hos goodtemplare. Det är ett nöje att höra 
dem. 

 
Ja, wer nicht wein, welb und Gesang. Er bleibt ein Narr sein Leben Lang! 

* 
Vinet, d. v. s. kognacs-vinet och brännvinet är ingenting att klaga öfver här i 
Lysekil; bolaget sörjer nog för att det blir bra. Men så ha vi potatisen, den 
börjar att ta slut – sill ha vi nog och mer af cirka 50 000 tunnor spents och 
lagrespents lär icke kunna åstadkommas mer än på sin höld 500 fetsillar, och 
det var höjden det, höjdpunkten, hvartill man kunnat komma. Men man får 
vara nöjd ändå! Det går nog, att få det, om det skall vara, vill geehrte 
Redaktion ha en fjerding KKKKK (5K arm i arm) så kan jag nog skaffa. De 
större – silltyparne höll jag på att säga – sillinläggare, heter det, kunna nog stå 
till tjänst med en och annan fjerding. Den smakar som lax! Genuim blanklax. 
Åh hvad den är god råskalad -, jo det är säkert det! – Äfven hellefisk bjudas på 
nu för tiden och färska rödspottor. Det är det fina i kråksången, att man alltid 
får fisken härstädes serverad färsk till bordet, alldeles flygfärsk! Han får då i 
skönhet, innan gälarne förlorat sin rosenröda kulör och ögonen ännu se 
lefvande friska ut, och du kan påräkna en god sittupp om den kommer för nära 
analfenan och nosar för mycket på tampen. 

* 
Nästa gång vi gå ut till Stångehufvud och höra hvad de ha för sig derute hos 
Kessel & komp. Det är en affär, som är finfin, och fina saker åstadkommas 
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och, sedan de en gång bli färdiga, här i Sverige får man icke se det, här endast 
grofhuggas blocken; först i Tyskland bli arbetena afslutade och polerade. Der 
nere på verldsmarknaden kommer vår skandinaviska marmor riktigt till heders, 
men vidare derom nästa gång! 

 
P. S. I dag (21/3) uppträder vår framstående pianist, fröken Agda Lysell såsom 
biträdande vid en större konsert i Berlin. Hennes sympatiska och friska spel 
minnas vi sedan i somras, då fröken L. gaf konsert i härvarande societetssalong 
för ett tacksamt auditorium. (Bohusläningen 1891-03-26/KJ) 

 
1891-03-31 BOHUSLÄNINGEN 

Nykterhetssaken i Lysekil. Till Bohusläningen skrifves: 
 

Nykterhetsföredrag hölls härstädes långfredagen af resetalaren A. Olsson i 
godtemplarhuset. Herr Olsson, som är en äldre man, talar sansadt och 
överbevisande, hvilket äfven framgår deraf, och efter föredragets slut ingingo i 
logen på platsen sju personer. Nykterhetssaken tycks för öfrigt gå en något 
ljusare framtid till mötes här. En blåbandsförening finnes, som hufvudsakligen 
lades af några frireligiösa, hvilka insett vigten af att göra något mera än tala 
grannt för saken. Men det finnes också ett annat parti af de frireligiösa, som 
göra allt för att motarbeta blåbandsföreningen. Men ändå arbetar föreningen 
med friskt mod. 

 
Godtemplarne hafva eget bra ordenshus, en duktig musikkår och en stor stam 
af kärnfasta nykterhetsgubbar, som ännu är ej skäl att klaga. (Bohusläningen 1891-
03-31/KJ) 

 
1891-04-09 BOHUSLÄNINGEN 

Lysekils telegrafstation. Under mars månad var antalet afsända telegram 
inländska 904, utländska 303 = 1.207, ankomna d:o inländska 676, utländska 
362 = 1.038. Portoinkomst 1.300 kronor 32 öre. (Bohusläningen 1891-04-09/KJ) 

 
1891-04-09 BOHUSLÄNINGEN 

Antalet telefonsamtal i Lysekil uppgick under mars månad till 1,052, härjemte 
förekommo 57 telefonmeddelanden. (Bohusläningen 1891-04-09/KJ) 

 
1891-04-09 BOHUSLÄNINGEN 

Lysekils-bref (för Bohusläningen). Revenons á nos moutou, sedan förra brevet. 
(Det är inte så utan att man talar litet franska inom societeten här. Men ni 
minns vad jag lofvade sist. 

 
Kessel & Röhls granitaktiebolag har, som bekant ett monument stenhuggeri i 
Stånghufvud. Affären, som förut innehafts på tyska händer, har nu helt och 
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hållet öfvergått till svenskar, oaktadt verksamheten fortfarande bedrifves i nära 
samband med den stora kesselska firman i Berlin, som bland andra 
etablissementer har ett större stensliperi i Wolgast. Dit befordras de fin- och 
grofhuggna blocken, dels med firmans egna ångare, dels med befraktade 
sådana. Äfven till Skottland, (Aberdeen) utskeppas betydliga partier 
grofhuggen granit. I Varberg, Vestervik, Vänevik i Småland (hufvudkontoret) 
samt i Norge (Laurvig) eger firman stenhuggerier. Från sistnämnde ställe 
hemtas den nu så moderna svarta graniten, som är så omtyckt i den 
allvarsamma byggnadsstilen, grafbyggnader, vårdar, kors, pelare, urnor m. m.  

 
Stångehufvud lemnar en sorts rödaktig granit som är både vacker och härdig, 
och märkvärdigt nog förekommer detta stenslag i hela Bohuslän endast der på 
platsen och några få holmar i närheten. 

 
Från den Kesselska firman utgick i fjol det fullständiga underlaget till 
Washingtonmonumentet i Filadelfia – en beställning hvarpå helt visst 
skördades både penningar och heder. Man har i år utskeppat cirka 500 ton 
färdighuggen sten. Till Skottland sändes endast råhuggen granit, som derstädes 
finhugges och poleras, till Tyskland åter finhuggas arbeten å Stångehufvud och 
endast poleringen återstår. De hafva före skeppningen i minsta detalj uthuggits 
efter gjorda riktningar. 

 
Ej så litet arbete har nedlagts i och för de anordningar, som äro erforderliga. Så 
t. ex. hafva med dryga kostnader anlagts kajbyggnader uppförda af massiva 
block, så att numera närmaste platsen omkring byggnaderna erbjuder en rätt 
god hamn, för t. o. m. större ångare. Förr fanns ingen möjlighet att vid vestliga 
stormar kunna tryggt ankra vid stenhuggeriet. 

 
På grund deraf att förut icke någon trygg hamn derstädes förefunnits och i följd 
af de dryga kostnader hamnanläggningen dragit med sig, nekade ock 
Konungens befallningshafvande godkänna härvarande kommuns yrkande att 
bolaget skulle betala hamnomgälder för sina vid Stångehufvud inlastade fartyg, 
en utgift som möjligen skulle drabba detsamma med åtskilliga hundra kronor 
per år. 

 
Å platsen finnes ett större finhuggeri, smedja, snickareverkstad och 
kontorsbyggnader. En styrka af cirka 40 arbetare är i medeltal sysselsatt hela 
året om, hvaribland de skickligaste kunna förtjäna rätt goda daglöner. 

 
Till dessa arbetare ämnar firman snarast uppföra tidseliga bostäder, ett behof 
man på grund af de långa afstånden, gör sig allt mer och mer kännbart.  
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Föreståndare är ingeniör A. Wollin, en synnerligen human person och skicklig 
fackman. 

 
Trätoffelfabriken i Lysekil. 

 
Det förra gången berörda industriella etablissementet var ju trätoffelfabriken i 
Lysekil, och – oaktadt brefskrifvaren fått stränga instruktionen att icke käxa om 
samma sak flere gånger kan han likväl icke afhålla sig från att ännu en gång 
vidröra toffelförhållandena i Lysekil. Dock inga missförstånd! Här är endast 
fråga om de nya tofflorna, som förfärdigas i nämnda fabrik.  

 
Hwem kunde tro, att sådana små näpna tingestar kunde åstadkommas i skoväg, 
som här förevisas. Sannerligen den allra som finaste silletös skulle icke 
behöfva skämmas att taga på sig en dylik fotbeklädnad – ock, för att skarpt 
markera takten vid en hambo-polka eller reinländare borde de särdeles väl 
lämpa sig. Der finnes äfven skodon för riktiga karlar, riktiga kärnkarlar som 
våra stenhuggare, de se ut som på riserpjexor med damasker och knappar, så 
man kan tro de äro ämnade åt sprätt-hökar och icke åt vanliga tarfliga 
grofhuggare. Men det är endast ytan, som ser så prydlig ut – materialet är ju 
bara vanliga träsulor med litet läder ovanpå. Men skodonen äro, oaktadt sin 
prydliga utseende, ett solidt och starkt arbete och sulorna äro utmärkt väl 
formare efter fotens naturliga form. Vi hoppas derför, att tofflorna skola falla i 
smaken hos vederbörande, ty det förtjena de. 

 
Afskedspredikan. 

 
I söndags kväll höll förre komministern numera kyrkoherden i Breared, 
Josefsson, sin afskedspredikan för öfwerfylld lokal. Kyrkoherde J. efterlemnar 
en talrik vänkrets i dessa trakter för sitt humana och hjertevänliga sätt. Allmänt 
omtyckt, som han varit, tror brefskrifvaren knappast, att herr J. haft en enda 
ovän härstädes. 

 
Stad eller köping? 

 
Det är icke för första gången tankarna varit riktade på att önskningar för vårt 
samhälle, nämligen att söka stadsrättigheter. Detta är visst icke några 
storhetstankar utan den blott och bart att trycket för ett lägre kändt behof efter 
mera och bättre ordnande förhållande i åtskilliga riktningar. Det är fråga om 
tillsättandet af en kommitté som skulle närmare precisera fördelarna för 
samhället i dess helhet, och äfven afväga kostnaderna för det blifvande 
stadssamhället. En för alla i ögonen fallande fördel vore bland andra den, att 
rättsökande sluppe den långa vägen till Qvistrum, der ting hållas, om jag minns 
rätt, fyra gånger om året. I ett samhälle som Lysekil med den sjudande 
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affärsverksamhet, som åtminstone tidtals förefinnes, bör en snabb och säker 
rättsskipning vara något särdeles eftersträvansvärt. 

 
Man får ej heller förglömma fördelarne åt egen tullkammare och stapelstadsrätt 
m. m. när det tillfullo utdunstadt hvad förslagsställare hafva uttänkt för målets 
främjande, skall jag ej underlåta att inkomma med upplysningar, hvilka torde 
komma att blifva rätt intressanta för hvar och en som är mån om vårt samhälles 
framåtskridande och utveckling. (Bohusläningen 1891-04-09/KJ) 

 
1891-04-11 ”Återigen har ångaren VIKTOR, som större delen af vintern stod strandad 

norr om Tjurholmen i Göta elf, varit utsatt för missöde, men denna gång af 
allvarligare art. Ångaren blef nemligen …, då den på resa från Lysekil med 
stenlast låg förankrad i Hamburg, påseglad af på utgående stadde ångaren 
OAKDENN, hvarvid VIKTOR skadades, huru mycket är ännu ej bekant.” (Jan 
Sjöberg, Lilla Edets Tidning 1889-1892, 1891-04-18) 

 
1891-04-11 BOHUSLÄNINGEN 

Öppnad syaffär i Lysekil. Den 1 April i fröken Molléns hus, Konsulliden. 
Såväl klädnings – som Linnesömnad utföres; väl, fort och billigt. Elin 
Johansson. (Bohusläningen 1891-04-11/KJ) 

 
1891-04-14 BOHUSLÄNINGEN. 

Att min älskade make Styrmannen Carl Julius Pihl stilla afsomnade i 
Uddevalla den 8 April 1891 kl. 10 e. m. i en ålder af 44 år, 3 månader, 10 
dagar, djupt sörjd och saknad af mig, 3 minderåriga barn, en åldrig moder, 5 
syskon, svärföräldrar samt många släktingar och vänner, varder härmed 
tillkännagifvet. Lysekil den 10 April 1891. Emma Pihl. (Bohusläningen 1891-04-
14/KJ) 

 
1891-04-14 BOHUSLÄNINGEN 

I anseende till flyttning från orten låter kaptenen herr C. M. T. Bromander 
genom offentlig auktion, i huset n:r 3, Rosviksberg, Lysekil, Onsdagen den 22 
dennes kl. 11 f. m. försälja en stor del af sitt värdefulla lösöre; såsom möbler 
deraf nämnes ett större matbord med 12 st matsalsstolar, en väggspegel, 
jernsängar med dertill passande madrasser såväl af tapet som af krollsprint, 
fjäder och andra sängkläder, diverse böcker samt husgeråd, deribland en 
strykugn m. m. Lysekil den 11 April 1891. Lars Ödman. (Bohusläningen 1891-04-
14/KJ) 

 
1891-04-16 BOHUSLÄNINGEN. 

Tillkännagifvande. Härmed får jag tillkännagifva för den ärade allmänheten, att 
jag i mitt hus, 6½ Kungsgatan öppnat Skomakerirörelse, och rekommenderar 
jag mig i allmänhetens välvilliga åtanka, i allt hvad till yrket hörer. 
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Beställningar utföras noggrant och under fullständig garanti. Lysekil i April 
1891. A. J. Schärberg. (Bohusläningen 1891-04-16/KJ) 

 
1891-04-18 BOHUSLÄNINGEN. 

Borgenärerna uti Handlanden C. A. Lyckes konkurs i Lysekil, kallas till 
sammanträde på v. Konsul Aug. Lysells kontor i Lysekil Torsdagen den 30 
dennes kl. 1 eftermiddagen för att besluta om försäljning af massans tvistige 
och osäkre ansedde fordringar jemte flera frågor som möjligen kunna 
förekomma. Lysekil den 16 April 1891. Konkursförvaltningen. (Bohusläningen 
1891-04-14/KJ) 

 
1891-04-21 BOHUSLÄNINGEN 

Lysekilskrönika (För Bohusläningen) 
 

Förhållandena äro sig tämligen lika. Litet influensa visar sig här och der bland 
köpingens invånare. Den visar sig i magen och bröstet, men äfven i huvudet. 

 
Hvad nu särskildt beträffar intelligensen, som lär ha sitt säte i hufvudknoppen, 
äro naturligtvis inte alla här i samhället s. k. kloka karlar. Dårskap frodas i alla 
land, och dårar finns det öfverallt i verden, som den sade, hvilken klädde katten 
i strumpor. Enfaldiga hafva roligt åt sina egna dumheter och tycka, det är 
särdeles roligt att kunna drifva med dem, som äro bättre än de. Och man ej sin 
vilja fram i allt, så tycker man strax, att hela samhället är förvändt och 
befängdt. 

* 
Allting har sina svårigheter, utom konsten att äta pannkaka och konsten att vara 
all till lags i telefonen. 

 
Det senare lär icke vara det lättaste. Månget är konstigt här i verlden, men man 
får derför icke skära af sig näsan i förargelsen! 

 
En sak går det lätt här i Lysekil – och det är att hyra ut rum. En badort med 
verldsrykte behöfver icke heller befara att få sina lägenheter stående tomma. 
Redan hafva betydande beställningar å både större och mindre lägenheter ingått 
från olika delar af landet. 

 
Det är genom en ren lyckträff jag lyckats få reda härpå, ty vederbörande äro så 
tysta som Egyptens prester. Hvarken godt eller ont får dunsta ut i det 
offentliga. 

* 
Samma skuggrädsla för att komma i bladen gör sig gällande öfwerallt. 
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Inte vill Västkustbolaget att man skall röra i deras guano-affärer, men det blir 
nog kändt ändå. 

 
För litet sedan afskeppades t. ex. aktiebolaget ”Vestkusten” från Oxevik med 
ångaren Valborg cirka 10.000 kilo med ångaren ”Dickson”, 20.000 kilo och ett 
parti olja. Sista resan skulle Dickson vid Oxevik lasta öfver 75.000 kg guano, 
allt såldt till Göteborgsfirma. Varan som är utmärkt torkad sprider nästan ingen 
lukt. Detta är orsaken hvarför så fin passagerareångare som Dickson med 
tacksamhet tager guanofrakt. Prosit! 

 
Bäst hade det varit, att icke alls tala om lukten, ty pulfret duger naturligtvis 
ändå icke till luktsnus! 

* 
Vår hederliga, redliga, fredliga och beskedlige pastor Josefsson, numera 
kyrkoherde i Breared, hvilken jag i mitt fina bref lindrigt berörde, är nu åter 
föremål för ett litet omnämnande. Jag nämnde då (i sista episteln till the 
Lysekiliter) att herr kyrkoherden icke hade en enda ovän i hela församlingen. 
Detta är icke allenast sant utan äfwen att herr J. hade ganska många verkliga 
vänner, och som ett bevis på sin värdighet hafva dessa föranstaltat en insamling 
till minnesgåfva åt den omtyckte själasörjaren. I tisdags öfverlemnade å 
samtlige församlingsbors vägnar herrar Andersson i Skal och Kumlin till herr 
Josefsson på Lassehaga en gåfva bestående af ett dyrbart guldur samt en 
betydande resehjelp, som det påstås uppgående till 7 á 800 kronor. 
(Bohusläningen 1891-04-21/KJ) 

 
1891-04-21 BOHUSLÄNINGEN. 

Villa Solvik! 
För badsäsongen i Lysekil uthyres i sin helhet denna komfortabelt inredda och 
för sitt herrliga läge vid Gullmarsfjordens strand rennomerade villa, bestående 
af 6 höga med eldstäder försedda rum, tambur, kök, rymlig källare samt 
trädgårdstäppa. 

 
Stor Veranda samt Balkong utöfver sjön. 

 
Sängkläder, servis och kokkärl till disposition. 

 
Närmare genom correspondence med egaren, Claës Br. Warholm, adress: 
Lysekil. (Bohusläningen 1891-04-21/KJ) 

 
1891-04-30 BOHUSLÄNINGEN. 

Prima Amerikansk Patentfärg, för träfartygsbottnar, försäljes troligen billigast 
af undertecknad synnerligast som varan är direkt från produktionsplatsen 
importerad. Lysekil i April 1891. P. E. Toréen. (Bohusläningen 1891-04-30/KJ) 
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1891-04-30 BOHUSLÄNINGEN. 

Två st. flickor få genast kostnadsfri undervisning i kappsömnad hos Emelie 
Anderson, Lysekil. (Bohusläningen 1891-04-30/KJ) 

 
1891-04-30 BOHUSLÄNINGEN. 

Fem skomakeriarbetare erhålla plats vid Skofabriken i Lysekil. (Bohusläningen 
1891-04-30/KJ) 

 
1891-05-02 BOHUSLÄNINGEN. 

Lysekilsbref (Till Bohusläningen) 
 

Å kommunalstämma onsdagen 27 april invaldes i afgångne 
kommunalnämndsledamotens, kapten Bromanders ställe såsom sådan konsul 
Emilius Mollén. Ledamöter i taxeringsnämnden blefvo grosshandlaren Magnus 
Radhe samt sjökaptenen Julius Backman. 

 
Till ledamot i nämnden var konsul Viktor Mollén närmast i röstetal. 

 
Vid en aftonunderhållning med föredrag och sång 28 april af en norsk 
nykterhetspredikant i härvarande godtemplar lokal, hvilket föredrag var besökt 
af flere ortens mera framstående personer, visade flere sitt intresse för ordens 
verksamhet. Bland andra utmärkte sig synnerligen hedrande herr konsuln G. J. 
Sundberg, som vid tillfället med varm hand till herr Ström öfverlämnade en 
gåfva af 100 kronor, att användas till befordrande af nykterhetssträfvandena. 

 
Vårarbetena hafva nu tagit sin början här i Lysekil, öfverallt putsas och fejas 
till den kommande badtiden. På öfver tjugo olika ställen byggas nya verandor. 
Målare, snickare, murare och andra handtverkare hafva fullt upp att göra. 

 
Missionsverksamheten. Onsdagen 29 april förrättades å härvarande 
missionskapell den sedvanliga års-auktionen för att åstadkomma bidrag till 
verksamhetens upprätthållande. Denna auktion var talrikt besökt samt är det 
rätt egendomligt att se, med hvilken offervillighet och bredvillighet de 
närvarande lemnade sina gåfvor i penningar eller värdesaker, så mycket mer 
som de fleste deltagare bestodo af arbetare och fattige, hvilka af hängifvenhet 
för salen grepo ganska djupt i sina fickor. 

 
Konkurrensen, så väl i det andliga som inom det materiella verkar alltid 
rensande och uppfriskande. Låt framför allt hvar och en sköta sin religion, som 
en privatangelägenhet efter bästa öfvertygelse och i full frihet. (Bohusläningen 
1891-05-02/KJ) 
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1891-05-02 Firma A.K. Fernström i Karlshamn köper utmarkslott n:o XIII på Rinkenäs 

intill Galleberget. Enligt fastighetsregistret erhåller lotten beteckningen 
stadsäga n:o 596 och innehåller 3 hektar 18 ar och 5,2 kvm. (Lysekils 
Fastighetsbok, avdelning A, Band II, blad 71) [Anm: Bilden här ovan är från 1845 års karta, 
som är kompletterad efter 1858-1859 års Laga skifte i Lysekil. Den inre delen av Norra 
hamnens havsvik syns alldeles norr om lott XIII. Lott XIV gränsar till Galleberget, se även 
1899-12-12.] 

 
1891-05-05 BOHUSLÄNINGEN 

Vestkustens badorter stå främst. 
 

Bland våra havsbad skrifves i den af d:r E. W. Wretlund redigerade tidskriften 
Helsovännen, stå de på vestkusten främst genom mera ren hafsluft och vida 
större salthalt (mer än 2 procent) än de på ostkusten. ”Helsovennen” innehåller 
i sitt senaste nummer öfver våra badorter följande orienterande framställning: 

 
Marstrand…….. 

 
Strömstad……. 
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Lysekil, också beläget i Lysekil 4 timmars sjöväg från Göteborg och 2 dito från 
Uddevalla. 

 
Ligger på en i hafvet utskjutande udde, tämligen skyddadt från vestanvinden. 
Badorten har upparbetats till betydenhet genom sin mångårige läkare och 
intendent prof. Curman, som dock för ett par år sedan lemnade denna sin 
befattning. Lefnadsförhållandena äro något billigare än Marstrand. Segling och 
fiske begagnas mycket af badgästerna. Läkarevården bestrides nu af 
öfverläkaren vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, H. Köster, hvilken har 
nervsjukdomar som specialitet. Sjukgymnastik och massage lemnas af prof. R. 
Murray, från Stockholm och löjtnant Lundgren från Göteborg. 

 
Warberg……. 

 
Gustafsberg…… 

 
Fiskebäckskil….. 
(Bohusläningen 1891-05-05/KJ) 

 
1891-05-05 BOHUSLÄNINGEN 

Lägenhet i Lysekil. 
Genom dödsfall är nu en upparbetad konditorilägenhet till uthyrning af 3:ne 
rum, kök, verandor i närheten af badhuset och ångbåtsbron. Lägenheten är 
äfven lämplig för handel. Spekulanter hänvände sig till Lycke därstädes. 
(Bohusläningen 1891-05-05/KJ) 

 
1891-05-.. En ”cause célèbre” i Lysekil. Vice ordföranden i kommunalfullmäktige i 

Lysekil, major Claes Sixten Lilliehöök tar ut stämning på hotellägare Anders 
Gustaf Bergfalk, förmenande att denne gjort sig skyldig till ärekränkning. I 
stämningen yrkas ansvar för beskyllning om förfalskning av offentliga 
handlingar. Major Lilliehöök yrkar skadeersättning till ett belopp av 4.000 
kronor. (Jan Sjöberg, Lilla Edets Tidning 1889-1892, 1891-05-09) 

 
1891-05-10 Råskonaren IDA från Uddevalla går på grund under bogsering in till kaj i 

Sunderland. Man lyckas rädda lasten av trästöttor till de engelska gruvorna. 
Ägaren till IDA, Arvid Bernhard Öhnberg, är ombord på fartyget när olyckan 
inträffar. (LP 1993-10-21) 

 
1891-05-12 BOHUSLÄNINGEN 

Från Lysekil.  
Till Konsul Sundberg frambära härmed Lysekils samtliga godtemplare sin 
odelade tacksamhet för den hederliga gåfva af Etthundrade kronor som vi fingo 
af konsul Sundberg emottaga vid ett nykterhetsföredrag i godtemplarhuset 
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härstädes 27 april d. å. Hjertligt tack! Lysekils godtemplare. (Bohusläningen 1891-
05-12/KJ) 

 
1891-05-14 BOHUSLÄNINGEN 

Från domstolarne. 
Stångenäs häradsrätt 12 maj 1891 (Å Qvistrums tingsställe) 

 
Major Lilliehöök mot handlaren Bergfalk i Lysekil. 
Detta mål förekom i dag för första gången till behandling. Käranden major 
Lilliehöök representerades af stadsfiskalen i Uddevalla, vice häradshöfding N. 
von Zwegbergk. Svaranden inställde sig personligen, biträdd af konsul G. 
Kraak från Göteborg.  

 
Stämningen innefattade yrkande om ansvar för ärekränkning samt för det 
Bergfalk af arghet major L. bestämdt slag af brott, hvarå straffarbete öfver två 
år kunnat följa (förfalskning af offentliga handlingar), hvarjemte framhölls 
såsom försvårande omständigheter att ärekränkningen och den falska 
beskyllningen väckt synnerligen stor uppmärksamhet i afsikt att hämnas för en 
af major Lilliehöök, i hans egenskap af ordningsman inom samhället mot 
Bergfalk vidtagen åtgärd. 

 
Kärandeombudet inlemnade, sedan stämningen blifvit uppläst, en skrifvelse 
från en del kommunalfullmäktigeledamöter, hvilken lemnade en redogörelse 
öfver förloppet vid de tvänne fullmäktigesammanträden, som stämningen afser, 
skrifvelsen var af följande lydelse: 

 
Vid kommunalfullmäktiges i Lysekil sammanträde 8 april 1891 förekom bland 
annat fråga om bestämmande af antalet utskänkningsrättigheter af vin- och 
maltdrycker inom köpingen för nästa år samt inom köpingen för nästa år samt 
den trakter hvarigenom desamma må vara belägna. Under diskussionen yttrade 
major C. S. Lilliehöök, som tillika är ordningsman inom köpingen, att han 
ansåg nuvarande innehafvaren af utskänkningsrättigheter i huset n:r 1 
Rosviksgatan icke lämplig att förestå en sådan utskänkning, enär oordningar 
derstädes flera gånger förekommit, och att nämnda innehafvare, på grund af 
polisrapport, blifvit af köpingens styrelse en gång varnad. Efter denna af major 
Lilliehöök gifna upplysning begärde herr A. G. Bergfalk innehafvaren af ifråga 
varande utskänkningsrättighet ordet och förklarade att allt hvad major 
Lilliehöök sagt var lögn och att han ville lägga upp 500 kronor om någon 
kunde säga att någon oordning förekommit i hans ölförsäljningslokal, samt att 
vederbörande få stryka på foten, att det var sorgligt att hafva en sådan 
ordningsman; och under slag i bordet hotade han major Lilliehöök med att, om 
han ej upphörde med att förfölja honom och icke toge skeden i vacker hand 
samt visade honom vänlighet, så komme det att fortfarande blifva skandaler. 
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Härpå svarade major Lilliehöök endast: ”jaså”, herr Bergfalk ämnar 
skandalisera”. 

 
Vid derpå följande kommunalfullmäktigesammanträde 15 april anhöll major 
Lilliehöök, för att bevisa sanningen af sitt yttrande rörande innehafvaren af 
utskänkningsrättigheter i huset n:r 1 Rosviksgatan och för att frigöra sig från 
den af herr Bergfalk vid sammanträdet 8 april gjorda beskyllningen att hafva 
ljugit, hvilken beskyllning major Lilliehöök ansåg vara icke allenast för sig 
graverande utan äfven för hela fullmäktige, att få inför fullmäktige uppläsa de 
handlingar på hvilka han stödt sitt anförande. 

 
Major Lilliehöök uppläste derefter; en af poliskonstapeln Vinberg till 
köpingens styrelse afgifven rapport; sistnämnda styrelses protokoll, hvaruti 
herr Bergfalk, som förut är nämndt, varnades vidare en af hvardera 
poliskonstaplarne Dahl och Enberg, afgifven rapport, allt rörande begångna 
oordningar i nämnda ölförsäljningslokal. 

 
Efter uppläsandet härav hemställer major Lilliehöök om fullmäktige ansågo att 
han rentvått sig från beskyllningen att hafva ljugit, på hvilken fråga fullmäktige 
svarade ja. 

 
Därefter begärde herr Bergfalk ordet och yttrade, att han vidhöll sitt påstående 
8 april, att det var lögn alltihop och att han var återtagen något, samt förklarade 
att de upplästa polisrapporterna voro falska och af major Lilliehöök sjelf 
skrifna, och att det är lögn från början till slut och vore bara förföljelser. 

 
Denna skrifvelse, daterad i Lysekil 18 april 1891, var undertecknad af herrar 
Konsul G. J. Sundberg, ordföranden i Lysekils kommunalfullmäktige, samt 
Carl Olsson, N. Hallgren, J. A. Jonsson, M. J. Magnusson, J. Bachman, Aug. 
Lysell, Lars Ödman, M. Jacobsson, N. O. Lycke, J. A. Husberg, Carl Backman, 
J. I. Lundberg, August Hugo Malm, C. J. Kjellson, J. O. Wallentin, J. B. 
Jonsson samt Per Fredrik Landelius, hvilka samtlige under edlig förpliktelse 
betyga riktigheten af antingen skrifvelsens hela innehåll eller skilda delar deraf. 

 
Svaranden genmälde till denna skrifvelse att han ej ärnat tillvita käranden 
någon falsk handling, hvilket han ej heller gjort. Han hade blott velat uttrycka, 
att innehållet af de vid sammanträdet upplästa handlingarna ej korrekt 
återgåfve, hvad som i verkligheten tilldragit sig. 

