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Hvordan kommer  vi gang 
med slægtsforskning 

 

Det første sted vi skal starte vores slægtsforsk-

ning er - hjemme i kommodeskuffen! 

Før man begynder at gå på arkiver og på Inter-

nettet, må man have et overblik over den viden, 

man har at starte på.  

 

På jagt efter gamle attester mm. 

Start med at lede i dine gemmer efter gamle pa-

pirer, der kan give oplysninger om slægten. Vi-

elsesattester, dåbsattester og dødsattester er sær-

ligt interessante, fordi de indeholder mange 

konkrete informationer. 

Men også mindre officielle papirer kan give 

vigtige spor. Læg fx mærke til fotografens navn 

på ældre fotografier. Et par, der i 1920 har fået 

taget bryllupsbillede i Kalundborg kommer sik-

kert fra denne by eller fra oplandet. Breve og 

postkort har poststempler, der fortæller, hvor og 

hvornår de er sendt - det er også spor. Måske 

kan de bruges som udgangspunkt for at lede i en 

folketælling? 
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Spørg de ældre  
Som supplement til de oplysninger man kan 
finde ved at støvsuge sine egne gemmer, bør 
man kontakte familiens ældre og gamle. Dels 
kan der også her ligge gamle dokumenter m.m. 
Men det vil også være en god idé at 
"interviewe" de ældre og få oplysninger på den-
ne måde. 

Al slægtsforskning begynder med, at man 
roder sine gemmer godt igennem - mon ikke 
der ligger både billeder og gamle dokumen-
ter, der kan give en idé om slægtens fortid? 
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Kontakt familien 
 

Vi skal have en snak med alle i famili-
en. Det kan jo være at der er nogen i 
familien vi slet ikke vidste eksistere. 
Når vi ringer og snakker med de enkel-
te familiemedlemmer fætre og kusiner 
onkler og tanter så skal vi have alt deres 
viden halet ud af dem. 
 

Hvem har de kendskab til i familien, er der nogle 
vi ikke kendte og hvad ved de om familien, og 
om de enkelte familiemedlemmer.  
 
Skriv de ting ned medens I snakker ned den. Eller 
en ide kan være at have en båndoptager og optage 
samtalen. Ellers kan I ikke huske det hele når 
samtalen er slut. 
 
Nu må I ikke glemme at få data på de personer i 
snakker med. Der er nogle hoveddata som vi skal 
bruge senere i vores slægtsforskning. Derfor skal 
I udfylde en huskeliste medens I snakker med 
vedkommende. Eller aftale at I sender et skema 
som I gerne vil have tilbage i udfyldt stand. 
 
Det kan jo også være at der er nogen i familien 
der er i gang med slægtsforskning. Så kan I få en 
hel masse oplysninger på en nem måde. 
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Oplysninger til slægtsforskning. 
 
Fornavne._____________________  Efternavn._______________________ 
 
Nuværende adresse. _____________________________________________ 
                                             
Telefon nr.      __________________________________________________ 
 
Født dato _____________  Født sted ________________________________ 
 
Føde sogn _____________ Event. Dåbs dato og sted ___________________ 
 
Konfirmeret i Sognet __________________ 
 
Viet dato _____________ Viet sted/sogn ____________________________ 
 
 
Har følgende børn. 
 
Navn ___________________ Adresse _________________Tlf.nr._________ 
 
Født dato ________________ Født sted/sogn __________________________ 
 
Navn ____________________ Adresse ________________Tlf.nr._________ 
 
Født dato ________________ Født sted/sogn __________________________ 
 
Navn ____________________ Adresse ________________Tlf.nr._________ 
 
Født dato ________________ Født sted/sogn __________________________ 
 
Navn ____________________ Adresse ________________Tlf.nr._________ 
 
Født dato ________________ Født sted/sogn __________________________  

Husk det samme skema over ægtefælle eller samlever. 
Der kan også være flere, vi vil gerne have dem alle.  
I skal også huske at lave jeres egen notat på skemaet, 
så I kan finde ud af familierelationen til den pågælden-
de person. 

Her er et eksempel på et oplysningsskema. 
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Interview  
 
Hvis I gerne vil have noget historie, eller mere 
detaljeret viden, omkring nogle familiemedlem-
mer. Så er det rigtig spændende, at få det med i 
jeres slægtsforskning. Det er nok mest møntet 
på jer selv og i første omgang de ældste i famili-
en. 
 
