Redaktionen hälsar
Precis i tid till månadsmötet i juli har en nytt nummer kommit till, efter långa
födslovåndor. Vad skall komma med, vad skall få stå över till ett kommande
nummer? Det är många lösa trådar från tidigare, går det att knyta samman
några av dem?
I förra numret återgav vi en stamtavla för Erik ”urLax”. Liksom så ofta
annars finns det ett bestämt tingsprotokoll vari släktförhållandena beläggs – i
det här fallet en dom i Tanums tingsrätt i maj 1711. Det är härifrån vi får
veta att Tjärnebobönderna Björn och Truls Erikssöner var bröder.
På förra numrets förstasida visade vi en del av deras marker, så som de
såg ut vid förra sekelsiftet. I detta nummer försöker vi följa utvecklingen
från Björn och Truls fram till år 1900, med delförstoringar från förra första
sidesbilden (två hus byggda av Laxättlingar). I sammanhanget visar vi en
karta från Laga Skifte av Tjernebo 1835, som visar gränsen mellan de två
halvgårdarna (ättlingar från Björn och från Truls).
En gammal tråd tillbaka till Rogstad får en oväntad knorr – en ättling som
var bland de första amerikaner att landstiga på Okinawa 1945.
Och så funderar vi kring utveckling av föreningens webbsidor.
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 Kjell Samuelsson. Redaktörer för
detta nummer är Bertil Holmström och Ulla Jansson.
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” Framme” på Tjernebo, detalj av omslagsbilden till Vi Släktforskare nr 21.
Foto Samuel Bergqvist, ca 1900. Ur Bertil Holmströms samling. Se vidare
sid.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!