 
På särskilda af domaren framställda spörsmål med anledning af skrifvelsens 
innehåll uppgaf svaranden: 
att han ej yttrat, att de ifrågavarande polisrapporterna voro falska och skrifna af 
major Lilliehöök sjelf; 
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att han ej använt uttrycket ”lögn” från början till slut, utan ordet ”osanning”; 
att han ej yttrat att vederbörande få stryka på foten; 
att han ej fällt orden ”det är sorgligt att hafva en sådan ordningsman, samt 
Att han uppmanat major Lilliehöök att sluta med sina förföljersel hvilka 
fortgått under två år, men ej tillfogat orden, annars blir det ej slut på skandaler. 

 
Kärandens ombud ansåg att herr Bergfalks yttrande ”att de upplästa 
polisrapporterna voro falska och af major Lilliehöök sjelf skrifna och att det 
var lögn från början till slut.” 
Äfven omfattade de öfriga protokollen, och utvisade åtalet äfven härtill. 

 
Svaranden bestred att han tillvitat käranden bestämdt brott och än mindre att 
han af arghet fällt sådana yttranden, men att svarandens fällda yttranden varit 
en följd af kärandens under två år ständigt återkommande förföljelser mot 
svaranden. Om så vore att båda parterna fått hårda ord, så hade svaranden å sin 
sida sökt förtaga verkan af sina ord genom en skrifvelse till major Lilliehöök, 
daterad 24 april. 

 
Kärandeombudet medgaf att major Lilliehöök mottagit nämnda skrifvelse, 
hvarå han dock ej kunnat fästa något afseende, alldenstund han ej visste sig i 
något afseende ha förolämpat herr Bergfalk. Ombudet vidhöll att tillvitelse om 
bestämdt brott skett. Svaranden hade i närvaro af ett antal af köpingens mest 
framstående män beskyllt käranden att hafva skrifvit ingifva polisrapporterna, 
hvilket måste anses utgöra förfalskningsbrott. Att tillvitelsen skett af arghet 
framgår – fortfor kärandeombudet – deraf, att svaranden, långt ifrån att 
återtaga, sina yttranden af 8 april, ännu mer utvidgande sina påståenden vid 
kommunalfullmäktiges sammanträde 15 april. Ansåg att tillvitelsen skulle 
utgöra hämnd för den varning som major Lilliehöök i egenskap af ordningsman 
utdeladt. Käranden fordrade, 4.000 kronor, skulle användas till något för 
köpingen nyttigt mål. – Omstämnda brottet hade skett under synnerligen 
försvårande omständigheter, hvaraf framhölls att käranden intager en 
framskjuten ställning inom samhället både i egenskap af officer med 
regementsofficers rang samt som ordningsman inom köpingen, chef för 
platsens bankinrättning m. m. och derför att förolämpningen skett inför 
kommunalfullmäktige samt väckt synnerligt uppseende. Äfven framhölls 
såsom försvårande omständighet svarandens egen ställning inom samhället. Af 
en man i hans ställning egde man rätt att fordra, att han borde i ord kunna 
återgifva sina tankar. 

 
Svarandeparten anförde härtill, att käranden åtnjuter såväl fullmäktiges som 
öfriga samhällsbors förtroende, och hade det icke styrkts, att käranden lidit 
någon skada af herr Bergfalks yttrande. 
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Såsom förklaring öfwer hvad i ingifna skrifvelsen nämnes om de 500 kronorna 
meddelade herr Bergfalk att han förklarat sig villig utbetala dem om någon 
kunde leda i bevis att oordningar förekommit å hans restaurant. 

 
Såsom vittnen åberopade härefter kärandeombudet kapten Bromander, 
sekreteraren hos kommunalfullmäktige herr Axel Vinberg, handlanden 
Eriksson, kronolämsman Nielsen samt poliskonstaplarne Vinberg och Dahl. 

 
Kapten Bromander meddelade att, då vid kommunalfullmäktiges sammanträde 
8 april frågan om ölrättigheterna föredrogs, major Lilliehöök sagt, det herr 
Bergfalk ej vore lämplig föreslå en sådan utskänkning enär oordningar 
förekomma å hans utskänkningsställe. Herr Bergfalk hade därefter begärt ordet 
och yttrat att det vore osanning eller lögn. Vittnet mindes ej hvilket af dessa 
ord som användts. Vidare hade herr Bergfalk sagt, att det vore sorgligt att 
hafva en sådan ordningsman samt slagit handen i bordet och sagt att om ej 
vederbörande taga skeden i vacker hand, så blefvde det skandaler af. Angående 
tilldragelsen vid sammanträdet 15 april vitsordade vittnet att herr Bergfalk om 
polisrapporterna sagt, att de voro falska af majoren sjelf. Om styrelsens 
protokoll hade sagts att de voro orättvisa. Vittnet hade sig bekant att major 
Lilliehöök, vid något senare tillfälle erbjudit förlikning, men hade herr 
Bergfalk sagt att det ej vore major Lilliehöök, utan han herr Bergfalk som vore 
förolämpad och samtidigt fällt ett hotfullt yttrande. Svaranden hade vid något 
tillfälle yttrat att grunden till ovänskapen vore den orättvisa varningen. Vittnet 
höll före, att herr Bergfalks yttranden väckt stor uppmärksamhet och att 
personer, som icke känna major Lillehöök, lätt kunnat fä en dålig tanke om 
honom. Vittnet hade sig ej bekant några förföljelser från major Lilliehööks sida 
mot herr Bergfalk. Den förre ansåg den senare icke lämplig att förestå 
utskänkningen. Vittnet vitsordade därefter en af kärandeombudets ingifna 
skrifvelse från kommunalfullmäktigeledamöterna till major Lilliehöök och 
ansåg att en skamfläck obefogat satts på major Lilliehöök och på institutionen. 

 
Svarandens juridiska biträde Konsul Kraak bestred förenämnda skrifvelsen. En 
bankchef kan få mottaga skrifvelser som ingen annan eller lättare få intyg än 
andra. Herr Bergfalk vore ekonomiskt oberoende och derför möjligen mera 
frispråkig. 

 
På grund af detta anförande förklarade kapten Bromander att han af fri vilja 
och öfvertygelse undertecknat skrifvelsen, men icke emedan major Lilliehöök 
vore bankchef. Skrifvelsen hade tillkommit på enskildt initiativ. 

 
Sekreteraren Vinborg var närvarande vid båda fullmäktigesammanträdena och 
hade dervid fört protokoll, med anledning hvaraf han med särskild 
uppmärksamhet följt anförandena,  
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Vitsordade den här ofvan intagna skrifvelsen till alla delar. Herr Bergfalk hade 
fällt ordet lögn och yttrat om polisrapporterna att de voro falska och skrifna af 
majoren sjelf. 

 
Handlanden Eriksson hade talat vid herr Bergfalk någon afton efter 
sammanträdena dervid denne sagt, att han snusat till major Lilliehöök och om 
honom fällt ordet ”lögnare” samt att han ”intrigerade”. Det fägnar mig, hade 
herr Bergfalk tillagt, hava fått säga honom sanningen och han skall troligen få 
mera. 

 
Kronolänsmannen Nielsen hade på begäran följt major Lilliehöök till herr 
Bergfalk för att förelägga denne förslag till upprättelse i godo. Bland villkoren 
voro en skadeersättning af 3.000 kronor och annons i ortens tidningar samt en 
Göteborgstidning. Herr Bergfalk hade dock afslagit detta anbud under yttrande 
”har jag sagt det så står jag och vidhåller det”. Vittnet visste att anledningen till 
herr Bergfalks uppträdande vore ilska dels öfver varningen, dels öfver major 
Lilliehööks uppträdande i en tvist mellan köpingen och herr Bergfalk. 

 
Tillspord om vittnet ansåg att kärandens goda namn och rykte lidit skada af 
svarandens yttranden svarade vittnet att en man af major Lilliehööks ställning 
deraf utan tvifvel vore alldeles oberörd, ehuru saken väckt mycken 
uppmärksamhet, men ansåg dock, att tillvitelsen återigen genom tidningspress 
eller annorledes, kunde föranleda oriktig uppfattning af major Lilliehööks 
personlighet. 

 
Poliskonstapeln Vinberg intygade att hans rapport af 5 mars 1880 var riktig och 
att han sjelf uppsatt skrifvelsen. På fråga af svaranden hvem som hjelpt vittnet 
att uppsätta denna rapport, då en föregående ej godkänts svarade vittnet att han 
ensam uppställt densamma. 

 
Poliskonstapeln Dahl vitsordade tillägget i rapporten, hvilken uppsats å 
tjänstens vägnar och lemnas till förmannen. 

 
Vidare handläggning af målet uppsköts till tingssammanträdet i september. 
(Bohusläningen 1891-05-14/KJ) 

 
1891-05-14 BOHUSLÄNINGEN 

Trävaror. 
Plank och bräder af alla dimensioner, hyfladt virke, såsom golf- och 
panelbräder, fönster och dörrfoder, tak- och golflist m. m. samt mastträd och 
spiror försäljes till nedsatta priser vid Slätteskär i Lysekil af Magnus Radhe. 
(Bohusläningen 1891-05-14/KJ) 
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1891-05-16 BOHUSLÄNINGEN 

M. Jacobssons Fotografi-atelier, Lysekil. 
Utför välgjordt och varaktigt arbete, fotograferar hus, landskaps vyer m. m. allt 
till billigaste pris. (Bohusläningen 1891-05-16/KJ) 

 
1891-05-16 BOHUSLÄNINGEN 

Ångmaskin. 
Om 4 hästkrafter med 5 h. k. panna jemte axelledning är till salu för billigt pris. 
I pannan äro nya tuber och maskinen i fullgodt skick, passar särdeles för 
mejeri. 
Vidare meddelar Magnus Radhe, Lysekil. (Bohusläningen 1891-05-16/KJ) 

 
1891-05-19 BOHUSLÄNINGEN. 

Lysekils Bryggeri får härmed rekommendera ett kraftigt och välsmakande 
Bayerskt Lageröl samt god Svagdricka till moderat pris och omsorgsfull 
expedition. Lysekils Bryggeri. (Bohusläningen 1891-05-19/KJ) 

 
1891-05-21 BOHUSLÄNINGEN 

Till salu. 
Lysekils Jernmagasin 
Försäljer från stort och välsorteradt lager alla slag 

 
Jernvaror, såsom Jern, smidt & valsadt. Platt, 4 kt. Rund & Bandjern, svart och 
galvaniseradt. Stål, Fjeder, Bränn-, Verktygs- Mejsel, och Borrstål. 

 
Spik, smidd, furu & ek, Pressad s. k. norsk, klippt Tråd och Kopparspik. 

 
Jernplåt, svart och galvaniserad. Bleck- Zink & Messingsplåt. Grofsmiden, 
såsom Ankare, Draggar, Ketting, Hästskor & Söm. Hakgångjärn m. m.  

 
Gjutgods: Kokspisar, Kaminer, Strykugnar, ugnsluckor, Grytor & Pannor, 
Takfönster m. m.  

 
Byggnadssmiden: Lås alla slag. Klinker, Dörr- och Fönstergångjern, Reglar, 

Kakelugnssmiden af jern & messing. 
 

Handtverkstyg, såsom; Sägar, Hyfvel, Hugg & Svarfjern, Borrvindar, 
Skrufmejslar, Borr, Filar, Hammare, Tänger m. m.  

 
Hushållsartiklar: 
Emalj & förtenta Grytor & Pannor. Kaffekittlar & Kastruller af koppar & Jern. 
Bleckkärl alla slag, fotogenkök. Ljusstakar. Kaffekannor, kaffekvarnar. 
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Kaffebrännare. Köttkvarnar, Hackknifvar. Bordkittlar & Brödknifvar. Brickor. 
Brödkorgar, Korkskrufvar. Mortlar. Betsman. Styrkjern. Mat & Teskedar. 
Förläggsskedar m. m.  

 
Eskilstuna smide, finare såsom Penn- Fick & Rakknifvar, Saxar Nageltänger 
m. m.  

 
Reseeffekter: Koffertar, Kapp & Nattsäckar, Väskor m. m. 

 
Trätofflor af Vestkustens Toffelfabriks tillverkning. 

 
Landtbruksredskaper, såsom; Plogar, Plogjern och Fjölar, Spadar, Grepar, 
Hackor, Katoor, Hackelsemaskiner, Sädesharpor. 

 
Byggnadsmateralier: 
Tjära, Cement, Tegel svenskt & norskt, Eldfast sten och Lera, Kalk, grå & hvit, 
Asfalt och Väggpapp. 

 
Stenverktyg af Sandvikens Bruks tillverkning till brukspriser. 

 
Krut, Dynamit & Stubin. 

 
Nederlag från Timms Damprebebane i Kristiania af alla slag Tågvirke, Dref- 
och Virerope. 

 
Jämte en mängd andra artiklar som tillhöra en välsorterad jernkramhandel allt 
till allra billigaste priser i Lysekils Jernmagasin. (Bohusläningen 1891-05-21/KJ) 

 
1891-05-21 BOHUSLÄNINGEN 

Westkustens Toffelfabrik rekommenderar sina tillverkningar af Trätofflor 
såwäl vanliga arbets som bättre fruntimmers- och kapptofflor.  

 
Då endast prima material användes och arbetet står under ledning af en skicklig 
verkmästare, tillförsäkras köpare ett utmärkt och solidt fabrikat. 

 
Försäljning i minut i Lysekils Jernmagasin, Postordres direkt till Westkustens 
Toffelfabrik, Lysekil. (Bohusläningen 1891-05-21/KJ) 

 
1891-06-02 BOHUSLÄNINGEN 

Från upplag i norra hamnen försäljes Plank, bräder, Bakar och Läktar till 
billiga priser af N. O. Lycke, Lysekil. (Bohusläningen 1891-06-02/KJ) 

 
1891-06-04 BOHUSLÄNINGEN 
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Öfwerläkaren d:r Hugo Köster, som under sommarmånaderna är badintendent i 
Lysekil, kommer under denna tid att ersättas vid Sahlgrenska sjukhuset af d:r 
Manne Bergengren. (Bohusläningen 1891-06-04/KJ) 

 
1891 Annons: 

LYSEKILS 
HAVSBAD-ANSTALTER 

VID NORDSJÖN. 
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Klimatisk 
Kur- och Rekreationsort 

BADORT sedan 1847. 
NUMERA ÅRLIGEN 1600 KURGÄSTER. 

 
Medicinska förfrågningar besvaras af 

Intendenten o. Öfverläkaren 
D:r A. Wide 

Docent vid Karolinska Institutet. 
adr. till 1 Juni Brunkebergstorg 13, Stockholm. 

 
Professor D:r Carl Curman, adr. Stockholm. 

Professor D:r Robert Murray, adr. Stockholm. 
Öfverläkaren D:r H. Cöster, adr. Göteborg. 

Extra Provinsialläkaren D:r P. F. Landelius, adr. Lysekil 
 

Öfriga upplysningar o. rumbeställningar ombesörjas af 
Badhuskamreraren Fröken Lotten Husberg, 

samt för Strandhotellen Fru Selma Brogren, adr. Lysekil. 
 

SÄSONG: 
8 Juni – 15 Sept. 

 
1891-06-16 ”Lysekils-bref. Våren och vårarbetena har nu pågått i Lysekil någon tid. Med 

vårarbeten menas här egentligen icke plöjning och harfning m.m. utan 
köpingens anläggande af fullständig vår-toalett: målning, putsning af 
byggnader, nya verandor litet härstädes, vägars och stigars förbättrande eller 
anläggande af nya sådana.  

 
En rastlös verksamhet utvecklas att försköna platsen. Å denna tomt, som förut 
arrenderades af grosshandlare Fredrik Carlsson, ha planteringar anlagts samt 
Rosviks torg betydligt tillökats. Det stycke jord, som afsöndrats från 
tullinspektorns boställsträdgård har upplagts till gata, hvadan man därigenom 
vunnit en bredare och rakare sådan, Planteringarna å Kyrkviksplanen äro nu 
färdiga.  

 
Öfverallt målas, hyflas, tillbygges, repareras för att möta den ingångna 
badsäsongen! 

 
Arbetena med vattenledningen ofvanför Färgaregatan hafva nu så till vida 
afslutats, att i fredags vattenmassorna för första gången genomgingo filtren.  
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Filtrerings-cisternen är fylld med åtskilliga lager af väl rengjordt grus och sten. 
Först hafva nedlagts några skift tegelsten, sedan större rundsten, hvarefter 
stensorterna blifva allt mindre och mindre i sina dimensioner, till dess väl 
rengjort grus och sand småningom tillkommer.  

 
Det är en verklig bemärkelsedag för köpingen, denna dag då de storartade 
arbetena med denna vattenledning fulländats. Sprängningar i klippan ha 
företagits och väggarne cementerats och murats inuti cisternen.  

 
Arbetet har skett under öfverinseende af ingeniören Mathiesson från Göteborg 
samt under ledning af köpingens ingeniör herr Hjelmgren samt en nitisk och 
intresserad kommunalnämnd.  

 
Det utgör en heder för samhället att, låt vara genom betydande uppoffringar, 
hafva förskaffat sig ett godt och njutbart drickesvatten. Huru mycket detta skall 
bidraga till allas helsa och trefnad inses lätt.  

 
Det är något i sin väg enastående att ett samhälle, som vårt, beläget ända utvid 
hafsbandet, lyckas förskaffa sig en så utmärkt vattenledning. Jag beder få till en 
annan gång återkomma till detta intressanta ämne. 

 
Badsäsongen tog sin början här 8:de dennes i och med intendenten d:r Kösters 
hitkomst och räknar man nu öfver 50 badgäster hvilket antal hvarje dag ökas. 

 
Badlokalerna hafva tillökats med flera nya badrum. En prydlig kaj har anlagts 
omkring Kyrkviksplanen, sjelfva planen är försedd med planteringar, 
societetshuset och andra byggnader hafva nynålats. På flera ställen har man 
nivellerat och ordnat för att förbättra och pryda platsen i sin helhet.” (BN 1891-
06-16/KJ) 

 
1891 sommar Ångaren ALBERT EHRENSVÄRD går en natt hårt på grund i Oslofjorden. 

Ångaren bärgas senare under året. (AoH 1974:1, sid 14-15) 
 
1891-06-16 BOHUSLÄNINGEN 

Eldsvådan i Lysekil. 
Natten till fredagen utbröt eld å lägenheten Slätten invid köpingen uti ett 
snickaren Edv. Börjesson tillhörigt boningshus, hvilket i grund nedbrann tillika 
med hela lösöresboet. Elden hade af obekant anledning utbrutit å vinden. 
Inneboende undkommo med knapp nöd faran att bli innebrända. Egaren gör 
stor förlust, emedan byggnaden representerade ett värde af omkring 2.000 
kronor, endast var försäkrad för 1.000 kronor (i bolaget Skandia). Lösöresboet 
jemte egarens snickareverktyg, som voro oförsäkrade, förlorades helt och 
hållet. 
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Inneboende föräldrarne arbetaren Leonard Börjesson med hustru förlorade 
äfven sin lösegendom, som var försäkrad i samma bolag för 500 kronor, hvilket 
dock var betydligt under värdet. 
 
En lycka var att vindstilla rådde, annars hade nog en hel del af det tätt 
bebyggda Slätten strukit med. Köpingens brandkår som allarmerades, utryckte 
med tränne sprutor och hejdade elden, sedan den jemväl antändt ett närliggande 
hus. 
 
Elden upptäcktes först genom en katt. Denne visad sig på natten särdeles orolig 
och förde mycket väsen, hvadan de inneboende fann sig föranlåtna att eftersöka 
orsaken. Man varsnade då att huset stod i full låga. 

  (BN 1891-06-16/KJ) 
 
1891-06-16 BOHUSLÄNINGEN 

Bevillningsberedningen i Lysekil bestående af herrar C. S. Lilliehöök, Magnus 
Radhe, Lars Ödman, och Jul. Backman har uppgjort följande förslag till 
inkomstbeskattning för år 1891. 
[Anm/PS: Den följande sammanställningen ur Bohusläningen från detta datum 
har delvis redigerats samt [kompletterats] i syfte att ge underlag för tydligare 
information om vilka som är skattebetalare samt var de bor, då med referens till 
dagens gatuadress. Det finns dock ett par avvikelser värda att notera och det 
gäller husen på Kyrkogatan 1-4: Kyrkogatan 3 flyttas år 1916 för att bli dagens 
Drottninggatan 31, och Kyrkogatan 4 rivs samma år.] 
 
Gamla Strandgatan [det finns även adresser på Bansviksgatan, Drottninggatan, 
Kungsgatan utöver Gamla Strandgatan] 
Lotsen Johan Anton Johansson 1.582 [Gsg 64] 
Lotsen Napoleon Hörman 1.612 [Gsg 62] 
Styrman Bernhard Edvin Korseberg 500 [Gsg 60] 
Bokhållare Anton Korseberg 1.000 [Gsg 60] 
Sjömannen Johan Fredrik Andersson 500 [Gsg 56] 
Styrman Adolf Olsson 600 [Gsg 54] 
Skepparen Adolf Olausson Lycke 500 [Gsg 52] 
Sjömannen Benjamin Andersson 500 [Bvg 47] OBS! 
Sjömannen Anton Bernhard Andersson 500 [Bvg 47] OBS! 
Stenhuggaren Carl Oskar Johansson 500 [Bvg 47] OBS! 
Styrman Olof Jönsson Pihl 500 [Gsg 43] 
Sjömannen Oskar Julius Broberg 600 [Gsg 50] 
Urmakaren Carl Johan Lycke 500 [Bvg 45] OBS! 
Kapten Julius Backman 500 [Gsg 41] 
D:o hufvudredare för ”Atalanta” 400 [Gsg 41] 
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Kapten A. B. Öhnberg 800 [Gsg 48] 
Kapten Johan David Bårström 600 [Gsg 46] 
Före detta skeppare Niklas Elfström 600 [Gsg 33B (XI)] 
Lotsen Johan Fritz Hörman 1.600 [Gsg 44A] 
Sjömannen Johan Sonnenstein 600 [Gsg 44B] 
Bokhållaren Gustaf Obelin Sonnenstein 500 [Gsg 44B] 
Vaktmästaren Axel Bernhard Andersson 500 [Gsg 42B] 
Änkan Jakobina Wallin 500 [Gsg 31B (IX)] 
Bokhållaren Johan Albert Wallin 600 [Gsg 31B (IX)] 
Styrman Karl Lycke 800 [Gsg 31A] 
Skomakaren Karl Oskar Johansson 800 [Gsg 31A] 
Kaptenen Gustaf Ossian Hansson 800 [Gsg 40] 
Segelsömmaren Johan Emil Lindbom 700 [Gsg 29] 
Kapten Anton Öhnberg 600 [Gsg 38A] 
Styrman Fredrik Abrahamsson 700 [Gsg 38B] 
Sjömannen Gustaf Mauritz Backman 600 [Gsg 27] 
Krogföreståndaren Johan Efraim Hedberg 1.200 [Gsg 34] 
Kapten Johan Bernhard Olsson 1.000 [Gsg 34] 
Sjömannen Gustaf Adolf Elfström 600 [Gsg 32] 
Bernhard Ninus Hedberg 500 [Gsg 23] 
Skomakaren Carl Johan Kjellsson 500 [Gsg 30] 
Skomakaren Carl Sigurd Kjellsson 500 [Gsg 30] 
Kapten Lorentz Källare 2.000 [Gsg 28] 
Styrman Martin Pihl 600 [Gsg 21] 
Skomakaren Lars Johan Larsson 500 [Gsg 21] 
Skomakaren Otto Albin Olsson 500 [Gsg 21] 
Styrman Hans Elis Wallin 1.200 [Gsg 26B] 
Lotsen Gustaf Melius Wallin 500 [Gsg 26B] 
Styrman Carl Amandus Wallin 500 [Gsg 26B] 
Kapten Anton Bernhard Sonnenstein 1.000 [Gsg 17 (II)] 
Snickaren Anders Olausson 500 [Gsg 22] 
Sjömannen Conrad Natanael Pihl 500 [Gsg 15] 
Sjömannen Frans Napoleon Pihl 800 [Gsg 15] 
Sjömannen Harald Ludvig Pihl 500 [Gsg 15] 
Fabrikör Otto Albin Olsson 2.000 [Gsg 13] 
Johan Edvard Andersson Åhlund 500 [Gsg 13] 
Styrman Adolf Hansson 600 [Gsg 18] 
Skepparen Olof August Herm 800 [Dg 17B] 
Styrman Carl August Källare 600 [Gsg 11] 
Sjömannen Carl Amandus Lindbom 500 [Gsg 9] 
Kapten Adolf Hansson Lycke 500 [Gsg 14] 
D:o hufudredare för ”Familjen” (500)?  [Gsg 14] 
Kapten Johannes Pik 1.300 [Gsg 7A] 
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Styrman Rudolf Natanael Pik 500 [Gsg 7A] 
Skomakaren Edvard Pettersson 500 [Gsg 8] 
Sjömannen Johan Edvard Pettersson 500 [Gsg 8] 
Bokhållaren Birger Olsson 600 [Gsg 6] 
Skomakaren Per Emil Svensson 600 [Gsg 6] 
Skomakaren Johan Alfred Nyberg 500 [Gsg 6] 
Sjömannen Johan Martin Berlin 500 [Gsg 3] 
Vinhandlaren Johan Johansson 700 [Gsg 1] 
Sjömannen Johan Robert Båström 600 [Kg 1] 
Skomakaren Gustaf Alfred Sykfont Svensson 500 [Kg 3] 
[Bohusläningen skriver: Kjellgren.] 
Handlanden Daniel Leonard Hallenberg 500 [Kg 4] 
Snickaren Carl Julius Nordström 600 [Kg 5B] 
Skomakaren Anton Edvard Hansson 500 [Kg 8] 
Sjömannen Axel Amandus Olsson 500 [Kg 8] 
Styrmannen Edvin Teodor Sandberg 600 [Kg 8] 
Handlanden Torsten Nils Mattsson 1.800 [Kg 8] 
Trädgårdsmästaren Carl Magnus Lindebäck 1.200 [Kg 8] 
Muraren Johannes Johansson 500 [Kg 9] 
Fotografen Ehrenfrid Hugo Landeberg 500 [Kg 10] 
 
Bansviks Bergsgata [idag Bansviksgatan] 
Stenhuggaren Svante Andersson 500 [Bvg 1] 
Poliskonstapeln August Svensson Ehnberg 800 [Bvg 1] 
Skomakaren Carl Johan Pettersson 500 [Bvg 1] 
Sjömannen Peder Gabrielsson 500 [Bvg 1B] 
Sjömannen Carl Magnusson 500 [Bvg 1C] 
Martin Johansson 500 [Bvg 1D / 2] 
Styrman Otto Henrik Flink 600 [Bvg 4] 
Kapten Hans Nilsson Nästegård 850 [Bvg 6A] 
Carl August Börjesson 500 [Bvg 6B] 
Skomakaren Johannes Seger 500 [Bvg 12A] 
Alfred Berntsson 600 [Bvg 27A] 
Sjömannen Carl Johan Andersson 500 [Bvg 27A] 
Styrman Martin Bernhard Sahlberg 600 [Bvg 29] 
Sjömannen Anton Efraim Andersson Viktor 500 [Bvg 31B] 
Lotsförmannen Emilius Hörman 1.800 [Bvg 31A, 37] 
Stenhuggaren Otto Nilsson Otter 500 [Bvg 31A] 
Sjömannen Carl Albert Otter 500 [Bvg 31A] 
Skomakaren Axel August Andersson 600 [Bvg 31A] 
Hamnlotsen Johan Fredrik Lycke 500 [Bvg 33] 
Skomakaren Kalle Johansson Hjort 500 [Bvg 35] 
Kapten Engelbrekt Nilsson Hasslöf 500 [Bvg 18C] 
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Styrman Emilius Hasslöf 500 [Bvg 18C] 
Styrman Carl Wilhelm Hasslöf 600 [Bvg 18C] 
Sjömannen Carl Robert Olsson 500 [Bvg 18D] 
Sjömannen Robert Amandus Olsson 500 [Bvg 18D] 
Sjömannen Gustaf Sigurd Olsson 500 [Bvg 18D] 
Kapten Johan Hilmer Backman 500 [Bvg 39] 
Skomakaren Gustaf Adolf Törnvall 500 [Bvg 39] 
Bagerskan Alida Konstantia Johansson 500 [Bvg 41A] 
Sjömannen Johannes Johansson 500 [Bvg 41A] 
Sjömannen Olof Lycke 500 [Bvg 41B] 
Sjömannen Bernhard Norrman 500 [Bvg 43] 
Kapten Martinus Eugenius Johansson 500 [Bvg 49] 
Skepparen Patrik Emilius Öhnberg 500 [Bvg 51] 
 
Blekebackegränd [idag Blekegatan och Lotsgatan] 
Sjömannen August Hellman 500 [Bg 4A] 
Åkaren Alfred Börjesson 800 [Bg 6 (gamla)] 
Kapten Anton Backman 1.100 [Bg 6 (nya)] 
Kapten Hilmer Backman 1.070 [Bg 6 (nya)] 
Sjömannen Martin Andersson 500 [Bg 8] 
Sjömannen Olof Anton Andreasson 500 [Bg 8] 
Maskinisten Anders Johan Olsson 700 [Bg 10] 
Skräddaren Carl Alfred Winberg 500 [Bg 9] 
Carl August Mattsson 500 [Lotsg 5] 
Bernh. Andersson 500 [Bg 1B] 
 
