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Inledning (många bidragsgivare bl.a. N. P. Ödman; ”en åmålit kom till himlen”; 

på 1890-talet var det fint att prata norska i Dalsland, Holms kyrka, vägstyrelsen 

1905 Automobiler må bara få köras en dag i varje månad, smeknamn) s. 7; Vi 

prästerskap, sa klockarn (organisten Karl Falk och orgeltramparen Heder)s. 23; 

På husförhör s. 32; Våra barn och andras ungar (bl. a. från skolan) s. 36; Han 

och hon. Födelse och död (när kungen kom till Åmål; hur Råg-August blev gift; 

cykelstölden; gubben Sörman i Knipesten; August på Gröteruds bön om att få en 

hustru) s. 47; Läkare och patienter (arvode till dr Segerstedt; nära Magnus i Kasa 

hade tandvärk) s. 55; Inför domarn (mor Lena och landsfiskalen i Åmål; på 

marknad i Vänersborg; när starke Erik dansade med den lilla länsmannen 

Lindbom) s. 64; Verk och dagar (Stenebykvarnen och starke Nils; när Fredrik 

tjärade brukspatron W:s uthustak; glasmästare Träslug i Åmål; den nya 

bekvämlighetsinrättningen med ringar som på en kokspis) s. 72; Handel och 

vandel (bl. a. på Banken och i handelsbon; inspektören som skulle besiktiga ett 

magasin i Valbo) s. 81; Bulleriana (om Buller i Dals-Rostock) s. 91; Bruksherrar 

och deras arbetare (om bl. a. Bäckefors bruk) s. 95; Fattigt folk (bl. a. från 

Bäcke, Dals-Ed och Frändefors. Galeasen Vega och slupen Alfred.) s. 98; 

Skräpp och skryt (när länsman Karpander och patron Bånge berättade att de kört 

ner i en vak på Stora Lee, men inte samtidigt; att meta i Åmålsviken) s. 105; I 

kronans kläder s. 110; Mat och dryck (urmakare Kolström vid Borekulle; sång i 

fiss-dur; gräshoppan som hamnade i smörhåla) s. 118; Husdjur s. 127; Jakt och 

fiske s. 130; Våra kommunikationer (bl. a. om tåget, bussen och på Posten, samt 

om flygkapten Ahrenberg; tågbyte i Mellerud; ångbåten Express på Dalslands 

kanal; biltävlingar; urmakare Kårström; stationsinspektor G. O. Schweder i 

Bäckefors, flera historier om honom i hela boken) s. 135; Varia (bl. a. dr 

Bergman, flera historier om honom i hela boken; halmflätning; prins Vilhelm; 

Karl XII; Karl XIV Johan) s. 146. 


