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Nu har vi väl samlat nya krafter - och
anteclaringar - under soIJITlaruppehållet
och ser en lång, orörd höst framför oss.
Med ett späckat program i form av möten
och anbytardagar där mycket kan inträffa. Det börjar egentligen med Sveriges
Släktforskarförbunds stora riksmöte i
,Västerås den 29 - 30 september och för
vår del med Anbytardagar i Falkenberg
den 6 oktober och Varberg den 20 samt
höstmöte i Halmstad den 5 november.
Väl mött!

Ännu ser Hallands karta, vad beträffar
Avskrift av Vigselböcker, ut som ett
lapptäcke med sådana församlingar som
~ färdiga, under avskrivning eller ännu
inte påbörjat. Det ligger många tirrmars
arbete bakom varje avskriven Vigselbok,
men alla som har en eller flera bakom
sig, vet vilken behållning man får av
det i fonn av en överblick över giftermålsfrekvens och -inriktning med hänsyn till den egna och grannsocknarna.
Vilka dagar man helst höll bröllop, hur
namnskicket skiftar och mycket annat.
Så tag en titt på kartan igen och en
allvarlig fundering över varför just
din socken ännu inte är avskriven. Om
du inte anser dig hinna med en hel Vigselbok, så tala om det så någon mer kan
hjälpa till. Stadsbiblioteket i Halmstad lämnar mikrofilm på långlån en
månad och möjlighet till förlängning.
Debatten om lån från SVAR genom biblioteken rasar vidare, och det är avgifter-

na som ~arje gång blåser nytt liv i
den. Eftersom utlåningen hela tiden
ökar, har de flesta släktforskare erfarenhet av dettaoch vad det kostar.
Problemet med avgifter för lån av
mikrofilm kontra mikrokort kan tacklas från olika synpunkter och för en
redogjordes i Släkthistoriskt Forum
i fjor •
Men man kan också se det så här: Ett
mikrokort innehåller, när det är fullt,
45 rutor, en mikrofilm kan innehålla
ca 700 rutor. Envar vet ju, attdet
ibland är mindre än så, tag därför
ett medeltal på resp. 30 och 600. Då
blir det ca 20 mikrokort av en film.
Med ett medeltal av fem kort per volym blir det således fyra volymer
mikrokort av en film. Och det är samma avgift om man lånar en film eller
en volym mikrokort! Således ser det
ut som om släktforskarna blir mycket
missgynnade ur ekonomisk synpunkt
genom den nya ordningen.
Sperling Bengtsson

--------===================--------HALLAND SFARARES INFORMATION nr 14
utkommer i början av december.
Bidrag emotses före den 11 november

============================--------
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HÖSTENS PROGRAM

* 3 oktober UPPTAKTSMÖTE, se nedan
* 6 oktober ANBYTATDAG i Falkenberg
., . 20 oktober ANBYTARDAG i Varberg
se bifogade anmälningsblanketter

· *
*

14 oktober ÖPPET HUS, Fiskaregatan 17,
mellan kl 14 - 16, Halmstad
5 november Hostmöte i Halmstad
+++++++++++++++++++++++++

SLÄKTFORSKARDAGAR I VÄSTERÅS 29- 30 sept
HGF kolIIIler att deltaga med en skärmutställning. Bidrag i fann av släktutredningar samt efterlysningar mottages före 24 sept.
Charlotte Lindgren, Tgl 129 A, Faurås
311 94 Falkenberg. 0346 - 18110
+++++++++++++++++++++++++

NY

FÖRENINGSLOKAL

Sedan den 1 sept hyr föreningen lokal
på Söder i Halmstad i Hantverksföreningens Hus. Den är ljus och trivsam
med pentry och egen ingång på n.b.
Varje onsdagskväll hålls den öppen.
Då finns Klas-Göran Stehn, Falkenberg
där. Första onsdagen i månaden är den
även öppen under e.m. Här finns en
dator, läsapparater, böcker, medlemsblad m.m.
Adress: Fiskaregatan 17
302 38 Halmstad
Öppet: onsdagar kl 18. 30 - 20. 30
första onsdagen i månaden fr kl 15
UP

P TAKT S MÖT E

onsd. 3 oktober

Vi träffas i vår nya lokal kl 18.30
för att diskutera hur studiekvällarna
skall läggas upp för att bli så givande och intressanta som möjligt.
~ed läsning i gamla och nya böcker,
gamla handskrifter och vad del tagarna
kan komma med.
Hjärtligt välkomna !
+++++++++++++++++++++++++

HALLA~DSKA E~IGRA~TER
F?reninge1: ämnar samla dessa i en pärm.
Vill du bidra med uppgifter skicka in
d~~ ~i~l Charlotte Lindgren.
I :Zvibille Bibliotek pågår en utställning den 14/9 - 18/10

Emigrationen från Kvibille.

