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1, Vilket ,r"" EEYIg:!!9i
levererades tiond.e? Vilken

i socknen i ä1dre tid? I vilket sädesslag

säd- var bröd.säd

olilca i olika
Grr*iöD? gjfsäd (r<om.ior)r

2. Finnas nrågra son helst miruten av od'ling i 119:g tid' inom socknen

av följande våixter: vete? spelt? bönor? blactkåI (hurnrdkåI)t totafot

1. Finns uppgeft om nå€on by inom soclclen, där man a1ls eJ odlat 4grpt

Vilken kan orsaken härtil1 ha varit? Vilken kor:rsort odlerlenan (4-rad:igt

eLler amnat)?

4, Såtldes råg annat äin på svedjefallen? Möiligen i Eitlq? var det i så

fall sama rågsort sorn svedjerågen?

5. Om h?IIg ej var hurmdsädet på orten, såd.d.es d.en möjligen tiI1 gTön-

foder? På vad. slags jord.? E}ler yar har6en, åfuuinstone i vissa byar,

alldeIes okänd,? Om harrren Var bröd,säd. i vissa byar inom socknen, vad an-

ges som orsak håirtill?

voro mö j1is";;;;årland ena

6. Krrrrd-e utsäd.et i garnla tid-er

verket alltid- ett slags hlandsäd-

d.eIar av socknen?

håtlas fullt rent? Eller såd'des i sjäIva

av korn och råg el1er korn och havre?

7, Har blandsätl odlats i äIdre tid? I så fa]I: vilka sorter? Skilde nan

ne11ant}reb1arrd.och@Arrsågsb1andsäd'a11tid.fordrahöstpIöjning
av Jo:rfun? Förekom, att korn och råg såd.d'es ti]lsa.rmans, men bärgad'es på

olika tid-er?

8. 0d.Iad.es *j:: i 4fuon stöme utsträckning? tr\rr:rios b;Er, i vilka äir-

ter alls ej od-1ad-es? Vilka sorter använde nan (.g@!gr l6i![g!g,)t fn-

g.rngo ärter båd.e i koiojö1et och i bajrmjöIet?

9. 0dlades lgygl på svedjelanden? på åkerjord.? Känd.e man ti1I olika

sorter (n:nda; av1ånga)? Arlsågos rovoT gå s?irskilt vä1 ti1L på nyodlinger?

10. Od-Iades EåI*!!g: nåsonsin på annat sätt än i täppor @![!g)? Giv

några ungefiirliga uppgafter, som ge vid.

av stor eller ringa betyd'else i bygdens

ha.:rden, om kålrotsod.lingen varit
hushåIlnlngl
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11, Finnas uppgifter om hela soclsrar eller enstaka byar, där lin ej

odlats? Hur sl:affade man på d.essa oltel sitt behov av lin? Förekom d-et

i någon bygdr att man end.ast d.elvis kund.e täcka sitt behov av 1in Spnom

egen ocl1i:rg? Kåinde ma.n tilL olika linsorter (trtist<tin, springlin)t fin-

nas några uppg:ifter om, att lin såtts på svedjefallen ?

12. Finns säkert minne av1 att ICp:C odl-ats I socknen? tr'innas rnöjligen

uppgifter om byar, vilka aIls ej bedrirrit hamFodling? Odlades tranpan all-
tid på en och sa.Inma särskilt härför avsedd ha,mpåker (!gpilott):

11, 0dlacles lg:1g på aru:an plats åin invitl en vägg el1er ett plank? I så

faII: hgr? Fick man hr:m1e utöver d.et egna behovet? Hur använd-es d.etta

överskott? Gavs tiond.e av hr-mle?

