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Famile Sandberg fra Örkened til USA
Om Joachim Junge
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Kurveudstilling i Landskrona
Om at være ukendt forfatter
Harry Martinsson
Ib Spang Olsen 80 år 11. juni 2001
Svaghed for digte til kr. 9,75
Tidslomme med digte
Poesiens steder - stedernes poesi
Er der flere Oddershede-slægter?
Udstilling af spånkurve i Glimåkra 2012
Om Bonde-Practica
Min farfars kusine Stina Caleson
Om økonomerne Keynes og Myrdal
Udstilling med anskuelsesbilleder
Sagt af børn i SFO
Om billeder med lur
Dansk-Svensk forfatterselskap 2012
Åreladning og Bonde-practica
Her hvor vi bor – Digte i avisen
Hvem er Ejvind A. Johansson?
Erik Hagens
Den ukendte forfatter – Information 1994
Per-Olof med digte i Digte for en Daler
Om folkeskrifter
Opgør med det ord tro
Vejledning for den heldige finder af Bonde-Practica
Fingerplan 2007 og Allerød
Bogen om Evald Tang Kristensen
Opmærksomhed om digte – Louisiana 1979
ASK Tidsskrift for Dansk folkekultur 1984 - 1995
På jagt efter verdens skabelse – i almanakken.
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Huskeliste med bøger om samfundets bund
Den foragtede samaritan . Politica 1969
Tre lignelseshistorier
Få kurven med i kulturhistorien
Religiøse spor i en slægt Er dit facebook også mit facebook
Faste vendinger i dansk
Et fund Gækkebreve fra Djursland
Oversigt over indhold i Tidsskriftet ASK 1984-95
Hver spån du finder i Danmarks jord.
Johannnes Hohlenberg
Kan et brand flytte?
Små digte: hejkurve
Stjernefamilie – godt ord

