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Efterfrågas ¡:å varje gård.

A. Hur rnyctcet hålleï rnan sig med, i å.:.'avi håEtar, kor, s'sin ocirhöne?

Väntas några fö::¿;-ndringar bli genornfðrda och varför'?

B. Cdling av költovà.;*er o. dyt. ? ilöreko:nmer n&gon fUroåíljning llå iviårteng-

torget av s8-dant eller arurat? Fiar tiligare fOrså.Ijning förekonunit? An-

sågs 'len inbringande? Når och vai'för upphöråe ¿1en?

Ç,. G$rdens oamtliga produkters till ',¡err¡ och hur avyttrag de iTag? I vad

rnån gkiljer oig ,ietta oystem fr8n ,:iet som rådCe .Jå sageBrnannen'var

barn? Ange ti:Lpunkten för up¡:gifte:-"nas giltighet. '

D. Vad skOter rnaclcinEtationen or¡1 if:rtrga om jordbruket och va',i göl ûlan

sjölv? Vern började anlita maskínetationen, ntr gjorde fi¡an d,et ejälv' 
'

vad ti!! en början med och varför? Vilka fördelar med nuvarande systern?

E. Vad användeg ekonomibyggnad-erna tíll idag ? Gör orlenterande akiae

med angívande av varje byggnado fi¡nktion.

F. Vitka på gården har idag arbete utanför.derura, eedan nËr och varför?

Hur i sagegrnannens ba¡ndom.

G. Vid vilka tiltfållen i s:s barndom träffades gårdefolket i hela b¡rrr, flera
gårdar (øtt<a) ? Barn och tjfrnstefoltc rned ? Vilka bjöds i övrigt tíll
barndomshemmetr t.€!(. slåktingar och då varifrån och hur ofta?

Stadebor ? Till vilka for man bort pE. bjudníng ?

liur fOrhåller det sig med umgðnget idag på ¡notEvarande punkter" Om

föråndríngar nër och varför?

H. I vilken utetrëctrning anlítades i s3s barndom affärerna i Etan? I{ur fOr-

värvades klðderr skor etc' Hur idag?

I. Hade man ntgon sårskíld uppfattning orn lr¡ndaborna, högdragnar likar
etc. Hð.nde det att stadebor bar síg illa Et mot byborna, hurr në"r? An-

eåga bönderna på Utmarken och vid, Getingevtl.gen vara finare¡ E6,rnre

eller likar mecl arrendatorerna i 0.Torn?

J. Vilken utbitdning fick g. och hans syskon? Hur med egna barn? Når

började i byn barn sllttas i högre skolor, varför ?



¡

Inför framtiden.

Irrågorna stä.lles till. arrendatorerna och srneden och eventuell övrig .

egentLig bybefollcning, således inte till inflyttade etudenter och dylika.

K. Vad tycker ni om planerna att uppföra nya hus i byn för bostadsändamål?

Bör det vara hus som går in i clen g:xmla stilen eller går det lilca bra
rned helt moderna villatyper ? Vacl tycker ni skall göras ¡ued ekonomi-

byggnaderna? Skall de stå kvar för bykaraktðrens ekul.l och utrryttas

till annat ðn nu eller bör de rivas ? Tyclcer ní att det från Lund inflyt-
tade korsvirkeshuset gör sig bra eller dåligt i byn? Varför?

L. Vad tycker ni om att få många stadebor in i byn? Anser ni att Etadsbor-

na på något sëtt okiljer sig fr8n byborna i 0. Tor ?

M. Vad tycker ni ora uppsägningen av arrendena? Är det en ntJdvâ-r¡dig ut-
veckling ell.er êír det orättvist handlat? Veme ðr Í sE fall ekulCen? I(Ëln-

ner ní er personligen hårt drabbad av utvecktingen? På vad Eätt har
era {ramtidoplaner rubbats? Htrr tð.nker ni göra nu? Vill ni bo kvar i
ert hus ? I(a¡r ni tänka er några fördelar rned utvecklingen?
Hur anser ni att andra i byn kommer att drabbas av utvecklingen?
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