I förra numret berättade vi om Gunnel Thuresson-Bozovics anor och ställde
frågan ”någon som känner igen sig?” Jodå, inte helt oväntat. Harding Helgesson berättar om tvä bröder till Gunnels anfader Thomas Björnsson:
Den ene är Gude Björnsson, född 1712, som gifter sig med Sara Svensdotter, dotter till länsman Sven Svensson, Kärra, Tanum (som nämns i tingsrättsprotokollet från 1697 i Roger Fossums artikel).
Den andre är bonden och nämndemannen Anders Björnsson (född 1718),
som 1740 gifter sig med Mari Christensson (född 1717 på Holma). De
bosatte sig på Risängen Nordgård där de fick sju barn: Olof (född 1741),
Anna, Tomas, Göte, Oleana, Truls, Britta och Märta (född 1758).
Oleana gifter sig med Mattis Hansson (1747-1800) från Rävö. Paret blr
MF FF F/M till Harding och hans kusin Roland Torstensson. (Harding
nämner Roland som ansvarig för merparten av bakomliggande forskning.)
Mattis Hansson har en intressant bakgrund – hans farmor, Ingrid Andersdotter, är dotter till den nämndeman Anders Andersson på Treje som varit
föremål för följetongen ”Årstalet må være fejl” i dessa spalter.
Världen, eller åtminstone vår vrå i Vätte härad, är liten!
Mera om Skabotången. Någon gång kring sekelskiftet lade jag (BH) upp en
rudimentär fil om min mammas kusin Selma Sten och hennes man Emil, och
nämnde att de bodde på Skabotången på Öddö. Hur många (om ens några)
som läst filen under årens lopp är okänt - jag har inget räkneverk. Men i
höstas hände det:
. Ett par dagar efter det att jag fått Ronnys mejl med fotot på mittuppslaget
kom ”glada julhälsningar från en avlägsen släkting”. Det var Carin Guldbrand i Motala, sondotter till Selma och Emil. Carin skriver:
”I somras tog jag med familjen till Öddö för att visa dem var min farmor
Selma Olivia Carlsdotter och min farfar Emil Johansson Sten bodde med
sina barn, på Skabotången. Eftersom vi inte hade tillgång till någon båt, så
gick vi tvärs över ön. Det var en bit att gå, men det var det värt! Även om jag
aldrig varit inne i huset, så kände jag väl igen det sedan min barndoms besök
på Öddö. En farbror till mig, Åke Steen, köpte nämligen ett sommarhus på
Öddö när jag var liten. Pappa (Dick Steen) och mamma (Hilda) brukade
varje sommar ta med familjen och hälsa på min farbror på hans sommarställe. Då brukade vi alltid ta oss en promenad bort till farmors och farfars
gamla hus och kika på det, på avstånd. Det hade dock gått åtskilliga år innan
jag återsåg huset i somras. Det var så roligt att se det igen!”
Hon fortsätter:
”Det var mycket p.g.a detta besök, som gjorde att jag kände mig manad att
sätta mig ner vid datorn och söka på ”Skabotången”, när jag kom hem efter
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Årsmöte med
Föreningen Strömstads Släktforskare
Lördagen den 10 mars 2012 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 det kommande verksamhetsåret.
11. Val av ordförande för det 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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