Redaktionen hälsar
Så är det tryckdags igen, överfullt om vanligt. Denna gång ägnar vi en hel
del utrymme åt Vik, gammalt tingsställe, gästgivargård, skjutsstation. Vi
fortsätter med Magnus Olsson, mannen i den äldsta graven på Myrens
kyrkogård. Vi anknyter till en artikel i nr 16 (”Arvid Simonsson, född i Mo
1700, död i Skee 1760”) med ett första avsnitt om den familj dit han gifte in
sig (Arvid själv dyker upp först i nästa avsnitt). Och så ett tingsprotokoll,
denna gång från vägsyn i nordsocknarna.
En hel del material har även denna gång fått stanna kvar på hårddisken 
det tredje (men inte sista) avsnittet om Oleana på Rönnö, mera ättlingar till
Tord i Överby, mera gamla tingsprotokoll och bouppteckningar.
Det är en svår balans mellan att å ena sidan avsluta var och varannan
artikel med ”fortsättning följer”, och å andra sidan fylla nästan hela numret
med en enda lång artikel. Vi känner oss för, och välkomnar kommentarer.
För att bättre utnyttja det begränsade utrymmet återger vi en stor del av tex
ten med något mindre stil. Om inga ilskna protester når oss kommer vi att
behålla den mindre stilen, kanske även experimentera med en ännu mindre.
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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Gästgivargården på Vik år 1902, med släktingar till den 1898 avlidne gäst
givaren Christen Nilsson. Foto från Aina André. – Se artikel på sidan 4.

Normalt har vi våra träffar på Stadsbiblioteket i Strömstad
andra lördagen i varje månad, kl. 13.00  17.00.
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