Redaktionen hälsar
Nytt år, nytt tidningsnummer! Denna gång i laga tid dessutom – det är
kallelsen till årsmötet som sätter ett icke förhandlingsbart slutdatum.
Som vanligt har det varit en avvägning mellan nytt material och upp
följning av tidigare inslag.
Allan Hansson bidrar med en artikel med lokal förankring av en notis i
Aftonbladet i januari 1843 om en sjöolycka i Kosterfjorden under julhelgen.
Det visar sig att de flesta av de drunknade är släkt med varandra. Men en ny
fråga reser sig: Hur kommer det sig att just dessa personer är ute på fjorden
just då? I anslutning härtill ger Ingmar Edvardsson en stamtavla för Lars
Mårtensson på Kyrkesund, där flera av de omkomna figurerar.
I förra numret återgav vi en antavla för Hilmer ThomassonSten, morfars
far till Ulla Lundin. Längt ut till höger i denna återfinns IX:297 Truls Eriks
son och IX:298 Boel Torstensson. Om Truls’ far Erik är inte mycket känt
förutom att han hade fem för oss kända barn (varav två bar binamnet Lax).
Vi publicerar en stamtavla för denne Erik, sammanställd av Bo Forsström.
Krönikan om Oleana på Rönnö gör ett nytt uppehåll. Utredningrna av
efterkommande till Olof Wernicksson i Allemarken och till Tord i Överby
får stå på väntelista än en gång. Fast flera av Tords ättlingar finns med i
stamtavlan för Erik Lax, i tabellerna 1114 – gå tillbaka till utredningen i
ViSlf nr 16 och titta på tabell 8!
Bidrag är alltid välkomna  kortare eller längre texter, något gammalt
fotografi (med vidhängande förklaring) användbart som omslagsbild, eller
helt enkelt tankar om tidningen eller om föreningen och dess verksamhet.
Ansvarig utgivare för medlemsbladet är Greta Höglund. Redaktörer för
detta nummer är Bertil Holmström och Ulla Jansson.
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Ett av Samuel Bergqvists många bilder från Tjärnö och omgivande öar:
” Framme” på Tjärnöbo, ca 1900.  Ur Bertil Holmströms samling. Se
vidare sidan 13.

Vi träffas på Stadsbiblioteket i Strömstad
andra lördagen i varje månad, kl. 13.00  17.00. Välkommen!
Och ta gärna med någon intresserad vän!