Rinkenäsgränd 
Kolportören J. Dahlöf 800 
Arb. Carl Olsson 500 
 
Stora Kyrkogatan [fram till år 1916 Kyrkogatan 1-4, till idag Stora Kyrkogatan 
och Lilla Kyrkogatan] 
Sjömannen Carl Eliasson 600 [Kyg 4] 
Bokhållaren Olof Axel Napoleon Vinborg 600 [Kyg 3] 
Garfvaren Carl Sigurd Carlsson 500 [Kyg 4] 
Bagaren Jan Petter Johansson 500 [Kyg 3] 
Sjömannen Axel Alexius Hammargren 500 [Kyg 3] 
Kamrer Olof Niklas Nordström 3.199 [StKyg 5] 
Telegrafkommissarien Gustaf Sigurd Sommar 2.100 [StKyg 5] 
Kapten Nils Hansson Lycke 600 [StKyg 8] 
Kapten Amandus Backman 2.000 [StKyg 9] 
Fil. kand. And. Norderman 500 
Häradsskrifvaren Lotrope Teodor de Verdier 5.000 [StKyg 13] 
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Skepparen Nils Olausson Lycke 500 [StKyg 15] 
Salteribolaget Backman & Lycke 1.000 [StKyg 15] 
Målaren Victor Johansson 700 [StKyg 16] 
Skolläraren Olof Konrad Lycke 1.400 [StKyg 7] 
Styrman Conrad Mauritz Kihlberg 800 [StKyg 17] 
Kapten Olof Berntsson 700 [StKyg 20] 
Komminister Peter Isaac Been 2.000 [StKyg 20] 
Ingeniör Johan Hjelmgren 1.700 [LiKyg 2] 
Lärarinnan Amanda Sofia Löfberg 800 [LiKyg 2] 
Arbetaren Olof Bernhard Berntsson 500 [LiKyg 2] 
 
Kungsgatan 
Fru Charlotta Gjötberg 1.000 
Julius Mattsson 500 
Målaren J. A. Carlsson 700 
Handlanden C. T. Olsson 5.750 
Fotografen M. Jakobsson 1.200 
Kolportören J. Lundell 600 
Bleckslagaren 500 
Fru Catharina Johansson 500 
Smeden C. H. Gustafsson 700 
Arbetaren Joh. Hilm. Johansson 500 
Skomakaren A. J. Skerrberg [Skärberg] 850 
Handlanden J. A. Johansson 800 
Handlanden Abr. W. Wystinsky 500 
Handlanden S. Margolinsky 1.500 
Bagaren G. Johansson 500 
Skräddaren J. J. Larsson 500 
Snickaren J. L. Carlsson 500 
Stenarbetaren A. V. Mollberg Vestblad 500 
Föreståndaren C. F. Törnqvist 1.500 
Lysekils Brännvinsförsäljningsaktiebolag 30.803 
Kapten W. Strandberg 1.570 
Handlanden C. J. Asp 700 
Handlanden J. B. Jonsson 9.000 
Jungfrun Olena Wallin 600 
Bokhållaren G. O. Hansson 1.435 
Fru Charl. Wallin 500 
Sjömannen Carl N. Wallin 500 
Skräddaren E. Lundell 800 
Skräddaren Johannes Lundell 500 
Skräddaren Anders E:son Lindhén 500 
Handlanden J. Berrman 700 
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H. Svanberg & Comp. 900 
Sömmerskan Emelie Andersson 900 
Handelsidkerskan Erika Henriksdotter 800 
Apotekaren J. L. Lundberg 2.671 
Apotekaren C. G. Ringström 3.000 
Apotekaren Carl Olsson 800 
Provisor A. R. Hjelm 800 
Trädgårdsmästaren J. Kullberg 600 
Handlanden Carl Backman 800 
Kolfirman Backman – Lycke 1.500 
C. Backman hufudredare för ”Major Kock” 800 
Handlanden P. N. Nilsson 700 
Handlanden Emelie Christensson 500 
Therese Pettersson 500 
Stenhuggaren A. G. Pettersson 500 
Smeden Alfr. Bergman 600 
Handlanden A. Björklund 3.000 
Stenhuggaren P. O. Håkansson 600 
Kapten Ad. Källare 900 
Handlanden Ch. Källare 500 
Styrman Karl Johan Pihl med hustru 1.200 
Maskinisten Uno Hammar 1.100 
Handlanden M. J. Magnusson 800 
Konsul B. E. Mollén 12.000 
Bokhållaren A. G. Andersson 600 
Kapt. Gust. Lycke 800 
Doktor Per Fredrik Landelius 6.000 
Majoren C. S. Lilliehöök 6.618 
Handlanden A. G. Bergfalk 5.000 
Åkaren H. Lundbom 500 
Bagaren J. Lidell 1.200 
Styrman Karl Andersson 800 
Bleckslagaren S. L. Kjellberg 800 
Handlanden Otto Birger Jonsson 1.200 
Bokhållaren Herm. Jonsson 500 
Poliskonstapeln A. Dahl 800 
Bokhållaren F. W. Reinh. 1.200 
Konsul Aug. Lysell 9.000 
Bokhållaren M. N. Lysell 1.500 
Bokhållaren P. Lundbom 760 
Bokhållaren N. Chr. Sjöstedt 1.000 
Bokhållaren Jul. Rundqvist 1.300 
Aug. Lysell huvudredare för ”Constans” 592 
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Handlanden Holst & Svanberg 4.000 
Bokhållaren J. A. Åhlander 600 
Handlanden P. F. Torén 1.500 
Guldsmeden J. Andrén 500 
Urmakaren L. P. Jensen 600 
Konsul G. J. Sundberg 14.300 
D:o hufvudredare för skepp. ”Maria” 3.000 
D:o hufvudredare för brigg ”Agnes” 2.000 
D:o hufvudredare för brigg ”Baltic” 2.000 
Handlanden Gust. Richter 2.000 
Vaktmästare Axel Bergqvist 800 
Drängen Sven Lindbom 500 
Handlanden J. O. Vallentin 5.000 
Bokhållaren Gust. Gjötberg 500 
Skomakaren Z. H. Thelén 700 
Bagaren E. G. Ekstedt 1.000 
Handlanden Edv. Utberg & komp. 600 
Lithografen G. N. Flodin. 1.200 
Styrman A. H. Bovik 600 
Skräddaren O. E. Bovik 800 
Handlanden M. Lundqvist 650 
Skohandlanden S. Olofsson 600 
Stenhuggaren Sven Hallén 500 
Bokhållaren Carl Johan Jonsson 600 
Arbetaren Filip Alexandersson 500 
Slagtaren Gust. Larsson 800 
Postiljon P. Palmqvist 579 
Urmakaren J. M. Andersson 500 

  (BN 1891-06-16/KJ) 
 
1891-06-16 BOHUSLÄNINGEN 

Läkarevården i Lysekil skall äfven detta år bestridas af badintendenten d:r 
Hugo Köster, d:r Per Fredrik Landelius och professor Robert Murray, 
hvarförutom såsom biträdande läkare är anstäld med. kand. Nilson 
(hufwudsakligen för meddelande af massage och elektricitet). 
 
Det är väl antagligen sista sommaren d:r Köster kommer att uppehålla 
badintendentbefattningen i Lysekil, alldenstund han utnämts till öfverläkare vid 
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Det var redan i år för honom förenat med 
stor svårighet att erhålla tjenstledighet. Vid badorten, der d:r Köster under de 
två år han vistades der, gjort sig särdeles omtyckt, skall han mycket saknas. 
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Löjtnant Lundgren tillbringar detta år sitt 21:a i Lysekil för meddelande af 
sjukgymnastik och fröken Börjesson sitt 19:e som massör. Som biträdande 
massör är anställd fröken Lundgren. 

 (BN 1891-06-16/KJ) 
 
1891-06-16 BOHUSLÄNINGEN 

Lysekils godtemplare hafva af kommunalfullmäktige tillerkänts ett årligt 
anslag af 200 kronor för två år. Nykterhetsrörelsen på platsen går framåt. (BN 
1891-06-16/KJ) 

 
1891-06-16 BOHUSLÄNINGEN 

Professor Curman väntas till Lysekil vid midsommartiden. (BN 1891-06-16/KJ) 
 
1891-06-16 BOHUSLÄNINGEN 

Lysekils-bref. (Till Bohusläningen) 
 
Våren och vårarbetena, ha nu pågått i Lysekil någon tid. Med vårarbetena 
menas här egentligen icke plöjning och harfning m. m., utan köpingens 
anläggande af fullständig vårtoalett: målning, putsning af byggnader, nya 
verandor litet hvarstädes, vägars och stigars förbättrande eller anläggande af 
nya sådana. 
 
En rastlös verksamhet utvecklas att försköna platsen. Å den tomt, som förut 
arrenderades af grosshandlaren Fr. Carlsson, ha planteringar anlagts samt 
Rosvikstorg betydligt tillökats. Det stycke jord, som afsöndrats från 
tullinspektorns boställes trädgård har upplagts till gata hvadan man derigenom 
vunnit en bredare och rakare sådan. Planteringarna å Kyrkviksplanen äro nu 
färdiga. Öfverallt målas, hyflas, tillbygges, repareras för att möta den ingångna 
badsäsongen! 
 
Arbetena med vattenledningen ofvanför Färgaregata hafva nu så till vida 
afslutats, att i fredags vattenmassorna för första gången genom gingo filtren. 
 
Filtreringscisternen är fylld med åtskilliga lager af väl rengjordt grus och sten. 
Först hafva nedlagts några skift tegelsten, sedan större rundsten, hvarefter 
stensorterna blifva allt mindre och mindre i sina dimensioner, till dess väl 
rengjordt grus och sand småningom tillkommer. 
 
Det är ock en verklig bemärkelsedag för köpingen denna dag, då de storartade 
arbetena med denna vattenledning fulländats. Sprängningar i klippan har 
företagits och vägarne cementerats och murats inuti cisternen. 
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Arbetet har skett under öfverinseende af ingeniören Mathiesen från Göteborg 
samt under ledning af köpingens ingeniör herr Hjelmgren samt en nitisk och 
intresserad kommunalnämnd. 
 
Det utgör en heder för samhället att, låt vara genom betydande uppoffringar, 
hafva förskaffat sig ett godt och njutbart drickesvatten. Huru mycket detta skall 
bidraga till allas helsa och trefnad inses lätt. 
 
Det är något i sin väg enastående att ett samhälle, som vårt, beläget ända utvid 
hafsstranden, lyckats förskaffa sig ett så utmärkt vattenledning. Jag beder att få 
till en annan gång återkomma till detta intressanta ämne. 
 
Badsäsongen tog sin början här 8:de dennes i och med intendenten d:r Kösters 
hitkomst och räknar man nu öfver 50 badgäster, hvilket antal hvarje dag ökas. 
 
Badlokalerna hafva tillökats med flera nya badrum. En prydlig kaj har anlagts 
omkring Kyrkviksplanen, sjelfva planen är försedd med planteringar, 
societetshuset och andra byggnader hafva nymålats. På flera ställen har man 
nivellerat och ordnat för att förbättra och pryda platsen i sin helhet. 

  (BN 1891-06-16/KJ) 
 
1891-06-16 BOHUSLÄNINGEN 

Anmälda badgäster. Lysekil. 
 
Bokhandlanden Torsten Jusander, Kristianstad, 
Handlandena Ernst Carlsson 
F. M. Carlsson och  
J. F. Dorch, Göteborg, 
Handlanden Ernst Dalbohm samt 
Studeranden C. M. Smitt och 
Axel Åkerman, Stockholm, 
Mjölnaren A. Bohlin, Rånnum, 
Fröken Elsa Eskilsson, Upsala, 
Fröken Maria Bagge, Brodalen, 
Handlanden C. F. Lindquist, Göteborg, 
Handlanden Hjalmar Jansson, Stockholm, 
Bokhållaren Olof Ahlström, Karlstad, 
Ingeniören Emil. C. Wallerström m fam., Stockholm, 
Grefve Eugene Lewnhaupt och 
Grefvinnan Ellen Lewenhaupt, Upsala, 
Fröken Gertrud v. Essen, Wijk, 
Landtbrukaren Eriksson m. fam, Nerike, 
v. häradshöfding O. Kinnander, Kristianstad, 
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operasångaren E. Nilsson, 
skådespekaren Victor Lundberg och  
köpmannen Victor Malm, Göteborg, 
lärarinnan Maria Backlund, Mölndal, 
gymnastikdirektören Carl A. Lundgren m. fru, Göteborg, 
artisten L. Philipsson, Köpenhamn, 
Hedvig Larsson, Stora Berg, 
Agenten Hugo Blomberg, Stockholm, 
Fröknarne Ulla Lundgren och 
Carolina Börjesson, Göteborg, 
Direktör Knut Löfqvist med fru, Lysekil, 
Landtbrukaren Oskar Andersson, Naglum, 
Fröken Karna Lundgren, Göteborg, 
Fru Charlotta Öhnberg, Lysekil, 
Köpmannen H. F. Hochendorff, Stockholm, 
Fröken I. Johansson, Nerike, 
Godsegaren F. Hildebrand med fru, Borgholm, 
Grosshandlaren Th. Aspelin, 
Alice Rothlick, 
Eva Rothlick, 
Fröken M. Graden, Stockholm, 
Landskontoristen Valfrid Gewert, Vestergötland, 
Fröken Anna Hylander, Bro, 
Landtbrukaren Lack, Lågum, 
Kapten m. m. J. Strandberg, Lysekil. 
Till 14 juni voro anmälda 54 badgäster. 

  (BN 1891-06-16/KJ) 
 
1891-06-16 BOHUSLÄNINGEN. 

Glasögon från 25 öre till högre priser, passande för alla åldrar, i Lysekils 
Gottköpshandel, 8 Kungsg. 8, snedt emot Lysekils Brännvinsförs. (BN 1891-06-
16/KJ) 

 
1891-06-18 BOHUSLÄNINGEN 

Den nya filterbassinen i Lysekil. 
 
I förra numret nämnes något om det vackra arbete som utförts för anskaffande 
af godt drickesvatten i köpingen Lysekil. här några närmare detaljer: 
 
Bassinen är afsedd att leverera vatten för 3.000 invånare med en förbrukning af 
3,5 kubikfot per individ om dygnet. Den är byggd af kilad och tuktad granit i 
jemna skift med bakmur af betong. Bottnen är lagd af betong. Såväl filterbassin 
som tryckbrunn äro öfverbyggda. 
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Vid sprängningen gjordes borrhål af ända till 17 fots djup med en laddning af 
öfver 100 dynamitpatroner af 7/8 kaliber. 
 
Filterbädden utgöres af 3 skift tegelsten, 14 cm knytnäfsstora stenar, 14 cm 
äggstora stenar, 14 cm stenar af nötters storlek, 14 cm af bönors storlek, 14 cm 
af hagels storlek samt 75 cm stridt grus. 
 
För filterbädden ha förbrukats 8.000 tegelstenar och 200 tunnor cement. Hela 
kostnaden för filterbassängens anläggning utgör i rundt tal 17.000 kronor. 
Härtill komma kostnaden för exproprierande af intill bassinen liggande mark, 
1.000 kronor till jordegare inom Lysekil och 620 kronor till hemmanen 
Gåshogen och Berg i Lyse socken. Expropriationsnämnden har för sitt besvär 
tillerkänts 350 kronor. 
 
Lysekils vattenledning började anläggas 1883. Vattnet tages dertill från tvenne 
smärre sjöar som ligga omedelbart utanför Köpingen. Rörnätet har år från år 
utvidgats så, att hufvudledningar af gjutna jernrör äro nu nedlagda genom de 
flesta bebyggda gatorna till en  
Sträcka af cirka 8.000 fots längd. Å alla hufvudledningar äro brandposter 
anbragta på ett afstånd af 2 till 300 fot. Flera allmänna hemtningsposter äro 
äfven af kommunen anlagda. Af enskilde äro vatten- och slaskledningar 
anlagde i hus och gårdar till ett antal af öfver 100. 
 
För att få rent vatten beslutades 1888 att anlägga filterbassin. Arbetet därmed 
började 1890 och är nu, som nämnts färdigt. Sjelfva filterbassinen är i närheten 
af nedre sjön nedsprängd i berget till ett djup af 21 fot och af 27 fots fyrkant 
inom sidomurarne. Från filterbassinen ledes vattnet in i en särskild tryckbrunn 
af 15 fots fyrkant samt deri in i hufvudledningen. 
 
Till en början förefaller vattnet hårdt, emedan bottnen i nedre sjön efter 
upprensning består af snäckskal. Filterbassinen visat sig dock gjöra god tjenst i 
fråga om vattnets renhet. 

  (BN 1891-06-18/KJ) 
 
1891-06-18 BOHUSLÄNINGEN 

Bevillningsberedningen i Lysekil förslag till beskattning af inkomst för år 1891 
(forts) 
 
Skottegränd 
Skepparen J. A. Andersson 700 
Snickaren Edv. Henriksson 600 
Förman A. M. Netterblad 800 



  
Nyhetsbrev 29 20220421.doc 41 

 

Åkaren Frans Johansson 800 
Stenhuggaren Axel Olsson 500 
Bleckslagaren Axel Olsson 500 
Sjömannen Joh. Aug. Hansson 500 
Sjömannen Oscar Hansson 500 
Sjömannen Carl Samuelsson 500 
Hilmer Abrahamsson 500 
Sjömannen O. J. Abr. Nilsson 500 
Stenhuggaren Sven F. Pettersson 500 
Bokhållaren J. F. Carlsson 500 
Snickaren Axel B. Hansson 1.000 
Stenhuggaren Joh. Aug. Olsson 500 
Stenhuggaren Th. F. Carlsson 500 
Handlanden P. G. Andersson 800 
Stenhuggaren O. M. Nilsson 500 
Stenhuggaren N. J. Nilsson 500 
Bäraren Olivius Andersson 600 
Bleckslagaren F. J. Sundberg 500 
Stenhuggaren J. S. Klang 500 
Stenhuggaren J. A. Johansson 500 
Polis I. S. Vinberg 900 
Mjölnaren J. A. Johansson 600 
Bleckslagaren Carl Mattsson 600 
Erik Gustaf Johansson 600 
Förmannen J. G. Wahlberg 800 
 
Färgaregatan. 
Sjömannen G. A. Carlsson 600 
Urmakaren C. T. Bothén 600 
Glashandlanden J. A. Andersson 500 
Sjömannen C. O. Sandberg 700 
Kapten C. J. Elfström 800 
Joh. Oscar Johansson 500 
Skomakaren A. Mellgren 500 
Arbetaren Ant. Nilsson 500 
Roddaren O. Christensson 900 
Sjömannen Axel Larsson 500 
Handlanden A. F. Lundberg 600 
Agenten A. G. Widbom 800 
Stenhuggaren Christian Carlsson 500 
Sven Petter Hansson 500  
Stenhuggaren E. A:son Sture 500 
Stenhuggaren Carl Pontus Johansson 600 
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Snickaren Aug. Andersson 600 
Kapten Karl Backman 900 
Snickaren J. E. Andersson 600 
Stenhuggaren O. Mattsson 500 
Arbetaren H. J. Mattsson 600 
Mjölnaren A. N. Andersson 600 
Snickaren Alfr. Mattsson 500 
Stenhuggaren C. A. Abrahamsson 500 
 
Qvarngränd. 
Målaren Ludv. Björndal 700 
Arbetaren Olof Niklasson 500 
SjömannenG. J. Olsson 500 
Med. kand. … 500 
Bokhållaren F. Nilsson Liljegren 500 
Sjömannen C. R. Nilsson 500 
Sjömannen Aug. Gustafsson 500 
Smeden A. M. Andersson 500 
Stenhuggaren C. J. Forsman 500 
Joh. Aug. Andersson 500 
Maskinisten And. Abrahamsson 600 
Martin Carlsson 500 
Stenhuggaren C. E. Windahl 500 
Skräddaren C. A. Fernlöf 500 
Bagaren Lars Davidsson 500 
Sjömannen Gust. Johansson 500 
Arbetaren J. O. Hermansson 500 
Stensättaren A. N. Andersson 500 
Sjömannen A. J. Antonsson 500 
Sjömannen C. J. Antonsson 500 
Sjömannen M. A. Antonsson 500 
Stenhuggaren C. A. Carlsson 500 
Bleckslagaren A. M. Olsson 500 
Arbetaren J. A. Andersson 500 
Stenhuggaren O. G. Johansson 500 
Drängen Karl Sandblom 500 
 
Landsvägsgatan 
Hilmer Sandblom 500 
A. M. Gullström 500 
Skräddaren M. Bovik 700 
Kopparslagaren Fr. Dahllöf 500 
Sjömannen Aug. Hansson 500 
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Sjömannen A. K. Olsson 500 
Handlanden Klaës B. Warholm 1.000 
Herman Andersson 500 
Muraren F. A. Jönsson 600 
Maskinisten P. A. Jonsson 1.800 
Skomakaren G. R. Englund 500 
Stenhuggaren O. L. Andersson 500 
Stenhuggaren Jonas Nilsson 500 
Aug. Johansson 500 
Bryggaren A. Carlsson 500 
Roddaren Axel Gewalt 785 
Sjömannen Ferd. Hansson 500 
Sjömannen Oscar Carlsson 500 
Arbetaren Olof F. Hansson 500 
Sjömannen Carl Oskar Johansson 500 
Sjömannen Mart. Leon. Larsson 500 
Smeden L. Persson 800 
Martin Gustafsson 500 
Arbetaren A. H. Andersson 500 
Kapten Hilmer Andersson 1.200 
Garfvare O. A. Carlsson 500 
Ingeniören Gregory Nycander 1.000 
E. Olsson diversehandel 500 
 
Slätteskär. 
Stenhuggaren Olof Carlsson 500 
Sjömannen Malkolm Hansson 500 
 
Sillgränd. 
Kapten A. L. Kihlberg 680 
Agenten Aug. Svensson 1.500 
Handlanden N. O. Ericsson 2.500 
Förmannen Oscar Olsson 750 
Förmannen Am. Hansson 1.000 
 
Rosviksgatan. 
Skomakaren Axel Hasslöf 600 
Skepparen J. A. Andersson 900 
Kronolänsmannen N. J. Nielsen 2.500 
Tullinspektor Axel Lysell 3.100 
Vaktmästaren C. A. Lysell 1.600 
H. A. Albom 1.000 
Brefbäraren Alb. Hansson 800 
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Postmästaren J. A. Jonsson 4.341 
Handlanden Fr. Carlsson 5.000 
Bokhållaren … 1.200 
Konsul V. F. Mollén 12.000 
Roddaren O. T. Strandberg (10.735) 
Kapten E. B. Lycke 2.200 
Bokhållaren F. A. Blom 1.800 
D:r August Hugo Malm 2.500 
Kassör N. Hallgren 3.000 
Edv. Berntsson med hustru 650 
Disponenten G. R. Prytz 4.500 
Doktor Hugo Köster 2.000 
Källarmästaren Frans Magnusson 1.500 
Fru Thekla Rydberg, Uddevalla 300 
N. O. Lycke hufvudred.  
för skon. ”Basel” 350 
 
Grötön. 
The Angelo Swedish Comp. 30.000 
 
Rosviksberg. 
Bokhållare Oskar Weiss 1.000 
Kapten J. M. T. Bromander 2.850 
 
Parken. 
Fröken Anna Godenius 1.060 
Handlanden Magnus Radhe 6.600 
 
Kyrkvik. 
Kamrer J. A. Husberg 828 
Lysekils badhusbolag 1.374 
Anton Olsson 500 
Stenhuggaren Gust. Persson 500 
Snickaren O. F. Andersson 500 
Sjömannen Bernh. Olsson 500 
Fr. Hansson 500 
Sotaren F. Nilsson 500 
Handlanden Knut Löfqvist 8.500 
Fru Christina Bundsen 800 
Styrman J. Christensson 800 
Arbetaren C. A. Andersson 500 
Trädgårdsmästaren M. P. Svensson 600 
Arbetaren J. A. Johansson 500 



  
Nyhetsbrev 29 20220421.doc 45 

 

Kapten C. O. Pihl 1.000 
Styrman O. A. Andersson 600 
Förvaltaren A. Wollin 1.700 
Snickaren Joh:s Thorsson 600 
 
Lilla Kyrkogatan. 
Stenhuggaren C. A.. Andersson 600 
Sjömannen Otto Andersson 500 
Sjömannen Oskar Johansson 500 
 
Strandgatan. 
Skepparen C. L. Mattsson 1.200 
Stenhuggaren Aug. Olsson 500 
Målaren Karl Rundberg 600 
Sjömannen G. A. Hellman 500 
Bokhållaren J. A. Olsson 900 
Handlanden Lars Ödman 900 
 
Kyrkviks strandgata 
Snickare A. K. Hansson 550 
Sjömannen A. H. Lorentzon 500 
Rorgängaren L. A. Andersson  
med hustru 900 
Sjömannen Jul. Johansson 700 
Skepparen Herm Carlsson 500 
Professor Rob. Murray 1.000 
O. R. Olsson 500 
Stenhuggarne Sven Olsson 700 
Simoni Gabrielli 750 
Sjömannen C. A. Christensson 500 
Snickaren G. A. Johansson 500 
Stenhuggaren P. O. Olsson 700 
Sjömannen Carl A. Christensson 500 
Arbetaren Per Håkansson 600 
 
Stångehufvud. 
Kessel & Röhls granitbolag 10.000 
 
Åkerbräcka. 
Skeppare Anton Börjesson 700 
Skeppare Niklas Börjesson 700 
Arbetaren Olof Anton Olsson 500 
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Kungsgatan. 
Hilda Lycke 600 
Hallmans bokhandel 500 
Bohusläns enskilda bank 8.297 
Johanssons diversehandel 800 
Augusta Elofsson 500 
 
Inalles äro föreslagna till beskattning kronor 527.499, hvarifrån afgå enligt 
bevillningsordningen medgifvet afdrag kronor 161.300. 
 
Kommunalskatten i Lysekil utgår med 3 gånger bevillningskronan. 
(BN 1891-06-18/KJ) 

 
1891-06-18 BOHUSLÄNINGEN. 

Lysekils Missionsförening firar sitt 4:de årsmöte i Lysekils Missionshus 
Söndagen den 21 juni kl. 10 f. m.  
Omvexlande af sång och musik samt Predikningar af flera Predikanter. (BN 
1891-06-18/KJ) 

 
1891-06-20 BOHUSLÄNINGEN 

Anmälda badgäster. Lysekil. 
 
Köpmannen Adolf Andersson, Kalmar, 
Grosshandl. Wald. Rahmstedt m fam., Stockholm, 
v. häradshöfd. Oscar Björkman, Uddevalla, 
doktor Carl Lind,  
fröken Rut Lind, Karlstad, 
agr. Stud. Claes A. Tamm, Stockholm, 
arbetaren Johan Emanuelsson, Munkedal, 
landtbrukaren Anders Hansson, Brastad, 
herr R. Nisser, Stockholm, 
landtbrukare Eric Holmström, Eksjö, 
A. Andersson, Östergötland, 
Herr A. Wiström, d:o, 
Grosshandl. Gust. Richter, Lysekil, 
Friherrinnan Ebba Gripenstedt, Bysta, 
Fröknarna Eva Andersson, Stockholm, 
Jenny Andersson, Östergötland, 
Maria Jakobsson, Nya Kopparberg, 
Landtbrukaren C. Andersson, N. Hamre, 
Disponenten A. J. Forsell och 
Verkmästaren C. A. Fohlin, Göteborg, 
Kapten Otto Svensson m. fam., Stockholm. 
(BN 1891-06-20/KJ) 
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1891-06-23 BOHUSLÄNINGEN. 

Från Lysekil. (Bref till Bohusläningen) 
 
Herr och fru Caprinelli komma att hålla några soaréer å härvarande 
societetssalong. Om deras föreställningar i trolleri, tankeläsning, framkallande 
af andar, hypnotism och somnambulism m. m. har ryktet redan haft åtskilligt 
att förtälja. De anlända hit i början af Juli. 

* 
Måndagen 22 dennes voro omkring 150 badgäster här inskrifna. Med hvarje 
ångbåt anlända ytterligare flera. 

* 
Lysekils missionsförening höll i söndags sitt sedvanliga årsmöte hvartill flere 
predikningar från skilda håll hade infunnit sig. Mötet hade att glädja sig åt en 
talrik åhörareskara, som, oskatadt den tryckande sommarvärmen, med intresse 
följde de olika talarnes föredrag. Lysekils missionsförsamling firade denna 
gång sin fjerde årsfest och hade att med glädje anteckna, att de numera voro 
under eget tak och hade eget församlingshus. 
 
Smögens missionsförsamling har numera afhänt sig rätten till kapellet, hvilken 
rätt genom köp öfwergått på Lysekilsföreningen. 

* 
I söndags eftermiddag inlopp i hamnen en finare engelsk lustjakt med kastade 
ankar. Jakten var en slättoppad tremastare med propeller. 

* 
Lysekils hundramannaförening företog i söndags morse kl. 7 en utflykt till det 
natursköna Ljungskile. Festen hade till ändamål att inviga föreningens nya 
fana. Vistelsen i det gröna var i allo angenäm. 
 
Patron Macfie å Anfasteröd hade benäget upplåtit till de besökande en större 
villa, der ungdomen svängde om af hjertans lust. Malmöns sextett medföljde 
och accompanjerade jemte åtskilliga stråkinstrumentalister. 
 
Vid tiotiden på aftonen var föreningen åter i Lysekil. Musiken och fanan 
ställde sig i teten och uppmarsch gjordes till torget der festen afblåstes. 

* 
En afdelning telefonarbetare inträffade 21 juni i Lysekil för att från Strömstad 
begifva sig till Backamo, hvarifrån en dubbeltrådig linie skall byggas till Lilla 
Edet. (BN 1891-06-23/KJ) 
 

1891-06-27 BOHUSLÄNINGEN 
Lysekilsbref (till Bohusläningen) 
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Förbättringarna å badbolagets område. 
 
Kyrkviksplanen har belagts med en gräsmatta, stenkajen utmed Kyrkviken är 
belagd med en krans av tuktad sten, så att vattnet numera ej, så lätt kan 
öfwersvämma planen. Å s. k. Trekanten vid Rosvikstorget, som redan förlidet 
år förbättrades, har i år gamla brunnen igenfyllts och dess vanprydande 
öfwerbyggnad borttagits. En ny väg har äfwen upptagits å Trekanten. Å 
badhuset har insatts ny ångpanna efter nytt system med tuber, hvarigenom 
elden stryker fram genom hela patinan. Förvaltarens gamla kontor har inretts 
till badrum. Förra året måste man nämligen i brist på utrymme neka extra bad, 
hvadan förenämnda anordning var en nödvändighetsåtgärd. 
 
En ny trädplantering har gjorts å der redan förra året lagda planer mellan 
Rosviksgatan och vägen. 
 
Även på kommunens område äro åtskilliga förbättringar vidtagna. Så har t. ex. 
den mycket trafikerade gatan mellan hotell Bergfalk och hamnen utlagts från 
12 fots bredd till 32 fot. 
 