Aftal at I må komme ud og snakke med det fa-
miliemedlem I gerne vil have noget viden om.  
Det er så med at være godt forberedt, og vide 
hvad man vil spørge om. Derfor bør I lave en 
liste med spørgsmålene.  
 
Ja, men hvad skal vi så spørge om. Jeg har fun-
det en artikel om hvordan det kan gøres, men 
den er meget, ja alt for detaljeret. Jeg syntes dog 
at den er god til at blive klogere af. Endelig kan 
vi også bruge den til at udvælge de spørgsmål vi 
gerne vil have belyst. Derfor er artiklen kopieret 
ind i sin fulde længde på de efterfølgende sider.  
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Lad slægten fortælle - om interviewet 
som alternativ metode til slægtsforskning 
 
Af Nynne Helge 
 
 
Artiklen er en praktisk anvisning på, hvorledes man kan dyrke sin interesse for 
slægts- og personalhistorie, når der enten ikke er flere oplysninger at hente i 
de offentlige arkiver, eller man bare er interesseret i at få noget at vide om 
ældre slægtninges fortid og de livsvilkår, der kom til at styre netop deres tilvæ-
relse. 
 

Indsamling af mundtligt kildestof er en nærliggende, men ikke særlig benyt-
tet metode inden for slægtsforskningen.  Mange ældre i slæ'gten (her tænkes 
ikke kun på den nærmeste familie, men også på sidelinier som onkler, tanter, 
fætre, kusiner eller nære venner, der har et godt kendskab til familien) ligger 
ofte inde med en mængde viden om slægten og livet i »gamle dage«, som bur-
de bevares til glæde for efterkommerne.  En sådan fortællende fremstilling har 
ikke alene stor illustrations værdi, men giver også adgang til oplysninger, som 
ikke findes i andre kildetyper, og derfor ellers ville være gået tabt for efterti-
den. 

Indsamling af erindringsstof i form af interviews kræver imidlertid både 
planlægning og forberedelse, hvis resultatet skal blive vellykket.  Eksempelvis 
skal man aldrig i forbindelse med en familiesammenkomst trække en ældre 
slægtning hen i en krog og sige: »Hør, kunne du ikke fortælle mig om din 
barndom?«.  For det første er offeret helt uforberedt og aner ikke, hvor han/hun 
skal ende eller begynde sin historie.  For det andet vil der utvivlsomt ske det, 
at resten af familien kommer til og begynder at blande sig - og udspørgeren vil 
hurtigt miste kontrollen over samtalen. 

Uden forberedelse og planlagte spørgsmål, stillet i rolige omgivelser, har 
man ikke mange chancer for at få en sammenhængende og fyldestgørende 
fremstilling ud af fortælleren. 
 
Forberedelserne til et interview 
Et interview bliver bedst, hvis udspørgeren på forhånd har sat sig lidt ind i det 
emne, den egn eller periode, der skal fortælles om.  Det vil derfor være en god 
idé at begynde med at læse f.eks. lokalhistorisk stof sætte sig ind i relevante 
arbejdsforhold/processer eller studere kortmateriale og billeder fra den pågæl-
dende periode eller egn.  Familiefotografierne kommer vi til senere. Forhånds-
viden hjælper ikke alene udspørgeren med at stille konkrete spørgsmål, men er 
også med til at sætte fortællerens hukommelse i gang. 
Aftal altid interviewet i god tid i forvejen; fortælleren skal have lejlighed til at 
forberede sig mentalt og hente minderne frem. 
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Vær omhyggelig med at forklare hensigten med interviewet - dvs. hvad det 
skal bruges til og hvem der vil få adgang til oplysningerne.  Forhold som f.eks. 
alkoholmisbrug, vold eller kriminalitet er ofte tabubelagte emner, som mange 
nødigt omtaler, hvis materialet skal læses af andre end den nærmeste familie. 
 
Selve interviewet 

Alle erfaringer viser, at de fleste mennesker har lettest ved at fortælle i deres 
eget hjem, hvor de er mest trygge.  Dertil kommer, at et hjem rummer person-
lige genstande, som kan være med til at kalde minderne frem. 