-

Vårmötet i Folkets Hus, Varberg
den 12 mars 1990.
Ordf. Sperling Bengtsson hälsade alla
vä.lkorma , särskilt kväll ens föredragshållare, arkivarie Allan Olsson, Lund .
Till att leda dagens förhandlingar
valdes Carl-Göran Santesson. Från Sveriges Släktforskarförbund, Göteborg
hade kOlllllit meddelande om gravstensinventering i Halland, där 6 kyrkogårdar har inventerats, varför många
återstår. Lån av mikrokort från SVAR
kan bli upp till 800 % högre än lån av
mikrofilm. Avskrivning av Vigselböcker
går vidare och nu är 49 församlingar
färdiga eller påbörjade, förutom lfdks
härad. Sven Johansson lämnade rapport
cm datorsidan.
Därefter talade arkivarie Allan Olsson
om Rekonstruktion av en kyrkobok och
Arkivkunskap. Hur ett arkiv kan ordnas
enligt gällande regler. Båstads kyrkoböcker blev lågornas rov 1870 och nu
pågår forskning för att rekonstruera
dem. Allan Olsson talade om vilka käl lor som korrrner till användning och gav
många värdefulla upplysningar.
Sperling Bengtsson
Veckokurs på Löftadalens Folkhögskola
den 23 - 28 mars 1990.
Hallands Genealogiska Förening och ledningen för Löftadalens Follchögskola
ordnade en veckokurs i släktfor loring,
förlagd till folkhögskolans trivsanma
lokaler. Kursen besöktes av 30 intresserade släktforskare. Halva deltagarantalet kom från Halland och de övriga
från andra län, bl a Södermanlands och
Kopparbergs län.
Kursen var främst inriktad på läsning
av handskrifter. Då deltagarna hade
olika erfarenheter, en del nybörjare
och andra mer erfarna inom området,
delades del tagarna upp i mindre grupp
beroende på kunskapsnivån.
En dag anslogs åt besök på Landsarkivet och Västra Sveriges Genealogiska
Förening i Göteborg. Under en dag fick
dessutom deltagarna bekanta sig med
folkhögskolans datorer och fick en god
inblick i hur detta moderna redskap
underlättar forskningen med tabeller,
uppställningar och systematisering.
Som hand.ledare deltog från vår förening Sperling Bengtsson, BrorJansson,
Sven Johansson och C~ Andersson.
Charlotte Lindgren visade vår skärmutställning, litteratur och släktut~edningar och länmade goda tips om
källor od1 litteratur till de manga
intresserade kursdeltagarna.
C :-1 Ander sson
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HALLANDS
GENEALOGISKA FORENING
·•

k a Ll a r till

•

HÖSTMÖTE i HALMSTAD

•

Måndagen den 5 november kl 19

•

Lokal: Broktorpsgården, Kyrkogatan 12

•

1. STUDIE BESÖK PÅ LANT:-tÄTERIET I HALMSTAD mittemot Brooktorpsgården kl 19,

där Marianne Gustavsson visar oss nmt och berättar om vad som finns av intresse för
5läktforskaren.
2. Stadgeenliga ärenden.
3. Sedvanligt samkväm med tillfälle till anbyte.
Tag med antavlor, släktböcker, hembygdsböcker, kartor mm samt frågor och efterlysningar.
Kaffe el. te ..•.... ; 5 kr
Smörgås
20 kr
Läsk el. lättöl ....• Skr
Wienerbröd el. kond.isk.aka . . . . . 5 kr
Förhandsbeställning: Agnes Lindgren 035-123077 el. Carl-Emil Agrell 0346-14939
4. Utställningen från Släktforskardagarna i V'åsterås den 29 - 30 september dupliceras.
De som önskar är välkomna att besöka föreningens nya lokal på Fiskaregatan 17
mellan kl. 18 - 18.45.