Lysekils Vänner 
har till uppsyningsman för sällskapets väganläggningar och planteringar utsett 
trädgårdsmästaren Kullberg (efter kapten Bromander). 
 
Bokauktioner komma äfven i år att hållas några gånger å den s. k. Trekanten, 
mot en afgift af 5 kronor per gång. 
 
Bland nybyggnader 
må antecknas handlanden Gustaf Richters magasinsbyggnad, 100 fot lång, 40 
fot bred samt tre våningar hög. I byggnaden skola inrymmas lokaler för salteri, 
anjovisinläggning och sillberedning, Herr Richter har gjort försök med 
inläggning af s. k. gaffelbitar. Förlidet år inlades flere hundra tunnor sill och 
skuros i småbitar. 
 
Renhållningen inom köpingen har öfverlemnats till Alfred Börjesson, hvilken 
härför åtnjuter 800 kronor ersättning för år. 
 
Skolväsende.  
Till nyåret skola närts inrättas en ny småskola och en fortsättningsskola. 
Köpingen får då 4 folk- och 4 småskolor samt fortsättningsskola. Den 
sistnämnda skall ha sin lokal på öfra våningen i nuvarande skolhuset, hvilket är 
särdeles rymligt och tidsenligt inrättat. (BN 1891-06-27/KJ) 
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1891-06-27 BOHUSLÄNINGEN 
Ankommande badgäster. 
Herr Nathanael Lysell, Lysekil, 
Kassör A. Blom, d:o, 
Frk. Sigrid Rundberg, Vermland, 
Fru A. von Hadwitz, d:o, 
Konsul A. Lysell, Lysekil, 
Handl. J. O. Wallentin med fru, d:o, 
Fröken Selma Lindström, Lund, 
Frkn. Hedvig Lindström, Mariestad, 
Telegrafkommissarie G. S. Sommar med fru, Lysekil, 
Fru Anna Andersson, d:o., 
Handelsresanden Carl Jönsson, Linköping, 
Doktor Malm med fru, Lysekil, 
Possessionat Nils Werner, Södermanland, 
Frk. Clary Lundbergh, Stockholm, 
Fru Hellny Lundgren d:o, 
Mr Gustaf Hagberg, Norra Amerika, 
Handelsresanden Vald. Ohlsson, Rydboholm, 
Herr J. F. Ljungqvist, Göteborg, 
Fru Lisen af Sillén, Stockholm, 
Frk. Johansson, Motala, 
Herr V. Rydin, Vestergötland, 
Grosshandl. Vic. Lindberg, Stockholm, 
Handl. Sixtus Svensson, Eskilstuna, 
Fru Helena Andersson, Göteborg, 
Kand. David Folker, Stockholm, 
Fullmäktig Axel Christensson, Köpenhamn, 
Stenhuggaren Axel Lindberg, Brastad, urmakare I. P. Jensen, Lysekil, 
Fru Katarina Johansen, d:o, 
Jägmästaren Axel Cnattigus med fam,. Marma, 
Fru Augusta Sjölander, Elfsborgs län, 
Kontraktsprosten J. O. Geijger med fam., Frändefors. 
Landtbr. A. Th, Stockman med fam., Vestergötland, 
Fru Sigrid Quensel, Stockholm, 
Frk. Fanny Sandahl, d:o., 
Frk. Mina Bengtsson, Foss, 
Herr Claes Kr. Varholm, Solvik, 
Herr C. A. Dillström, Svärdsjö, 
Lärarinnan Johanna Svensson, Krokstad, 
Baron Stierncrona med dotter, Stockholm, 
Löjtnant Brummer med fam., Halland, 
Godsegare F. T. Fresk, Nerike, 
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Fru Augusta Andersson, Arvika, 
Frk. Gustafva Andersson, Elfborgs län, 
Fru Emma Jansson, Venersborg, 
Postmästare J. A. Olsson med fam., Jönköping, 
Handl. Gustaf Svensson med syster, Stockholm, 
Fru Peter Ekman med fam., Göteborg, 
Fru Hilma Bovik, Lysekil, 
Fil. doktor, disponent Albert Wadstein med fam., Bjuf. 
(BN 1891-06-27/KJ) 

 
1891-06-27 BOHUSLÄNINGEN 

Förmånligt köp! 
Egendomen n:r 8 Färgaregatan, med vackert läge nära stora torget i Lysekil, 
säljes under hand att tillträdas 1:ste nästa Oktober, för billigt pris om snar 
uppgörelse sker. Egendomen består af  
 
a) Ett boningshus 21 alnar långt och 15½ alnar bredt, innehållande 8 rum, 2 
kök och tamburar samt stor källarvåning bygdt af nytt timmer 1874, 
brädfordrat och oljemåladt senast 1889, under tegeltak, nytt 1888; 
 
b) en gårdsbyggnad med 2 rum och 2 kök under tak af papp; 
 
c) uthus med mangelbod och brygghus, papptak. 
 
Husen äro assurerade för 10,000 kronor. årliga hyresinkomster är cirka 800 
kronor. För tomten som är ganska rymlig, 5,916 qvadratfot, å hvilken är anlagd 
vacker trädgård med flera fruktträd, betalas ett årligt arrende af 22 kronor men 
kan när som helst få inköpas. 
 
Närmare upplysningar lemnas af och uppgörelse af köp sker med 
undertecknad. 
Lysekil den 8 juni 1891. Lars Ödman. 
(BN 1891-06-27/KJ) 

 
1891-07-.. Granitaktiebolaget C.A. Kullgrens Enka, Uddevalla, grundas med ett inbetalt 

aktiekapital av 45.000 kronor. (Sveriges äldsta företag, sid 218) 
 
1891-07-04 BOHUSLÄNINGEN 

Auktion, Ångmaskiner m. m.  
Genom fri och öppen auktion, som förrättas vid gamla fabriken å Grötön vid 
Lysekil Torsdagen den 23 dennes med början kl. 11 f. m. försäljes för the 
Anglo Swedish Companys räkning diverse för bolaget numera öfwerflödiga 
maskiner och andra artiklar, deraf nämnes: en 20-hästars och en 4-hästars 
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ångmaskin, 1 ångpanna för 20 hästkrafter, 1 benkrossmaskin, 2 benqvarnar 
n:ris 3 0ch 4. (Carters Disentigia) 1 större hydraulisk press, 1 dito pump och en 
kalkältningsmaskin, alla i godt skick, samt diverse remskifvor och 
axelledningar, flera tons grofva jernrör och en myckenhet skrotjern. I större 
skeppspump af jern, träpumpar, gammalt trävirke af ek, bok och furu, ett större 
nytt fint gångspel, 3 gamle kapstandare, 3 dito pertlinor, 50 st gamla block, 
deraf 10 större ginblock, 2 kanoner af 75 millim, kaliber, 1 decimalvåg, 
kettingsbitar, tomkärl, med mycket mera. 

 
Sakerna få beses på stället från och med den 20 dennes. Alltsammans säljes 
ovillkorligen och betalningen erlägges kontant vid auktionen. Lysekil den 1 
Juli 1891. Lars Ödman. (BN 1891-07-04/KJ) 

 
1891-07-04 LYSEKILS TIDNING N:o 1. 
 
1891-07-04 ”Hushållshandeln Kungsgatan N:o 6 tillhandahåller dagligen smör, ägg och 

diverse specerier. Cathrina Johansson.” (Lysekils Tidning, 1891-07-04/KJ) 
 

 
 
1891-07-04 ”Huset n:r 5, Rosvikstorg i Lysekil, Hotell Ahlbom, i hvilket Postkontoret är 

inrymdt, beläget på fri och egen grund, är till salu på beqväma 
betalningsvillkor. Närmare meddelar Herr Grosshandlare Fredr. Carlsson i 
Lysekil eller egaren. Prov. Läkaren E. A. Rehnberg i Uddevalla.” (Lysekils 
Tidning, 1891-07-04/KJ) 

 
1891-07-04 ”En intressant trolleriföreställning gafs i onsdags af herr Capiello med fru i 

societetssalongen.. I afton gifves ny föreställning.” (Lysekils Tidning, 1891-07-
04/KJ) 

 
1891-07-04 ”Anmälda badgäster. Lysekil. 

fröknarna Olivia Bergström, Lysekil, 
Milly Andersson, 
Karin Appelberg och 
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Assy Appelberg, Skåne, 
Rektor C. Th. Bergman,  
Fru Ida Bergman samt 
Fröknarne Gertrud och 
Tyra Bergman, Venersborg, 
Landtbrukarne A. Olsson, Högås och 
F. Lindqvist, Alingsås, 
Fil. licentiaten A. Vahlberg, Vadstena, 
Fröken A. Vahlberg, Eskilstuna, 
Fru Olga Nordström, Lysekil, 
t. f. byråchefen H. Björklund, Stockholm, 
handelsföreståndare C. A. Bäckström, Karlstad, 
grefve H. Spens, Skåne, 
bankofullmäktige R. Thörnebladh, 
köpmannen Vilhrlm Dorph, 
ingeniören Albert Sandberg, 
fröken Hilda Klefberg och 
v. häradshöfd, Gustaf Hernmark, alla från Stockholm, 
fabrikören Axel Vennersten med fru, Borås, 
fröken Konst. Nilsson, Göteborg, 
fru Hilda Peterson, Eskilstuna, 
friherre och friherrinna E. Haij med dotter, Onsjö, 
ingeniören Viktor Bäcksin,  
herr Knut Lagervall, 
jungfrun Augusta Andersson, 
fru Emman Aaron med familj, 
herr C. F. Malmgren, Södermanland, 
herr Erik Kock, Bohuslän, 
fil. kand. Gustaf Landström, och 
herr Karl Palm, Stockholm, 
fröken Emmy Lundgren, Göteborg, 
d:o Lovisa Jansson och 
fru E. Blom junior, Stockholm, 
kronofogden T. Lindedal och 
studeranden Ammon Lindedahl, Borås, 
doktor A. Rudberg med familj, Karlskrona, 
fru A. Meurling, Venersborg, 
v- häradshöfding E. G. Nystedt, Stockholm, 
fröken Amalia Bagge, Göteborg, 
bankokommissarien Adolf Bagge med fru och dotter, Stockholm, 
professor Reinhold Geijer, Upsala, 
kapten Bothén med fru, Karlskrona,  
fru Angelika Bergmnan, 
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fil. kand. Ernst Bergman och 
med. stud. Elif Bergman, Stockholm, 
herr Hugo Kellgren, Upsala, 
godsegaren B. Meyer, Rånnum, 
v. häradshöfd. O. Laurén, vasa, Finland, 
fröknarne Hildegard Svanberg och 
Hildur Lysell, Lysekil, 
A. Andersson, Lidköping, 
Landtrbr. Albert Johansson, Håby, 
Landssekreteraren A, Vestin, Kalmar, 
Biträdet H. Hegardt, Venersborg, 
Fil. dr. Robert Geete, Stockholm, 
Till 7 juli anmälde 231.” 
(Lysekils Tidning, 1891-07-04/KJ) 

 
1891-07-04 ”Lysekils Rak-Salong vid Tullbryggan recommenderas. Gustaf Krüger.” 

(Lysekils Tidning, 1891-07-04/KJ) 
 
1891-07-04 ”Klimatisk kurort och hafsbad, Lysekils Hafsbad. Daglig ångbåtsförbindelse 

med Göteborg och Uddevalla, mest inomskärs.” (Lysekils Tidning, 1891-07-04/KJ) 
 

Läkare: Badintendenten, öfverläkaren D:r H. Köster samt Professor R. Murray 
och D:r Per Fredrik Landelius. 

 
Synnerligen lämplig vistelseort för eftertur efter brunnskur. 
Alla badformer särskildt utmärkta gyttjebad. Nauheimerbad, nyinrättade 
elektriska bad. Sjukgymnastik, massage och elektricitet – Naturliga 
mineralvatten – Billiga bostäder – Privat inackordering – Goda restauranter – 
Riklig tillförsel af lifsförnödenheter – Vidsträckta promenader – Utmärkta 
segelbåtar. 

 
Badintendenten behandlar äfven särskildt nervsjukdomar. 
Förfrågningar och beställningar besvaras samt fullständig prospekt med karta 
sändes franko af Bahuskamreraren. 
Badhusstyrelsen.” (Lysekils Tidning, 1891-07-04/KJ) 

 
1891-07-04 ”Restaurant aux Baines. 

Table d´Hȏte á kr. 1,50 (3:ne ratter och Brännvinsbord) alla dagar kl. ½2 – 5 e. 
m. Middagar och Supéer serveras propert, fermt och billigt. 
Så kallad sjukmat tillagas på beställning. Äfven för afhämtning en särskild 
matsedel. 
Servering uti hemmet kam bekommas och serviser utlånas. Lysekil i Juli 1891 
Högaktningsfullt, FRANS MAGNUSSON.” (Lysekils Tidning, 1891-07-04/KJ) 
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1891-07-04 ”Blomsterbouquetter erhåller efter beställning vackrast och billigast hos C. 

M. Lindebäck. Trädgården mellan Nya och Gamla köpingen.” (Lysekils Tidning, 
1891-07-04/KJ) 

 
1891-07-04 ”Hotell LYSEKIL rekommenderar sig i ärade resandes och öfrige besökanden 

benägna hågkomst med snygga rum jemte god servering af allt hwad till 
affären hörer. 

 Extra matservering å Hotellets Matsalar och Verandor till nedsatta priser. 
Abonnenter per månad emottages tacksamt. 

 I Parkens Café serveras alla sorters spirituosa och kolsyrade drycker, kaffe, the, 
m. m. Lysekil i Juli 1891, L. Gjötberg.” (Lysekils Tidning, 1891-07-04/KJ) 

 
1891-07-09 En veteran på traden Uddevalla-Lysekil. Det är 30 år sedan befälhavaren på 

ångaren VIKEN, kaptenen Emanuel Jonsson trädde i Uddevalla ångbåtsflottas 
tjänst. ... (Jan Sjöberg, Lilla Edets Tidning 1889-1892, 1891-07-11) 

 
1891-07-09 BOHUSLÄNINGEN 

Sedan k. m.-t. 21 februari 1890 förordat att medikamentförrådet i Lysekil, som 
nu innehafves af apotekaren C. G. Ringström i Göteborg, skall med 1892 års 
utgång upphöra och i stället i nämnda köping inrättas sjelfständigt apotek så 
har medicinalstyrelsen till ansökning kungjort personliga privilegiet å det nya 
apoteket i Lysekil, hvilket skall vara i fullständigt skick anlagdt vid nämnda års 
slut. (Bohusläningen, 1891-07-09/KJ) 

 
1891-07-09 BOHUSLÄNINGEN 

Panik i Lysekils kyrka. Till Handelstidningen skrifves: i söndags under 
aftongudstjensten i härvarande kyrka uppstod rusning mot dörrarna till följd av 
att man trodde sig höra upprepade brandsignaler. Kyrkan utrymdes skyndsamt 
under stark tendens till panik. Emellertid befanns det vara falskt alarm, 
tillstäldt af några okynniga pojkar, hvilka på något vis lyckats härma 
brandlurarnas ljud. 

 
En lycka var att kyrkan ej ens till hälften var fylld af folk, ty hade den varit 
proppfull, som ofta händer under högmässan, så kunde hemska saker ha 
inträffat. (Bohusläningen, 1891-07-09/KJ) 

 
1891-07-10 BOHUSLÄNINGEN 

August Lysells toffelfabrik i Lysekil exponerar vid utställningen i Göteborg 
trätofflor av olika storlekar och synnerligt prydligt utseende. Särskilt märkas ett 
par skor med träbottnar, om hvilka man har svårt för att tro, det de äro annat än 
vanliga läderskor. De äro halfsulade med vanliga sulor; en del af ofvanlädret är 
af tyg, skrifver Göteborgsposten. (Bohusläningen, 1891-07-10/KJ) 
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1891-07-11 LYSEKILS TIDNING N:o 2. 
 
1891-07-11 ”Några allmänna betraktelser öfver bad- och brunnskurer. 

Af professor d:r Carl Curman.  
 

Om den nordiska läkaren vill göra sig rätt förtrogen med de resurser, som de 
talrika olikartade kurorterna inom wåra egna länder numera verkligen 
innesluta, skall han erkänna, att han i mycket få fall har behof att tillråda våra 
sjuklingar att, åtminstone sommartiden, uppsöka kontinentens och söderns 
aflägsna kuranstalter. Att det icke är ett visst för en ort egendomligt kurmedel, 
som är det väsentliga i dessa bad- brunns- och luftkurer, hvilka fått så stor 
användning, i samma mån man lärt uppskatta de fysikaliska läkemetoderna, 
känner mer än väl den tänkande praktiska läkaren i våra dagar och han vet, att 
det fastmer är samverkan af de många nya hygieniska faktorer, som erbjudes 
den sjuka under en sådan kur, och den konseqventa, individualiserande 
tillämpningen af desamma, som förmå bättra ett rubbat helsotillstånd. Det är ej 
endast medlet, utan vårda, ej blott metoden, utan den erfarna modifikationen, 
som är hufvudsak, och det är mindre sjukdomen som skall botas, än 
konstitutionen som skall bättras och understödjas. Efter sådana principer äro 
och de flesta af våra egentliga kurorter anordnade och ledda – eller borde 
åtminstone vara det; om också allmänhetens omdöme ledes af dess egna 
kortsynta föreställningar om hemortens specificateter,* underhållna af hörsagor 
och reklamer, så bör dock deras läkare med lugnt öfverwägande af alla 
omständigheter, kunna ge ett afgörande, om och ej alltid lika villigt följdt råd 
vid valet af den badort, som för den ifrågavarande individen är bäst passande. 
Men detta val är icke så alldeles lätt att göra. Grunden för ordinationen får ej 
blott hemtas från sjukdomens art, utan ock från individuella egenheter i den 
sjukes natur, hans levnadsvanor, allmänna helsotillstånd o. s. v.  

 
Och äfven kurorterna hafva sin ganska invecklade konstitution. Ett blodfattigt 
tillstånd t. ex. höfwes icke alltid och säkrast genom endast bruket af en 
jernkälla, ej heller en magkatarr genom endast en karlspader- eller 
Marienbadkur. Organisationen kan möjligen senare vara genom en kallvattens- 
eller hafskur, hvilken väl kan förenas med den lämpliga inre 
vattenbehandlingen. Månget envist s. k. reumatiskt lidande kan ofta försämras 
och förlängas genom en gyttje eller varmbadsbehandling, då deremot en mera 
stärkande och omstämmande bad- och luftkur kan varaktigt häfva detsamma. 
det är ej heller alltid som högfjälls-sanatoriet, med dess tunna, torra, ofta alltför 
kalla om ombytliga luft och dess öfriga sanitära förhållanden, bör för 
bröstpartiet föredragas framför det måttligt fuktiga och tempererade 
hafsklimatet vist kust-sanatorierna, med deras vanligen långt rikare resurser 
och bättre tekniska och hygieniska anordningar. Ännu tvifelaktigare är det 
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huruvida hvarje framskridet hjertlidande kan tåla vid en Nanheim-resa blott för 
det kolsyrade badets skull, och mången Aaschenerkur på stället för alltid och 
ohjelpligt brutit en syfilikers krafter, som kunnat räddas, om behandlingen 
företagits här hemma vid våra hafskur- eller kallvattenanstalter. Att sända en 
omtålig nordbo med kronisk lungkatarr tidigt på sommaren till Ems för att 
dricka lit alkaliskt vatten i ett olämpligt klimat torde ej heller vara välbetänkt, 
ty i kontinentens floddalar är klimatet under försommaren vanligen ytterst 
vexlande, och likaså torde de förr så populära Kreuznacherresorna numera vara 
minst sagt öfverflödiga vid skrofler och andra kroniska inflamationstillstånd, 
då den varma luftbehandlingen vid våra kraftigare Nordsjöbad får det 
mäktigaste understöd af hafsluften. D. v. s. att vissa sjukdomar kunna speciellt 
botas vid vissa gifna kurorter. 

 
Visserligen kan vid bestämmandet af en badkur en betydande förändring i 
vistelseort och yttre förhållanden mången gång anses som det vigtigaste, för att 
rycka den sjuke ur ängsliga vanors förlamande band, helst som en längre resa i 
våra dagar icke i och för sig innebär några svårigheter eller faror, men detta 
mål kan enklare vinnas inom våra egna skandinaviska gränser, der kurorter 
finnas i stor mängd, skiljda båda genom betydliga afstånd och olika 
egenskaper, medan det icke heller kan förnekas, att den sjukes vård med större 
trygghet kan anförtros åt kuranstalter och förhållanden, öfver hvilka den sjukes 
läkare kan ega ett säkrare omdöme, på samma gång den sjuke sjelf bättre och 
fullständigare kan göra sig i allo förstådd, en omständighet af icke så ringa vift 
som man ofta tyckes antaga. Sant är det nog, att mången bortskämnd och 
sjelfrådig sjukling kan hafb´va godt af, att utan vidare nödgas underordna sig 
alldeles främmande förhållanden och få sin synkrets vidgad beträffande 
betydelsen af det egna jaget med äfven kan ganska väl ernås vid våra egna 
större kuranstalter. Hvilka numera icke äro fullt så underlägsna utlandets, som 
mången ytlig betraktare föreställer sig, hvilken bländats af den i ögonen 
fallande yttre prakten i de stora kontineltalbadens luxuösa kursalar och 
monumentala badhoteller. Den sakkunniga granskaren skall dock, i hvad som 
egentligen rörer den sjukes vård och behandling, här finna minst lika många 
brister, som man hos oss kan anmäla beträffande det yttre och sociala 
anordningarna. Dessa senare stå likväk i långt bättre öfwerensstämmelse med 
våra vanor och verkliga behof äro en prakt, för hvilken de fleste af oss måste 
känna sig främmande. 

* 
Dock finns ett och annat som verkligen kräfver förbättring, såsom t. ex. 
sångarne och äfven bordet för den sjuke, utan att vi derför behöfva beklaga oss 
öfver saknaden af de stora badhotellens rika table d´ȏte, ej alltid lämpliga för 
våra sjuka. De rent sanitära behofven åter skola befinnas jemförelsevis bättre 
tillgodosedda hos oss, der hvarje större välordnad kurort ejbjuder 
förhållandevis stor omwexling af kurmedel och en i tekniskt hänseende t. o. m. 
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öfverlägsen behandling inom vanligen väl inrättade badanstalten, på samma 
gång den ledande läkaren hos oss kan med större auktoritet utöfva ett 
välgörande inflytande på alla de förhållanden, som för sjuklingen äro viktigast; 
- jag vill blott påpeka disciplinen inom badanstalternas talrika och under 
årtionden välöfvade betjening, brunnsdrickningens ordnande med tillgång på 
naturliga, frisksända helsovatten af alla vigtigare slag, sjukgymnastikens 
handhafvande af bildade specialister mot lägsta tänkbara afgift, de offentliga 
nöjenas öfvervakande inom tillbörliga gränser, segel turernas inordnade under 
hafsbadens regelbundna kurmedel, o. s. v. (Forts)” 
(Lysekils Tidning, 1891-07-11/KJ) 

* 
Att den sjuke trifves väl vid kurorten är otvifelaktigt af större vikt för en lycklig kur, än den 
ordinerande läkaren alltid besinnar. Äfvn våra intressanta kurorter hafwa, dock ganska olika 
natur och skaplynne, beroende ej blott på prakten och på naturen, utan och genom den publik 
som der vistas och den ande der är rådande. Så t. ex. trives vår allmoge i allmänhet föga väl vid 
kurorter, der ”herrskapsklassen” är vida öfverwägande och tongifvande; allvarligare och 
andligt sinnade trifvas icke, der en nöjeslysten publik söker roa sig med bullrande nöjen och 
lustiga upptåg och tvärt om. Sådant hör vid val av kurort behörigen afses.” 
(Lysekils Tidning, 1891-07-11/KJ) 
 

 1891-07-11 ”Anmälda badgäster, Lysekil. 
Direktör J. E. Eklund, Falun,  
Fröken J. Wiman, Upsala, 
Flottningschef J. Jonsén, Falun, 
Handl. J. Isacksson m. fam., Kristinehamn, 
Herr Gustaf Pettersson, Norra Ryr, 
Herr C. B. Andersson, Örebro, 
Herr Josef Wetterlind, Stockholm, 
v. häradshöfd. E. Lindegren, Jönköping, 
frkn. Minna Staaf, Stockholm, 
v. häradshöfd. Gustaf Korsell med fru, Norrköping,  
herr Conrad Mark, Göteborg, 
v. häradshöfd. Albert Volin, 
herr C. Kinberg, 
lötn. K. E. Petersson och 
direktör Ludvig Josephsson, Stockholm, 
grefve Philip Creutz, Håkantorp, 
handl. Tor Bergqvist med fru och 
fröken Ida Mankell, Skara, 
fruarna C. Pagrotsky, 
R. Kein och 
Ester Felländer, Karlstad, 
Bokhållare Fr. V. Nilson, Vexiö, 
Pastor M. Engström, Grimstad, 
Notarie Carl Lyberg, 



  
Nyhetsbrev 29 20220421.doc 58 

 

Adjunkten E. Vendels och 
Studeranden Emil Aug. Åkerman, Stockholm, 
Major C. Virgin, Sköfde, 
Kassör G. Dannberg, Göteborg, 
Fru Johanna Petersson och 
Frkn Ingeborg Petersson, Vermland, 
Fröken Thilda Jakobi, Åmål, 
Stadsveterinären Axel Billström, Stockholm, 
Rektor H. S. Cederschiöld, 
Fru Emelie Cederschiöld, 
Jur. kand. H. Cederschiöld, 
Frkn. Bertha Cederschiöld, Vexiö, 
Skolläraren Bengt Johnsson, Vermland, 
Stadskassören K. V. Andersson, Kalmar, 
Prostinnan J. Noréen, Skara, 
Hofrättsass. Teodor Vestrin och  
Kammarrättsr. A. H. Björklund, Stockholm, 
Handlanden Ander Rödjer, Borås, 
Handl. Gustaf Lagergren, Göteborg, 
Studeranden J. A. Andersson, Karlstad, 
Löjtn. Otto Zethélius,  
Fru Pauline Zethélius och 
e. o. hofrätssnotarien Sven Hardin, Stockholm, 
patron Aug. Vennerholm, Kongelf, 
aktuarien L. Engelhardt med fru,  
fru Anna Cygnaeus, Stockholm, 
stud Israel Lindh, Karlstad, 
landshöfd. L. V. Lothigius, 
fru Fredreique Lothigus, 
frkn. Hedvig Kothigius, Venersborg, 
frk. H. Hane, Karlstad, 
fil. kand. Carl von Vernstedt, Jönköping, 
frkn. Magnhild Löwenadler, 
frkn:e Jenny Lundqvist och 
Olga Andersson, Karlstad, 
Herr N. Brunson, Dalsland, 
Herr O. Göthberg, Venersborg, 
Fru Lowisa Tornberg och 
Frkn Anna Lisa Tornberg, Stockholm, 
Fru Ida Berndes, Jokis, Finland, 
Prof. C. Groth med fru, Stockholm, 
Herr C. M. Lindebäck med fru Lysekil, 
Disp. J. E. Jansson med fru och dotter, Vermland, 
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Fru Hildegard Thorngren, Linköping, 
Fru Maria Lindbom,  
Fröken Siri Lindbom, Stockholm, 
Fabriksidkaren Gustaf Lagerbäck, 
Frkn Anna Lagerbäck, Eskilstuna, 
Fröken Alma Scherdin, Kristinehamn, 
Fru Clara Stjernsvärd med fam., Vidsköfde, 
Jur. kand. T. Ahlström, Stockholm, 
Grosshandl. Carl Eiserman, Borås, 
Disp. A, Andersson, Stockholm, 
Direktör G. A. Lyberg, Vexiö, 
Herr E. Jagenburg, Borås, 
Prof. O. Vidman, Upsala, 
f. d. handl. C. Andersson med fru, Kristinehamn, 
handl. Georg Lind, Lund, 
enkefru G. M. Cederborg, 
major G. W. Schmiterlöv, 
fru L. Schmiterlöv, 
frkn. A. Schmiterlöw, 
grefwinnan Ingegerd Wachtmeister, 
friherrinnan Gunhild Raab, 
kand. Vilh. Sebardt, Stockholm, 
grosshandl. P. Berndtsson med fru, Smögen, 
kommendör Hj. Klintberg, 
doktor G. Hogner med fru, 
kamreraren Hjalmar Lindhed, Stockholm, 
frkn. Lena Felländer, Karlstad, 
till och med 8 juli 352 anmälda. 
(Lysekils Tidning, 1891-07-11/KJ) 

 
1891-07-11 ”Nytta och nöje” i Lysekil.  
 I dag är härvarande badsällskap sammankalladt till allmänt sammanträde för att 

tillsätta en komité eller s. k. direktion för nytta och nöje. Komitén kommer att 
bildas af 5 herrar och 5 damer, hwaraf minst 3 fruar. Barn under 15 år ega ej 
rösträtt.” (Lysekils Tidning, 1891-07-11/KJ) 

 
1891-07-11 ”Till förmån för badhuskassan var arrangerad i torsdags en misikalisk soaré 

med efterföljande dans i societetslokalen. Qvartett af utmärkta förmågor, 
solosång likaledes samt musik och dans, utfylde programmet. I spetsen för 
arrangementen stodo fru doktorinnan Köster och hofoperasångaren Nilsson.” 
(Lysekils Tidning, 1891-07-11/KJ) 
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1891-07-11 ”Handlanden A. G. Bergfalk i Lysekil hade hos kommunalstyrelsen begärt 
besvärshänvisning angående den honom år 1889 tilldelade varningen för 
uppgifven oordning å och för länge öppethållande af hans restaurationslokal. 
Detta hade emellertid vägrats emedan beslutet, såsom fattadt för öfver två år 
senare, redan vore laga kraftvunnet. På framställning hos k. 
befallningshafvande inom länet, att kommunalstyrelsen måtte åläggas utförda 
besvärshänvisning få klaga öfver varningen hos vederbörande myndighet, har 
k. befallningshafvande uppdragit åt kronolänsmannen inom Stångenäs att 
infordra kommunalstyrelsens yttrande i saken samt jemte detta inkomme med 
eget utlåtande i frågan.” (Lysekils Tidning, 1891-07-11/KJ) 

 
1891-07-11 ”Arbetena med hamnkajens utdragning åt norr pågå. Ovisst är om 

anläggningen afslutas i år.” (Lysekils Tidning, 1891-07-11/KJ) 
 
1891-07-11 ”En nästan ny Dragvagn, passande vid en badanstalt för forslande af sjuka 

personer, finnes till salu i huset nr 34 Gamla Strandgatan, Lysekil.” (Lysekils 
Tidning, 1891-07-11/KJ) [Anm: Dagens adress är Gamla Strandgatan 42A.] 