Ønsker man at indsamle oplysninger om f.eks. arbejdsforhold eller en be-
stemt arbejdsteknik, kan det være en fordel at henlægge samtalen (eller en del 
af den) til en arbejdsplads eller et relevant museum, hvor fortælleren måske 
bedre end hjemme kan forklare, hvad det er, han/hun mener. 

Som hovedregel er et interview nemmest at gennemføre på tomandshånd, 
dvs. når kun én person taler med én person. jo flere deltagere, jo vanskeligere 
er det at styre samtalen for den, der interviewer.  Hensynet til andre tilstedevæ-
rende kan desuden påvirke fortællerens svar, ikke mindst hvis der er tale om en 
ægtefælle eller et andet meget nærtstående familiemedlem med en helt anden 
opfattelse af begivenhedsforløb, årstal eller personbeskrivelse.  På den anden 
side kan to mennesker, der har levet et langt liv sammen - måske tilmed har 
haft et arbejdsfællesskab i form af et landbrug eller en forretning - virke stimu-
lerende på hinandens hukommelse.  Det må således være op til udspørgeren - 
ud fra sit kendskab til de pågældende - at afgøre, om det kan betale sig at inter-
viewe to personer ad gangen.  Mere end to fortællende personer i ét og samme 
interview må frarådes. 
 
Lidt om det tekniske 

Det kan stærkt anbefales at optage interviewet på bånd.  Herved undgår man 
det, der kaldes transformationstab, dvs. tab af ord, betoninger og præcise for-
muleringer. Ønsker man også at få fortællerens mimik og kropssprog, der ofte 
siger mere end ord, med i sit interview, kan et videokamera med fordel benyt-
tes under samtalen.  Men det kræver en assistent til at filme, da det er vigtigt, 
at intervieweren alene koncentrerer sig om samtalen, som trods alt er det vig-
tigste. 

Benytter man båndoptager/videokamera - så lær at bruge det på forhånd.  
Intet er så bittert som at opdage, at et ellers vellykket interview er gået tabt, 
fordi teknikken svigtede. 

Tjek båndoptager, mikrofon og evt. videokamera forinden og sørg for rige-
ligt med bånd/film, det er ærgerligt at stå og mangle til de sidste ti minutter af 
samtalen. 

Tænk på, at alle lyde (gadestøj, radio, timeslag fra et ur eller personer, der 
taler eller bevæger sig i baggrunden) kommer med på båndet. 

Undgå så vidt muligt store rum, små værelser giver bedre optageforhold.  Af 
hensyn til lydkvaliteten må udspørger og fortæller ikke sidde for langt fra hin-
anden - ca. 1 1/2 m er passende.  Mikrofonen sættes ca. en l/2 m fra fortælleren. 
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Start med at indtale fortællerens relation til dig selv, fortællerens navn og 
alder samt sted og dato for optagelsen. 

For at sikre, at begge stemmer går klart igennem, er det klogt at afspille bån-
det et lille stykke inde i samtalen. 

Under optagelsen må mikrofonen ikke røres; det giver støj på båndet. 
Det samme gælder raslen med service og trommende fingre på bordpladen.  

Alt sammen forstyrrende lyde, som man først opdager, når båndet senere bli-
ver afspillet. 

Skal optagelsen af en eller anden grund finde sted udendørs, kan blæst lige-
ledes give lydforstyrrelser, dette afhjælpes bedst ved at sætte en vante eller et 
lommetørklæde over mikrofonen. 

Det kan føles ubehageligt at tale til en mikrofon, navnlig hvis det er første 
gang, og vide at alt, hvad man siger, bliver optaget.  Men stilles der klare og 
letfattelige spørgsmål til en veloplagt fortæller, bliver begge parter snart så 
optaget af samtalen, at båndoptager og evt. videokamera hurtigt glemmes. 

Foregår interviewet uden brug af videokamera, skal man være opmærksom 
på udsagn som »ja, stuen havde samme farve som dette rum«.  Det samme 
gælder også mål, der vises med hænderne.  Det er langt fra sikkert, at udspør-
geren senere kan huske rummets vægfarve eller størrelsen på det angivne mål. 
l sådanne tilfælde bør udsagnet konkretiseres ved at spørge: »Stuen var altså 
malet cremefarvet?« eller: »Vil du anslå længden til ca. en halv meter?«.  
Husk, en båndoptager kan ikke se - kun høre. 
 