>*< - >*< - >*< - >*< - >*< - >*< - )*< - >*< - >*< - >*< - >*< - >*< - >*< - >*< - >*< - >*<
LOKALA ARKIV
Vår inventering av de lokala arkiven fortsätter i detta nr med Falkenberg.
FALKENBERGS CENTRALARKIV Stadshuset.
Bibliotekarie Hans .Bergfast, tel 0346 - 86139, för expedition och information.
Konnunala handlingar ( stadsfullmäktige f om 1866 ) .
Tablå över samnanslagningar 1971 till stork.ormrun återfinns i vårt bibliotek.
Vi disponerar också där en komplett uppställning över "Handlingar från Falkenberg i
Landsarkivet i Lund". Vi återfinner där registrering av bl a Domböcker, Magistratens
allmänna protokoll, Bouppteckningar efter 1668, Konkurshandlingar, Krono- och stadsräkenskaper, Mantalslängder 1689-1937 mm.
Register över avslutade arkiv och över aktiva arkivbildare.
Centralarkivet har också en del Enskilda arkiv.
FALICDIBERGS MUSEUM S:t Lars Kyrkogata 8.
Förescandäre Fru Anna Skantze, tel 0346 - 10760
Museet har en detaljerad katalog över inventarierna, där man med lätthet orienterar
sig mot sökta objekt. Bl a finns i avskrift Falkenbergs rådstugurättsprotokoll 1558 1745, 1779-1783.
Man

återfinner avskriftavorginalförteckning över förlista fartyg utanför Falkenberg

1854 - 1911.

Tidningsnotiser i klippbok över avlidna falkenbergare 1932-48. 1949-.
Ett antal Släktutredningar och likaledes Handelsböcker.
Samling fotografier i album ( eller lösa sådana ) .
Tidningar, tidskrifter, pressk.lipp mm.
Fru Skantze mottar gärna förfrågningar från personer som tror sig ha anledning söka
svar på förfrågan.
Carl-Emil :\grell
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EFTERLYSNING
Inga Larsson, Röinge Pl 8593,
305 94 Halmstad, som skrivit de båda
dikterna här intill söker:
TILL MINNE AV EN VALLON
Svart är smeden.
Svart är sotet.
Svart är nattens mörka dröm.
Röd är elden.
Rött är järnet.
Röd är blodets vanna ström.
Ljus är flick.an, som i natten
smyger in så vann och öm.
Ljuvt är leendet, som lyser
då hon viskar älskat namn.
Varm är blicken då hon vilar
trygg och lycklig i hans famn.
Elden uppå ässjan falnar
sakta ned och slocknar ut.
Heta järnet långsamt svalnar
och blir mörkt och kallt till slut.
Men det röda vanna blodet
sjunger livets melodi.
Evigt sarmna gamla visa
där tu blir ett
och liv är tänt
när nattens mörker är förbi.
Denna dikt handlar om min mormors farfar, smeden Sven Christiansson, vilken
kom till Särdal år 1800. Han blev då
sockensmed i Harplinge. Här gifte han
sig med enda dottern på Björsgård,
Elna.
Sven Christiansson är farfars far till
författaren Arthur Stehr och alltså en
av de valloner, som denne skildrat i
sin bok - Byn vid Mossen.
Då jag fann Elnas mor Cissa från Kråkegård i längderna nkrev jag följande:
Cissa, flickebarn, som växte upp
på Särdals backar
då 1700 - talet
stod uti sin middagshöjd.
Jag är en del av Dig.
Du är min mor.
~itt liv nu rullas upp
inför min blick.
Födelse, barndomsår.
Ungdomstid, hjärtesår.
Vigsel, barnsängsvånda.
och så till sist
Helt kort nedskrivet:
- Sissa, änka, död år 1823.
Du är borta
men du lever i m+z ,
Inga Krook - Larsson

