Redaktionen hälsar
Så har vi återigen knåpat ihop ett tidningsnummer. Rogstadtråden från
nr 14 spinns vidare, likaså Överbytråden från nr 15. Och vi ger oss in
över den suddiga gränsen mellan släkthistoria och hembygdshistoria:
Bo Rasks artikel om Magnus Olsson ger med intressanta inblickar i
Strömstads bebyggelsehistoria (vad hade Södra vaktstugan för funk
tion innan den blev bostad?).
Vi bilägger en blankett där du kan fylla i dina intresseområden –
kanske hittar du någon tidigare okänd släkting i vår förening!
En del material har blivit kvar på hårddisken. Det tredje (men inte
sista) avsnittet om Oleana på Rönnö har inte fått plats. Bo Rasks
artikel är bara publicerad till hälften. Och ättlingarna till Tord i
Överby (som vi började på i nr 16) skulle säkert kunna fylla två sidor i
vart och ett av de närmaste tjugo numren (dit hör t.ex. Axel Jonasson
på Rossö, som vi nämnde i förra numret). För att inte tal om åtskilliga
intressanta gamla tingsprotokoll och bouppteckningar vi har på lut.
Vi välkomnar alltid nya medarbetare, antingen med artiklar som
belyser tidigare material ur ny synvinkel, eller med något helt nytt!
Ansvarig utgivare för medlemsbladet är Greta Höglund. Redaktörer
för detta nummer är Bertil Holmström och Ulla Jansson.
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Nordby 2:13 Putten omkring 1890. Personerna är Nils J ohan
Andersson, dennes hustru Carolina F redrica Lilja samt deras dotter
Sofia Nicolina. Foto från Tore Norrby, sonsons son till Nils J ohan
och Carolina. Se mittuppslaget och sidan 4.
Vi har våra träffar på Stadsbiblioteket i Strömstad
andra lördagen i varje månad, kl. 13.00  17.00.
Medlemmar med intresserade gäster välkomna!

