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Ett märkligt sjömansöde 
är William Matson. I våra dagar är han i det närmaste okänd i sitt 

fädernesland, trots att han i Amerika blev en nyskapare, motsvarande 
Axel Broström, men ännu djärvare och framgångsrikare. Hittills har 

man inte ens vetat var han föddes, men i UD:s arkiv har G-P:s 
medarbetare nu träffat på det första direkta spåret. Resultatet av 

flera års Matson-forskning publiceras för första gången i denna 
artikel. 

 
POJKEN VAR SMÅVÄXT men bred över axlarna. 
Sjösäcken, som han bar tvärs över nacken, var 
gruvligt tung, men han vacklade inte - det skulle ha 
varit en skam. 
 
Han hade börjat på sjön som kockpojke redan när 
han var 10 år. Nu var han 15, hade läst för prästen 
och gått fram, klar att ta hyra som jungman i 
utrikes fart. Och detta var år 1864. Eller kanske 
1865, det har aldrig blivit riktigt klarlagt. Att en 
föräldralös pojkstackare från en fattigbygd går till 
sjöss – skulle det nu vara nånting att lägga på 
minnet?! 
Pojken vandrade, vaksamt balanserande sin börda, 
över bryggan, över landgången, ombord på 
långfärdsskutan. 
I sinom tid kom skutan tillbaka till samma brygga i 
Bohuslän, men aldrig pojken. Han fann ett fjärran 
hav och en fjärran kust, som passade honom. När 
han dog ett halvsekel senare, ärades han som en 
storman i sitt nya hemland. 
Sådant har hänt många gånger både förr och 
senare, men inget bohuslänskt sjömansöde är så 



fascinerande som just detta. Ty William Matson är mannen i verklighetens konkreta 
emigrantsaga, men han är också en myt. I Amerika blev han en nyskapare, påminnande om 
Axel Broström, men ännu djärvare, ännu framgångsrikare än denne. Och dock är William 
Matson i det närmaste okänd i sitt fädernesland, våra uppslagsböcker ägnar honom inte en 
rad. Lokalpatriotiska hembygdsforskare i Bohuslän intresserar sig så mycket mer för 
landskapets store son: sedan decennier tvistar de om var hans vagga stod. Myten består, ty 
William Matson tog hemligheten om sitt ursprung med sig i graven., 
I denna artikel publiceras för första gången resultatet av flera års forskningar, som G-P:s 
medarbetare har bedrivit i Sverige och Amerika. Nyckeln till det innersta facket saknas 
alltjämt, men legendbildningarna kring den märklige bohusläningen kan nu avfärdas, sedan 
det första direkta spåret anträffats. 
William Matsons livsverk i Amerika skall utförligt skildras i en kommande G-P-artikel. Här 
skall blott i korthet hans karriär redovisas, innan vi övergår till forskningspuzzlet. 
A GENUINE FORTY-NINER! säger, man om William Matson i Kalifornien, och det är ett uttryck 
för största högaktning just i denna dynamiska stat. Det var ju 1849 som dess moderna 
historia inleddes med den stora guldrushen. Men lycksökare, som strömmat hit från hela 
världen, stannade kvar sedan guldet sinat och satte i stället in sina kämpakrafter på att 
bygga upp näringslivet i de rika möjligheternas nybyggareland. Resultatet blev en expansion 
utan motstycke i världshistorien. Och därför är ”fortyniner” liktydigt med både en äventyrets 
man och en uppbyggare. – Det ligger symbolik i att William Matson föddes just 1849, säger 
man i San Fransisco, den stad som räknar denne svensk som en av sina stora söner och 
nygrundläggare. 
Till myten William Matson hör, att varierande uppgifter förekommit t.o.m. om hans 
födelseår – 1850 har också angivits. Även om mannens egna uppgifter om födelsebygden var 
märkligt vaga, måste man emellertid lita på det födelsedatum han själv uppgav: 18 oktober 
1849. 
 
