Redaktionen hälsar
Så har vi börjat det nya året med en välpackad tidning. En lång artikel
behandlar Kangeröd och Båleröd på 1600-talet. Man kan fundera på om
tingsrättsprotokoll skall återges i sin helhet och på sin 1600-talssvenska, eller
om man skall modernisera och förkorta. På så sätt blir texten förvisso mer
lättläst, men är det helt säkert att den blir korrekt återgiven? Alla har inte
Gösta Frammes kunskaper i gammalsvenska. Hör av er!
På flera ställen åberopas Aina Andrés CD-skivor. Det är nu åtskilliga år
sedan de kom till, och vi har fått många nya medlemmar sedan dess. De kan
beställas från Bengt Andersson (bob.andersson@telia.com). Skivan ”Domboksavskrifter 1660-1718” kostar 200 kronor, skivan ”Mantalslängder 1696”
kostar 60. Härtill kommer kostnader för porto och expedition.
Det är inte ovanligt att samma platsnamn förekommer på flera ställen. För
mig (BH) är Båleröd något helt annat än den gård där Haagen i Kirkebøen en
gång i tiden ägde 2 tunnor. ”Mitt” Båleröd heter egentligen Lilla Båleröd och
ligger vid vägen söderut från Strömstad mot Vik. Bryggan vid Bålerödstrand
var på sin tid en av de viktigaste bryggorna för ångbåtarna i skärgården.
Roger Fossum, med sin eminenta kännedom om bygden på ömse sidor om
1658 års gräns, har upptäckt att Aina på något (eller några?) ställe(n) har
placerat någon gård fel. Vi återkommer med rättelse(r) i nästa nummer.
I nästa nummer kommer vi också att få ett referat från januarimötet på
Museet, och en synnerligen intressant berättelse av Ulf Hansson om en
gammal skollärare och en dramatisk julotta.
Ansvarig utgivare för medlemsbladet är Kjell Samuelsson. Redaktörer för
detta nummer är Bertil Holmström och Ulla Jansson. För tryckningen svarar
Stig Carlsson.
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En skål för brudparet! Pastor Dahlstrand har just vigt Emil Steen och Selma
Karlsdotter till äkta makar, vid deras nya hem på Skabotången, Öddö. Delförstoring av fotot på mittuppslaget. Foto Samuel Bergqvist

Vi träffas på Stadsbiblioteket i Strömstad
andra lördagen i varje månad, kl. 14.00 - 18.00.
Välkommen! Och ta gärna med någon intresserad vän!

