Redaktionen hälsar
För första gången ger vi ut en tidning med 20 sidor!
Tillströmningen av bra material har varit glädjande stor (två artiklar!). ”Fö’
myjje a fö’ lide’ skämmer allt” brukade min mamma säga ibland. Det har
blivit en trevlig utmaning.
. Strukturen för ett tidningsnummer är ju i stora drag fastlagd. Omslaget och
sidorna 2 och 3 är givna. Det första man sedan väljer ut är mittuppslaget,
någonting som motiverar en hel A4-sida – i det här fallet en bild, en annan
gång en antavla. I anslutning till denna kommer mer eller mindre text på
sidorna närmast därefter, kanske ett klipp ur Svenska Gods och Gårdar. Och
så slasksidorna, ”Kring kaffebordet”, med ditt och datt.
Insända långa artiklar bör helst hänga samman, inget ”Forts. sid. 12”. I det
här fallet var det två stycken om vardera på dryga tre sidor. I ett sextonsidigt
nummer får mittuppslaget sidnummer 8-9, och det finns bara fyra sidor, 4-7,
för artiklar. Efter utökning till 20 sidor blir det sex sidor över till de båda
artiklarna, nästan (men inte helt) tillräckligt. Lösningen blev i Lisbets fall att
en sida sätts i något mindre stil och att en figur placeras på helt annat ställe,
och i Ainas fall att placera ett bihang till annan plats.
Fortsätt med att skicka in artiklar! Eller kom med kommentarer som ”ja
men det där är ju min farmors femmänning” eller ”där har hon faktiskt
förväxlat Anders Persson i X med Anders Persson i Y”.
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2 Föreningens styrelse, funktionärer m.m.
3 Kallelse till årsmötet 2013
4 Om mina anor hade kunnat ana…(Lisbet Rodin)
7 Forskningen går vidare (Aina André)
10 Födelsekalas på Rävö 1928/29 (bild från Harding Helgesson)
12 Alla har vi varit små (Gods och Gårdar – Hanna på Libacken)
13 Hanna på Libacken – ett strävsamt liv (Harding Helgesson)
14 Dagmar på Saltö fyller år (Harding Helgesson)
15 Kring kaffebordet

20

Hanna på Libacken, Rävö, vid Dagmar Karlssons födelsedagskalas något år i
slutet av 1920-talet. Utsnitt ur bilden på mittuppslaget.

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