Redaktionen hälsar
Så blev det ett tredje tidningsnummer i år. Den direkta orsaken är att det kom
in flera trevliga brev från för oss helt nya forskare inom våra släkter.
Eftersom föreningen syftar är att främja kontakter mellan personer som inte
känner varandra men som arbetar med samma släkter, och eftersom de nya
knappast kan väntas dyka upp på våra månadsmöten, kändes det som en god
idé att presentera dem vid vårt ”virtuella kaffebord”.
Om den relativt nya släktdatabasen Geni kan man med skaldens ord säga
att ”mycket tåls den att skrattas åt men än mera att hedras ändå”. Jag nämnde
tidigare Sigurd Ivarssons utredning av sin gren av Trejesläkten. Men sedan
inkråmet i tidningens skrevs har jag hittat flera släktutredningar från vårt
område, av för oss hittills okända forskare. Det är två arbeten av Sam
Christian Andrup, om Påwel Nilsson Nöring och om Ambrosius Zimmerman, ett av Hans Egil Hansen om Björn Gudesson (på Renshogen) och ett av
Daniel Solberg Billing om Ivar Andersson (i Varp). I den senare figurerar
Knut Ivar Henry Ivarsson med maka Andrea Olena Ivarsson (Billing) och
barnen R. Ivarsson och B. Ivarsson. ”Noden” förvaltas av Vidar Hansen
Billing. Jag ringde och pratade med Roger Ivarsson (just nu aktuell med
hummerfiskets historia, i Nationalparkens Rossö-entré), som bekräftade att
det var han som var ”R. Ivarsson”. Men kände inte till någon Vidar Hansen
Billing. Vi är inte ensamma experter på våra egna släkter!
(Läser du tidningen i nätversionen kan du kontroll-klicka på släktnamnen.)
Ansvarig utgivare för medlemsbladet är Kjell Samuelsson. Redaktörer för
detta nummer är Bertil Holmström och Ulla Jansson. För tryckningen svarar
Stig Carlsson – det är hans förtjänst att vi numera kan ha bilder i färg.
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Föreningens septembermöte var förlagt till Hogdals Hembygdsmuseum.
Bilden visar en interiör därifrån. Se vidare sidan 4.
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Stadsbiblioteket i Strömstad är stängt för ombyggnad fr.o.m. den 9
januari t.o.m. den 2 mars. Detta innebär att våra månadsmöten måste
flyttas. Januarimötet äger rum på Museet (Ulf Hansson värd),
februarimötet i Församlingshemmet (Stig Carlsson värd).

ViSlf 31

