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Sällskapet Strömstierna – förening för lokal- och personhistorisk forskning 
 
Verksamhetsberättelse för 2017 
 
Styrelsen har under året bestått av 
Ordförande  Per Stenros 
Vice ordförande Per Flodin 
Sekreterare Per Flodin 
Skattmästare Kerstin Jungebro 
Ledamot Inge Holmlid Christina Möller 
Suppleanter Lars Pettersson Mikael Edström 
 
Revisorer Sture Berg Henning Andersson 
Revisorsuppleant Eric Alexandersson 
 
Web-ansvarig Ingemar Forsström 
 
Verksamhet 
Styrelsen har under året haft protokollförda styrelsemöten den 4 februari, 4 mars och 11 
november. 
 
Lördagen den 18 februari arrangerar Sällskapet DNA i släktforskningen på Lysekils Folkets 
Hus. Föredragshållare är Lisbet Rodin från Strömstads släktforskare. Efter mötet låter cirka 
30 personer DNA-topsa sig. Analysen av topsningen sker genom företaget FamilyTree. 
 
Per Stenros assisterar den 5 och 8 mars i Lysekil deltagare i en regional guideutbildning. De 
får information om Lysekils och Gamlestans historia. 
 
Söndagen den 12 mars håller Per Stenros ett föredrag på Militärmuséet i Uddevalla vid 
Bohusläns Lottakårs årsmöte. Tema: En återblick på Backamos historia. 
 
Sällskapet har öppet hus lördagen den 18 mars i Lysekils stadsbibliotek. Detta samtidigt som 
Sällskapet i samarbete med stadsbiblioteket genomför ”Släktforskningens dag” under temat: 
Sällskapet Strömstierna i de lokala arkiven. Det blir en släktgenomgång med tre familjer. 
 
Söndagen den 26 mars håller Per Stenros ett föredrag hos Psoriasisföreningen. Tema: 
Bohusläns Historia. 
 
Sällskapet Strömstierna äskar under våren för femte gången kulturbidrag från Lysekils 
kommun. 
 
Torsdagen den 1 juni arrangerar Sällskapet på Folkets Hus ett DNA Café med Lisbet Rodin. 
Det är en uppföljning av DNA-mötet som vi hade i februari. 
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Fredagen den 2 juni kommer Träffpunkt Centrum och Träffpunkt Stampen i Göteborg till 
Lysekil. Per Stenros åker med deltagarna till Lysekils kyrka. Efter lunch på Havets Hus blir 
det ett trevligt besök på Vikarvet. Därefter till hällristningarna i Brastad med information om 
Bohusläns äldsta historia. 
 
Sällskapet genomför 9 september och 21 oktober DNA Café #2 och #3 på stadsbiblioteket. 
Sture Bergh håller i dessa träffar på ett förtjänstfullt sätt. 
 
Under hösten får vi besked att vi erhåller 8.000 kronor i kulturbidrag från Lysekils kommun!  
Detta bidrag överförs till Lysekils stadsbibliotek för inköp av fler filmade tidningsårgångar. 
 
Sällskapet medverkar åter i Lysekils Kulturvecka – numro 10 i ordningen. Per Stenros håller 
den 7 oktober ett föredrag om Gamlestans historia med fokus på hus på Bansviksgatan. 
 
Under hösten får vi en spännande kontakt med en ättling till Johan Gabriel Mollén. Det är 
Erik Anders Mollén och hustrun Marte Mollén som bor i Oslo. Erik och Marte besöker 
Lysekil den 30 och 31 oktober. Den 30 oktober bjuder vi till lunch på Havets Hus tillsammans 
med Eva Edvinsson och Anki Sandinge från Lysekils kommun. Därefter har vi en intressant 
träff på kommunhuset med även Sven-Gunnar Gunnarsson. På detta möte överlämnar Erik 
inramade fotografier på Mollén-ättlingar samt brev och annan handskriven dokumentation till 
Lysekils kommun. Terje Fredh skriver en bra artikel i LP den 2 november om denna träff. 
Den 31 oktober träffar Per Stenros Erik och Marte och tar en promenad runt Gamlestan följt 
av ett besök på Gamla kyrkogården vid Molléns familjegrav. 
 
Lördagen den 11 november arrangerar Sällskapet i samarbete med Lysekils stadsbibliotek 
”Arkivens dag” under temat: Lysekil 1543-1836 och Hus i Gamlestan. 
 
Under hösten har vi fyra stycken öppen lördag för släktforskare på Lysekils stadsbibliotek 
med start under Kulturveckan. Vi har fram till årets slut genomfört totalt 108 öppet hus, 
alltsedan starten hösten 2008. 
Föreningen vill åter hylla Kerstin Jungebro för hennes eminenta insatser under dessa tio år!  
 
På Lysekils Julmarknad söndagen den 17 december håller Per Stenros två föredrag på 
stadsbiblioteket. Tema: Gamla Lysekil - bilder från 1717 till 1921 på Gamlestan och Kyrkvik 
med Havsbadet. 
 
För övriga aktiviteter samt pågående dokumentation rörande Lysekil, bland annat Kerstin 
Jungebros projekt att göra avskrifter av Lysekils Stadsfullmäktiges protokoll, Ingemar 
Forsströms utmärkta månadsbilder på föreningens hemsida, Christina Möllers härliga bilder 
från gamla Lysekil utlagda på Facebook (Vi som älskar Lysekil), Per Stenros avskrifter av 
Lysekils Församlingsböcker och avstämning av dessa plus Husförhörslängderna visavi 
Födelse- och Dopböcker, Lysnings- och Vigselböcker, samt Död- och Begravningsböcker för 
(primärt) Stångenäset tillsammans med Släktdatas gjorda avskrifter av Födda, Vigda och 
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Döda i Lysekil, samt den fortsatta kompletteringar av Lysekils Kalendarium och 
dokumentation om husen i Gamlestan, hänvisar vi till vår Verksamhetsbilaga för 2017. 
 
Ingemar Forsström har tagit fram en aktuell maillista på våra medlemmar. Ingemar sänder ut 
information till medlemmarna inför våra träffar/föredrag. 
 
Under 2017 har 67 medlemsavgifter inbetalats till föreningen. 
 
Kostnaderna i samband med DNA-träffarna på Folkets Hus och lunchen med familjen Mollén 
har sponsrats av Per Stenros. 
 
Sällskapet vill slutligen framföra ett varmt tack till Lysekils stadsbiblioteks personal och till 
ABF för allt stöd till och det positiva bemötandet av vår verksamhet. 
 
 
Lysekil i februari 2018 
 
 
Per Stenros Per Flodin  Kerstin Jungebro  
Ordförande Vice ordförande, Sekreterare Skattmästare 
 
 
Inge Holmlid Christina Möller Lars Pettersson Mikael Edström 
Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant 
 
./ 


