rRÅGT¡TTSTA FöR REVHUSUNDERSöKNINGEN

Persond.ata¡
Namn

Fiidelsedata
Yrke

FöräId.rars hemort och yrke
TidÍgare bosättning
Y]akef makas yrke

MíIjön Revhusen och IPs uppfattninE

om denna

Hur trivs/ trivd.es ni i Revhusen?
Yarrörl Úarför inte?

Varför' flyttade ni till

Revhusen

?

Har Revhusen förändrats und^er d"en tid. ni bott där?
På vad sätt?

Hur levde man hä.r förr i tiden? üad skiljer sig från idag?
Skul.le ni vilja

fl.ytta håirifrån?

Yarförf Varför inte

?

Trivdes ungdomarna som växte upo i Revhusen där'i
Vet ni hur gammalt Revhusen är?
Tycker ni att Revhusen skiljer

sig från stan i övrigt på något sä,tt?

Sociala relationer
Kåinde man

varandra väÌ i Revhusen?

'ar man speciellt bekant rneê några eller
Iiur tÍlltalade nan varandra?
Hur hälsade

känd.e nan

alla l_ika vä1?

man?

Var man intresserade av varandra och vissfe vad. d.e and.ra revhusborna f,aixxtrügxxi
hade för sig?
Vem

bjöds på fördelsedagar, bröJ.tpp, osv.?

Hade man

sina flseta vänner i n"ofrr.""n eller inne i

Ystad.?

Hur offa träffade man sina vänner och bekanta här i
I

Revhusen?

a.r brukade man träffas?

Hade nan några
Vad.

gjorde

man

speciella sanlingsplatser i
när

man

Revhusun?

träffad.e sina vänner och bekanta?

Vad brukade nan göra på

fritiden?

uade man några stora gemensamma feste:r i Revhusen?

llar

man

brukat låna skaer av varand,ra

om

det

behövd.es?

l'örekon det att man hjälptes åt ned arbeteû, t.ex barnpassning?
Agde man något gemensant

?

dar d.et funnits några föreningar och organistaloner i

Revhusen?

När började folk flytta bort frå,n Revhusen?
v

arför?

Vad tycker nevhusborna om sommargästerna?
Staden i övrist. Kontakter med och unofattnins om denna.

Ãar ni någon gång haft arbôùe i

Ystd,d,?

ViIket?
öar er hustru/ nake arbetat inne i Tstad?
I{ar ni sIäktingar i s}aden?

¡"on"" ni hä.lsa på dem?
Hur ofta?
Brukar

d.e

häIsa på er?

IIur ofta?
rlar ni bekanta och goda vänner Ínne i Ystad.
Srukar ni hälsa på dem? etc, etc.?
Brukar ni handla inne i Ystad.? Hur ofta?
Hur var det förr

me<l uppköpen?

Sålde revhusborna fisk inne i Ystad?
l1ar ni varít,f ä.r ni ured i några föreningar inne i Ystad?
Srukad.e revhusborna gå på nöjen

inne i

Ystdad.?

Vilka?

Vet ni något
Vad.

om

vad ystad.borna har tyckt

tycker sonmargästerna

om Revhusen?

om Revhusen?

Tobakshe.idan och Nyhem-

'"" *"r bekant med och uragicks med befolkningen i Tobakshejdan och Revhusen?
Vad var det för folk som bodde d.är?
Bodd.e elär fiska::e?

Var d.et någon skillnad mellan TH och

Revhusen?

Srukade folk flytta rnellan Tobakshejd.an och Revhusen ell-er vise verca?

Fisket

flar det bara bott fiskare i
Förr/ nu?

Revhusen?

har d.et annars bott för

mä,nniskor

Vad

i

Revhusen?

Fiskar nan fortfarande i Revhusen? Hur nånga?
När bö,rjad.e fisket ta slut'l

üarför slutad.e nan fiska?
Hur avyttrades físken?
ftade man någon organisatÍon för fisket?

Bostad.en?

I vilket hus växte ni upp i

Revhusen?

Har det förä.nd.rats und.er er tid.? På vad sätt?

Vet ni hur

gammal

Vad användes d.d

Vad katlades

huset är?

olika

rumnen

til1?

rummen?

Hur värmdes huset upp?
Hade man rínnande
Hade

man ljus?

vatten. När fick nan det?
Hurdant?

Var hade de olika familjerna

s¡i¡na bäd"dplatser?

Yar era föräldrar nöjda med e:c bostaden?

( golv, tak, spisar

osv. )

'{arförf Varför inte?
Brukad.e man

flytta mellan de olika gusen i

Revhusen?

itad.e man trädgårdar?

Vad odlade nan?
Hade man husdjur?

var skulle ni. vilja bo

om

ni blir

$vungen

att flytta från

Revhusen?