Någon gång 1864-65 trampar 15-åringen Bohusläns klippor för sista gången. Tre år senare 
går han iland i de stora chansernas hamn, San Francisco, och startar en meteorkarriär. Vid 21 
års ålder för hanbefälet på en skonare, som fraktar kol i San Francisco Bay. Ynglingen strävar 
och sparar, och efter några år är han också skutans ägare. Men beständigt har han ögonen 
vidöppna för helt nya sjötransportmöjligheter i denna sjudande pionjärtid. Befraktaren, som 
driver sockerraffinaderi, får förtroende för den unge ambitiöse skepparen och hans stora 
plan: att öppna den första reguljära traden på Hawaii, den största ön i det sovande 
kungariket med de outnyttjade naturrikedomarna ute i Stilla Havet. 
En vårdag 1882 skriver en 32-årig emigrant historia. Anade han den gången själv, att han 
lade grunden till ett av Amerikas största rederier och inledde en helt ny epok för Hawaii, när 
han seglade sin skonare ”Emma Claudina” ut genom Golden Gate och satte kurs västvart? 
Den unge sjökaptenen hade lyckats spara och låna ihop 20 000 dollar för att bygga 300-
tonsskonaren och lasta henne full med allehanda för öborna begärliga handelsvaror. Allt gick 
efter beräkning: gott pris för lasten i den palmomsusade hamnen Hilo och fin förtjänst på 
returlasten av socker, kokosnötter och sandelträ! 
 
”Emma Claudina” seglade för alla klutar i skytteltrafik, men snart visade hon sig inte räcka till 
för den allt mer ökande sockerproduktionen. Ersättaren, brigantinen ”Lurline” på 640 ton, 
kostade 32 000 dollar – och av dem kom fjärdedelen från Matsons eget sparkonto. 



Första steget mot storrederi togs 1891, när ”Lurline” kompletterades med en stor träbark, 
”Harvester”. Märkligt var också, att detta skepp försågs med hytter för 10 passagerare. 
Den nyvordne rederichefens flotta växte i takt med sockerproduktionen på Hawaii, och han 
var framsynt nog att också själv bli plantageägare. Pionjären hade varit ute i rätt tid: 1898 
annekterades hela ögruppen av USA. Matson förutsåg den våldsamma exploatering som nu 
skulle följa och satsade ännu djärvare än dittills. Och helst satsade han på nya idéer: övergick 
från segel till ånga, införde elljus, kylrum, radio m.m., byggde speciella passagerarebåtar 
med en för den tiden imponerande lyxutrustning - och i anslutning därtill också hotell i 
Honolulu. Hawaiis världsberömda turism, idag dess största inkomstkälla vid sidan av socker 
och ananas, kan sägas ha grundlagts av sjömannen från Bohuslän. 
Givetvis insåg Matson också tidigare än de flesta, att ”det svarta guldet”, oljan, skulle bli den 
revolutionerande kraftkällan för en ny, teknisk tidsålder. Redan 1901 engagerade han sig i 
Kaliforniens begynnande oljeproduktion, och även här blev han pionjär. Han anlade 
västkustens första oljeledning – 200 km pipeline från sin oljekälla till hamnen i Montery – 
närmast därför att järnvägsbolagen försökte stoppa honom. Men han var föregångsman 
också i fråga om oljans utnyttjande och distribution. Medan andra redare ännu med tvekan 
ersatte sina segelfartyg med ångbåtar, lät William Matson 1902 bygga om sin första ångare, 
”Enterprise”, för motordrift. Det var också han som introducerade oljeeldning i 
sockerfabrikerna på Hawaii. Med rastlös energi – och lysande ekonomisk framgång – 
organiserade han samtidigt reguljär oljedistribution till Hawaii och Alaska med tankfartyg. 
Det är otroligt hur mycket denne man – som bokstavligen hade börjat med två tomma 
händer – hann uträtta, innan han gick bort, nära 68 år gammal, den 11 oktober 1917. Det 
bestående monumentet över honom är rederiet Matson Navigation Co. – ”Matson Lines” – 
vida berömt icke blott för sin dominerande ställning i Stilla Havet. Pionjärtraditionerna från 
grundarens tid upprätthålles: idag står rederiet i centrum för intresset hos hela världens 
sjöfartsfolk tack vare enorm satsning sedan 1958 på containertrafik och automation. 
Men till skillnad från den värmländske sjöfartspionjären Axel Broström fullföljes inte William 
Matsons livsverk av hans egna ättlingar. Huvudarvingen var dottern i andra äktenskapet, 
som han döpte efter sitt lyckoskepp Lurline. Hon är nu inemot 80 år, änka efter faderns 
efterträdare på chefsposten, William P. Roth. Hon sålde nyligen familjeaktierna i rederiet och 
anses vara en av Kaliforniens rikaste kvinnor. Hennes son William är statssekreterare i 
handelsdepartementet i Washington och förutspås en lysande karriär. 
Varje svensk, som kommer till San Francisco, har möjlighet att bese William Matsons 
magnifika residens. Detta köptes nämligen 1947 av svenska staten som säte för 
generalkonsulatet – och erinrar om Matsons intresse för hemlandet: 1908 blev han svensk 
konsul, 1914 generalkonsul. 
 