 
1891-07-16 BOHUSLÄNINGEN 

Ett hus i Lysekil, innehållande 4 rum, beläget vid Stora gatan, med 
gravationsfri tomt och vacker trädgård är till salu. Å den rymliga tomten kan 
större eller mindre tillbyggnad göras. Huset skulle lämpa sig särdeles väl till 
föreningshus exempelvis för frälsningsarmén.  
Vidare meddelar herr A. M. Nätterblad i Lysekil. (Bohusläningen, 1891-07-16/KJ) 

 
1891-07-18 LYSEKILS TIDNING N:o 3. 
 
1891-07-18 ”Några allmänna betraktelser öfver bad- och brunnskurer. 

Af professor d:r Carl Curman, (Forts och slut från föreg. n:r). 
 

Klagan öfver nöjenas öfverhuvudtagande vid de svenska badorterna är 
vanligen lika orättvis som tanklös. Lämpliga förströelser och nöjen äro och 
faktorer, som icke böra ringaktas, helst som badläkaren intendenten ej här 
förmår uppträda med nödig myndighet. Lika obilligt är ock talet om 
öfverflödig lyx. – Mera skäl är att klaga öfver inhemska badbesökandes ofta 
obilliga fordringar här hemma, medan desamma utomlands alltför medgörligt 
foga sig i allehanda godtyckligheter och brister. Större uppmuntran åt nordens 
kurorter från nordens egna sjuklingar och deras läkare skulle utan tvivel snart 
undanröja öfwerklagande brister och kraftigt höja deras betydelse äfwen i 
internationellt hänseende, ty i mångt och mycket förtjena de att 
uppmärksammas äfven af främlingar, och flera svenska och norska kurorter 
hafva redan rönt ett varmt erkännande af de utländska läkare, som besökt dem. 
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Men först och främst må önskas en lifligare samfärdsel mellan Nordens egna 
folk vid dess egna kurorter! 

 
Vid valet af kurort förbiser man ofta en af de vigtigaste faktorer man har att 
taga hänsyn till vid förflyttande af en ömtålig sjuk från sjukrummets och 
hemmets slutna atmosfär till det fria lifvet vid en badort; klimatets 
beskaffenhet. Vanligen betraktas klimatbehandlingen såsom blott intresserade 
allvarliga bröstlidanden, utan att man betänker, huru mycket vigtigare för 
hvarne ömtåligare patient de nya ihållande och långt ifrån overksamma luftbad 
är, i hvilket han plötsligen förflyttas, än den lilla qvantitet brunnsvatten eller de 
sparsamma ljumma bad, hvilka serveras honom med de minutiösaste 
föreskrifter. Ett riktigt val i detta hänseende kan mången gång betyda mer än 
både arten af mineralvatten och badformen. Saknaden af en tillförlitlig ledning 
i detta afseende är att beklaga, ty de enstaka uppgifter om några 
temperaturmedia, som stundom meddelats, sakna ringaste värde för klimatets 
karaktäristik i medicinskt hänseende. 

 
Våra kurorters klimat är af högst olika beskaffenhet och betydelse, ej blott efter 
deras läge vid de olika hafven, på fjällen eller inuti landet, utan ock beroende 
på mångahanda lokala orsaker, och mycket oriktiga föreställningar härom 
synas råda. En bostadsort är icke alltid så blåsig eller så fuktig som någon 
kuranstalt inuti landet, och högfjällens klimat erbjuder mindre fara genom dess 
kyla än genom dess stora värmeväxlingar. Man varnar för hafskusterna vid 
lungsot och tillråder blåsiga höjdlägen på slätten, och dock känner man sedan 
gammalt ingen bättre luftkur i dessa lidanden är den rena hafsluften. En viss 
grad af sanning kan ligga i varningen, om man med hafskust tänker sig 
stränderna af djupt ingående hafsvikar och sund. 

 
Vanligen talas om stark eller mils luft eller ombytligt, rått eller skarpt klimat, 
och styrkan tillskrifves ofta någon viss mystisk egenskap hos luften, t. ex. 
”ozon” eller dylikt. Men luftens styrka beror hufvudsakligast af dess 
afkylningskraft och denna sammanhänger oftare med den klimatiska 
ventilationens storlek och styrka än någon annan dess beskaffenhet*) Mild och 
jemnvarm luft af måttlig torrhet, som vanliga anses sakna all ”styrka”, kan 
dock verka kraftigare på kroppens omsättning och stärkande, ifall den har en 
betydligare strömningshastighet, äro den stillastående kalla och råa luften. Så 
är förhållandet med hafsklimatet vid vår vestkust gentemot vissa lågt liggande 
brunnsorter. Med luftens ”styrka” kan också stegras genom ökad torrhet och 
förtunning t. ex. hos fjälluften. Kurorterna skulle kunna indelas i sådana med 
stimulerande (retande) och toniserande (stärkande) klimat och dessa i kraftigt 
eller mildt stimulerande med torr eller fuktig luft, och sådana med sedativt 
(lugnande) och skonande klimat, men antingen torr eller fuktig luft, samt 
sådana slutligen med vexlande och oregelbunden karaktär.  
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I de skandinaviska länderna ligga, som vi veta, kurorter spridda från och med 
Östersjöns kuster till Vesterhafvet och dess öar, från Norges och Jemtlands 
fjällbygder ned till de danska öarne, representerande de skiljaktligaste 
klimattyper. Till de kraftigt stimulerande och toniserande kan man räkna de 
ytte hafsorterna med stark och kraftig ventilation jemn temperatur och måttlig 
fuktighet, vidare högt och fritt belägna orter på slättlandet med större 

 
*) Liksom ventilationens (luftvexlingens) i ett rum beror på luftens rörelse derinne så beror en 
orts luftvexling (”den klimatiska ventilationen”) på luftens rörelse, som framkallas genom 
vinden och värme-vexlingen, desto mera verkar den afkylande på vår kropp och kallas då 
”stark”. 

 
Värmevexlingar och hastigare luftomsättning och högfjälls-sanatorierna med 
låg temperatur, stora vexlingar, betydande torrhet, men ringa 
ventilationsströmning. Till mildt toniserande räknas kustsanatorier med 
skyddadt läge och mindre högt belägna bergskurorter och mindre högt belägna 
kurorter. Såsom lysande och skonade kunna räknas skogssanatorier och 
brunnsorter med torrt och skyddadt läge och måttlighet löfskogsvegetation; 
äfven hafsbad med skyddadt läge mot söder, högre klippstränder och rikare 
växtlighet. Ett mera oberäkneligt och variabelt klimat ega vanligen kurorter 
belägna i lågländta trakter, i öppna fuktiga dalgångar, i närheten af större 
insjöar och med alltför yppig vegetation. 

 
Detta må betraktas blott såsom en antydan om, huru denna fråga skulle kunna 
behandlas. Såsom exempel, huru de vigtigaste klimatförhållandena kunna vexla 
inom våra olika områden må anföras några medeltal för sommaren enligt 
tillförlitliga iakttagelser. Luftens rörelse vexlar på olika orter mellan knappt ½ 
och 8 á 10 meter i sekunden dess värmevexling under dagens lopp mellan 2° 
och 6° á 7° C., och vid omkast af vinden sjunker värmen på en ort 1° á 2°, på 
en annan 6° á 7°. Luftens fuktighet (vid middagen) är på ett ställe 7 millim. 
(=gram vatten på kub.-metern) mot 14 millim., eller dess relativa fuktighet 55 
% mot 75 %. Den starkaste luftströmningen råder på Nordsjökusterna, den 
ringaste på högfjällen, den största dagliga värmevexlingen inträffar på fjällen 
och slätterna inuti landet den minsta på hafvet och vid klipprika hafsstränder; 
den högsta fuktigheten i rikt bevuxna däldlandskap, den högsta på de höga 
fjällen och högländt slätt.” (Lysekils Tidning, 1891-07-18/KJ) 

 
1891-07-18 ”Till komiterade för Lysekils badsällskap sommaren 1891 har vid val i 

lördags utsetts: doktorinnan Köster och fru Emma Aaron från Göteborg; 
rektorskan Bergman från Venersborg; fröken Klefberg från Stockholm, fröken 
Lothigius från Venersborg, professor Geijer, häradsh. Kinnander, kapten 
Oxehufvud, löjtnant Myrin och ingeniör Lundberg.” (Lysekils Tidning, 1891-07-
18/KJ) 
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1891-07-18 ”Bal, var igår arrangerad i societetssalongen till förmån för det omtyckta 

Masoputska musik-kapellet.” (Lysekils Tidning, 1891-07-18/KJ) 
 
1891-07-18 ”Konserten i söndags. Arvid Ödman, Salomon Schmidt och Axel Rundbergs 

konsert i societetssalongen gick af stapeln inför en talrik och entusiasmerad 
publik. Så som extranummer utom programmet gaf herr Schmidt portervisan ur 
operan ”Martha” samt Arvid Ödman ”Klang för en dag”, som tillvann sig de 
lifligaste applåder.” (Lysekils Tidning, 1891-07-18/KJ) 

 
1891-07-18 ”Morgonbön hålles hvarje söckendag i härvarande societetssalong kl. 8,45.” 

(Lysekils Tidning, 1891-07-18/KJ) 
 
1891-07-18 ”Omkring 500 badgäster är nu inskrifna vid härvarande kuranstalt. Resande, 

som besökt andra badorter å vestkusten påstå, att det är endast i Lysekil man 
ser något folk; å andra liknande platser ser det ganska tom och ödsligt ut.” 
(Lysekils Tidning, 1891-07-18/KJ) 

 
1891-07-18 ”Bansviks badhus öppnades första dagarne af juli för allmänt begagnande. 

Badläkare är såsom förut d:r Per Fredrik Landelius.” (Lysekils Tidning, 1891-07-
18/KJ) 

 
1891-07-18 ”Professor Curmans familj inträffade här i förra veckan. Professorn sjelf, lär 

icke vara att förvänta förr än omkring 20 juli då han afslutat en rekreationsresa, 
i sin gamla hembygd Dalarna.” (Lysekils Tidning, 1891-07-18/KJ) 

 
1891-07-18 ”Rikstelefonen kommer med all sannolikhet hit i augusti. Detta blir antagligen 

ett kärkommet arrangement för den mängd affärsmän, som här vistas under 
sommarmånaderna. De kunna härmedels lika bra som hemma öfvervaka sina 
angelägenheter, åtminstone i sina hufvuddrag.” (Lysekils Tidning, 1891-07-18/KJ) 

 
1891-07-18 “Calarian light opical stereoticon. Föreställning eger rum I morgon afton kl. 

8.15 efter nytt program. Äfven förekommer kort- och trolleri-konster.” (Lysekils 
Tidning, 1891-07-18/KJ) 

 



  
Nyhetsbrev 29 20220421.doc 64 

 

 
 
1891-07-18 ”Till i morgon har härvarande badsällskap arrangerat en utflykt till det 

natursköna herresätet Åby. Musik medföljer. Kaffe och andra förfriskningar 
bjudas. Omkring etthundra personer beräknas kunna medfölja.” (Lysekils 
Tidning, 1891-07-18/PS) 

 
1891-07-18 ”Lysekils telegrafstation. Under juli månad var antalet afsända telegram 

inländska 884, utländska 456 = 1.340. Ankomna d:o inländska 746, utländska 
349 = 1.095. Portoinkomst 1.036 kr 45 öre. Dessutom 1.000 telefonsamtal och 
67 meddelanden.” (Lysekils Tidning, 1891-07-18/KJ) 

 
1891-07-18 ”Anmälda badgäster Lysekil. 

Korrespondenten Rud. Johansson, Uddevalla, 
Bankdirektören G. Gihl, Stockholm, 
Fru M. Gibson och 
Fröken M. Gibson, Jonsered, 
Disponenten J. Forser, Norrköping, 
Fil. d:r Valfrid Vasenius, Helsingfors, 
Fru C. Meyer, Rånnum, 
Fröken Sigrid Flach, Prinshagen, 
Löjtnant C. Myrin, Vermland, 
Hafmarskalk V. Åkerheilm med son, Nerike, 
Fru S. Renström med dotter, Vermland, 
Apotekaren Sigurd Brander och  
Fru Lilli Brander, Vasa, Finland, 
Herr E. Saul, 
Fröknarne A. E. och T. Saul, 
H. Livijn och  
Friherre V. Falkenberg, Stockholm, 
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Stadsfiskalen Johan Holtén, Nyköping, 
Fröken Gunhild Liljenrot, Stockholm, 
v. häradshöfdingen Berndt Hasselrot, Jönköping, 
salteriidkaren J. A. Andersson, Smögen, 
fru G. Ekström och 
fröken Hilma Ekström, Floda,  
fröknarne Agnes och Calla Branting, 
agnes Lundgren, Stockholm, 
grefvinnan Betty von Seth, Jönköping, 
köpmannen Rob. Lindhult, 
fru Frederique Lindhult, 
kassören Karl Hertzell, Stockholm, 
s. m. kandidaten Gustaf Lennmark, Göteborg, 
kapten Lothigins och 
fabrikören Axel Carlsson med familj, Venersborg, 
fruarne Alma Hammar och 
Henrietta Rehn, Falköping, 
Fröknarne H. Rinman, 
E. Westöö, Upsala, 
Herrar Axel Richter, 
M. Engeström, 
Disponenten E. Heiner 
Fabriksidkaren C. G. Kochum, Malmö, 
Länsmannen Bäckman, Kalmar, 
Häradshöfdingen G. Richter, 
Herrar C. A. Bohlin, 
Linus Bohlin, Venersborg, 
Kamrer O. Högberg med dotter, Vadstena, 
Herr C. A. Arnheim, 
Stationsinspektoren C. G. Hellström med fru,  
Fröken Thyra Ericksson, Stockholm, 
Fröknarne S. L. och E. Printzensköld, Örebro, 
Fru S. Lindberg, 
Fröken Selma Lindberg, Göteborg, 
Köpmannen John Lindberg, Sevilla, 
Kaptenen P. Ekman, 
Herrar Gustaf och August Mankell, Göteborg, 
Fröken Signe Richter, Venersborg, 
Majoren C. J. Knös med son Stockholm, 
Ingeniören C. Vallström, 
Fröknarne Hilma och Alma Strand, Trollhättan,  
D:r Axel Söderblom med fru, Göteborg, 
Fröken Eva Jonsson, Mellerud, 
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Stadsingeniören C. T. Virgin, Eskilstuna, 
Fröken Andrea Ström, Lund, 
Doktor O. Håkansson med fru, Stockholm, 
Enkefru Sara Chytraeus, Kuserud, 
Fru Amelie Lindedahl och 
Jungfrun Augusta Johansson, Borås, 
Fröken Hilma Ahlfors, Uddevalla, 
Räntmästaren C. A. Tengbom med fru och dotter, Mariestad, 
Grosshandlaren Joh. Bergfors med familj, Ramsele, 
Herr L. Ström, Norrköping, 
Jägmästaren O. Kopp, 
Fru Therese Kopp, Stockholm, 
Handlanden Aug, Österlund, Håkantorp, 
Fröken Hulda Rydberg, Uddevalla, 
Fröken Elsie Holmström, Göteborg, 
Herr Georg Öman, Örebro, 
Kontraktsprosten P. T. Jerdin med fru, Vermland, 
Fil. stud. Daniel Olsson, Upsala, 
Herr Julius Gummelius, Örebro, 
Herr E. R. Ljungqvist, Göteborg, 
Doktor O. Söderén med familj, Arboga, 
Fröken A. Gibson, Jonsered, 
Herr Th. Christensson med fru, Upsala, 
Fil. dr. Fredrik Vretman, Stockholm, 
Handlanden W. Axelin, Vasa, 
Handlanden J. M. Håkansson, Wexiö, 
Ingeniören Harald Asplund med familj, Stockholm, 
Fru Mühlenbock med dotter, Göteborg, 
Fröken Helga von Bahr, Upsala, 
Konsul V. E. Mollén med fru, Lysekil, 
Landtbrukaren J. Vennersten, Vestergötland, 
Fröken Olga Lindhult, Stockholm, 
Till 15 juli anmälda 475.” 

  (Lysekils Tidning, 1891-07-18/KJ) 
 
1891-07-25 BOHUSLÄNINGEN 

Skoarbetarstrejken i Lysekil. De strejkande arbetarne hafva idag erhållit 
afsked. Extra polisbevakning är tillsatt. (Bohusläningen, 1891-07-25/KJ) 

 
1891-07-25 LYSEKILS TIDNING N:o 4. 
 
1891-07-25 ”W. LÖFGRENS FILIAL, Lysekil, Färgaregatan 1, rekommenderar sig med 

allt som tillhörer en välförsedd Bok- Musik- och Pappershandel. Fotografier, 
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Fotografialbum, Lådor & Ramar, Stafflier, Fotografiställ, Frimärks- och 
Bokmärkes-Album, Poesi- & Rit-Album, Skrif- & Musik-Portföljer, Taflor, 
Hyllor, Vaser, Toilett- & Cigarraskfat, Termometrar, Hängmattor, Spelkort, 
Spelmarker, Spelmarks-Lådor, Sällskapsspel, Gratulations- & Blomsterkort, 
Minnesböcker, m. m.” (Lysekils Tidning, 1891-07-25/KJ) 

 
1891-07-25 ”Anmälda badgäster. Lysekil. 

Fabriksidkaren M. Lundberg, Borås, 
Trafikassistenten Axel Brandberg med fru, Kristinehamn, 
Tandläkaren G. Modin, Falun, 
Utskänkningsförestånd. A. Jonsson, Venersborg, 
Löjtnant Munk med fru, Upland, 
Fru Fanny Dahlberg, 
Fröken Gerda Blackstadius och  
Bankir Geber, Stockholm, 
Fröken Selma Lundberg, Borås, 
Fru Hanna Noraeus, Stockholm, 
Jungfrun Sofia Johansson, Mariestad, 
Skorstensfejarmästare J. M. Johansson, 
Löjtnant V. Hollender, Göteborg, 
Fröknarne E. Stålhammar, Stockholm, 
M. Schiller, Borås, 
Augusta Stadig, Lundsbrunn, 
A. Lundgren, Karlskrona, 
f. d. bibliotikarien A. Lichterberg, Göteborg, 
protokollsekreteraren H. Zethelius,  
löjtnant A. Rudling, Stockholm, 
fröken B. Rudling, Linköping, 
stationsskrifvaren Oscar Sjödin, Lund, 
löjtnant Hedengren, 
fil. dokt. Carl Setterberg, 
f. d. kanslisekreteraren J. Meyer med fru,  
hofapotekaren Vilhelm Sebardt, Stockholm, 
köpman Ernst Lundberg, 
fröken Hildegard Lundberg, Vara, 
herr Pontus Lundberg, Göteborg, 
konsul J. L. Scherini, 
fröken Ellen Scherini, 
herr Knut Hessel med fru, Norrköping, 
lektor Erik Lundberg, Stockholm, 
grosshandlarne Albin Hellstedt, Eskilstuna, 
Alb. Redtz, Stockholm, 
Landshöfd. De la Gardie, Kristianstad, 
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Assessor Erik von Otter, Stockholm, 
Kronolänsmannen R. Lindeberg, Eskilstuna,  
Rådman Herman Freese med fru, Norrköping, 
Löjtnant A. Schubert, Söderköping, 
Fru Jenny Norén, 
Elfrida Norén, Karlstad, 
Kassör E. Vedin, 
Grosshandl. Gust. Söderman, Sundsvall, 
Kyparen Alfr. Eriksson, Vesterås, 
Fröknarne Lennmalm och 
Maria Delander, Kungelf, 
Landskamreraren V. Billmansson, Göteborg, 
Friherre D. Stierncrona, Brunskog, 
Fröken Amelie Schmiterlöv, Venersborg, 
Overrettssagförer T. Heidenreich, Kristiania, 
Handl. Oscar Nilsson, Östergötland, 
Styrman Carl Robert André, Göteborg, 
Grosshandl. C. Thorngren, Lidköping,  
Fabrikör Gustaf Håkansson, Viskafors, 
f. d. löjtnanten Ernst F. Fick med fru, Sköfde, 
jur. kand. Anders Rehnström och 
herr Hugo Renström, Vermland, 
herr A. H. Beijer, Bohuslän, 
pastor Carl Hasselberg, Östersund, 
doktor Bernhard Haij, Vexiö, 
fröknarne H. G. och S Zackrisson, 
A. Hanngren, Vestergötland, 
Häradshöfd. Gyllenbåge med fru, Södermanland, 
Fröknarne Elisabeth, Marianne och Gerda Gyllenbåga,  
Grosshandl. Magnusson, 
Fröknarne Sigrid och Edith Magnusson,  
Agnes Görges, Stockholm, 
Ingeniör Axel Pihlgren, Malmö, 
Kamreraren vid flottan, J. E. Lagerholm, Karlskrona, 
Herr H. Hambn, Stockholm, 
Slagtaremästare C. Brattström, Vermland, 
Fröken Hildur Vestberg, Jönköping, 
Ingeniör Oscar Nycander, Stockholm, 
Läroverksadjunkten C. O. Högmark, Halmstad, 
Apotekare C. Leth med fru, Trollhättan,  
Herr N. Richert, Stockholm, 
Major F. af Klercker, Kristianstad, 
Fru Hilma Berggren och 
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Fröken Hildur Berggren, Uddevalla, 
Syssloman Vikblad med fru, Linköping, 
Förste stationsskrifvaren C. T. Åberg, Bollnäs, 
Ingeniör Gustaf Sernander, Örebro, 
Arkivarien C. V. Bergman, Stockholm, 
Statsrådet A. Strålman med fru, S:t Petersburg, 
Herr Alb. R. Andersson, Tidan, 
Fru Agathe Palander med familj, belkinge, 
Auditören Mauriyz Lindberg, Göteborg, 
Hofrättsnotarien Hans Joachimsson,  
Jur. stud. Axel Norbeck, Linköping, 
Herr A. Vernbom med fru, Venersborg,  
fröken M. Richert, Stockholm, 
jägmäst. K. Malmgren, Åsele, 
ingeniör C. A. Lindwall, 
boktryckaren Fr. Nyholm, 
studerandena Harald och Alrik Nyholm, Stockholm, 
herr E. Elnger med familj, Alingsås, 
jungfrun Emma Andersson, Gullholmen, 
snickaren Niklas Mattsson, Krogerö, 
herr A. Pettersson, Stockholm, 
handl. J. Andersson, Vestergötland, 
fru Ottilia Hörman, Lysekil, 
provinsialläkaren C. Liljemark med fru,  
fröken Flodin, Dalarne, 
fru E. Borström, Lysekil, 
madam Anna Maria Larsdotter, Askum, 
fröknarne Mathilda och Olivia Henning, Vadstena, 
landtbrukarne Karl Andersson, Trollhättan, 
Abraham Persson, Tunhem, 
Herr Karl Hörman, Lysekil, 
Kommendörkapten Olof Norrbohm, Stockholm, 
Landtbr. Olle Olsson, Svenneby, 
Jungfrun Anna Berg, Lysekil, 
Kapten Lorentz Pettersson, Göteborg, 
Herr Carlsten, Hedemora, 
Fru Catharina Pik, Lysekil, 
Lantbruk. Pettersson med fru, Trollhättan, 
Jungfruarna Ottilia Olsdotter, Askum, 
Emilia Mattsson, Lysekil, 
Landtbr. Jakob Mattsson, Brastad, 
Fru Sofie Olsson,  
Fröken Anna Olsson, Foss, 
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Madam Fredrika Johansson, Malmön, 
Herr Joh. Jansson med familj, Kristinehamn, 
Madam Gustafwa Tillroth, Malmön, 
Landtrbr. Johannes Andersson, Dalsland, 
Majoren C. Theorin, 
Jur. stud. C. G. Theorin, Jönköping, 
C. Lind med familj, Kristinehamn, 
Fru Edit Sjöberg, 
Fröken Astrid Bäfverfelt, Venersborg, 
Landtbr. Anders Carlsson, Vermland, 
Herr Anders Pettersson, Södermanland, 
Landtbr. Edvard Kristiansson, Askum, 
Fröknarne Alma Olsson, Orust, 
Augusta Samuelsson, Berfendal, 
Fru Charlotta Jonsson med son och dotter, Kristinehamn, 
Jungfru Julia Josefsdotter, Hällen, 
Fruarne Karolina Gustafsson, Göteborg, 
Bernhardina Persdotter, Askum, 
Josefina Andreasdotter, Bohuslän, 
Konsulinnan M. S. Mollén, 
Fröknarne Annie och Florence Mollén, 
Samt stud. B. J. Mollén, Göteborg, 
Herr S. Eriksson, Ulricehamn, 
Selma Olsson, Brastad, 
Fru Augusta Andersson med son, Östergötland, 
Herr Ernst W. Huss, Dalarne, 
Fröken L. Natt och Dag, Dalsland, 
Fru Sofia Wahlin, Jönköping, 
Fröknarne Adolfine Eriksson, Venersborg, 
Anna Landelius, Östergötland, 
Lundqvist, Venersborg, 
Alma Sanne, Morlanda, 
Maria Sanne samt 
Fru Sophia Olsson, Lysekil,  
Disponenten Karl Landelius, Stockholm, 
G. Johansson, Bohuslän, 
Fröken Wessman, Uddewalla, 
Herr August Andersson, Dalsland, 
Fruarne Anna Åsberg, Göteborg, 
Josefina Hansson, Lysekil,  
herr Claës Larsson, Örebro, 
järnvägstjänstemannen Palmqvist, Stockholm, 
Fröken Maria Andersson, Grästorp, 
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Fruarne von Proschwitz, Dalsland, 
Jenny Abrahamsson, Falköping, 
Anders Petter Carlsson, Skaraborgs län, 
Aug. Möller, 
F. H. Fredriksson, 
Karin Möller, 
Postmästaren Gustaf Rydeberg, Grästorp, 
Lotsförmannen Emilius Hörman, Lysekil, 
Fru Britta Kristina Andersson, 
Marie Louise Andersson, Göteborg, 
Fröken Åkerman, Lysekil, 
Fru Ida Söderlund, Öland, 
Jungfrun Charlotta Johansson,  
Siri von Hulting, Venersborg, 
Fiskaren Elias Eriksson, Smögen, 
Kapten Julius Backman, Lysekil, 
Urmakaren Albert Olsson, Brastad, 
Förste stationsskrifvaren Alg. Broberg, Sundsvall, 
Herr Axel Eriksson, Nerike, 
Handlarna P. Gärdin, Brunflo, 
E. Semdin, Hallen, 
Fröken Alma Gerle, Göteborg, 
Läroverksadjunkt C. A. Holmström, Vadstena, 
Fiskaren Herman Johansson, Malmön, 
Lantbruk. M. Jonsson, 
Fru Katarina Forsberg, Norrland, 
Fru Laura Lycke, Lysekil, 
Pigan Gustafva Larsdotter, Qville, 
Herr Carl Olsson, Lysekil, 
Sara Andersson, Munkedal,  
Sofia Olsson, Smögen, 
Bokhållaren L. J. Holmgren, 
Herr Mattsson med fru och  
Valborg Mattsson, Grästorp, 
Fru Erika Olsson, Göteborg, 
Landtbr. Anders Persson, Dalsland, 
Fabrikören Otto Th. Cederqvist, Linköping, 
Skolläraren B. Jonsson, Östergötland, 
Till och med 22 juli anmälda 722.” 
(Lysekils Tidning, 1891-07-25/KJ) 

 
1891-07-25 ”Svenska frälsningsarméns” expeditionsfartyg ”Vestalen” ankrade förra 

lördags afton på redden utanför Lysekil. under söndagen höllos tvänne möten, 
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ett kl. 3, ett annat kl. 8 i den rymliga och väl ventilerade lokal Rinkenäsbergen 
erbjödo. Officerare och befäl hade en mönstergill hållning och klädsamma 
uniformer. Synnerligen näpen var lilla kaptenskan, äfven hon i fullständig 
sjömanshabit med blankskinnsöfverdrag på halsen. De talade så vackert om att 
Lysekilsborna behöfde omvända sig m. m. men hvarken kyrkrådet eller presten 
tyckte att detta behöfdes, ty här vore allt väl beställdt. ”Kaptenen” lofvade 
emellertid att hon vid sin krigarära, snart skulle komma igen och upprätta en 
kår på platsen. 

 
Uppträdena voro denna gång ovanligt sansade och hyggliga – det hela tog sig 
mera ut som ett litet lifvadt folknöje, än ett fanatiskt väckelsemöte. 

 
Frälsningsarméns verksamhet måtte hafva något berättigadt med sig då den 
öfver allt vinner terräng och redan uppnått sådana jättelika dimensioner.” 
(Lysekils Tidning, 1891-07-25/KJ) 

 
1891-07-30 August Efraim Lysells toffelfabrik i Lysekil exponerar vid utställningen i 

Göteborg trätofflor af olika storlekar och synnerligt prydligt utseende. Särskilt 
märkas ett par skor med träbottnar, om hvilka man har svårt för att tro det de 
äro annat än vanliga läderskor. De äro halfsulade med vanliga sulor; en del af 
ofvanlädret är af tyg, skrifver Göteborgsposten. (BN 1891-07-30/KJ) 

 
1891-07-30 Annons. Bleckslagare och Maskinist. En nykter, arbetsam stadgad man med 

god färdighet uti Bleckslageri, hufvudsakligast anjoviskärl, samt vid tillfällen 
pålitlig i att sköta och vårda maskinen å en mindre ångslup finnes plats ledig att 
tillträda genast eller senare. Adress C.O. Poste restante, Lysekil. (BN 1891-07-
30/KJ) 

 
1891-08-01 Huset n:o 8, Färgaregatan i Lysekil, innehållande jemte gårdsbyggnaden 10 

rum och 4 kök samt brygghus, mangelbod och andra nödiga uthus, allt i godt 
skick, tillsammans assurerat i 10.000 kronor, säljes billigt under hand om snar 
uppgörelse sker. Närmare meddelar undertecknad. Lysekil i juli 1891. Lars 
Ödman. (BN 1891-08-01/KJ) [Anm: Dagens adress är Färgaregatan 9.] 

