(Välbesökt oktobermöte, fortsättning från sidan 4)
Hilma hamnade vid kusten vid Berings hav, där hon slog sig ned. Hon
byggde en timmerstuga och livnärde sig på jakt och fiske. Björnar fanns
alldeles utanför. När Hilma först kom till Alaska jobbade hon som kocka på ett
värdshus. Hon blev bl.a. rånad av några som hon kallade ”jädrans banditer”.
Vid 49 års ålder gifte hon sig med guldgrävaren John Svedahl, som kom från
Tröndelag i Norge. Tillsammans reste de runt och letade guld.
Hilma ärvde ett ställe på Nord Långö och tillsammans med John återvände
hon till Sverige. De bodde i tält sommar som vinter. John reste tillbaka till
Amerika. Då började Hilma byggprojektet ”Alaska”. Grannar har berättat att
Hilma rodde runt till olika öar och plockade rullsten. Cement hämtade hon
inne i Strömstad. Restaurangen Golden Inn uppfördes. Sedermera sålde Hilma
anläggningen. Sorgligt nog brann anläggningen inklusive 27 indianmattor ned
1962. Hilma avled i en ålder av 95 år. Vad står det på Hilmas gravsten? Ja, just
det. ”Don´t worry”.

Kring kaffebordet
Sidan 5 Bilderna kommer från Utgångspunkten, en site som drivs av Bohusläns Museum, http://www.utgangspunkten.se/Kultur_Default.aspx?id=3293
Ett besök rekommenderas varmt!
Den övre bilden har texten ”Alaska, fru Hilma Svedahls stenträdgård på
Nord-Långön i havet utanför Strömstad. Vykortet visar anläggningen på 1950talet. Värdshuset Golden Inn som brann ner år 1962 syns mitt i bilden.
Fotograf okänd”, den undre ”Strömstad. Stenparti från Alaska. Vykort från
1930-talet. Fotograf okänd.”
Sidan 13 Karlsen Web Site drivs av Anne Marit Karlsen, Bærum. Så har hon
presenterat sig:
Hei Bertil,
Så morsomt å komme i kontakt med en svensk slektning! Min farfars far het
Axel Karlsson f. 1875 på Solberg i Skee. Hans far het Carl Nilsson og kom fra
St. Rogstad. Carls mor het Brita Wettlesdotter, hennes mor Kari Hansdotter,
hennes mor Boel Tormosdotter, Boels far Tormo Torstensson var sønn av
Karin Andersdotter. Altså er Anders og Anna mine forfedre 10 generasjoner ut
i rekken.
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Årsmöte med
Föreningen Strömstads Släktforskare
Lördagen den 12 mars 2011 klockan 14.15 på
Stadsbiblioteket i Strömstad.
Dagordning:
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
2. Val av sekreterare att föra protokoll vid mötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Förslag och rapporter från styrelsen.
6. Skriftliga förslag från medlemmar. (Dessa förslag skall vara
inlämnade till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet)
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna året.
8. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna året samt
deras förslag angående ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut om budget och årsavgifter för kommande verksamhetsår.
11. Val av ordförande för kommande verksamhetsåret.
12. Val av styrelseledamöter, klubbmästare samt suppleanter.
13. Val av två revisorer jämte en suppleant.
14. Beslut om valberedning och dess sammansättning.
15. Övriga frågor.
16. Mötet avslutas.
Fråga som ej förekommer i föredragningslistan kan tas upp till behandling men ej till beslut.
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