VAR STOD MATSONS VAGGA? Lysekil, Bro, Brastad, Mollösund, Morlanda – många bud! Men 
trots energiska studier i alla tänkbara kyrkoböcker har ännu ingen forskare där lyckats träffa 
på hans namn. Ändå är födelse och dopböcker, husförhörslängder m.m. från den tiden förda 
med minutiös noggrannhet. Varför saknas just detta namn? Ja, därmed är man inne på 
forskaregåtan. 
 
Varje Sherlock Holmes på Landsarkivet ger till slut upp: det är som att leta efter en nål i en 
höstack. Ingen William Matson i konfirmandförteckningarna, ingen i in- och 
utflyttningslängder i hela mellersta Bohusläns kustland. Mitt hopp att finna honom i någon 



mönstringsliggare gäckades också. Kanske han blev inskriven på Marstrands sjömanshus 
1864 – liggaren börjar först 1865! 
 
Att slå i gamla tidningslägg lönar sig heller inte. I varje svensk tidningsnotis i samband med 
hans konsulsutnämning och bortgång uppgavs han vara född i Lysekil. I en kort rapport till G-
P 1908 från en korrespondent i San Francisco, där svenskkolonins tillfredsställelse över 
utnämningen noteras, omtalas likaledes att den nye konsuln föddes i Lysekil. Men varför 
letar man då förgäves efter William Matsons namn i de i komplett skick bevarade 
församlingsböckerna för Lysekil? 
Under tjänstgöring som G-P:s USA-korrespondent tog jag tillfället i akt att bedriva även en 
del Matson-forskningar i San Francisco och Honolulu. Intressant nytt material framkom om 
bohusläningens märkliga livsgärning, men ingenting om hans ursprung. Hans dotter, Mrs. 
Roth, kunde inte ge mig någon ledtråd – bland faderns efterlämnade papper finns inga 
dokument från Sverige, förklarade hon. 
FÖRSTA PUZZLEBITEN fann jag nyligen i Stockholm. Eftersom Matson var svensk konsul, 
kunde det kanske löna sig att forska i utrikesdepartementets arkiv. – Det lönade sig! Det var 
inte bara så, att denne temperamentsfulle kraftkarls bild klarnade tack vare en och annan 
rad i mängden av skrivelser, brev och telegram. I en dammig dokumentskapsel – säkerligen 
icke öppnad sedan 1920-talet – fanns också en levnadsbeskrivning av William Matson själv! 
Nåja, levnadsbeskrivning är tyvärr litet för mycket sagt. En formell rapport 1906, skriven på 
Matson Navigation Co:s brevpapper på diktamen av en chef, som tydligen hade bråttom, 
med knapphändiga och ganska vaga biografiska data. icke förty: detta är över huvud taget 
det första direkta spår som någon kommit på i denna långvariga forskarejakt. 
Först några ord om detta 60 år gamla brevs bakgrund. 
 
En konsekvens av 1905 års upplösning av unionen Sverige–Norge var, att den dittillsvarande 
honorärkonsuln l San Francisco måste ersättas, eftersom han var norrman. Efter många om 
och men blev 1906 William Matsons kandidatur aktuell. Sveriges minister i Washington 
Anton Grip hade tillskrivit redaren med förfrågan om denne var intresserad och fick ett 
jakande svar. Det föranledde ministern att anmoda Matson att sända honom en redogörelse 
för sin nuvarande ställning, relationer med Sverige, födelseort m.m. så fort ministern 
mottagit Matsons svarsbrev skyndade han sig att vidarebefordra detta till Stockholm jämte 
sin entusiastiska rekommendation: 
 
F.d. Kapten Matson är en af de mest ansedda svenskar i Förenta Staterna; det torde därför 
anses särdeles lämpligt, att just han utnämnes till svensk konsul i San Francisco, där ju för 
öfrigt knappast någon annan svenskfödd kandidat finnes. Hr Matson anses vara en mycket 
förmögen man; såsom vid föregående tillfälle anfördts, anses hans förmögenhet uppgå till 
minst 500 000 dollars. 
 