Smeden Nils Svensson - Schougdahl född
någonstans i Halland 1705 - 06. Blev
vid 20 - års ålder artillerist vid Varbergs Fästning, där det även fanns en
Petter Schougdahl och en Christian
Schougdahl, samt en kvinna Gunilla
Schougdahlsdotter. Alla faddrar till
varandras barn och alla födda "någonstans i Halland".
Nils gifte sig 1729 med Christina
Bengtsdotter, Varberg. De fick barnen:
Sven född 1731
Christina 1733 död 1734
Christian 1736 ( min anfader )
Karin
1745
Nils Schougdahl sändes på Cronstedts
order till Stralsund 29 nov 1733 men
blev hemskick.ad omkring år 1742. Då
placerades han på Biskopstorp, Ekelundstorpet, där han sedan verkade som
smed till sin död 1779.
Han kastade sitt namn Schougdahl och
kallade sig Svensson, vilket kunde bevisas i dödboken.
Enligt släkttraditionen sk.all förfäderna varit valloner och kommit till
Hallands inland omkring 1610.
Från denna släkt kommer bl a Arthur
Stehr, som skrivit om detta i "Byn vid
Mossen". Boken handlar om hans far, som
var smed i Sotared. Här nämner han
bl andra farbrodern Carl Svensson, som
blev smed i Tvååker. Sönerna tog sig
nanmet Malmborg, vilket namn funnits i
släkten. En sonson till Nils Schougdahl
tog detta namn då han blev finskräddare
och bosatte sig i Falkenberg.
Fadern till Smederna i Tvååker, Vessige,
Sotared och ytterligare två i Göteborg och USA hette Sven-Petter Svensson
och var känd som "gamle smen i Holm".
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'HG F:s FORSKARFÖRTEC:::<NING 1990
42 sidor i A- 4 format med ortnamns-,
släktnanms- och specialregister finns
nu att köpa till ett pris av 25kr för
medlemmar och 50 kr för icke medlerrnnar.
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EFTERYSNINGAR

Jag är intresserad av Klockare kring
Falkenberg. Har sådana i släkten från
Si~barp, Vinberg Öch Årstad. Det är
i Arstad jag "sitter fast". Finns ju
så dåligt med kyrkböcker där före
1780.
År 1761 hette klockaren i Årstad Hans
Bengtsson. Hans broder Olof Bengtsson
var klockare i Vinberg och född i Årstad.
Min fråga är: Var deras far möjligen
klockare i Årstad före sin son? Vad
hette Qan och är det någon som forskar i Arstad före år 1786 ?
Jag skulle i så fall gärna få kontakt med denne.
Greta Ek.ström
Stenbrottsgatan 5
172 40 Sundbyberg

tel 08-284714

==============~=========~

.•

Söker föräldrar till handelsrnan
Johan Rydberg ( Ryberg ) född
1796.11.24 och hans hustru Johan n a P e t r o n e 1 1 a M o 1 i n , född
1786.12.23. Johan och Petronella var
anställda hos brukspatron Dahlgren i
Halmstad år 1815. De ingick äktenskap
och fick sonen Johan Viktor född 1816
06.08 i Halmstad. Johan Viktor blev
sedan grosshandlare i Varberg. Ingick
senare äktenskap med Birgitta Fredrika Lignell.
Ove Rydberg
Minkgatan 4
421 71 V:a Frölunda
tel 031-297616

Rubb, enligt obestyrkt uppgift bosatt
i Växjö. Födelseorter och årtal salmas
för såväl Gudmund som Magnus Rubb.
Har någon stött på släkten Rubb i trakterna av Markaryd - Växjö ?
Hans Bergfast
Kluringvägen 21 C
311 38 Falkenberg

tel 0346_:-80745

=========~=------=:
Emigranter från

=====~

Halmstad

Henning Johnsson född 1852.06.07
Josefina Andersson född 1848.05.12
Paul Henriksson född 1866.11.27
De båda första uppges födda i Halmstad, men det är de inte. Den tredje kan vara född i södra Halland där
namnet Pål är vanligt.
Har någon sett eller hört något om
dem så ta kontakt.
Inga - Lisa Andersson
Källtorp 5
430 22 Väröbacka
tel 0340-60504

==~=======-------========
PRÄSTEN OCH KLOCKAREN

-----====================
Halländska

Släktforskare!

Vet någon av er något om Systrar n a R u t , A n n a och K 1 a r a A n d e r ss o n, troligen från Södra Halland.
De utflyttade omkr 1910 till USA
och de föddes troligen på 1880-talet.
Johan von Sydow
Fagerängsgatan 3
412 70 Göteborg

tel 031-406927

=========================

Prästen och hunn
tjäna föa mä munn,
klockarn och hanen
Ha samme vanen.
( Skäm tramsa från Landa, Halland )
Ur Fr~drik Ström, Svenska visor, ramsor och folkrim.

