Redaktionen hälsar
Så har vi återigen fått ihop ett tidningsnummer  denna gång hela 16
sidor, plus en bilaga med medlemsmatrikeln. I förra numret dristade vi
oss att införa en löpande numrering av tidningsnumren, i likhet med
t.ex. historieföreningens medlemsblad. Efter en del funderingar kom
vi fram till att marsnumret 2005 kunde vara nr 15 och inbjöd till
kommentarer. Eftersom inga invändningar har hörts av, har vi nu
enhälligt fastställt att nr 2, September 2004 utgör nr 14, o.s.v. bakåt.
I princip är alla norlhôttar släkt med varandra eller åtminstone släkt
till släkten. En tjusning med vår verksamhet är att någon liten detalj i
en artikel kan komma att följas upp med inlägg från någon annan ur
en helt ny infallsvinkel. I ett domboksutdrag från 1688 i nr 14 nämns
en Torsten Nilsson i Rogstad, som nu återkommer i en artikel om
”Stora Rogstad, en tvåhundraårig släktgård”. I antavlan för Oleana
Johannesdotter i nr 15 återfinnes #10 Arvid Simonsson och #28 Hans
Mickelsson. Vi bjuder nu på dels Arvids föräldrar och morföräldrar,
dels Hans Mickelssons förfäder 4 generationer bakåt.
Vi välkomnar nya medarbetare. Vi försöker ha en bild på förstasidan
med anknytning till någon artikel, och en antavla på mittuppslaget.
Ansvarig utgivare för medlemsbladet är Greta Höglund. Redaktörer
för detta nummer är Bertil Holmström och Ulla Jansson.
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Stora Rogstad 42, även kallad Gärde Rogstad, är den av de två nord
ligaste Rogstadsgårdarna som ligger närmast E6. Byggnaderna kan
mycket väl vara från 1700talet. Ladugården revs 1937. Bostads
huset renoverades omkring 1930, och står fortfarande kvar.
Fotot är från 1920 och finns i Nordiska Museets samlingar. Se
vidare sidan13.
Vi har våra träffar på Stadsbiblioteket i Strömstad
andra lördagen i varje månad, kl. 13.00  17.00. Vi sysslar med
anbyte, nyheter, samvaro över en kopp kaffe med doppa, samt en
himla massa släktprat. Du är varmt välkommen!