 
1891-08-01 LYSEKILS TIDNING N:o 5. 
 
1891-08-01 ”Anmälda badgäster. Lysekil. 

Assuranstjänstemannen P. Lagerlöf, Malmö, 
Kyrkoherden E. V. Björen, Ånimskog, 
Järnvägstjänstemannen Fredrik Dahlgren, 
Postmästaren S. Rubensson med familj, 
Teknologen Harald Funch, Stockholm, 
Fru B. Johansson och 
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Stud. Gunnar Johansson, Stora Mellby, 
Fröknarne Gertrud Anffort, Göteborg, 
Hanna Wallin, Falun, 
Alma Blomberg, Lilla Lagmansholm, 
Uppbördskommissarien C. Barkander med familj, Stockholm, 
Bokhåll. S, Svensson, Malmköping, 
Komm.-kapt. Otto Lindbom, Stockholm, 
Grosshandl. James Lundgren, Göteborg, 
Banktjenstemannen H. Gihl, Stockholm, 
Grosshandl. Rasmusson med syster, Bourdaux, 
Kronofogden A. Hugosson, Vara, 
Landtbr. V. Rydberg, Lidköping, 
Teknologen Nils Holmberg, Karlstad, 
Fru Hilma Larsson och Gertrud Larsson, Amerika, 
v. häradshöfd. T. Rudling, 
fru S. Pettersson med dotter, Stockholm,  
v. häradshöfd. I. Cederschiöld, Skara, 
landtbr. Svensson, Dalsland, 
jungfrun Larsson, Göteborg, 
grosshandl. Olaus Olsson, 
fru Anna Olsson, 
fröken Hulda Olsson, 
stud. Axel Olson, Stockholm, 
doc. F. A. Johansson, Lund, 
disponenten C. M. Hjersing, Östergötland, 
apotekaren J. Borgström med fru, Karlskrona, 
dokt. G. Lindgren, Stockholm, 
handlandena Olof Lindskog, Herjedalen,  
ludvig Kjellman, Norrköping, 
stud. Sven Kjellman, Nerike, 
handl. G. O. Sumelius, Tammerfors, 
doc. Carl von Bonsdorff, Helsingfors, 
fröknarne Sara Eriksson, Venersborg, 
hedvig och Elvine Lindberg, Göteborg, 
frih. B. Leijonhufvud, Södermanland, 
sekr. L. R. Lindbohm med fru och dotter, 
herr A. R. Vallgren med fru, Stockholm, 
juris stud. R. Wallgren, Upsala, 
apotekaren H. Tillander, Stockholm, 
fru Fanny Kochen, Boxholm, 
grosshandl. Artur Lindén, Stockholm, 
baron Th. Alex. Funch. 
Fröknarne L. och T. Funch. 
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Agnes Sjögren, Östergötland, 
Grosshandl. Philip Haij, Göteborg, 
Fröknarna Anna och Louise Sjöbeck, Jerle, 
Apotekaren K. H. Rydberg, 
Fröknarne Ellen och Linnéa Rydberg, Vexiö, 
G. och A. Nordvall, Lysekil, 
Hustrun Annette Andersson, Skredsvik, 
Rådmannen Albert Carlsson med fru, Venersborg, 
Prostinnan L. Scherini och  
fröken Anna Scherini, Östra Husby.” 
(Lysekils Tidning, 1891-08-01/KJ) 

 
1891-08-01 ”Konung Oskar embarkerade vid 6-tiden å ”Drott” från Strömstad på 

onsdagen. Klockan ½1 ankrade chefsfartyget på Gullmarsfjorden omgifvet af 
otaliga segelbåtar, hvilka redan utanför ”Stångehufvud” varit ute för att 
välkomna den höge gästen. Vid inlöpandet gafs salut från härvarande 
badhusbatteri. Konungen helsade gladt de uppvaktande segelbåtarne. 

 
Köpingen hade iklädt sig festskrud med flaggor öfverallt å husen. Klockan ½4 
gick hans majestät i land för att bada, hvarvid badsällskapet och åtskilliga af 
köpingens mera framstående män mottogo honom. En praktfull blombukett 
öfverlemnades från badsällskapets damer. 

 
På aftonen klockan 8 behagade hans majestät infinna sig i societetssalongen, 
der hervarande badsocietet talrikt församlat sig. Sedan fru Pyk-Newson 
föredragit några anslående sångstycken och fröken fredberg från 
”Dramatiskan” deklamerat Anna Maria Lenngrens ”Porträttena” bjödo 
damerna kungen på förfriskningar. Hans majestät var vid det briljantaste lynne 
och underhöll sig, vänligt samspråkande med åtskilliga af societetens damer 
och herrar. 

 
Dansen började emellertid och tråddes med lif och lust. Sång och musik 
omvexlade. Slutligen deltogo alla med schwung i folksången, hvarefter hans 
majestät tog afsked och begaf sig åter ombord. 

 
I torsdags företogs en fisketur. På aftonen lät ”Drott” sitt elektriska ljus lysa för 
människorna i Lysekil, hvarvid äfven dessa å sin sida sökte göra sig bemärkta 
genom eklärering af samtlige sina segelbåtar. Med andra ord: en venetiansk 
fest å sjön med kulörta lyktor och bengaliska eldar hade på aftonen arrangerats. 

 
Ingen tänker på annat än kungen. Damerna svärma i synnerhet för 
högstdensamme. Den kunna de ha rätt, ty ståtligare och noblare monark kan 
man få leta efter. Entusiasmen var och under detta besöka som alltid allmän. 
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* 

Torsdags afton rådde den festligaste stämning nere vid badanstalten. Badhuset, 
societetsbyggnaden, restauranten samt åtskilliga villor vore eklärerade. 
Badsällskapets alla segelbåtar i full ljusskrud voro ute och defilerade förbi 
”Drott”, hvarifrån tvänne elektriska solar utsände sitt magiska skimmer öfver 
den ståtliga regattan, den spegelklara sjön, byggnader och klippor samt en 
talrik åskådareskara. Musikens toner ljödo effektfullt i den stilla aftonstunden. 
Bedöfvande hurrarop, viftningar med näsdukar och lyktor, bengaliska eldar, 
raketer och vatten-fyrverkeri, de elektriska glödlampornas vexlande blänk-ljus, 
konungens vinnande sätt, hvarigenom högst densamme gaf sitt välbehag 
tillkänna – allt förenade sig att åt denna venetianska fest gifva ett särdeles 
behagligt intryck och hos deltagarne såväl som åskådare qvarlemna ett 
oförgätligt minne. Omkring klockan ½11 var det hela slut, men ännu flanerade 
åskådarne omkringi spridda grupper, hafvande svårt att skiljas från den vackra 
anblicken. 

* 
I dag kl. 8 afgår chefsfartyget på en tur inåt Gullmarn. Konungen ämnar bland 
andra ställen bese det natursköna Torreby, tillhörigt grosshandlaren Sörensen. 

 
Mellan kl. 12-2 är ”Drott” åter här varefter resan anträdes söderut, antagligen 
till Marstrand.” (Lysekils Tidning, 1891-08-01/KJ) 

 
1891-08-01 ”Badsällskapets sedvanliga bazar egde rum i går afton, denne gång under 

namn af sommarfest o parken. Kommitterade hade gjort sitt bästa för att göra 
denna fest så anslående och programmet så rikhaltigt som möjligt. 

 
I parken (central-parken) hade uppsats fyra stånd hvari kommers gjordes med 
blommor, läskedrycker och frukt, punsch och likörer, kaffe med och utan dopp, 
fotografiska bilder m. m. Äfven var anordnad en dansbana och – grand 
attraction – en skönhetstäflan för damer. 

 
Vidare fanns der ett vaxkabinett, ett anonymt postkontor, positiv med apa o. s. 
v. Många ”gubbar” hade man låtit upp på väggarna, föreställande åtskilliga af 
ortens och badsällskapets gladare gossar. 

 
Sist omsider teatern i societetssalongen hvarvid gafs ett enaktsstycke af okänd 
författare. 

 
Fru Pyk-Newson skulle sjunga. Mycket roligt – vädret strålade och varmt. 

 Riktigt Kungaväder!” (Lysekils Tidning, 1891-08-01/KJ) 
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1891-08-01 ”Heriginnan Cajanello alias författarinnan Edgren-Leffler, med gemål har 
slagit ner sina bopålar för sommaren i Lysekil.” (Lysekils Tidning, 1891-08-01/KJ) 

 
1891-08-01 ”Kyrkan i Lysekil erbjuder till sitt yttre eller inre intet särskildt sevärdt, men 

inom sig hyser hon en dyrbar klenod – den konstnärligt i trä skurna 
predikstolen med sin sakristi-inhängnad, skrifwer en meddelare till Nerikes 
Allehanda. Inom olika partier framställas, ytterst fint skurna, taflor ur bibeln, 
bilder af apostlar m. m. Konstverket är naturligtvis stulet, eller hvad man vill 
kalla det från Tyskland under 30-åriga kriget och har tillhört tyska kyrkan i 
Göteborg efter hvars brand det köptes till Lysekils kyrka, för hvilken 
predikstolen dock är något för stor. Nu vilja göteborgarne gerna förverfva den 
åter, men lysekilsborna vilja ej släppa konstverket från sig och derpå är ej att 
undra. Altartaflan är en af Vilhelmina Lagerholm väl utförd kopia af Bonvents 
Kristi nedtagande från korset.” (Lysekils Tidning, 1891-08-01/KJ) 

 
1891-08-04 BOHUSLÄNINGEN 

Badgästantalet på Lysekil.  
En brefskrifvare till Dagens nyheter bekräftar att antalet badgäster på Lysekil 
detta år är större än under föregående år. 

 
”Detta torde i främsta rummet kunna tillskrifvas den lyckliga omständigheten 
att väderleken allt hittills varit ovanligt gynnsam, vartill kommer att denna 
badort särskilt utmärker sig för egendomliga lokalförhållanden, som tillåta 
badgästerna att här vistas i lugn och ro, utan att behöfva trängas eller besvära 
hvar andra. 

 
Vid ett besök på badhuskontoret nämnda dag befunnos inskrifvna öfver 800 
verkligt betalande badgäster mot 735 samma dag i fjol, under det att derjemte 
ett betydligt antal främmande besökande komma och fara, af hvilka alldeles 
icke fordras att de skola inskrifva sig, äfven om de vistas här längre tid. 

 
Lysekils rymliga ångbåtsbro anlöpes dagligen af 7 á 8 större passagerareångare 
den ena gruppen lustjakter efter den andra, större eller mindre, ökar lifvet bland 
badsällskapets egen stora segelflotta. (Bohusläningen, 1891-08-04/KJ) 

 
1891-08-08 BOHUSLÄNINGEN 

Drunknad utanför Lysekil. Missionspredikanten Dahlöf bosatt i Lysekil, 
drunknade i natt under segling utanför Trälebergskilen. Storsegelbommen slog 
honom öfverbord. Då tolfårige sonen, som skulle hjälpa till vid manövreringen, 
vände sig om, var fadern försvunnen och syntes ej mer. Detta plötsliga dödsfall 
har väckt stor bestörtning och sorg i synnerhet inom frikyrkliga kretsar. 
(Bohusläningen, 1891-08-04/KJ) 
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1891-08-08 LYSEKILS TIDNING N:o 6. 
 
1891-08-08 ”Inskrifna badgäster. Lysekil. 

OSCAR 
Duca och D:ssa di Cajanello, Neapel, 
Mekanikern Car. V. Zetterström, Ryssland, 
Studeranden Carl Lalin, Göteborg, 
Juveleraren Oscar Vestberg med fru, Sköfde,  
Herr Axel Nordvall, Lysekil, 
Landskamreraren H. Amnens, Mariestad, 
Brukspatron Ludv. Arvidsson med fru, Södermanland, 
Bokhållaren M. Bergson, Karlstad, 
Löjtnanten A. Prytz, Karlskrona, 
Köpmannen Alfred Andersson, Norrköping, 
Fröknarne Sara Bergson, Karlstad, 
Augusta Magnusson, Göteborg, 
Fru Hilda Lindmansson, Stockholm., 
Grosshandlaren Georg Murray, Göteborg, 
Köpmannen Otto Ljungström, Ystad, 
D:o Gustaf Settergren, Borås, 
Lektorn K. F. Rådberg med fru, Venersborg, 
Bankdirektören R. Lundgren med fru, Jönköping, 
Ingeniören B. Holmberg, Munkfors, 
Med. kand. Thor Rothstein, Stockholm, 
Handelsresanden Olof Ahlberg, Malmö, 
Fru Axel Lilliehöök och  
Fröken Karin Lilliehöök, Karlstad, 
Godsegaren E. Åkerlund, Stockholms län, 
Fröken Clara Pettersson med bror, Karlskrona, 
Fru Louise Pyk-Newson,  Helsingborg, 
Herr F. Nordin, Skara,  
Professorerna David Davidsson, 
O. A. Danielsson, Upsala, 
Grosshandlaren L. Klein, Karlstad, 
Fröken Alma Rundberg, Filipstad, 
Regementsläkaren J. L. Hedlund, Mariestad, 
Kassör C. Kasten, Göteborg, 
Fru Gertrud Vidman, Upsala, 
Fabrikör C. R. Karlström,  
Direktör Gustaf Bergström, Stockholm, 
Underlöjtnanten J. A. Sädbom, Kristianstad, 
Kapten Bolivar von Wermstedt, Vexiö, 
Fru Jenny Hammarström och 
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Alma Hammarström, Kristinehamn, 
Herr C. Wassberg med fru, Trollhättan, 
Kassör Frans Pettersson med fru, Venersborg, 
Öfverste E. von der Lanken, 
Fröken A. Norrman, Stockholm, 
Ångbåtskommissionären F. B. Valqvist, Göteborg, 
Grosshandlaren Hj. Backtin, Stockholm, 
Apotekaren A. V. Pettersson, Karlsborg, 
Fru Elin Nycander, 
Fru Mathilda Neuman, Stockholm, 
Doktor L. Grundberg, Venersborg, 
Stadsmäklaren Aug. Vennersten,  
Fröken Riken-Ericson, Norrköping, 
Löjtnanten W. Wretman, 
Godsegaren R. Neumüller med fru, 
Redaktören Fritiof Hellberg, Stockholm, 
v. häradshöfd. Wilh. Modée, 
hypotekskanslisten F. Robert, Wexiö, 
fröken J. Josepson, Göteborg, 
bagaren A. Andersson, Vara, 
handlanden John Carlsson, Vermland, 
skräddaren N. Kalberg, Gillberga, 
kronolänsmannen Ludvig Göthman, Södermanland, 
fröknarna Ida och Hulda Agrell, Venersborg, 
kamrer Aug. Koraen, 
Fröken Signe Koraen, Vexiö, 
Fröknarne Ida Lamm,  
Valborg Hedberg, Stockholm, 
Kammarskrifvaren John Johnsson, Göteborg, 
Hofintendenten G. Rehn,  
Fru O. Rehn, 
Hofrättsnotarien A. Rehn, Stockholm, 
Skolläraren B. Jonsson, Östergötland, 
Lektorn A. M. Pettersson med fru, Upsala, 
Fil. dr. A. Fr. Kjellman, 
Fru Svea Kjellman, Karlstad, 
Skomakaren Adolf Edlund, Venersborg, 
Fru Augusta Larsson, 
Fröken Moell, Nora, 
Landtbrukaren Anders Johansson, Skåne, 
Maria Johansdotter, Vestergötland, 
Herr J. A. Larsson, Vermland, 
Anders Johansson, Qville, 
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Fröken Maria Malmberg, 
Lilly von Goës, Kisa, 
Postexpeditören Sköld, Stockholm, 
Ottilia Berggren, Qville, 
Olena Hansdotter, Svenneby, 
Emma Johansson, Upsala, 
Erka Lindbom, Bohuslän, 
Jur. fil. kand. Erik Therorin, Jönköping, 
Alexander Svensson, Venersborg, 
Kyrkoherden J. E. Jansson, Näsby, 
Landtbrukaren Oskar Myrin, Trollhättan, 
Lotsen August Olsson, Smögen, 
Skepparen Olle Pettersson, Hunnebostrand, 
Landtbrukaren A. J. Andersson, Brastad, 
Fru Hjelmgren, Lysekil, 
Helena Nilsson, 
Andreas Andersson, 
Augusta Svensson, Askum,  
Mathilda Abrahamsdotter, Vestergötland, 
Lina Sohlberg, Bohuslän, 
Kassör Lindin, Södermanland, 
Joh. Andersson, Malmön, 
Fru Josefina Peterson, Uddevalla, 
Emanuel Jacobsson, Qville, 
Inspektor A. E. Sandström, Gefle, 
Banvaktare Magn. Magnusson, Vermland, 
Till 5 aug. anmälda 920.” 
(Lysekils Tidning, 1891-08-08/KJ) 

 
1891-08-08 ”H. m:t Konungen inskref sig under sin närvaro såsom badgäst vid Lysekils 

badanstalter.” (Lysekils Tidning, 1891-08-08/KJ) 
 
1891-08-08 ”Eldsvåda. Natten mellan lördag och söndag utbröt eld i ett mindre boningshus 

i qvarngränd, tillhörigt en madam Bengtsson. Huset nedbrann till grunden. 
Hvarken byggnad eller husgeråd var försäkradt. 

 
Listor för insamlande af medel till understöd åt den fattiga gumman har genom 
omnämnde brand förlorade allt hvad hon egde, äro ute och har man nu 
förhoppning att kunna återförskaffa henne tak öfver hufvudet.” (Lysekils Tidning, 
1891-08-08/KJ) 
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1891-08-08 ”Stockholmsbref. (Till Lysekils Tidning) 
Upprättelse.  Den såsom misstänkt för förfalskning häktade d. d. Frans Nilsson 
har nu blifvit fullständigt frikänd från anklagelsen, frikänd icke i brist af 
bevisning, utan derför att det till fullo konstaterats hans oskuld. 

 
Som man erinrar sig skedde Nilssons häktande just några veckor före den dag, 
då han skulle debutera som sångare på härvarande opera. Han fördes till 
Kristianstad, der han skulle rannsakas och der han nu i flera månader suttit 
fängslad. 

 
Efter sitt slutliga fullständiga frikännande har Nilsson återvänt till 
hufvudstaden. Men hvd ger man då denne svårt förorättade man i upprättelse! 
Herr Nilsson lär vara betänkt på att väcka rekonntionstalan mot den person som 
föranledde hans häktande. Men föga är ju dermed att vinna. Framförallt vinnes 
dermed ingen upprättelse, ingen ersättning för de moraliska lidanden, som 
drabbat den oskyldige. 

 
Herr Nilsson ämnar naturligtvis återknyta de så plötsligt afbrutna 
underhandlingar om ett uppträdande på operan. 

 
Den framgång som – jag är viss derom – han då vinner, må bli hans 
upprättelse!” (Lysekils Tidning, 1891-08-08/KJ) 

 
1891-08-11 BOHUSLÄNINGEN 

Tiggeri försiggår i Lysekil och dess omnejd af de skomakeriarbetare som för 
cirka tre veckor sedan nedlade sitt arbete å herr O. A. Olssons skofabrik. De 
fleste af dessa arbetare hafva hos andra fått anställning; endast några fortsätta 
tiggeriet under uppgift att de strejka. Detta är dock icke förhållandet, ty dessa 
personer hafva för länge sedan fått afsked och annat folk blifvit genast å 
skofabriken intaget. 

 
Vi uppmana derför allmänheten att bevara sina gåfvor åt de nödlidande, ty vi 
kunna intyga att de våra förra kamrater, som nu begynt bettleriet bland 
allmänheten, kunna förtjena 20 till 25 kronor per vecka. Lysekil den 7 Augusti 
1891. Arbetare å Mek. Skofabriken i Lysekil. (Bohusläningen, 1891-08-11/KJ) 

 
1891-08-15 BOHUSLÄNINGEN 

Huset N:r 8 Färgaregatan Lysekil, innehållande jemte gårdsbyggnad 10 rum 
och 4 kök samt brygghus, mangelbod och andra nödiga uthus, allt i godt skick, 
tillsammans assureradt i 10 000 kronor, säljes billigt under hand om snar 
uppgörelse sker. Närmare meddelar undertecknad. Lysekil i Juli 1891- Lars 
Ödman. (Bohusläningen, 1891-08-15/KJ) 
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1891-08-15 LYSEKILS TIDNING N:o 7. 
 
1891-08-15 ”Notable resande. Förre utrikesministern grefve Ehrensvärd gästar för 

närvarande Lysekil, derifrån resan anträdes för att besöka rektor Schiller på 
egendomen Åtorp vid Qvistrum. Statsrådet Groll med fru är äfven på besök 
härstädes.” (Lysekils Tidning, 1891-08-15/KJ) 

 
1891-08-15 ”Frälsningsarméns strids-kutter har man äfven dessa dagar sett förankrad å 

Gullmarn. Två möten hållas hvarje dag. Stor bestörtning och häpenhet råder 
bland schartauanerna. De tro sig med polismakt och våldsamheter kunna fösa 
bort en sådan stormakt som frälsningsarmén. 

 
Men det finns till och med personer som ämna upplåta lokal till samlingsplats 
för dessa möten. Så går det öfverallt der partiförföljelser framträda. Man skapar 
martyrer, och väcker sympatier för de förföljda hos dem, hos hvilka man minst 
kunna befara sådant. 

 
Så länge frälsningsarmén uppträder lugnt och sansat, kunna hvarken verdsliga 
eller andliga myndigheter förhindra dess uppträdande. Ju mer man på ett 
nervöst sätt gör affär af densamma desto mer uppmuntras verksamheter, och 
desto mera drifvas nyfikna att infinna sig till mötena, hvilka för Lysekilsbor 
erbjuda någonting alldeles nytt och lockande.” (Lysekils Tidning, 1891-08-15/KJ) 

 
1891-08-15 ”Nyinrättade apoteket i Lysekil. 

Personliga previlegiet å apoteket söktes vid fatalietidens utgång i fredags af 
apoteksföreståndare Johan Ludvig Lundberg i Lysekil, A. E. Frykholm i 
Strömsholm och Sten Liljedal i Helsingborg samt examinerade apotekarne A. 
J. E. Lekberg i Stockholm, C. G. E. Lönnegren i Ström och Matrérn Lindewall 
i Göteborg.” (Lysekils Tidning, 1891-08-15/KJ) 

 
1891-08-15 ”Till red. Af Lysekils . Tidning! 

Vördsamt anhålles om plats i eder ärade tidning för följande: 
 

Lysekils hafskuranstalt har onekligen alla betingelser för att i all framtid stå i 
främsta ledet af inhemska kurorter. Dess utmärkta läge, präktiga och rätt 
vidsträckta promenader, talrika och i allmänhet goda bostäder samt ej minst 
dess väl serverade bad etc. göra stället nu till en synnerligen angenäm 
tillflyktsort för helso- och rekreationssökande sommargäster. Rivaliteten med 
Marstrand är ofta på tal vestkustvenner emellan och Marstrand är nog bra för 
en nöjeslysten publik, som vill lefva högt annorledes än på bergen med nog står 
Lysekil som kurort framför utan att därtill utesluta nöjena och här 
öfversvämmas badgästerna ej som i Marstrand sker, lördagligen till soaréerna 
af ”hela Göteborg” som då är en mycket pretentiös ”herre på täppan”. 
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Insändaren som för första gången besöker Lysekil som badgäst och blifvit en 
varm vän af platsen, kan som sådan ej underlåta att påpeka ett par af 
vederbörande ej tillräckligt uppmärksammade ”oegentligheter”, hvilkas 
undanröjande säkerligen af badgästerna skulle helsas med bifall. Då, man sitter 
en varm dag i ”skogen” händer ofta att trafiken genom körning i traf på vägen 
alldeles bakom, nedrifver stora dammoln öfver sittande och promenerande. 
Måste körning förekomma å denna väg bör det ske i skridt och vägen vattnas. 
En andra anmärkning är omgående tidningarna i läsrummet och den 
anmärkningen träffar främst badgästerna sjelfva. att man ogeneradt stoppar på 
sig tidningarna och tar hem dem, derom bära de flesta nummer spår genom sitt 
skrynkliga, ja smutsiga utseende. En del lemnas åter om en eller annan dag, 
men en del behållaes som godt pris. Hvad skall man säga om sådant? Och huru 
råda bot? Till en början torde tydligen anslag framhållande det ovärdiga i saken 
och innebärande strängt förbud upprättas inom lokalen. 

 
Ett annat anslag skulle och vara nytta och det vore att å ”trampen” anslå: ”gå 
alltid till venster!” Genom denna enkla anordning skulle man undvika det 
kryssande och stundom knuffande som är oundvikligt då mängden af 
promenerande om aftnarne samlas på denna plats. 

Intresserad sommargäst. 
 (Lysekils Tidning, 1891-08-15/KJ) 
 
1891-08-15 ”Anmälda badgäster. Lysekil. 

Läroverksadjunkt Georg Asplund, Karlstad, 
Revisor N. Ygberg, Stockholm, 
Kronometerfabrikör Aug. Ericson, St. Petersburg, 
Grosshandlaren G. Vallberg, Stockholm, 
Handlanden G. A. Serén,  
Bankdirektör Victor Forselius, Åbo, 
Handlanden J. A. Jonsson, Stockholm, 
Fru Alida Elfverson, 
Fröken Anna Elfverson, Kalmar, 
Fru Hilma Engellau med familj, Stockholm, 
Rektor R. Röding, Gefle, 
Fröken Lotten Örtenblad, Dalsland, 
Apotekaren Oscar Lundberg, Norberg, 
Bryggaren C. G. Bergström med dotter, Tranås, 
Fröken Berta Klein, Karlstad, 
Fru Ida Högstedt,  
Fröken Valborg Högstedt, 
Grosshandlaren Emil Ekelund, Stockholm, 
Herr Ossian Lundqvist, Karlstad, 
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Fröken Augusta Mellgren, Göteborg, 
Kronolänsman Oscar Hellström, Stockholms län, 
Apotekaren Axel Murray, Stockholm, 
Juris. Kand. O. Nyman, Venersborg, 
Grefve J. von Seth, Småland, 
Stationsmästaren F. Sandelin, Myskje, 
Herr R. Liljeroth, Alnarp, 
Handlanden G. Gustafsson,  
Fröken Molly Rothlieb, Stockholm, 
Doktorinnan Hilda Samuelsson, Landskrona, 
Landsfiskalen Aug. Nyhlén, Örebro, 
Kapten A. Gyllenbåge, Sköfde, 
Landskamrer J. Törnebladh, Stockholm, 
Brukspatron Jansson, Upperud, 
Fröken H. Vidmark, Stockholm, 
Herr Vilhelm Flach, Svensksund, 
Fröken A. Ridderstad, 
Fröken Pauline Monnier, 
Jur. stud. Ludvig Storky, 
Kontorschefen H. Asklund, 
Fru Lotten Asklund, 
Godsegaren C. F. Lundström med fru, Stockholm, 
Häradsskrifvaren A. V. Sjöberg med fru, Steninge, 
Köpmannen O. Nilsson, Göteborg, 
Fröken Anna och Olga Gjötberg, Lysekil, 
Hustrurna Nathalia Carlsson och 
Mathilda Engelbrektsson, Högås, 
Till 12 aug anmälda 973.” 
(Lysekils Tidning, 1891-08-15/KJ) 

 
1891-08-18 BOHUSLÄNINGEN 

Postmästaren i Lysekil Johan Albert Jonsson har beviljats tjenstledighet under 
tiden 24 aug – 10 september. Postmästarebefattningen skall uppehållas under 
tiden, enligt generalpoststyrelsens förordnande, af e. o. postexpeditören Hilmer 
Mauritz Hallberg från Uddevalla. (Bohusläningen, 1891-08-18/KJ) 

 
1891-08-22 BOHUSLÄNINGEN 

Lysekils Privatskola börjar Lördagen den 29 Augusti kl. 10 f. m. i kamrer 
Nordströms gård. AND. NORDEMAN. (Bohusläningen, 1891-08-22/KJ) 
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1891-08-22 LYSEKILS TIDNING N:o 8. 
 
1891-08-22 ”Från Konungens senaste visit i Lysekil. Badtidningen ”Marstrand” 

skrifver: 
Det förefaller oss helt naturligt att konungen skall vara här. Vi respektera också 
hans önskan att få vara i fred. 

 
Men se, kommer hans majestät till en annan badort till exempel Lysekil, då blir 
de yra i hufvudet! 
 
Våra fiskargubbar, till och med känna den högresta kungliga gestalten så väl, 
att de lugnt tilltala honom med ”ers majestät”. 
 
Men i Lysekil för 14 dagar sedan lär en fiskargubbe blifvit så alternerad af att 
konungen tilltalte honom, att han rakt inte visste, hvad han skulle kalla honom. 
Till sist fann han på en bra titulatur. Han drog till med: ”salig Kungen!” 
 
Han tyckte, att mer än salig kunde han då inte säga. 
 
Men han lär ha förskaffat högstdensamme ett gott skratt.” (Lysekils Tidning, 1891-
08-22/KJ) 

 
1891-08-22 ”Fest för badbetjeningen. 
 I tisdags hade badbetjeningen sin sedvanliga fest å badhusverandan. Denna fest 

var i allo lyckad. Förfriskningar af alla slag, stor balett, kaffe med dopp m. m. 
De deltagande och de inbjudna voro i lika grad, belåtna med den lifvade 
tillställningen. Intendenten med fru bevistade festen ledde det hela med lif och 
lust.” (Lysekils Tidning, 1891-08-22/KJ) 

 
1891-08-22 ”Det är sista året intendenten d:r Köster såsom styresman bevakar och sköter 

denna badorts intressen. 
 Den framstående befattning d:r Köster i maj erhöll såsom öfwerläkare på 

medicinska afdelningen vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg gör det för 
honom omöjligt att vidare såsom intendent fortsätta ledningen af badbolagets 
angelägenheter. 