========------===========
Kronolänsman M a g n u s R u b b f 1 722
el 1723, d 1784. Gift med Anna M ar i a S j ö b e r g f 1724.
Sonen Ca r 1 Georg Rubb f i Markaryd 27 sept 1747, di Ljungby 19
juli 1806, v Häradshövding.
Magnnus Rubbs fader var G u d mu n d

NY

BOK OM LÅi'\JGARYDS - SLÄKTEN

Världens största släkt enligt Guinness
Rekordbok. Mer information och beställningsblankett finns att få.
Kontakta Charlotte Lindgren, 0.346-18110
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Följarrle har skri vit av:
ABILD. Margit Jörgen.sen, Abild.
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SLÄKTFORSKARBLADEN

Från andra föreningar kommer en jamn ström av medlemsblad där man kan
ta del av deras verksamhet och med många bra och verkligen läsvärda artiklar. Därigenom får man reda på vad som rör sig inom släktforskningen
i landet och kan följa med i debatten. För att våra medlemmar skall få.
del av det stora utbudet,
skall en kort redogörelse för innehållet göras.
Det blir mest titlar men kanske någon liten reflexion om innehållet till hjälp och vägledning när artikeln skall tas fram för att läsas. Långtifrån alla föreningsblad kommer till oss, för de flesta föreningar i Sveriges Släktforskarförbund ger ut sådana, utan det blir mest
grannföreningar.
öGF-lövet. Nr 20. Januari 1990. Medlemsblad för östgöta Genealogiska
Förening. Stigande kostnader oroar. Ett skrämmande exempel ...
Ortnamnen hotade. Inventering av gravstenar. Efterlysningar. Upplandsknekt i
s'läkten,
projekt "Soldatinventering i Uppland" 1680-1901. For byrå.lådan, kommplettering av brunna kyrkböcker.
PLF-Nytt. Nr 12. Febr.
1990. Person- och lokalhistoriskt forskarcentrum, Oskarshamn. Inför 1990-talet, som bl.a. handlar om kostnader, som:
"I praktiken betyder ... " Nya etappmål på vägen mot sekelskiftet.
Indelningsverket.
Soldatregistret - men det fanns ju också båtsmän där?
Torsåsbygden under 1500-talet. Personregister på svenska arkiv och till
slut ett intressant brev från soldaten Storm på manöver 1848.
Västgötagenealogen. Presentetion av Habo. En tillbakablick på. Mullsjös
Genealogiska Förenings verksamhet. En eldsjäl ... Frågelåda. Förening
eller förbund? Viktig fråga-.
Av Västergötlands Genealogiska Förening
och Skaraborgs Släktforskarförbund bildas ett förbund för hela Västergötland. Lokalhistoriska dagar i Borås den 11-12 november 1989. Recensioner. Klipp ur släktforskarbladen, 27 stycken. Ett lösblad med "Tilllägg till ... " och två blad om böcker att köpa.
GF-Aktuellt. Nr 90. Febr. 1990. Släkt med adeln? GF:s minnesfond.
Sveriges församlingar-. Stockholmskarta från 1853. Något om släktforskning i Frankrike. Frågor och svar. Genealogica. Flyktingar från Estland ... Litteratur om släktforskning i Norge. översyn av Elgenstierna.
BGF-nytt. Medlemsblad för Blekinge Genealogiska Förening. No 27. Febr.
1990. Ett intressant 1520-talsbrev, om Sölvesborg. Mörrumsprästens memoarer, kontraktsprost Jöns Bernhard Santesson, 1727-1809. Lättare hitta släkten via nytt Malmöarkiv, tidningsklipp om mormonkyrkans nyinvigda släktforskningsarkiv i Malmö. Emigrantregister, personer födda
i
Blekinge, funna i Salem Luth. Ch., Chicago. Inventera gravstenar.
VSGF-bladet. Västra Sveriges Genealogiska Förening. Arg.
7 1990 Nr 1.
Mor till sin far och farmor till sig själv? Ett invecklat släktförhållande på grund av giftermål. Från Genealogiska Föreningens släktböcker
till de lokala föreningarnas forskarförteckningar. En presentation av
7SGF:s bibliotek. öppet torsdagar kl. 10.00-14.00 och 17.00-19.00. VSGF
disponerar en dator genom samarbete med DIS-VÄST. Nyheter från SVAR.
Brunna kyrkböcker skall återskapas - aktuellt också för oss. Den indelte soldaten.