Ministern, som tydligen kände sina pappenheimare i Stockholm, slutar med att framhålla, att 
det för Matson säkert inte spelar någon roll att kontorsbidraget för den oavlönade 
honorärkonsuln bara blir 1 000 kr.! I den bistra stämningen efter unionsupplösningen hade 
anslaget nedskurits från 5 000 kr... 
William Matsons brev till ministern är skrivet på engelska. I översättning:  
 
 



 



 
San Francisco, 13 juni 1906.   
Besvarande Edert ärade brev av l juni: 
 
Jag vill framhålla, att mina hågkomster av Sverige endast härrör från min barndom. Jag 
föddes nära Lysekil i det inre av landet (in the interior of the country). Blev föräldralös vid 5 
års ålder. Jag konfirmerades när jag var mellan 13 och 14 år. Reste från Sverige till USA vid 
15 års ålder och har förblivit här sedan dess. Jag är amerikansk medborgare och förstår 
svenska språket, men kan inte tala det. 
Som framgår av följande förteckning över mina uppdrag kan Ni förstå, att min tid redan är 
ganska upptagen: 
President Matson Navigation Co. President Commercial Petroleum Co. President Record Oil 
Company Director Honolulu Plantation Co. Director National Oil & Träns. Co. Director 
National Ice Company Trustes Chamber of Commerce 
För den händelse jag utnämnes till denna hedrande befattning skall jag emellertid som 
assistent utse en person, som behärskar svenska språket, har fått sin utbildning i Sverige, är 
väl känd här och som kan ägna all nödig tid åt ärendena under min jurisdiktion. 
Vid branden i San Francisco nyligen (jordbävningskatastrofen i april samma år) förlorade jag 
alla mina personliga papper, däribland dokument rörande min födelseort. 
I förhoppning att dessa uppgifter skall tillfredsställa £der förbliver jag Högaktningsfullt Wm 
Matson. 
DETTA VAR ALLT vad den 56-årige William Matson 42 år efter sin emigration kunde – eller 
ville? – avslöja om sitt svenska ursprung! Även om han vid det laget nästan hunnit glömma 
sitt modersmål, borde han väl åtminstone kunnat erinra sig namnet på sin 
födelseförsamling, tycker man. Eller var det något i samband med sin börd som han inte 
tyckte angick ens officiella svenska myndigheter? I så fall kom onekligen branden i San 
Francisco väl till pass – i all synnerhet om han kände till, att originaldokumenten också 
förstörts, nämligen när en prästgård i hembygden brann... 
Men varför begärde inte ministern kompletterande uppgifter av Matson? Kungl. 
Utrikesdepartementet har dock i alla tider varit ett starkt byråkratins fäste.... 
Kan det vara så, att UD med kännedom om Matsons känsliga uppväxtförhållanden lät bli att 
gräva l hans förflutna? I så fall funnes en chans att få bekräftelse i konfidentiell 
korrespondens mellan berörda ämbetsmän – somt kommer ju aldrig in i officiella protokoll! 
Alltså satte sig G-P;s historiedetektivreporter till rätta i Riksarkivets vördnadsbjudande 
forskaresal. På bordet: travar av delvis topphemliga dokument – särskilt tillstånd krävs! – 
utgörande riksmarskalken Eric Trolles privatarkiv. 
Det visade sig efter träget studerande, att den dåvarande utrikesministern visserligen fått 
högst intressanta skvallerbrev från bl.a. minister Grip, men tyvärr inget som avhandlade 
Matson. 
Efterlevande till greve Fredrik Wachtmeister, utrikesminister hösten 1905, samt Herman 
Lagercrantz, minister i Washington 1907–10, har välvilligt forskat i resp. brevsamlingar, men 
det blev inte napp där heller. 
Uppenbarligen fann diplomaterna det inte grannlaga att pumpa denne framstående 
amerikanske medborgare på ytterligare besked om hans personliga förhållanden i 
barndomen. Till saken hör, att UD den gången befann sig i en svår knipa. Detta 
utnämningsärende står nämligen för rekordet i trasslighet och otur. Historien har så många 
drastiska poänger, att den är värd sin egen artikel. Här bara ett par av orsakerna till 