 Det var med knapp nöd han denna sommar kunde erhålla permission för 
vistelsen härstädes, en förmån som med största sannolikhet icke mer beviljas.” 
(Lysekils Tidning, 1891-08-22/KJ) 

 
1891-08-22 ”Barnfest i badhusparken. 
 I onsdags hade kommitterade föranstaltat en barnfest i badhusparken med 

kafferep. De unga roade sig af hjertans lust. På aftonen samma dag var 
derstädes en lysande tillställning arrangerad med musik och storartad 
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eklärering. Talrika brokiga lampor bredde sitt festliga sken öfver glada grupper 
af besökande och pokulerande. Men framför allt bidrog den härliga 
månbelysningen och den goda musikens underhållande prestationer att 
framkalla en angenäm stämning.” (Lysekils Tidning, 1891-08-22/KJ) 

 
1891-08-22 ”Sammanträde med badhusbolagets intressenter. 

Hölls 17 augusti. Det beslöts allmänt att till d:r Wide från Stockholm erbjuda 
intendenturen. Det är och, af hvad som försports, mycket sannolikt att d:r W. 
kommer att åtaga sig platsen. 

 
De underhandlingar, som under herr W:s härvaro för någon tid sedan pågingo, 
hafva nu utmynnat i ett gynnsamt resultat, gynnsamt, som man hoppas, både 
för d:r W. och badhusanstalten.” (Lysekils Tidning, 1891-08-22/KJ) 

 
1891-08-22 ”Förste provinsialläkaren Jöns Nilsson har i förra veckan inspekterat 

samtlige apotek, fiskelägen, fiskförädlings- och guanofabriker. Hans utlåtande 
om Lysekils medikamentförsäljning var särdeles gynnsamt och länder 
härvarande innehafvande till all heder. 

 
Visiteringarna bedrifvas i år särdeles grundligt och omfattande. Besöken å 
fiskelägena afse att få utrönt det allmänna helsotillståndet å dessa platser samt 
huruvida behofvet skulle påkalla statens mellankomst för anskaffande af extra 
läkare flerstädes inom länet.” (Lysekils Tidning, 1891-08-22/KJ) 

 
1891-08-22 ”En och annan badgäst börjar packa in för att lemna orten, till och några af 

sjelfva komiterade troppa af, som man kan förstå af saluterna från batteriet 
samt mängden af med blommor uppvaktande afskedstagande herrar och 
damer.” (Lysekils Tidning, 1891-08-22/KJ) 

 
1891-08-22 ”Badhusbolagets ekonomi har under intendenten d:r Kösters ledning gått 

framåt för hvarje år. mängden af besökande badgäster har ökats betydligt, 
hvilket man kan se, då man jemför statistiska uppgifterna för de närmast 
föregående åren. 

 
Antalet serverade bad har äfven ökats – alla tecken, som häntyda på platsens 
utveckling och blomstring såsom badort.” (Lysekils Tidning, 1891-08-22/KJ) 

 
1891-08-22 ”Anmälda badgäster, Lysekil. 

Fröken Aurora Hagelqvist, Borås, 
Landtbr. E. Jönsson, Bokenäs, 
Herr E. Nordlander, Stockholm, 
Fröken Clara Lidell, Motala, 
Prof. E. Ödmansson, 
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Statsrådet W. L. Groll med fru, Stockholm, 
Fru Westman med döttrar, Göteborg, 
Fil. dokt. Alb. Vesterbring, Ultuna, 
Stadsingeniören Ludv. Våhlberg, Upsala, 
Fröken A. Reuterfeldt, 
Feu M. Wåhlstedt och 
Fröken M. Wåhlstedt, Göteborg, 
v. häradshöfd. Erik Bredberg, Stockholm, 
e. o. hofrättsnotarien John Greiff, Göteborg, 
kommersrådet Th. Nordström, Stockholm, 
fru Mathilda Sandin, Åmål, 
landtbr. Filip Hansson, Leråker, 
köpmannen Henry Feyhting, Stockholm, 
herr Sandy Weinberg, Göteborg,  
fröken M. Sandelin, Karlstad, 
köpmannen V. Amnelius, Jemtland, 
f. d. statsrådet Richert med fru, Stockholm, 
läroverkskollega Ludv. Karlsson, Åmål, 
dokt. A. Södermark och  
fru E. Södermark, Borås, 
herr M. Fagerberg, Bro, 
stud. Carl Kindal och  
herr Magnus Kindal, Göteborg, 
köpmannen H. Victorin, Stockholm, 
fröknarne Andrea Jensen, Venersborg, 
Ida Hallenberg, Lysekil, 
Amanda Öhnberg, Vermland, 
Catharina Olsson, Qville samt 
Amalia Andersson, Svenneby, 
Fru Maria Samzelius, Falköping, 
Kaptenen Gustaf Lycke, Lysekil, 
Gustaf Andersson, Foss, 
Guldsmeden Andrén med fru, Bohuslän, 
Skepparen Oscar Broberg, Lysekil, 
Stenarbetaren Anders Persson, Malmön, 
Madam Paulina Lycke, Lysekil, 
Hoh. Fred. Emanuelsson, Munkedal, 
Fruarne Kjellsson och Vallin, 
J. Henriksson, 
Julia Andersson, 
Carloina Pihl och 
Fröken Emilia Andersson, Lysekil, 
Fru Marina Björndal, Bohuslän, 
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Landtbr. August Eriksson och 
Hilda Eriksson, Berfendal,  
Komministern E. Pettersson, Ölmestad.” 
(Lysekils Tidning, 1891-08-22/KJ) 

 
1891 hösten Nikolaus Daniel Diedrich Hugo Köster slutar som badintendent vid Lysekils 

badhusbolag. (SBL, Band 22) 
 
Med. Doktor Anders Gustaf Wide, född 1854-09-17 i Sundsvall, utses till 
intendent vid Lysekils badhusbolag. Anders Wide och hustrun Anna Ruuth, 
född 1856-06-13 i Härnösand, med barn bor i Stockholm. (SB 1890) [Anm: 
Eventuellt utses Anders Wide till intendent redan på våren, se annonsen för Lysekils Havsbad 
1891-06-16.] 

 
1891-08-25 BOHUSLÄNINGEN 

Från Lysekil. 
Bolagsstämma med intressenterna i badhusbolaget hölls måndagen den 17 och 
kommer årsberättelse och en jemförande tablå öfver verksamheten i år och 
föregående år att sedermera inflyta. (Bohusläningen, 1891-08-25/KJ) 

 
1891-08-25 BOHUSLÄNINGEN 

Professor Curman, hvilken invalts i bestyrelsen för det internationella 
läkaremöte, som 27 augusti kommer att ega rum i Stockholm, afreste i tisdags 
från Lysekil. (Bohusläningen, 1891-08-25/KJ) 

 
1891-08-25 BOHUSLÄNINGEN 

Badintendenten å Lysekil, d:r Köster, återreser till Göteborg 8 september. 
(Bohusläningen, 1891-08-25/KJ) 
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1891-08-26 En konservfabrik på Västkusten. 
 Inom utställningens i Göteborg fiskeriavdelning hade man tillfälle göra 

bekantskap med en ny industri, som torde vara förtjänt av ett särskilt 
omnämnande. 

 De utställda föremålen, utgörande huvudsakligast av sill beredda konserver, 
såsom delikatess-sill och matjes-sill i gaffelbitar, Östersjö-sill i pickles-, vin- 
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och tomatsås m.m., förskrev sig ifrån den bekanta firman Gustaf Richter, 
Kunglig Hovleverantör, i Lysekil. 

 
 Affären, som grundades 1888, har redan efter denna korta tiduppnått en 

produktion som gör den till den största inom denna branch, varför i vintras en 
ny tidsenlig och rymlig fabrik måste påbörjas, vilken nu färdigbyggd utgör en 
prydnad för Lysekils köping. 

 
 Lokalen, 40 fot bred och 100 fot lång, som även är avsedd för sillsaltning, är 

centralt belägen vid Lysekils södra hamn samt omfattar tre våningar jämte stor 
gårdsplan och en 240 fot lång brygga, avsedd för lastning och lossning av gods. 

 I fabrikens första våning är det egentliga salteriet beläget, vari all råvara, som 
förbrukas, för tids vinnande införes i små vagnar från de vid bryggan lossande 
båtarna; vidare är kontor, krydd-, salt- och packbodar med mera där inrymda. 

 Andra våningen, avsedd för beredning och inläggning av konserver, upptar de 
därtill nödiga rum, varjämte även upplagsplats för tunnor därstädes är anvisad. 

 Tredje våningen åter är avsedd för förvaring av tomma bleckburkar och 
träkaggar, varjämte även snickarverkstad för iordninggörande av packlådor dit 
är förlagd. 

 
 Fabriken, som vid utställningen i Göteborg tillerkändes silvermedalj, har funnit 

avsättning även utomlanda, så att herr Richter exporterar stora kvantiteter till 
Norge, Danmark, Finland, Ryssland, England, Spanien med flera länder. 

 Denna artikel anses, sedan den för ansjovisberedning erforderliga skarpsillen 
allt mer och mer minskas, bli en farlig konkurrent till ansjovis, helst dessa 
fabrikat är med varandra nästan fullkomligt likställda. (Dagens Nyheter 1891-08-26 
via Rustan Gandvik) 

 
1891-08-27 BOHUSLÄNINGEN 

Gustaf Richters konservfabrik i Lysekil, är nu färdigbyggd och utgör en 
prydnad för Lysekils samhälle. Fabriken tillverkar som kändt hufvudsakligast 
af sill beredda konserver; delikatess- och matjes-sill i gaffelbitar, Östersjö-sill i 
pickles, vin- och tomatsås m. m. Affären grundades 1888. 

 
Lokalen, 40 fot bred och 100 for lång, som äfven är afsedd för sillsaltning, är 
centralt belägen vid Lysekils södra hamn samt omfattar tre våningar jämte stor 
gårdsplan och en 240 fot lång brygga, afsedd för lastning och lossning af gods. 

 
I fabrikens första våning är det egentliga salteriet beläget, hvari all råvara, som 
förbrukas för tids vinnande införes i små vagnar från de vid bryggan lossande 
båtarne, vidare äro kontor, krydd – salt – och packbodar, m. m. der inrymda. 
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Andra våningen, afsedda för beredning af konserver, upptager de dertill nödiga 
rum, hvarjämte äfven upplagsplats för tunnor derstädes är anvisad. 

 
Tredje våningen åter är afsedd för förvaring af tomma bleckburkar och 
träkaggar, hvarjemte äfven snickarverkstad för iordninggörande af packlådor 
dit är förlagd. 

 
Fabriken, som vid utställningen i Göteborg tillerkänts silfvermedalj, har funnit 
afsättning äfven utomlands, så att herr Richter exporterar stora qvantiteter till 
Norge, Danmark, Finland, Ryssland, England, Spanien m. fl. länder. 

 
Denna artikel torde numera, sedan den för ansjovisberedning erforderliga 
skarpsillen allt mer och mer minskas, bli en farlig konkurrent till anjovis, helst 
dessa fabrikat äro med hvarandra nästan fullkomligt likställda, menar 
brefskrifvaren till Dagens Nyheter. (Bohusläningen, 1891-08-27/KJ) 

 
1891-08-29 LYSEKILS TIDNING N:o 9. 
 
1891-08-29 ”Lysekil. 

Den blifbvande staden ”Lysekil”, näst Marstrand förnämsta exportplatsen för 
bohuslänsk sill och anjovis, ligger vid Gullmarns och Kattegatts stränder på en 
långt utskjutande landtunga. Den liflighet, som här är rådande isynnerhet under 
vintermånaderna trotsar all beskrifning, oaktadt en viss tung landskaps färgton 
då hvilar öfver platsen. De väldiga granitklipporna skymmas af moln och 
dimma. Många af Lysekils innebyggare äro inflyttade och bestå af folk från 
olika landsändar. Godmodighet och friskt lynne tyckas vara förherskande bland 
denna blandade befolkning hvars hufvudbeståndsdelar dock naturligtvis 
utgöras af bohusläningar. Dessa senares ärfda vikingablod i ådrorna gifver sig 
och emellanåt tillkänna i en viss uppbrusning i lynnet och i en utpräglad 
frihetskänsla. Den belefvenhet och verldsvana, som har sitt ursprung från 
kännedomen om andra länder och umgänget med andra nationer, ger sig och i 
mångt och mycket tillkänna. Vi mena nu visst icke att våra Lysekilskaptener 
och skeppare skulle besitta någon s. k. salongsbildning, men att lifvet på hafvet 
bör nödvändigt medföra mindre småsinnad verldsåskådning, vidsträcktare vyer 
och framför allt en sann hjertas bildning. Strängd tukt och ordning måste råda i 
sjömanslifvets skola, en skola hvari allvar och verksamhet inskärpas såsom 
nödvändiga betingelser för den menskliga tillvaron. Likt hafvets svall och 
ständiga rörlighet är menniskolifvet lik lugnet och djupet är döden. I farorna 
och kampen på hafvet ligger något som tjusar kustbons manliga sinne. Hvilken 
posei och stämning ligger ej i detta äfventyrliga lif! 

 
I hvarje samhälle derför, der sjömansbefolkningen utgör ett något mera talrikt 
representeradt element, det finnes och en större allmän bildning. 
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Lysekils samhälle utmärker sig härför, äfvensom derför att det eger en 
arbetssam och pligttrogen befolkning, dessutom sparsam och vänsäll. Låtom 
oss dock endast kasta en blick öfver de yttre konturerna af detta trefna näste 
långt ute bland hafvets klippor och skär! 

 
Kommer man sjövägen genom ”Jäfven” förbi Kristineberg och Fiskebäckskil å 
ena sidan samt Släggöns branta utlinier och passerar förbi det storartade 
badetablissementet med sina många byggnader och planteringar, samman snart, 
att här är en stad, byggd på hälleberget. Hvarje tum jord en liten plantering 
eller trädgårdstäppa har aftvagna den hårda klippan genom sprängning eller 
ditförning af jord. Åtskilliga skepp och ångbåtar i hamnen och på bredden 
gifva tillkänna att Lysekil är ett sjöfartsliknande samhälle. Vid seglationstidens 
slut ligga betydligt med fartyg upplagda i vinterqvarter utanför Grötö i norra 
hamnen. Grötö olje- och guanofabrik med sina väldiga skorstenar ligger strax 
utanför på en holme, hvarifrån man på vinteraftnarne varseblifver en belysning, 
likande i ljusstyrka en större eldsvåda. Detta härrör från en större Wells lampa, 
som upplyser hela platsen. Äfven från Oxeviks och Källvikens ej långt 
aflögsna konkurrerande fabriker iakttager man samtidigt huru den elektriska 
belysningens skarpa ljus glimtar och svarta skuggor vexlande te sig för blicken. 

 
Dessa etablissement plus salterierna, anjovisfabrikerna, stenhuggerierna, de 
senare af oerhörd utsträckning på både djup och bredd, utgöra tillsammans det 
industriella ”Lysekil”. 

 
Låter man blicken fara ut öfver de på många ställen söndersargade 
granitklipporna får man der se talrika silhuetter af små trähyddor och kraftiga 
gestalter med klubbor och hamnar i lyftadt hugg i sina händer. De äro de 
svenska stenbrottens cykloper, som förse andra länders städer och 
monumentala palatser med byggnadsmaterial, mera eftersökt numera äro 
Ialiens marmor och bra mycket mera hållbart. 

 
Vid fester och allmännare glädjedagar svaja de flesta nationers flaggor från 
byggnader och masttoppar, då Lysekils betydelse såsom sjöfarts- och 
handelsidkande samhälle har äfven förmått de flesta större nationer att der låta 
representera sig genom sina konsuler. Med den blågula svajar naturligtvis från 
alla håll, och ej förflyter någon viktig bemärkelsedag i en lysekilsbos lif, en 
bröllopsdag, en födelsedag, en namnsdag, en kär och hedrad väns besök, men 
äfven en sorgedag utan att flaggorna svaja gladt eller sorgligt, upp i topp eller 
dystert skakande på half stång. 

 
Ute ifrån kringliggande fisklägen och skärgårdsplatser ser man talrika smärre 
och större segelbåtar, om vintern lastade med sill, fisk eller andra 
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nödvändighetsartiklar, om sommaren (efter förnyelse och 
rengörningsprocessen) befolkade med badgäster. De talrika farkosterna med 
spända segel, hvita och prydliga erbjuda en vacker och tilldragande tafla. 

 
Kommer man åkande landsvägen genom Brastads och Lyse socknar, hvilka 
trakter äro särdeles ödsliga och kala, öfverraskas man, att vid resans mål finna 
sig förflyttad till ett idogt och välmående samhälle, långt ute vid hafsbrynet. En 
vacker solnedgång från ”Åkerbräckan”, en högt liggande landsvägsbacke, är 
särdeles tilltalande. 

 
I fågelperspektiv ligga utbredda ”Grötö” med omgifvande småholmar den nya 
omhängnade begrafningsplatsen, ”slättens” arbetarekvarter, köpingens näst 
sjösidan belägna salterier och anjovisfabriker, längre bort badhusbyggnaderna 
samt i fonden bortom Gullmarns råmärken. Klubbans, Fiskebäckskils och 
Kristinebergs (ichtyologiska statsstationen) hvita husrader. Från flaggberget, 
der man en gång projekterat ett vakt- och stådetorn, och från lotsberget har man 
vidsträckta utsigter såväl utöfver köpingens inskränkta som hafvets (för ögat) 
gränslösa terrorister. Från dessa högt belägna punkter ser man nämligen Hållö- 
och andra fyrar sända  sina skyddande strålar vid omkring. Blott att se denna 
samling af trefna och i ljus färg hållna hus och byggnader gör ett beklagligt 
intryck bildar en ljuseffekt mot klippornas mörka och dystra staffage. 
Åtskilliga af de vackra badgästvillorna höja sina stolta torn och utbyggnader 
öfver det gröna löfverket, grupperade än på klippafsatserna bland parkens 
resliga trän. Väderqvarnarena högst uppe på bergskammarna, karakteristiska 
för bohuslänska skärgårdslandslager, vifta gladt med sina vingar. En härlig 
rundmålning i augustimånskenets skimmer breder ut sig ut öfver Gullmarns 
vidsträckta stilla vattenyta. Från badgästbåtarna bäras tonerna af flöjter och 
occarinor lång bort till motsatta kitteldalen, klippiga stränder. 

 
En präktig plantering, så mycket mer att sätta värde på som den bildar en 
verklig oas i stenöknen är den s. k. badhusparken, der fru ”Gjötberg” residerar, 
och bjuder på allsköns välfägnad åt törstiga passagerare. Restaurationen i 
”parken”, som anläggningen rätt och slätt kallas, är en treflig tillflyktsort. Kafét 
har förr varit badhus, de små afklädningsrummen äro apterade till små kotteri-
rum, och räcka till för två eller tre intimare vänner, som trifvas tillsammans och 
i muntert glam vilja fördrifva någon ledig aftonstund. Vackra rabatter och 
vattenkonster pryda platsen. Musik och eklärering förläna ofta åt det hela en 
festlig anblick. Träden ha växt upp betydligt och den skuggrika parken bjuder 
de promenerande skugga och svalka. Utom Masoputska orkestern gifva 
småfåglarne utan betalning dagliga konserter från orkestrarna i trädens kronor. 
anläggningen har för sin tillvaro att tacka badhusbolaget, men mest framlidne 
tullinspektoren Bundsen, som på sin tid inlade stor förtjenster om trädgårds- 
och parkanläggningar inom köpingen. 
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Ovanligt breda och präktiga gator och vägar väcka främlingarne och resandes 
beundran. Med nit och kraft arbeta myndigheterna på platsens ordnande och 
förskönande i alla riktningar. Nästan alla hus äro af trä ljusa och snyggt 
målade. Denna målning förnya nästan hvarje år på grund af luftens och 
saltvattnets frätande inverkan. Endast ett enda är uppfört af sten. Hvarje år 
byggs och tillbyggas, förbättras och repareras. 

 
Samhället är stadt i jemn och rask tillväxt, det går framåt i alla riktningar.” 
(Lysekils Tidning, 1891-08-29/KJ) 

 
1891-08-29 ”Mindre behagliga för badgäster hafva de både sista veckorna i följd af det 

oupphörliga regnandet tett sig. 
 

Ständigt regn och storm och oväder, endast då och då afbrutet af en klar och 
upplifvande solskensstund. 

 
Hvem undrar på, att vid sådant förhållande badgästernas led dag för dag 
betydligt glesnar!” (Lysekils Tidning, 1891-08-29/KJ) 

 
1891-08-29 ”Anmälda badgäster. Lysekil. 

Fröken F. Flach, Svensksund, 
Kommunalråd G. A. Petrelius, Åbo, Finland, 
Apotekare Hj. Lind och  
Fru Lotten Lind, Borås, 
Baron och friherrinnan E. Rålamb, Granhammar, 
Fröken Elvira Öfverström, Göteborg, 
Köpman Frans Hemlin, Sundsvall, 
Bryggare J. Månsson, Linköping, 
Fröken F. Hyllengren, Krokstad, 
Stationsinspektor J. Öhman, Kristinehamn,  
Presidentskan Louise Bredberg med familj, Stockholm, 
Till och med 26 augusti anmälda 1.047.” 
(Lysekils Tidning, 1891-08-29/KJ) 

 
1891-09-01 BOHUSLÄNINGEN 

Lysekils Bryggeri. Får härmed rekommendera ett kraftigt och välsmakande 
Bayerskt Lageröl samt god Svagdricka till moderat pris och omsorgsfull 
expedition. Lysekils Bryggeri. (Bohusläningen, 1891-09-01/KJ) 
 

1891-09-05 BOHUSLÄNINGEN 
Strejk i Lysekil. stenhuggare vid Konsul Victor Molléns stenhuggerier i 
Lysekil och Vallbodalen, en styrka af cirka 60 man, hafva strejkat. Detta är 
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endast en handfull folk af alla, som herr Victor Mollén använder vid sina 
många och på vidt skilda platser belägna stenhuggerier. Orsaken till missnöjet 
lär vara att man infört en ny slags gatsten, till formen lik en kub, hvars sida 
varierar mellan 10 á 20 centimeter. Till huggningen af dessa stenar åtgår mera 
tid och erfordras antagligen äfven mera noggrannhet än vanligt. Arbetsgifvaren 
har äfven tagit detta i betraktande vid arbetslönens bestämmande och sökt att 
höja densamma i förhållande derefter. Ett är säkert skrifves till Bohusläningen: 
det att herr Mollén söker att bereda sina arbetare en skälig ersättning för deras 
arbete. Han kan emellertid ej gå öfver en viss gräns för att icke sjelf behöfva 
göra förluster. Genom de många och storartade leveranser herr Mollén lyckats 
förskaffa sig, erbjuder han åt sina arbetare en mera fast och ihållande 
sysselsättning hela året om än på de flesta andra ställen. Arbetspriserna äro 
äfven fullt ut lika höga som hos någon annan arbetsgifvare i denna bransch, 
enär herr Mollén kan, derigenom att hans affär drifves i jämförelsevis jättelika 
dimensioner, nöja sig med en mindre vinst än hans konkurrenter. Man har 
äfven hört sig noga för och funnit att de arbetslöner, herr Mollén betalar, äro de 
högsta som å något ställe i landet betalas. 

 
Det är dock ej mer än en tredjedel af härvarande styrka, som definitivt beslutat 
sig att uppgifva arbetet. De öfriga äro villrådiga. Svårigheten för principalen att 
fullgöra åtagna förbindelser verkar som ett styggt bakslag på arbetarne sjelfva, 
en annan gång kan det hända att principalen på grund af arbetarnes nu visade 
nyckfullhet går miste om framtida leveranser och derigenom blir urståndsatt 
erbjuda sina arbetare att jemt arbeta hela året, eller nödgas strejka, d. v. s. 
tidtals nedlägga bergsdriften. 

 
Strejktillställningar äro ej att leka med; lättsinnigt påbörjade sådana skada 
oftast arbetarne lika väl som pricipalerna. (Bohusläningen, 1891-09-05/KJ) 

 
1891-09-05 BOHUSLÄNINGEN 

Sommarfesten i Lysekil. Den af badsällskapet derstädes föranstaltade 
sommarfesten 31 juli i parken inbragte en bruttoinkomst af kronor 2.127. 
Sedan tillfälliga kostnader afdragits, utgjorde netto-behållningen kronor 
1.679,41. Af dessa influtna medel beslöto kommitterade att afsätta åt 
badbetjeningens pensionsfond kronor 550.00. Lysekils badsällskaps 
understödsfond för behöfvande sjuka badgäster 550:00. Samt åt föreningen 
Lysekils Vänner 541:04. (Bohusläningen, 1891-09-05/KJ) 

 
1891-09-05 BOHUSLÄNINGEN. 

Afskedsfest i Lysekil. Fredagen f. v. hade doktorn och doktorinnan Köster en 
vacker afskedsfest för badbetjeningens manliga och qvinliga medlemmar. I den 
nu lediga gymnastiksalen voro bord dukade med förfriskningar. Efter en för 
tillfället improviserad musiks toner tråddes dansen af både gamla och unga. 
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Festens glanspunkt var slutligen den härliga man fick höra fru Louise Pyk och 
doktorinnan Köster. De föredrogo åtskilliga populära nummer som, skrifves till 
Bohusläningen, väckte stor glädje och belåtenhet hos de deltagande. 

 
Det är, såsom förut omnämts sista året intendenten med famlij tillbringar 
sommaren i Lysekil, och det är endast ett omdöme om herrskapet Köster, att de 
under sin vistelse i Lysekil gjort sig allmänt afhållne och värderade. 
(Bohusläningen, 1891-09-05/KJ) 

 
1891-09-05 BOHUSLÄNINGEN 

Ångbåtarne i Lysekil hafva från och med 1 september ändrat sina turer, hvilket 
åstadkommit stor oreda och villervalla bland de trafikerande. Så gick t. ex. 
”Oscar Dickson! Kl. 8 i går till Göteborg och ”Göteborg”, som skulle hafva 
afgått till Göteborg kl. 4 e. m. samma dag, hafva inställt denna tur. Ingen 
ångbåtsförbindelse med Uddevalla från Lysekil på fredagar finnes, o. s. v. 
(Bohusläningen, 1891-09-05/KJ) 

 
1891-09-08 BOHUSLÄNINGEN 

Bokhålleri- & Stenografiskola i Lysekil öppnas af undertecknad Onsdagen d. 9 
dennes. Läroämnen: Skönskrifning, Stockskrift, Rundskrift, Räkning, 
Korrespondens, Allm. Affärsuppsatser, Enkel och dubbel Italiensk bokföring 
samy Stenografi. Alla ämnen valfria. Elever, manliga och qvinnliga, utan 
afssende på ålder och förkunskaper emottagas. Anm. Torde göras med första i 
lektionslok. Bagare J. Lidells bostad, der prospekt med nödiga upplysningar 
tillhandahållas. Lektionst. Kl. 10-1 och 4-7 e. m. afton kl. 8-11 e. m.  
OBS! Endast en lärokurs. Billig lektionsavg.” N. H. Hülov. Handelslärare och 
kalligraf. (Bohusläningen, 1891-09-08/KJ) 

 
1891-09-10 BOHUSLÄNINGEN 

Från tinget i Qvistrum. Handlanden Karl August Lycke i Lysekil skulle i 
tisdags inställas genom kronolänsmannens försorg inför häradsrätten, att stå till 
ansvar för vårdslöshet mot borgenärer. Länsmannen hade emellertid icke fått 
någon spaning på den tilltalade. Bland tingsmenigheten upplystes att han 
numera befinner sig i Amerika. Målet förklarades på grund häraf hvilande till 
Lycke anträffas. (Bohusläningen, 1891-09-10/KJ) 

 
1891-09-10 BOHUSLÄNINGEN 

Major Lilliehöök mot handlanden Bergfalk. 
Vid tinget i Qvistrum behandlades i tisdags ånyo detta av major C. S. 
Lilliehöök mot handlanden A. G. Bergfalk väckta ärekränkningsmål. Käranden 
tillstädsekom genom sitt förra ombud vice häradshöfding N. von Zweigbergk, 
svaranden genom en nämndeman. Kärandeombudet begärde vittnes förhör med 
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herr Karl Törnqvist. Sedan denne aflagt vittneseden, inlemnade han en 
skrifvelse af följande innehåll: 

 
Någon tid efter den sistlidne 15 april sammanträffade vittnet och herr N. O. 
Ericson i Lysekil med herr A. G. Bergfalk på vägen utanför hans kafé då genast 
samtalet kom in på major Lillehöök. Han, Bergfalk, sade: ”Ni må tro, pojkar, 
på sammanträdet den 15:e dennes kom jag i tillfälle att stuka till den 
förbannade svarte spader knekt, jag sade honom rent ut, att han är en lögnare 
och det är han också”, tyckte han, ”en förbannad lögnare och intrigmakare. 
Detta var blott en början, men det skall nog bli mera för att få en sådan 
orosstiftare. Det fägnar mig att få säga honom sanningen. 

 
Ävenså yttrade han, att han blifvit varnad för det i hans lokaler med 
försäljningen af öl m.m. gått ordentligt till och ej stängts i tid. Detta vore 
osanning och på detta kunna de förbannade poliserna som vi betala, skrifva sig 
under på, på Lilliehööks uppsatser, men hvad fan han sätter ihop för osanna 
uppgifter, våga icke dessa kräk till poliser annat än skrifva sig under på; de äro 
rädda för honom och endast viljelösa redskap i hans händer, men det är roligt! 
Ja, det är roligt pojkar! att få säga sådana intrigmakare sanningen och tillade att 
kommunen gör en stor förlust i att hafva en sådan stor förlust i att hafva en 
sådan förbannad orosstiftare till ordningsman och lugn blir det då ej förrän 
denne svarte knekt kommer härifrån. 