Notatteknik 

Ønsker man af en eller anden årsag ikke at benytte båndoptager (fortælleren 
nægter måske at tale til en mikrofon), kan samtalen i stedet skrives ned.  Man 
skal blot være opmærksom på, at den, der skriver ned, sjældent kan nå at få 
det hele med og derfor er nødt til at foretage et udvalg i det, fortælleren beret-
ter.  Derved tabes ofte præcise eller træffende skildringer, og kildeværdien 
forringes. 

Da udspørgeren vanskeligt kan fastholde den nødvendige kontakt med for-
tælleren, samtidig med at han eller hun også skal koncentrere sig om at skrive 
ned, vil det være en god løsning at være to om interviewet - én, der stiller 
spørgsmål, og én, der skriver. 

Skrives interviewet ned, bør notaterne renskrives så hurtigt som muligt, me-
dens samtalen endnu står frisk i hukommelsen. 
 
Interviewets opbygning og forløb 

Når man vil udspørge en person om fortiden, er det i reglen mest hensigts-
mæssigt at begynde med en oversigt over den pågældendes livsforløb for der-
efter at uddybe de emner, man specielt er interesseret i. 

l forbindelse med beretning om livsforløb skal fortælleren have lov til at 
redegøre så frit som muligt med udgangspunkt i nogle hovedspørgsmål, som 
typisk vil være: biografiske data, oldeforældre, bedsteforældre, forældre, sø-
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skende, barndom, ungdomstid, uddannelse, arbejdsforhold, ægteskab, børn, 
børnebørn og måske også oldebørn. 

Få fortælleren til at holde kronologien - ikke nødvendigvis ved hjælp af års-
tal, men også ved hjælp af vigtige begivenheder i vedkommendes liv.  Ved at 
holde fast i den biografiske fremstillingsform, bliver det lettere for fortælleren 
at komme i tanke om konkrete hændelser, der kalder holdninger og stemninger 
frem, som ellers ikke ville blive husket med en mere styret udspørgning.  Livs-
forløbs spørgsmålene skal i virkeligheden kun bruges til at sikre, at de vigtig-
ste forhold bliver belyst.  Med andre ord: begynd med de brede, åbne spørgs-
mål og slut med de mere lukkede og specielle emner. 

Fortælleren bør principielt aldrig afbrydes i sin fremstilling af en historie.  
Afbrydelse hindrer fortælleren i at følge sine associationer, og udspørgeren 
risikerer at miste værdifulde oplysninger.  Kommer fortælleren ind på forhold, 
man gerne vil have uddybet, så notér spørgsmålet ned til senere. 

Stil enkle og direkte spørgsmål, og lad dem komme naturligt ud fra, hvordan 
samtalen forløber.  Er et svar for knapt, så stil supplerende spørgsmål - måske 
tror fortælleren, at udspørgeren er bedre informeret, end det er tilfældet. 

Synes fortælleren ikke helt at have forstået det stillede spørgsmål, så stil det 
igen, men med andre og mere entydige ord.  Det er vigtigt, at man ikke kom-
mer til at tale forbi hinanden.  Et godt interview kræver opmærksomhed og 
koncentration af begge parter. 

Ofte har udspørgeren selv en bestemt opfattelse af forholdene, der bevirker, 
at denne ubevidst lægger svaret i munden på fortælleren.  Det vil typisk være 
en spørgeform som denne: »Det var ikke let at være tjenestepige på landet den 
gang, var det vel?« Hold egne meninger uden for - et interview er ikke en kon-
versation.  Formålet er at få fortælleren til at tale, og for at opnå det, må ud-
spørgeren holde sine egne meninger i baggrunden. 

Endelig skal man tage sig god tid til interviewet, ikke mindst hvis der er tale 
om ældre mennesker, der skal have lov til at tænke sig om.  Samtalen må på 
den anden side heller ikke trække i langdrag, så man når at blive træt.  To å tre 
timer er passende.  Er interviewet ikke blevet helt færdigt, så aftal hellere et 
nyt besøg. 

Tiden indtil næste besøg giver også fortælleren mulighed for at komme i 
tanke om ting, som skal korrigeres ved nærmere eftertanke eller blev glemt 
under den første samtale.  En afbrydelse af interviewet kan også være en fordel 
for udspørgeren, der ligeledes får lejlighed til at udbygge eller revidere den 
oprindelige spørgeliste. 

