Redaktionen hälsar
Så blev det då till sist tre tidningsnummer även detta år, trots den tröga
starten. Tyvärr inte i tid till decembermötet, men förhoppningsvis i tid före
årsskiftet.
Som vanligt har det varit en avvägning mellan påbörjade serier och nytt
material. Krönikan om Oleana på Rönnö fortsätter äntligen efter ett långt
uppehåll. Däremot gör vi ett time out i utredningen av de efterkommande till
Olof Wernicksson i Allemarken, och den planerade fortsättningen på artikeln
i nr 16 om Tord i Överby och hans ättlingar får stå på väntelista än en gång.
Å andra sidan påbörjar vi en ny långkörare, anor till Ulla Lundin. Den
första, om hennes farmors far Hilmer ThomassonSten, publiceras i detta
nummer. Ytterligare fem ligger på lut för framtiden, givetvis att varvas med
andra bidrag – vågar man verkligen planera för så många nummer framåt?
Och så återkommer Allan Hansson (nr 16, ”Stora Rogstad”) med ett nytt
nedslag ur sin släkthistoria, nu med ”Båtsmansänkor”.
Vi ser gärna kommentarer till de artiklar vi publicerar – de behöver inte
vara långa, det kan räcka med ett ”ja men Elisabeth Hansdotter från Böö, det
är ju en syster till NN, min ana nr 711!”
Det är ju alltid intressant med gamla bouppteckningar, kanske framförallt
genom uppräkning av arvingarna. Liksom tingsprotokoll (Jan E och Per P)!
Omslagsbilder med vidhängande kommentarer är alltid välkomna!
Ansvarig utgivare för medlemsbladet är Greta Höglund. Redaktörer för
detta nummer är Bertil Holmström och Ulla Jansson.
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Vykort, ” STRÖMSTAD. PARTI AV VATULAND”. Baksidan: Till Agnes
Karlsson, Norra Stöllet. Hälsningar från Strömstad. 1918. Ur Greta Hög
lunds samling. – Se artikel på sidan 13 .

Vi träffas på Stadsbiblioteket i Strömstad
andra lördagen i varje månad, kl. 13.00  17.00. Välkommen!
Och ta gärna med någon intresserad vän!

