
Följande släktutredning presenterades muntligt vid Sällskapet Strömstiernas 
årsmöte 3 mars 2018 

Den 11 oktober 2017, på dagen 100 år efter hans död kunde nu levande ättlingar till 
skeppsredaren i Kalifornien, där kallad William Matson, död 11 oktober 1917, få 
besked om hans rätta identitet och hans anor i Sverige. 

Detta arbete gjordes av Eric Alexandersson och Harriet Hogevik i samarbete med 
släktforskaren Mats Ahlgren och för familjen Matson, Paul Matson Stewart i USA. 
Mats Ahlgren kommer att skriva om detta, bl.a. på sin DNA-blog och Paul Stewart 
underrättar berörda i USA samt beskriver hans liv och gärning "over there". 

Då många tidigare letat efter honom enligt personuppgifter från 1900-talet utan att 
hitta honom var det uppenbart att troligen såväl namn som födelsetid hade ändrats 
under livets gång. 

Ett antal DNA-träffar, efter provtagning i regi av Sällskapet Strömstierna blev 
utgångspunkten för ett systematiskt letande efter en man som lämnat trakten efter att 
ha blvit föräldralös vid fem års ålder. I våra trakter var det inte ovanligt att man gick 
till sjöss och sen tappade kontakten med hemorten, ofta utan att anmäla flyttning och 
man hamnade då på listan för obefintliga. 

Han föddes 19 nov 1847 under Rixö, Brastad (O) som son till Mattias Engelbrektsson 
och Anna Stina Hansdotter och döptes till Olof Edward (ref 1) 

Fadern Mattias Engelbrerktsson föddes 28 jan 1820 på Klätta / Klättene, Lyse (O) 
som son till Engelbrekt Persson och hans hustru Anna Svennungsdotter (ref 2). 

Mattias Engelbrektsson dog på Windbräcka /Vinbräcka under Holländaröd, Brastad 
(O) 18 nov 1852 av brännskada och begravdes i Brastad 21 nov (ref 3). 

Modern Anna Stina Hansdotter föddes 3 feb 1820 på Sköllungen, Brastad (O) 
som dotter till tidigare soldaten, korpral Hans Hanssson Gren och hans hustru 
Johanna Hansdotter (ref 4). 

Anna Stina Hansdotter dog på Windbräcka /Vinbräcka under Holländaröd 
18 jan 1853. Ingen dödsorsak finns angiven. (ref 5) 

Olof Edvard Mattiasson /Mattsson konfirmerades 30 aug 1863 i Bro med första 
nattvardsgång i Brastad 6 sept samma år (ref 6). 

Den 9 jan 1866 hade han just svurit eden som sjöman och mönstrade som 18 år 
gammal kock på skonerten Elisabeth med hemmahamn i Lysekil och befälhavare 
Nils Hansson Lycke. Destinationen var London och när fartyget senare återkom till 
Sverige fanns inte Olof Edvard Mattsson med (ref 7). 

Första gången han röstar i USA är 1871 och då uppger han åldern 24 år (ref 8). 

År 1878 förrättades bouppteckningen efter farfadern f.d. torparen och muraren 
Engelbrekt Persson som dött 1877 på Kvarnbacken under Nöteberg, Brastad (O). 
Här anges att sonsonen Olof Edvard har avrest till sjöss för mer än tio år sedan och att 
hans vistelseplats därefter var okänd. Förrättningen hade kungjorts i häradets kyrkor 
(ref 9) 
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År 1879 flyttas han i kyrkböckerna från Önna, Brastad (O) till Brastads lista för 
obefintliga. Även i tidigare husförhörslängder har angetts att han varit till sjöss flera år 
(ref 10). 

I folkräkning i USA /US census 1910 anges hans ankomstår till USA vara 1866 (ref 
11). 

Slutsats: Ovanstående identitet stämmer väl med de DNAmatchningar som har influtit 
till hans sammanlagt fem olika testade ättlingar samt övriga omständigheter stämmer 
väl med vad han under sin livstid berättade. 

I många andra, senare dokument har namnet William Matson och födelsedatum 18 okt 
1849 förekommit. Hur, när eller varför dessa skillnader uppstått ligger utanför denna 
utredning. 
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