uppkomsten av många grå hår i Sofia Albertinas palats och dess filial i Washington. Dit 
skallade vredesåskor ända från San Francisco, ty svenskarna där var förgrymmade över att 
den förutvarande, norskfödde konsulns son provisoriskt fungerade. Från början var många 
kandidater kallade, men de backade ut när regeringen sänkte konsulatsanslaget till futtiga 1 
000 riksdaler. Äntligen fick minister Grip korn på en lämplig man, som han varmt 
rekommenderade. Men lyckligtvis hann den tilltänkte konsuln inte bli utnämnd, innan han 
avslöjades – som förskingrare... Stackars minister! 
Undra på att glädjen vart stor på legationen, när själve svenskhövdingen i Kalifornien efter 
flera påstötningar förklarade sig villig. Man må inte förtänka minister Grip, att han med 
Matsons brev l sin hand bestämde sig för att inte ev. irritera San Francisco-pampen med 
flera formaliteter. Det var ju också bråttom – från Stockholm hade kommit otåliga 
påminnelser. Besinna dessutom, att vid denna tid var långresor i USA mycket tidsödande och 
kostsamma. Av akterna framgår, att kommunikationerna mellan Washington och San 
Francisco uteslutande sköttes per brev och, någon enstaka gång, telegram. 
När Matson på våren 1908 – sedan han i sista momangen velat backa ut! – äntligen 
utnämndes, bestämde sig UD för enkelhetens skull för att låta honom vara född i Lysekil! 
”Nära Lysekil i det inre av landet” låter onekligen inte vidare officiellt... Den felaktiga 
uppgiften befordrades till den svenska pressen. Och vad mera är: Matson själv deklarerar 
också i fortsättningen för intervjuare och andra, att Lysekil är hans födelsestad! Ett kriterium 
är den förut omnämnda G-P-rapporten från San Francisco 1908. Matson-rederiets egna 
historiografer, bl. a. John E. Cushing som var rederichef på 50-talet, har samma besked, 
tydligen emanerande från grundaren själv. 
Men långt innan det avgörande beviset nu framlägges av G-P, har samvetsgranna 
hembygdsforskare sagt ifrån, att William Matson inte kan ha varit född i Stångenäsets 
huvudstad. En av dessa är Lysekilspostens redaktör Knuth Hansson, som konstaterade att 
mannen inte, finns upptagen i kyrkoböckerna för Lysekil, och samma gäller grannsocknarna. 
MAN MÅSTE UTGÅ från att födelsedatum 18 oktober 1849, är korrekt. En mer 
lokalpatriotiskt än kritiskt sinnad arkivspanare har fiskat upp ”den rätte” Matson i Mollösund 
– född 1837! Sådan ”forskning” har med förlov sagt Mollösund inte PR-bruk för, 
I någon församling ”nära Lysekil i det inre av landet” bör således dess herde i slutet av 
oktober anno 1849 med sirlig skrift ha registrerat gossebarnet i födelse- och dopboken. Men 
vilken församling var det? 
”Hoppet är det sista som överger människan”, som de persiske vise brukade säga. Alltså satt 
G-P:s utsände luntgenomplöjare efter stockholmsutflykten dag efter dag på Landsarkivet i 
Göteborg – liksom så många Matsonforskare före honom. Men på grund av UD-brevets 
avslöjande av Matsons dimmiga hågkomster om sin barndom inventerades en rejält tilltagen 
bit av kust- och inland. Resultat: I följande 25 församlingar, vars födelse- och dopböcker för 
ifrågavarande tid är bevarade, finns ingen William – eller Vilhelm – Matson antecknad från 
januari 1849 t o m. december 1850: 
Bokenäs, Brastad, Bro, Bärfendal, Dragsmark, Foss, Gullholmen, Hede, Herrestad, Håby, 
Högas, Kungshamn, Krokstad, Käringön, Lysekil, Lyse, Långelanda, Mollösund, Morlanda, 
Myckleby, Sanne, Skredsvik, Svarteborg, Ståla och Torp, 
Ett enda människobarn kom till världen i dessa 25 socknar 18 okt. 1849, och det var en flicka 
i Morlanda.., 
Konklusionen är, att William Matson föddes i en av de församlingar, vars arkiv eldhärjats, till 
vilka vi strax skall återkomma. 



