
Huskeliste
til livsløbsinterviews og erindringer

Fortællinger og erindringer om slægten

Dine forældre
Hvad hed dine forældre?
• fuldt navn – men også evt. ”kælenavne”
• hvor var de født/konfirmeret
• hvor blev de gift (evt. hvor er de begravet?)

Hvad kan du huske om dine forældre som personer?
• Udseende
• Vaner
• Talemåder
• Holdninger
• Skolegang og uddannelse
• Arbejde
• Fritidsinteresser/hobbies
• Fx politisk eller religiøst engagement
• Foreningsliv
• Det holdt de af: musik, tøjstil, livretter, etc.

Fortæl om særlige episoder om din far og mor, som du kan huske
• Hverdagsbegivenheder
• Fester og højtider

Dine bedsteforældre
Hvad hed dine bedsteforældre?
• fuldt navn – men også evt. ”kælenavne” – hvad kaldte du dem?
• hvor var de født/konfirmeret
• hvor blev de gift (evt. hvor er de begravet?)

Hvad kan du huske om dine bedsteforældre som personer?
• Udseende
• Vaner
• Talemåder
• Holdninger
• Skolegang og uddannelse
• Arbejde
• Fritidsinteresser/hobbies
• Fx politisk eller religiøst engagement
• Foreningsliv
• Det holdt de af: musik, tøjstil, livretter, etc.

Fortæl om særlige episoder om dine bedsteforældre, som du kan huske
• Hverdagsbegivenheder



• Fester og højtider

Hvad har du hørt om din slægt?
• Hvor ”stammer” slægten fra? Hvilken egn/egne kom de fra?
• Slægtshistorier: begivenheder hvor slægtens medlemmer deltog
• Danmarkshistorien og slægten
(1864, kvindevalgretskampen, besættelsen...var nogen med her?)
• Foreninger og organisationer (har nogen i slægten fx haft tillidshverv?)
• Fester og højtider i slægtens liv
• Enkeltpersoner

Fra barndommen

Om dig selv og familien:
• Hvad er dit fulde navn, hvor er du født og døbt?
• Hvor var dit barndomshjem, hvordan så det ud – beskriv det:
• Havde du søskende? Hvor mange? Fortæl om dem:

Hvordan var dagligdagen i dit barndomshjem?
• ”Tonen” i hjemmet, hvad var tilladt/forbudt?
• Maden – hvad var livretterne? Hvad var ”søndagsmad”?
• Tøj og sko – hvordan så det ud? Hvor tit fik du nyt? ”Yndlingstøj”?
• Pligter
• ”Ritualer” (aftenbøn, godnathistorie, godnatsang...?)
• Legetøj, hygge og lege
• Venner og veninder
• Særlige begivenheder – fødselsdag og jul
• Beskriv en ”typisk dag” i din barndom

Skolegang, m.m.:
• Hvor gik du i skole?
• Hvad syntes du om at gå i skole?
• Yndlings – og hadefag?
• Lærere og lærerinder (hvem kunne du lide/ikke lide og hvorfor?)
• Skoletøj og skoletasker – skolemad?
• Klassekammerater (hvem kunne du lide/ikke lide og hvorfor?)
• Konfirmation

Ungdomsliv

Uddannelse:
• Valg af fag (hvad ville du gerne være? Hvad blev du og hvorfor?)
• Læreplads og uddannelse (hvordan forløb din uddannelse?
• Studenterfester/svendegilder, m.m.

På vej mod voksenlivet:
• ”Voksent tøj” / make-up, (hvad var smart - hvad syntes dine forældre?)



• Det modsatte køn (de første forelskelser, i hvem og hvorfor?)
• Til bal og fest (musikken, tøjet – hvad blev der spist og drukket?)
• Seksualitet (Det første kys, den første gang – hvordan med prævention o.lign.?)

At have en kæreste:
• Hvad kaldte man det (fx at ”være kærester”, ”gå sammen”, ”have en pige” ???)
• Hvad lavede I sammen (biograf, ture med venner, udflugter, familiebesøg,)
• Hvornår var man ”et par”?

Dit første job:
• Hvor arbejdede du? (Hvordan fik du jobbet?)
• Løn og arbejdsvilkår
• Kollegaerne og livet på jobbet
• - andre ansættelser, som du vil fortælle om?

Fritid og hjemmeliv
• Fritid (hobbies, rejser, højskoleophold...)
• Foreninger (politisk, religiøst, m.m.)
• Din første lejlighed/værelse (fortæl hvor det var, og hvordan den var indrettet)

Forlovelse og ægteskab?
• Blev du forlovet? (Ring på? forlovelsesgilde? gaver? Hvem var med?)
• Bryllup – hvorfor/hvorfor ikke? (Kirke? Rådhus? Fortæl om begivenheden)

Voksenlivet
• Hvornår syntes du, at du ”blev voksen”?

Fortæl om dit liv, efter at du blev gift/fik børn:
• Hvordan gik en typisk dag?
• Fortæl om særlige begivenheder (fødsel & død, slægtsbegivenheder, fester, højtider)
• Fritidsinteresser/hobbies og rejser
• Fx politisk eller religiøst engagement
• Foreningsliv
• Det holdt du af i denne periode: musik, tøjstil, livretter, etc.
• Hvilke ønsker havde du/I dengang for fremtiden?
• Hvilke ønsker havde du/I for børnene?
• Hvordan gik det? Hvad tænker du, når du ser tilbage?

Livet som ældre
• Beskriv dit liv lige nu:
• Hvor bor du? (Hvordan og hvorfor?)
• Hvordan går en ”typisk dag”?
• Hvad ”ser du hen til” i hverdagen?
• Hvad holder du af netop nu: musik, tøjstil, livretter, etc.

Hvis du er pensionist:
• Hvordan var det at holde op med at arbejde? (evt. at din ægtefælle holdt op?)
• Livet uden arbejde (hobbies, dagligdag, rejser..?)



• Pensionistbolig – beskyttet bolig? Hjælp i hverdagen?

Tilbageblik:
• Hvad tænker du, når du ser tilbage på dit liv i dag?
• Hvad har været det bedste i dit liv?
• Den største glæde – Den største sorg?
• Hvad blev som du tænkte? Hvad blev anderledes og hvorfor?

Fremtiden:
• Hvordan ser du på tilværelsen lige nu?
• Hvilke ønsker har du for fremtiden for dig selv?
• Hvad ønsker du for børn/børnebørn?
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