14, Finns rnöjligen något miyure av, att någon hört ga:ma1t folk berätta

om rlen tid, d.å Egpti: ej fanns? Finnas rrägta uppgifter om potatissorter,

som använd,es i äldre tia (b.r€pefgrr tåapäror)t

Förekommo träd.gårdar? Vad. väixte d.et i clem? Hr:r var träd.gården anOrd-

Vilka växter odlades i täppa (tatte, kåIkättg etc.)? tr'örekon nåeot

slags växllng i fråga om täppans anvåindning, eller satte man sa^ma växt

år efter år? Lad.es täppan med- vissa rnellann;n (t.ex. vart )ze eller 4:e

a-) i träde? Var d,et speciellt L.ytltgry1g sak att sköta täppan?

17, Firu:as inom socknen ninnen av enskillgt$j! (såd'an anordning, att
nan på en viss åker od.led.e säd år efter år, ti1l d.ess att åkerrr var ut-
sugen)? Od.lades d.ärvid. endast ett säd.esslag, e1ler växlad.e nan om t.ex.
med. korrr och harrre? Vilka ansågos teclcnen vara tiIl, att d.et ej vid.are

Iönade sig att beså en åker? IIä.mn exempel på, hr:r nånga år i rad en och

sarn$a åker kund.e besås t.ex. med. korn e1Ier med. harnle? Kr:nd.e tLet sedan in-
träf fa, att den övergavs för alltid? 0m ej: hr.:r tång tid. kr.urd.e åkern få
vila? Kirnd-e d.et hänr1a , att uran på. ett elIer annat sätt våix1ad.e om med o-

liEg_:lggg korn eI1er dlka .s1agq_I3qe?

18, I'innas inom soclceen miruren av verkllg:t tvåskiftesbn:k ell-er tre-

:Eiljs:!r* errer lur:Eiljg:!ryE? Lades "r1t;;;i;i:;-:i;sfesg-!ä
antingen häIften e1ler tred.jed.elen e11er fjärd.edelen av gärd.ens åker-

jord i träde varje år (trädeslae)? lisde träd.esläggningen möjligen nrn

efter en för flera gård.ar e11er för hela lyg Semensam pIanl så att vissa

{tr| )t

nad-?

16,

inhägnade områden (.sair@, kiltpr), i villca ett flertal gårdar hade an-

de1, sa^mtid.igt träd.eslades? Red.ogrir i detalj för hithörande förhål1andent

betraktad.e från en gdrd.s synpr:nktt
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19, Om miruren ej finnas av verkligt tvåskiftes- eller treskiftesbruk,

men dock av yi9:-y*Iilg-e:1-lge-:1i53-991*ggyfl:l9=-gg!-!$4e, redogör

i detalj för varje särskild bys praxis på ourråd.et, alltid börjand-e med

trädan som n:o 1 1 Var det en !itll|}Iig}9!r j. vilken ordning träcLesåret

inträd.d.e för d.e olika ä<rarrras del? El1er kan man tala om något slags

system på d-etta områd.e?

20. Förekom d.et, att nan sådd.e något på särskilt inh€i€nade stycken av

träd-an (t<ittar)? I så faI1: vaa (:irter? rovor? kåhötter? potatis? blarid--

säd? Iin? ha.mpa?)t Uur pass stor del av träd.en kunde vara upptagen på

detta sätt?

21, Förekormo liglg: redan före kIöverns och timotejens tid'? Åstadkon-

mos de enbart genom att åkern lades igen, eller såd'd.e man nfuot slags hö-

frö? Varifrån fick man i så fa11 «1et? Ingick lindan und.er denna tid- i
nfuot slags våixtföIjd?

22. Förekom något slags väixIlng vid. odlingen av rovor? 1in? ha.mpe?

hr:mIe? Om så gj var fa11et, hur många år kund.e en 1inåker etc. bära

skörd utan att trädas? När den träddesl för hr:r 1ång tid. bn:kade cLetta

ske?

21, Had.e nan i ganmal tid- några förestäIlningar om, att visoa od1ings-

växter (t."*. åirter) a.ntingen I'gödd.G'r jord.en eller på ett alldeles sär-

skilt sätt utsögo jorden?
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