Om häradsrätter och häradshövdingar i det förgångna.
Vem
forskar vad 1989 med Rättelser och kompletteringar.
Svenska adelsmäns
öden, från 1872 ~ed uppgifter från 1500- till 1300-talet. Cholera i 3i~
ryslighet,
med ~amn på 684 personer,
som avlidit i kolera i Jönköping
hösten 1834,
vilket visar att man kan hitta källor på de mest oväntade
ställen.
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Släktforskare i Uppland. Nr 2. 1990. Soldatinventeringen, med exempel
på hur en rote kan följas upp. Upplänningar i kronans tjänst under inindelningsverkets tid. Berättelsen om en kistplåt. Om Nordens Metusalem
och andra rekordhållare. Uppsala-feber.
Södertälje-Probanden. Organ för Södertälje Släktforskarförening.Arg.12.
Nr 92. Feb. 1990. 1617 Ars mantalslängd för Södertälje. Sörmländska
kungaättlingar. Bara mikrokorti Stockholm. Min forskning av ordf. AnnaStina Freij, bördig från Oskarström.
Nr 93. Min forskning, från Jämtland.
Nr 94. April 1990. 1617 Ars mantalslängd i Södertälje.
Diskulogen. Nr 18. Mars 1990. Föreningen DIS. Innehåller mlnga korta
notiser om föreningen, forskarkontakter, pressklipp. DIS Family med
frågor och svar. Krigsarkivet vill ha kontakt med alla som håller på
med forskning kring indelningsverkets soldater och båtsmän, inte enskilda, utan i ett kompani eller hå.rad, socken eller rote under en viss
tidsperiod. Några intressanta småstycke om den nya folkbokföringen, som
skall börja den l juli 1991.
KGF-NYTT. Medlemsblad för Kronobergs Genealogiska Förening. Nr 29. Maj
1990. VAr grannförening i öster har efterlysningar som säkert kan inintressera nlgon även i Halland. Likaså Ove Wennerholms utredning om
Arnhults-släkten i Slätthög.
Släkthistoriskt Forum. Nr 2/90. Arglng 9. Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund. En liten del av innehAllet:Rld om register. Debatt, insändare. Ett kungabarn? Förbindelser mellan Sverige och södra Finland
pA 1720-talet. Hänt & Hört. Radannonser. Li.st sen sist. Förbunds nytt.
PLF-nytt nr 13. PLF:s databas. Förteckning över inmatade årgångar i olika församlingar i databasen, med många församlingars ministerialböcker och enstaka In- och Utflyttningslängder. Hjälpkällor i Bouppteckningar och Domböcker, det första av fyra teman som skall komma. Bilaga,
förteckning över medlemsföreningar i Sveriges Slåktforskarförbund.
Vä.stgötagenealogen. Nr 2. Haj 1990. Nå.I arkiven brunnit ... Om hur olika
arkiv kan utnyttjas nå.I kyrkböckerna har försvunnit, fortsätter med: Så
gör du en "ny" husförhörsl.ingd. Den mörkgrå klädeskappan, en tidsbild
från Karl XII:s tid. Frlgelldan bör intressera och kunna utnyttjas av
slä.ktforskare 1 Halland. Är släktforskaren en egoist? Hed bra källh.invisningar. Oset i Ransberg och Nolosasläkten. Recensioner och Klipp ur
slå.ktforskarbladen, det senare Ur innehållet.
Angeläget. Juni 1990. Nr 3/90. Detta nummer informerar om Sveriges
Släktforskarförbunds riksstämma i Västerås den 29-30 september. Lokala
cirkelledarträffar. Inhiberad förbundsbildning, ombildning av VGF till
Släktforskarförbund för hela Västergötland. SVAR planerar för 90-talet.
Inskränkningar i öppettider på Landsarkivet i östersund och Forskarcentrum i Ramsele.
Dalfolk. Nr l. 1990. Ett amerikabrev från Fårnäs med kommentarer. Ur
Leksands personalieböcker, med utförliga levnadsbeskrivningar. Som hallänning avundas man alla som har anor i Västerås stift. Den som gapar
över mycket - mister kanske livet. Specifikation över bröllopskostnader
på 1600-talet. Malis Hans i Svärdsjö - Forskare före sin tid. Finskgården. Frågor. Blandat med historier på dalmål som en "sydlinning" behöver en översättning för att förstå, men då kanske det mister poängen.

