
Frågellsta använd av fil" stud Eva OLson víd undersökningen med saÌrma.
namn som listan. (Se A-arkÍvet). Framlagd ht 1"9?1. BJ--uppgffü.

MÅ:,rrnssnngn x nÅNe*n¡U sorrrnn

IJnilerdd.ngwn &vrsr. alr,t. ber¡ysai råI;ttelrgcder:ra t r{rngaEjö
socken eåmt att senare Jåinftiras merl de nåltideseder, oon
socltrxens ernlgranter ftirde mecl eig tiLl Amerlka.
Ángerfullståindiga för* och tilLnann, clvlLetånit, födelse-
da6 oeh -årr f6.ctelseort, förëild,rårnag uppvëixtorter och
¡rrken, malrens uppv&rtort och yrke, svärföråilil¡arnag upp-
våntorter och yrken¡ antal ba¡n¡ derag föd.elseåa och kön.

1. Hur uånga Yâr t{i t hushåIlet lnEbt hen om}crlng l92o? ("asteLl-
rta Lnberåiknaete)

2. .fi,t l{r a13.1hop på s*n',rq, gông frr¡kost? dsva¡¡? niililag? nerefton?
}n¡Ëillmnat?

3a. åt ill frukost genast efter det ett $i sttgtt upp på nor8onen?
b. On:t"ånter drack nan något Lnnan ilen egentLlga fn¡kocten?
'c. I så. faL1 vad?

4¡. satt alla vid êaïua bord tll.L frukost? til"L danan? tf]*l nltt-
da6? tllL nerafton? tl}L tnråiü.sns,ten?

b. On lnte¡ vllka satt lnte ned vtd bordet?
e. Ve.:rför? d. Var åt dessa?

5a' Åt $1 aL1a nÂltider vld serrne bord?
b. 0n fate, var: åt lË ile oLlha uåltl.denra?

6. Hur var pJ.acerlngen vanl"lgtvla ru¡rt borctet?
7. IIetle va¡r och en egot bestlck, âon rrar nåirkt?
ga. llade l{t varsÍn tal}rlk eL]"er åt l{t ur gemensa¡nt fst?
b. Hurilana taLlrlkar hade l{1? c. vld vilka nåLtlder hade ¡¡an

egen tal"lrlk?
9. Ven Lagade maten L Ert hen?

10. llad kall"edes rr¡met där tri ât?
11. I,agade* n¿ten I Êåena :run aom na¡¡ åt 1?
l?a.Iä,stes bordebön l" Ert hen? b. I eå f,all vl]ken?
c. l¡eu Läste horilsbönen? d. Vld vlLke nåltlcte:r?
e. ï¡ästee den fiJre el].er efter r¡aten ell"er båda deLa¡n¡e?

15a.sJör¡6 l{l någonotn någonttng I eamband ned en nåltiit? b. r eå
fsll vect? ( on ilf eJöng en psalm ange vfJ"ken ) c. IÍär?

14r R[r¡n* dst för õvrtgt någotr *c!ù I{f tycken rro¡c€eay tatre¡ae
att ta upp i gqsûanhÊnget?


