Redaktionen hälsar
Det här är egentligen juninumret... Med protokoll från årsmötet i mars och
med fortsättningar från artiklar i nr 18. Av orsaker utanför redaktionens
kontroll blev det inte så. Och sedan har det varit en lång fin sommar, fjärran
från tankar på tidningsproduktion. Juninumret har blivit oktobernumret.
Vi avslutar serien med Magnus Olsson, mannen i den äldsta graven på
Myrens kyrkogård. Vi fortsätter med efterkommande till Olof Wernicksson i
Allemarken – en av Bo Rasks många omfattande släktutredningar.
I tidigare nummer har vi haft en stående inbjudan: ”Vi välkomnar alltid
nya medarbetare, antingen med artiklar som belyser tidigare material ur ny
synvinkel, eller med något helt nytt!” Vi har blivit hörsammade!
När Norges sydöstra landsända 1658 fick nya herrar bodde allmogen kvar,
med samma språk, samma bibel. Men styresmännen byttes ut mot betrodda
män från erövrarlandet Sverige. Lennart Staberg berättar om två av dessa,
Johan Dahlkarl och Bengt Månsson – män med många ättlingar bland
tidningens läsare, men med okänd bakgrund (”någonstans i Sverige”).
”Man kan få greje på det meste bare man vet hvor man skall spörre” skriver
Sylvia Hoff. Men då vill det till en enorm envishet (vilket hon visat sig ha,
med råge).
Flera artiklar väntar på publicering. Men detta får inte hindra läsekretsen
att fortsätta att med komma med bidrag!
Ansvarig utgivare för medlemsbladet är Greta Höglund. Redaktörer för
detta nummer är Bertil Holmström och Ulla Jansson.
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Auktion på jordbruksredskap på Tjernebo nyåret 1896. Foto Samuel Berg
qvist. Ur Kjell Samuelssons samling. – Se artikel på sidan 13 .

Vi träffas på Stadsbiblioteket i Strömstad
andra lördagen i varje månad, kl. 13.00  17.00. Välkommen!
Se även meddelanden på sidan 14!

