Redaktionen hälsar
Detta nummer präglas av Bosse Rasks plötsliga bortgång. Vi visste ju alla att
Bosse var sjuk, men räknade på något sätt ändå att få ha honom kvar för
evigt…
Under många år var det Bosse ensam som stod för kontakten med medlemmarna. Vi återger ett par av de många texter där han utvecklade sin syn
på utvecklingen inom släktforskningen i och med datorernas intåg..
Så spinner vi vidare på tråden med familjen Steen och bröllopet på Skabotången. Underligheten med dateringen av kortet har fått sin naturliga
förklaring. Det var inte Emil Steen som gifte sig, det var hans syster Hulda.
Vi hoppas kunna berätta mera om släkterna Steen och Styhre i kommande
nummer.
Alla Trejeättlingar i föreningen vet att anfadern Rear Nilsson nämns ”som
nämndeman första gången 1591, som en av de tolv nämndemännen i Vätte
härad sätter han sitt sigill under den hyllningsförsäkran, som tingsmenigheten på ett fritt ting vid Skee den 20 maj 1591 sänder kung Kristian IV.”
[Framme, STNB 1978, ViSlf nr 24, 2008] Men vilka var de elva andra? Vi
ger svaret i vårt nästa nummer.
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2 Föreningens styrelse, funktionärer m.m.
3 Protokoll från årsmötet 2012
4 Föreningen 25 år – några tillbakablickar (red.)
5-6 Reflexioner (Bo Rask 2000, 2003)
7 Bo Rask 1937 - 2012
8 Släktträd för Dick Steen (Carin Guldbrand)
10 Alla har vi varit små (Gods och Gårdar)
11 Margit Lunnås (red.)
12 Ingrid i Bro - Dick Steens farmors mor (Carin Guldbrand)
13 Kring kaffebordet
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Bosse Rask, mångårig ordförande för vår förening, har lämnat oss efter
flerårig kamp mot hälsoproblem. Läs vidare på sidan 7!
Arkivbild från STNB, retuschering Sofie H.

Vi träffas på Stadsbiblioteket i Strömstad
andra lördagen i varje månad, kl. 14.00 - 18.00.
Välkommen! Och ta gärna med någon intresserad vän!
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