 
På särskild tillfrågan intygade vittnet att herr Bergfalk vid tillfället icke befann 
sig i särskildt uppretadt tillstånd, så att han kunde antagas hafva fält yttranden i 
öfverilning. 

 
Förut hörda vittnet herr N. O. Ericson inlemnade skriftligen följande tillägg till 
sitt förra vittnesmål: 

 
Till förtydligande af mitt förut mellan herr majoren och riddaren C. S. 
Lilliehöök och handlanden herr A. G. Bergfalk afgifna vittnesberättelse får jag 
härmed lemna följande tillägg. 

 
Sammanträffandet med herr Bergfalk skedde i sällskap med herr Karl 
Törnqvist efter den 15:de sista april, på gatan utanför herr Bergfalks kafé, då 
Bergfalk för oss omtalade hvad jag förut i målet vittnat, med tillägg att 
Bergfalk i närvaro af Törnqvist berättade, att herr Lilliehöök, i egenskap af 
köpingens ordningsman, hade gifvit honom en varning för oordningar, som 
skulle egt rum i Bergfalks ölförsäljningslokal, dervid Bergfalk yttrade, att 
några oordningar i hans ölförsäljningslokal aldrig förekommit, utan vore detta 
en af herr Lilliehöök uppdiktad lögn som han förmått poliserna att 
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underskrifva, och som dessa icke vågade säga nej, kunde den ”förbannade 
knekten”, få dem att underskrifva hvilka lögnaktiga uppsatser som helst. 

 
Svarandens ombud begärde härefter uppskof i målet för slutligt utlåtandes 
afgifvande, hvilket bestreds af kärandens ombud. Den senare yrkade ansvar 
enligt strafflagens kapitel 16 § 7, jemförde med 12 kapitlet 2 §, 10 kapitlet §§ 2 
och 5 samt 25 kapitlet §§ 16 och 22. 

 
Målets vidare handläggning uppsköts emellertid till 3 november då svaranden 
skulle vara beredd att afgifva slutpåstående. (Bohusläningen, 1891-09-10/KJ) 

 
1891-09-12 BOHUSLÄNINGEN 

Extra läkare i Lysekil under en månad från 16 september, under hvilken tid 
extra provinsialläkaren Per Fredrik Landelius njuter tjänstledighet med 
kandidaten Ernst Lidin. (Bohusläningen, 1891-09-12/KJ) 

 
1891-09-12 BOHUSLÄNINGEN 

Högre folkskola i Lysekil. Skolrådet i Lysekils församling har hos Kunglig 
Maj:t ansökt om anslag till upprättande af en högre folkskola. Ansökningen har 
remitterats till statskontoret. (Bohusläningen, 1891-09-12/KJ) 

 
1891-09-17 BOHUSLÄNINGEN 

Lysekil. Badsäsongen slutad! 
 

Söndagen den 12 dennes afslöts badsäsongen härstädes. Trots den 
ogynnsamma väderleken har ej så ringa antal badgäster hållit i ända till slutet. 

 
Badorten har i år varit nästan mera besökt än förlidet år, ehuru den tid 
främlingarna tillbragt å platsen varit något kortare än förut. 

 
På badhuskontoret inskrifna badgäster hafva uppgått till 1,272, deraf 644 män 
och 628 qvinnor. 1.011 personer hafva tillhört 1:sta klassen hvarförutom ett 
stort antal främlingar underlåtit att anmäla sig. 

*** 
Vid augusti månads bolagsstämma med delegarne i Lysekils badhusaktiebolag 
inhemtades af styrelsens årsberättelse för 1890, att bolagets tillgångar i 
fastigheter, lösegendom och maskinerier m.m. uppgingo till kronor 240.385:65. 
Skulderna, deri inberäknadt aktiekapitaket, uppgingo till kronor 205.739:25. 

 
Verksamheten vid bolagets båda badinrättningar under 1890 har visat följande 
resultat: inkomster af bad- och societetsavgifter kronor 27.751:16 af hyror och 
öfriga inkomster kronor 7.039:20 eller tillsammans kronor 34.790:36. 
Utgifterna belupo sig: aflöningar, driftkostnad, räntor och underhåll kronor 
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29.415:55. Behållningen af årets drift jemte öfverskott från 1889 utgör 
tillsammans kronor 7.089:18. 

 
Stämman beslöt en utdelning af 4 % å aktierna och att återstoden af 
behållningen kronor 4.049:18 skulle afsättas för reparationsarbeten och 
förbättringar. 

 
Under 1890 hade serverats 16.000 varma bad och 5.600 kalla bassinbad 
förutom säsongbad till Lysekilsbor. 

* 
Då intendenten d:r Hugo Köster, hvilken under fyra somrar innehaft denna 
befattning, förklarat sig vara af sin ställning som öfverläkare å Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg. Förhindrad att kvarstå som intendent, utsåg stämman, 
efter uttalande af sin stora ledsnad öfver d:r Kösters afgång från en plats, som 
nu med så stor framgång förestått, till hans efterträdare som intendent 
föreståndaren för ortopediska statsinstitutet i Stockholm d:r A. Wide, hvilken 
härtill anmält sig som sökande. I öfrigt återvaldes den afgående styrelsen med 
professor C. Curman som verkställande direktör. 

* 
Konungens befallningshafvande i länet har bekräftat kommunalfullmäktiges 
beslut att för nästa år skulle allenast tre ölrättigheter beviljas inom köpingen. 
De tre personer som nu fingo försäljningsrättigheter voro: herrar Ahlbom vid 
Rosviksgatan, Lindbom vid Gamla Strandgatan och Patrik Nilsson vid 
Kungsgatan. 

 
Handlanden Bergfalks och Johanssons rättigheter blefvo således slopade. 
(Bohusläningen, 1891-09-17/KJ) 

 
1891-09-17 BOHUSLÄNINGEN. 

Till badintendent i Lysekil efter utnämnde öfverläkaren vid Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg d:r Hugo Köster har badhusaktiebolaget antagit 
föreståndaren för ortopediska statsinstitutet i Stockholm d:r Anders Wide. 

 
D:r Köster med familj afreste 6 september från Lysekil till Göteborg. 
Qvarvarande badgäster och en mängd Lysekilsbor hade samlat sig för att säga 
farväl. Blommor i mängd öfverräcktes till de resande, äfven salut förekom. 
(Bohusläningen, 1891-09-17/KJ) 

 
1891-09-17 BOHUSLÄNINGEN 

Lysekils telegrafstation. Under aug. månad var antalet afsända telegram: 
inländska 1.279, utländska 157 = 1.436. Ankomna d:o inländska 999, utländska 
198 = 1.197. Portoinkomst 1.192 kronor 35 öre. Dessutom 50 
telefonmeddelanden och 1.001 samtal. (Bohusläningen, 1891-09-17/KJ) 
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1891-09-19 BOHUSLÄNINGEN 

Lysekilstraktens lärareförening varder från och med nästa år namnet på den 
krets af Svenska allmänna lärareföreningen, som hittills benämnt sig Morlanda 
pastorats skolförening. (Bohusläningen, 1891-09-19/KJ) 

 
1891-09-22 BOHUSLÄNINGEN 

Å Malmöns stenhuggeri har huggits en obelisk, hvilken i torsdags med bantåg 
härifrån [Uddevalla] till Stockholm, der den kommer att resas å nya 
kyrkogården till Lars Johan Hiertas minne. Den vackra af ljusgrå granit huggna 
stenen är 20 fot hög. Endast toppstycket väger 6.600 kilogram. (Bohusläningen, 
1891-09-22/KJ) 

 
1891-09-22 BOHUSLÄNINGEN 

Apoteket i Lysekil. Till erhållande af personligt privilegium å nya apoteket i 
Lysekil har medicinalstyrelsen hos Kunglig Maj:t föreslagit föreståndaren för 
det nuvarande medikamentförrådet derstädes, examinerade apotekaren J. L. 
Lundberg. (Bohusläningen, 1891-09-22/KJ) 

 
1891-09-22 BOHUSLÄNINGEN 

Hus till salu i Lysekil. Villan n:r 32 i Kyrkvik säljes på fördelaktiga vilkor. 
Närmare besked på stället. (Bohusläningen, 1891-09-22/KJ) 

 
1891-09-24 BOHUSLÄNINGEN 

Stulet. Natten till den 16 September bortstals från Stångehufvuds stenhuggeri 
en julle, utvändigt gul och invändigt gråmålad försedd med åror och 
galvaniserad ketting. Den som om tjufven eller det stulna kan lemna 
underrättelse erhåller vedergällning af egaren. A. Wollin, Lysekil. 
(Bohusläningen, 1891-09-24/KJ) 

 
1891-10-06 BOHUSLÄNINGEN 

Som bouppteckning efter Missionspredikanten Herr Joh. Dahllöf i Lysekil 
kommer att förrättas den nästkommande oktober med början kl. 10 f. m. 
anmodas de, som till dödsboet äro skyldige eller hafva att fordra, sådant vid 
sagde tillfälle anmäla eller helst förut hos Enkan på stället. Lysekil den 26 sept. 
1891. O. W. Lysell, boets utredningsman. (Bohusläningen, 1891-10-06/KJ) 

 
1891-10-09 Apotekare Johan Ludvig Lundberg blir i kungligt brev utsedd till innehavare av 

Lysekils första självständiga apotek. Lundberg innehar apoteket till sin död 
1928. 
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1891-10-10 BOHUSLÄNINGEN 
Finare Siden- och Ylleklädningstyger från 14 kronor per meter till de allra 
billigaste, i kommission från en Kunglig Hofleverantör i Stockholm, nu 
inkommit i Lysekils Godtsköpshandel, Kungsgatan n:o 8, Lysekil. K. K. Asp. 
(Bohusläningen, 1891-10-10/KJ) 

 
1891-10-.. Vid kommunalfullmäktiges sammanträde finns ett förslag från ingenjör 

Hjalmar Löfqvist att anlägga elektrisk gatubelysning i kommunen. En 
kommitté bestående av major Claes Sixten Lilliehöök, doktor August Hugo 
Malm samt herrarna Magnus Radhe, August Efraim Lysell och Lars Ödman 
tillsätts. [Anm: Det är troligen Fredrik Hjalmar Löfqvist, född 1850 i Södertälje. (SB1900)] 

 
1891-10-17 BOHUSLÄNINGEN 

Elektrisk belysning i Lysekil. Till Handelstidningen skrifves: 
Kommunalfullmäktige hade i tisdags extra sammanträde för dryftande av 
väckte förslag om införande af elektriskt belysning i köpingen. Ingeniör 
Löfqvist från Stockholm, som hitkommit i och för saken, var närvarande och 
framlade kostnadsförslag. Frågan omfattades med stort intresse, och åt en 
utsedd komité uppdrogs att närmare granska och reda ut sakförhållandena. Vid 
ett kommande fullmäktigesammanträde, då kommitterade skola lemna sitt 
utlåtande, tros frågan blifva definitivt afgjord d. v. s. gå igenom. (Bohusläningen, 
1891-10-17/KJ) 

 
1891-10-18 BOHUSLÄNINGEN 

Lysekils telegrafstation. Under september månad var antalet afsända 
telegram, inländska 734, utländska 161 = 895, ankomna d:o inländska 624, 
utländska 198 = 822. Portoinkomst: 805 kronor 75 öre. Dessutom 44 
telegrammeddelanden och omkring 1.000 samtal. (Bohusläningen, 1891-10-18/KJ) 

 
1891-10-19 Länsstyrelsen meddelar beslut i skolfrågan. Besvären från 1891-02-13 bifalles 

med motiveringen att "ifrågavarande av enskilda personer inrättade och 
underhållna läroanstalt icke voro att hänföra till de allmänna skolor, till 
underhåll af hvilka medlemmarna inom en kommun vore förpliktade att 
bidraga". 

 
1891-10-20 BOHUSLÄNINGEN. 

Delegarne i Aktiebolaget Vestkusten kallas till ordinarie bolagsstämma den 29 
innevarande Oktober klockan 6 eftermiddagen å hotel Cramer i Uddevalla för 
att behandla de i 10 § Bolagsordningen omnämnda ärenden. Lysekil den 14 okt 
1891. Styrelsen. (Bohusläningen, 1891-10-20/KJ) 
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1891-10-20 BOHUSLÄNINGEN. 
Göteborgs och Bohusläns Fiskareförenings delegare och tjenstemän kallas 
härmed jemlikt reglementet till ordinarie bolagsstämma i Lysekils skolhus 
Måndagen den 2 Nästa November kl. 10 f. m. hvarmed förekommer: 
1:o) Revisorernas och Styrelsens berättelser öfver Föreningens förvaltning. 
2:o Val af revisorer och deras suppleanter för granskning af innevarande års 
räkenskaper. 
Lysekil den 8 oktober 1891. Styrelsen. (Bohusläningen, 1891-10-20/KJ) 

 
1891-10-27 Vid kommunalfullmäktiges sammanträde finns ett förslag framme att uppsätta 

tio båglampor. Gamla Strandgatan skall få en lampa vid Fiskebryggan och en 
vid hörnet mot Kyrkogatan. Förslaget antas med 13 röster mot 6. 
En ny kommitté tillsätts med ledamöterna major Claes Sixten Lilliehöök, 
doktor Per Fredrik Landelius, August Hugo Malm och sjökapten Lars Ödman. 
De skall verkställa beslutet. Konsul Richard Duff överklagar beslutet till 
länsstyrelsen med motiveringen att kallelsen till mötet varit otydlig. 

 
1891-10-29 BOHUSLÄNINGEN 

Lysekil kommer i telefonförbindelse med rikstelefonnätet, sedan ledningen 
Uddevalla-Strömstad fullbordats. Arbetet med Lysekilsledningen antages vara 
färdig före innevarande års utgång. (Bohusläningen, 1891-10-29/KJ) 

 
1891-10-29 BOHUSLÄNINGEN 

Från Lysekil (Bref till Bohusläningen) 
 

Ansjovisfabrikanterna klaga, öfver brist på skarpsill till inläggning. Ingen har 
ännu fått fjerdedelen af sina behof deraf fyllda. Natten till tisdagen fångades 
240 fjerdingar vid Grundsund, men detta är ju en obetydlighet t. o. m. för en 
enda inläggare, ty en sådan har behof af flera gånger denna qvalitet för att 
kunna expediera redan ingångna order. Den stormiga och svåra väderleken har 
hindrat fisket under bästa fisketiden (september och oktober). Får nu började 
goda väderlek fortfara, torde nog ännu erhållas skarpsill, men allas behof kan 
nog ej ändock fyllas i år. 

 
Enligt telegram till Lysekil har skarpsillfisket i Norge nu upphört. 

 
Ett stort stenhus skall uppföras i Lysekil för konsul G. J. Sundberg på samma 
plats, der ett för samma person under byggnad varande hus för några månader 
sedan nedbrann. Grund till det nya huset håller på att läggas och skall husets 
yta blifva 63 fot i längd och 43 fot i bredd. 

 
Huset kommer att innehålla lokal för afdelningskontoret av Bohusläns enskilda 
bank, herr Sundbergs kontor och privatbostäder. (Bohusläningen, 1891-10-29/KJ) 
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1891-10-29 BOHUSLÄNINGEN. 

Skomakarlärlingar! Plats finnes för 3 st skomakerilärlingar, något kunniga i 
yrket och kunna dessa på kort tid få lära att bottna handgjorda skodon, om 
anmälan gäres genast hos O. A. Olsson, Lysekil. (Bohusläningen, 1891-10-29/KJ) 

 
1891-10-31 BOHUSLÄNINGEN. 

Fullständig elektrisk belysning skall införas i Lysekil. Beslut härom fattades av 
kommunalfullmäktige i början af denna vecka. 

 
Detta ärende inom köpingen har raskt behandlats. I början af innevarande 
månad uppehöll sig i Lysekil ingeniören Hjalmar Löfqvist från Stockholm, 
hvilken uppsatt elektriskt ljus i Hernösand m.fl. svenska städer. Med anledning 
af dennes dervaro fördes på tal dylikt belysningssystem äfven inom Lysekil. 
Förslag uppgjordes till en början om uppsättandet af 10 lampor om 2,000 
normalljus hvardera. Kraft skulle hemtas från en redan inom Lysekil befintlig 
äldre maskin och kostnaden beräknades till omkring 5,000 kronor. saken 
bragtes inför kommunalfullmäktige, som tillsatte en kommitté för 
belysningsfrågans vidare behandling. Ledamöter i denna voro major 
Lilliehöök, d:r Malm samt herrar Lars Ödman, August Lysell och Magnus 
Radhe. Vid kommunalfullmäktigesammanträde nu i veckan beslöts emellertid 
att om något skulle åtgöras, taga steget fullt ut och anskaffa omfattande och 
fullständig elektrisk belysning inom köpingen. 

 
En ny kommitté bestående af major Lilliehöök, d:r Landelius, d:r Malm, 
apotekaren Lundberg och herr Lars Ödman tillsattes för att taga ärendet vidare 
om hand. (Bohusläningen, 1891-10-31/KJ) 

 
1891-10-31 BOHUSLÄNINGEN 

För olofligt tillgrepp af klädespersedlar i Lysekil har i dag till härvarande 
kronohäkte införpassats kringstrykande manspersonen Axel Teodor Mollin 
från Jönköping. (Bohusläningen, 1891-10-31/KJ) 

 
1891-11-03 BOHUSLÄNINGEN 

Betalningsinställelse. Handelsfirman O. B. Johnsson i Lysekil har inställt sina 
betalningar. (Bohusläningen, 1891-11-03/KJ) 

 
1891-11-.. Briggen MISTELEN från Tanum på resa från Edinburgh till … råkar ut för en 

orkan på Nordsjön. Besättningen får överge fartyget, men räddas. Sjökapten 
Carl Johan Alfred Elfström är befälhavare och bland besättningen finns 
Amandus Johansson, född 1875 i Röra, Orust. (IH, LP 2005-06-17) 
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1891-11-07 BOHUSLÄNINGEN 
Genom Auktion som förrättas i Lysekil onsdagen den 11 nästkommande 
november med början kl. 10 f. m. försäljes all egendom i boet efter afl. miss. 
Predikanten Joh. Dahllöf bestående af: möbler och husgerådssaker af flera slag, 
1 kokspis, 3 st. kaminer, många goda gång- och linnekläder, den aflidnes 
gångkläder m. m. samt manhuset n:r 1, inredt i 4 rum och kök, med tillhörande 
vedbod, med betalningsvillkor som före utropet bestämmes. Lysekil den 27 
oktober 1891. Efter anmodan O. W. Lysell. (Bohusläningen, 1891-11-07/KJ) 

 
1891-11-07 BOHUSLÄNINGEN 

Elektriska belysningen i Lysekil. Komitén (Lilliehöök, Ödman, Malm, 
Landelius och Lundberg), som tillsatts för anskaffande och ordnande af 
fullständig elektrisk belysning för köpingen, infordrar för närvarande 
kostnadsförslag och konsulterar med fackmän från olika håll angående denna 
sak. Det gäller huruvida man skall bestämma sig för glöd- eller båglampor. Det 
hela antages blifva färdigt nästa höst. Kostnadssumman är redan upptagen å det 
kommande årets budget. (Bohusläningen, 1891-11-07/KJ) 

 
1891-11-07 BOHUSLÄNINGEN 

Lysekils postkontor är ett bland de af poststyrelsen utsedda 
instruktionskontoren såsom elev vid den nyanordnande elevkursen är vid 
Lysekils postkontor placerad löjtnanten vid Bohusläns regemente Per 
Söderlund. (Bohusläningen, 1891-11-07/KJ) 

 
1891-11-07 BOHUSLÄNINGEN 

Nyutnämnde apotekaren i Lysekil, J. L. Lundberg kommer ej att tillträda sitt 
apotek förrän i slutet af år 1892. Arrendetiden har nämligen på allerhögsta ort 
blifvit förlängd ännu ett år, hvarunder apotekaren Ringström allt såsom förut 
uppbär sin arrendeinkomst från sin förra filial. (Bohusläningen, 1891-11-07/KJ) 

 
1891-11-10 BOHUSLÄNINGEN 

För en skicklig och påpasslig Garferigesäll finnes plats ledig nu genast hos C. 
S. Carlsson, Lysekil. (Bohusläningen, 1891-11-10/KJ) 

 
1891-11-12 BOHUSLÄNINGEN 

Nya centraltelefon- och växelstationer hafva, enligt senaste telefonkatalogen 
uppsatts i Lysekil, Grebbestad och Strömstad. (Bohusläningen, 1891-11-12/KJ) 

 
1891-11-12 BOHUSLÄNINGEN 

Under oktober månad var antalet afsända telegram: inländska 877, utländska 
265 = 1.142, ankomna d:o inländska 645, utländska 261 = 906. Portoinkomst: 
1.066 kronor 75 öre. Dessutom 80 telefonmeddelanden och omkring 1.193 
samtal. (Bohusläningen, 1891-11-12/KJ) 
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1891-11-14 BOHUSLÄNINGEN 

Telefonledningen till Lysekil. Till Uddevalla hafva ankommit 18.000 
kilogram jerntråd, 5 millimeters tjocklek, att användas för den blifvande 
rikstelefonledningen till Lysekil. (Bohusläningen, 1891-11-14/KJ) 

 
1891-11-15 BOHUSLÄNINGEN 

Från domstolarne. Bergfalk – Lilliehöökska målet slutbehandlades i tisdags 
vid tinget å Qvistrum. Svaranden, handlanden A. G. Bergfalk, biträdd af konsul 
Kraak från Göteborg, inlemande dervid en längre försvarsskrift, inledd af 
orden: ”Af en liten gnista kan blifva en stor eld”. I skriften sökte svaranden 
påvisa, att orsaken till tvistigheten mellan major Lilliehöök och honom vore 
olika åsigter, hvilka parterna såsom kommunalfullmäktige mot 
kommunalfullmäktig försvarat. Under meningsutbytet hade fällts de omstämda 
yttranden, men hade svaranden ej med dessa ord velat beskylla käranden för 
förfalskning af skrifvelse, utan vore de att förstå så, att de af herr Lilliehöök 
lemnade uppgifterna vore oriktiga. 

 
Svaranden hade erbjudit förlikning, hvilken dock vägrats. Tillämpligheten af 
de af käranden åberopande lagparagraferna bestreds liksom äfven ersättning 
med 4,000 kr för liden skada. Svaranden höll nämligen före att det ej visat sig 
att kärandens goda namn och rykte lidit någon skada af svarandens yttranden, 
utan åtnjöte fastmer major Lilliehöök lika god prestige som tillförene. 

 
Kärandens ombud, vice häradshöfding N. von Zweigbergk, framhöll att 
visserligen de personer som närmare känna major Lilliehöök, ej af herr 
Bergfalks yttrande kunnat få annan uppfattning om käranden; däremot kunna 
de, som känna käranden blott till namnet, om honom deraf få en dålig tanke. 
Ombudet vidblef derför sina påståenden. 

 
Båda parterna öfverlämnade målet till domstolens pröfning. Utslag faller vid 
tingets slut. (Bohusläningen, 1891-11-15/KJ) 

 
1891-11-17 BOHUSLÄNINGEN 

I konkurs har försatts handelsidkerskan Hilda Jonsson (firma O.B. Jonsson) i 
Lysekil. (Bohusläningen, 1891-11-17/KJ) 

 
1891-11-19 BOHUSLÄNINGEN 

Vördsamt tillkännagifves härmed att jag öppnat Läderhandel uti Grafvarne C. 
S. Carlssons hus, Stora Kyrkogatan 3, Lysekil; och rekommenderas denna min 
affär i ärade förbrukares benägna hågkomst. Lysekil i November 1891. Svante 
Åkerblad. (Bohusläningen, 1891-11-19/KJ) 
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1891-11-28 BOHUSLÄNINGEN. 
Lysekil får telefonförbindelse direkt med Uddevalla. Arbetet med ledningens 
uppsättning påbörjades härifrån i torsdags. Afgiften till Uddevalla, Grebbestad 
och Munkedal blir 15 öre; till Göteborg, Strömstad och Venersborg 30 öre. 
(Bohusläningen, 1891-11-28/KJ) 

 
1891-12-05 BOHUSLÄNINGEN 

Tomtunnor, till salu hos G. J. Sundberg, Lysekil. (Bohusläningen, 1891-12-05/KJ) 
 
1891-12-08 BOHUSLÄNINGEN 

Drunknad i Lysekils hamn. Vid köpingens gamla tullbrygga uppfiskades i 
torsdags liket efter före detta sjökaptenen, hamnlotsen Fredrik Lycke. Det 
antogs att han i mörkret aftonen förut gått miste samt fallit i vattnet. 
Märkvärdigt nog hade dock intet nödrop hörts. Lycke var omkring 50 år 
gammal. Han efterlemnar enka och sex barn i knappa omständigheter. 

 
För sex år sedan, just samma dag, omkom, meddelar Handelstidningen, äfven 
äldste sonen genom drunkning under sillfiske i Lysekils hamn. (Bohusläningen, 
1891-12-08/KJ) 

 
1891-12-10 BOHUSLÄNINGEN 

Benet skildt från kroppen! Soldaten vid Tanums kompani råkade i tisdags 
under arbete vid Grötöns guanofabrik komma in i en maskin, der han fick 
högra benet afklippt straxt nedan knäet. Den olycklige infördes genast med 
konsul Sundbergs ångslup till Uddevalla för erhållande af vård å lasarettet. 
(Bohusläningen, 1891-12-10/KJ) 

 
1891-12-10 BOHUSLÄNINGEN 

Lysekils telegrafstation. Under november månad var antalet afsända telegram, 
inländska 1.602, utländska 651 = 2.253, ankomna d:o inländska 1.152, 
utländska 680 = 1.832. Portoinkomst 2.500 kronor 55 öre. Dessutom 1.593 
telefonsamtal och omkring 170 telefonmeddelanden. (Bohusläningen, 1891-12-
10/KJ) 

 
1891-12-12 BOHUSLÄNINGEN 

Hvilken källa till välsignelse för skärgården är – skrifves till Handelstidningen 
från Lysekil – kan det bäst inse, som vet, hur det var, innan sillen kom. 
Rörelsen i vår hamn inskränkte sig då till en eller annan mindre skuta, som 
lastade hafre på England, eller någon dylik, som lossat sin kollast. Affärslivet 
var i mån därefter, arbetaren hade det knalt, och i våra i vinterqvarter 
hemmaliggande sjömän gingo med händerna i byxfickorna, sugande på 
snuggan och sommarbesparingarna. 
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Under nu pågående sillskeppning råder äfven stor brådska på tullen, telegrafen 
och telefonstationen, personalen vid nämnda instruktioner har också måst 
förstärkas. 

 
I tunnor och salt ha gjorts goda affärer sedan dessa båda artiklar på sista tiden 
betydligt stigit i pris, synnerligast salt, för hvilken vara för en vecka sedan 
fordrades kronor 2,50 per hl. Under senaste dagarne har dock tillgången på 
tunnor ökats hvarföre prisen derå nedgått. Äfven gamla silltunnor tyckas 
komma till heders, att döma af en hel laddning, som för någon tid sedan 
hitfördes. (Bohusläningen, 1891-12-12/KJ) 

 
1891-12-16 Länsstyrelsens beslut i ärendet från 1891-10-27 föredras i 

kommunalfullmäktige. Fullmäktige beslutar överklaga utslaget. Major Claes 
Sixten Lilliehöök, doktor Per Fredrik Landelius och apotekare Johan Ludvig 
Lundberg skall föra fullmäktiges talan hos Kunglig Maj:t. (Bohusläningen, 1891-
12-16/KJ) 

 
1891-12-17 BOHUSLÄNINGEN 

Ärekränkningsmålet i Lysekil. Handlanden A. G. Bergfalk har för missfirmelse 
mot majoren C. S. Lilliehöök dömts att böta 300 kronor. Lilliehööks 
ersättningsyrkande om 4.000 kronor för liden skada afslogs. Bergfalk dömdes 
derjemte att ersätta rättegångskostnaderna med 350 kronor. (Bohusläningen, 1891-
12-17/KJ) 

 
1891-12-17 BOHUSLÄNINGEN 

Fängelsestraff för falsk angivelse. Häradsskrifvaren L. T. de Verdier hade 
åtalat Klas och Janne Olsson för mordförsök och hemfridsbrott; dock sedan 
återkallat den förra beskyllningen. Klas och Janne Olsson frikändes. 
Häradsskrivaren de Verdier dömdes däremot för falsk angifvelse angående 
mordförsök till 2 månaders fängelse. (Bohusläningen, 1891-12-17/KJ) 

 
1891-12-22 BOHUSLÄNINGEN 

Hundramannaföreningen F. O. F. i Lysekil har för nästa år till 
styrelseledamöter omvalt: lotsförmannen Emilius Hörman (ordförande), förre 
handlanden J. A. Andersson (vice ordförande), skomakaremästaren C. J. 
Kjellsson (kassör), bokhållare O. Weiss (sekreterare) samt poliskonstapel A. 
Dahl och vinhandlaren Joh. Johansson (suppleanter). (Bohusläningen, 1891-12-
22/KJ) 

 
1891-12-24 BOHUSLÄNINGEN. 

Telefonledningen till Lysekil är nu färdig, så att de första samtalen kunnat ega 
rum härifrån. Linien är emellertid ännu icke tillgänglig för allmänheten. 
(Bohusläningen, 1891-12-24/KJ) 
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1891-12-31 BOHUSLÄNINGEN 
Borgenärerna uti Handlanden Otto Birger Jonssons i Lysekil konkurs kallas till 
sammanträde å v. Konsul Aug. Lysells kontor i Lysekil Fredagen den 8 januari 
1892 kl. 11,30 för att besluta om försäljning af konkursboets varulager 
föreinställelsedagen, om underhåll åt gäldenären jemte andra möjligen 
förekommande frågor. Lysekil den 24 December 1891. Konkursförvaltningen. 
(Bohusläningen,  1891-12-31/KJ) 

 
1891-12-31 ”Lysekil intages från och med i morgon officiellt i telefonnätet.” (Bohusläningen,  

1891-12-31/KJ) 
 
1891 Fattigvården kräver detta år 5.800 kronor. 
 
./ 