– Men han föddes likafullt l Bro! Så säger den ambitiöse hembygdsforskaren Sven Rydstrand 
i Brodalen. I sin, f.ö. i många avseenden förtjänstfulla bok om Stångenäs hävdar han, att 
William Matsons vagga stod i en stuga på Vase säteri. Att barnet inte skrevs in i kyrkoboken 
förklaras med att modern var en tillfällig tjänsteflicka hos prostinnan Kamp. För att socknen 
skulle slippa från understöd gjorde både präster och kommunalmän allt för att fä iväg sådant 
folk, säger Rydstrand. Han menar, att traditionen l Bro är bevis nog. 
Men själva de gamla folianterna gendriver denna hypotes! Säga vad man vill om Bohusläns 
schartauanska präster för hundra år sedan, så må de frikännas för anklagelsen att ha 
tummat på sin ämbetsplikt för att behaga mäktiga sockengubbar. Av just de anförda 
kyrkoböckerna framgår, att de ingalunda nonchalerade ogifta mödrar. Efter tidens sed 
skrives ”Oäkta” efter barnets namn, och ibland antecknas separat: ”Modren skriftad och 
absolverad.” Om en änka l Herrestad upplyses: ”Undergått enskild skrift och betalt böter 32 
skilling banco”. 
Anbelangandes synden i Bro församling ser statistiken ut så här: 1848: 3 ”oäkta” av 79 
nyfödda, 1849: 4 av 85,1850: 2 av 79. Mödrarna är omväxlande hemmadöttrar – för vilka 
socknen ju inte stod understödsrisk – och pigor. Av särskilt intresse i sammanhanget är, att 
1852 registrerar prästen en ogift moder som ”lösdriverska, piga”! 
Och vad sägs om att pigan Carolina Andreasdotter, vars ”oäkta” dotter skrevs in i 
kyrkoboken 1848, hörde hemma på Luten, som – märk väl! – lyder under Vese... 
Summa summarum: l Bro, liksom annorstädes i Bohuslän, smusslades inte med 
folkbokföringen! 
GUSTAF THORDÉN har faktiskt också dragit sitt strå till forskningsstacken. Han uppvaktades 
om bidrag till restaureringen av den utpekade stugan på Vese, vilket föranledde honom att 
skriva till Matsons dotter, Mrs. Roth, och fråga henne hur det förhöll sig. Svarsbrevet, 
daterat 29 dec. 1962, lyder i översättning: 
– – – • Min fader föddes 18 oktober 1849 i ”Braastad”. Jag vet inte hur långt det är från 
Vese, Bro. Min fars föräldrar dog när han var en liten pojke, och han rymde till sjöss och kom 
till Amerika. – – – -• 
Födelsedatum bekräftas alltså även av dottern. Att Matson rymde var en nyhet. 
Identitetspapper hemifrån hade han ju dock enligt sitt eget besked, tills de förintades i San 
Francisco-branden 1906.   

Och vad ”Braastad” beträffar – ja, även i Brastads 
kyrkoböcker söker man som redan nämnts förgäves 
efter William Matson. Givetvis har han själv nämnt 
namnet på denna socken för dottern – kanske han 
berättade, att han vistats där i ett fosterhem. 
”Traditioner” är inte alltid äkta. I det här fallet är det 
sannolikt att de uppkommit på senare tid, under intryck 
av hembygdsforskarnas energiska spaningar. Det 
märkliga är nämligen, att tidningsnotiserna om Matsons 

död 1917 passerade oanmärkta, trots att Lysekil konsekvent uppgavs som hans födelseort! 
16 okt 1917 står nyheten att läsa i G-P och GHT. Sistnämnda notis saxades av Bohusläningen 
18 och av Nya Lysekils-Kuriren 20 okt. Men man bläddrar förgäves genom dessa tidningar 
under de närmast följande veckorna: ingen rättelse! All tidningsmannaerfarenhet säger en, 
att om någon känt till rätta förhållandet i ett så märkligt fall som detta, skulle det ha kommit 
fram via lokalkorrespondenter eller insändare. Men uppenbarligen fanns ingen kvar som 
mindes den fattige, föräldralöse pojken 52 år efter att han drog ut i världen. 



Nej, gåtans lösning är, såvitt jag förstår, att William Matson föddes i någon av de 
församlingar, vars arkiv spolierats. Till stor sorg också för andra än just Matson-forskare 
eldhärjades prästgården i Tegneby 1870, i Tossene 1898 och i Kville 1904. Konsekvensen är, 
att födelse- och dopböcker saknas för Askum, Bottna, Kville, Röra, Svenneby, Tegneby och 
Tossene, I en del fall räddades husförhörslängder, konfirmationsböcker m.m., men dessa ger 
ingen ledtråd. 
”Nära Lysekil i det inre av landet” ... – skall vi chansa på Askum, halvannan mil fågelvägen 
från Lysekil i hjärtat av Sotenäset? 
Men för all del: Vänta med att sätta upp minnestavlan! 