 
Udskrivning af bånd 

Man kan selvfølgelig altid nøjes med at have sit interview på bånd, men der 
er flere ting, der taler for at skrive optagelserne ud på papir.  Ved at transskri-
bere (dette gøres først, når interviewet er helt færdigt) er det for det første nem-
mere at fastholde overblikket over stoffet.  For det andet er det langt lettere at 
bladre i et manuskript, end det er at spole frem og tilbage i et bånd.  For det 
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tredje er muligheden for at sammenligne udsagn og derved opdage eventuelle 
modstridende svar størst i den skriftlige form.  Sidst, men ikke mindst, skal 
man tænke på, at andre også kunne have glæde af resultatet, og det er trods 
alt det nemmeste at overlade dem et manuskript. 

Den ideelle transskription indeholder alt det, der siges på båndet, dvs. alle 
spørgsmål og svar skrives ud, så mest muligt af fortællerens holdninger og 
udtryksmåder kommer med.  Lyde som f.eks. latter eller en knytnæve i bor-
det bør (såfremt der ikke også anvendes videokamera) noteres ned i manu-
skriptet, idet reaktionslyde og kropssprog også kan have kildeværdi. 

For at sikre fuld overensstemmelse mellem udskrift og optagelse gennem 
læses manuskriptet samtidig med, at man afspiller båndet.  Man må aldrig 
lade sig friste til at ændre på fortællerens udsagn for at gøre sproget mere 
korrekt.  Kravet til nøjagtighed hænger sammen med, at materialet i tilfælde 
af offentliggørelse skal kunne vurderes af andre i sin originale form. 
 
Erindyingsskrivning 

Alternativet til interviewet er at lade fortælleren selv skrive sine erindringer 
ned ved hjælp af en spørgeliste. 

Denne metode har imidlertid en række svagheder, man skal være opmærk-
som på.  For det første er det et temmelig stort arbejde at pålægge andre - 
navnlig hvis den pågældende ikke er vant til at udtrykke sig skriftligt.  For 
det andet er slægtsforskeren umiddelbart afskåret fra at stille uddybende og 
konkretiserende spørgsmål.  Det kan dog til en vis grad afhjælpes ved senere 
at stille supplerende spørgsmål, men metoden kan aldrig indfange fortælle-
rens visuelle reaktioner, tonefald eller en eventuel dialekt.  Fortælleren mang-
ler også den inspiration, der ofte kommer fra udspørgeren under en samtale. 

Endelig skal man tænke på, at det er meget lettere og hurtigere at udtrykke 
sig mundtligt end skriftligt, hvorfor fortælleren vil være tilbøjelig til at ud-
trykke sig kortere og mindre kompliceret end i samtaleformen. 

Erindringsskrivning kan naturligvis bruges, hvis slægtsforskeren ikke har 
mulighed for at mødes med fortælleren, eller denne måske selv får lyst til 
at skrive sine egne erindringer. 

I lighed med interviewmetoden skal man lade fortælleren skrive frit med 
udgangspunkt i vigtige livsafsnit suppleret med oplysninger, som slægtsfor-
skeren er specielt interesseret i at få noget at vide om. 

Ved erindringsskrivning må spørgsmålene ikke være til at misforstå, hvilket 
i virkeligheden er langt vanskeligere, end man forestiller sig.  Tænker man 
sig ikke godt om, når man udformer spørgelisten, kan begge parter komme til 
at bruge megen tid på brevskrivning eller mange penge til telefonsamtaler. 
 
Evnen og viljen til at huske 

Som med alt andet kildemateriale må man også være kildekritisk, når det 
gælder mundtlige kilden Fortællerens evne til at huske sin placering i forhold 
til begivenheden, personlige holdninger og ikke mindst tilbøjelighed til at 
efterrationalisere er alt sammen med til at påvirke hans eller hendes erindrin-
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ger og må derfor tages med, når materialets pålidelighed skal vurderes. 
Lad os først se på evnen til at huske.  Da fortælleren typisk vil være et ældre 

menneske, som pludselig skal til at kalde minderne frem fra en længst forsvun-
det tid, er det nærliggende at spørge: Hvor godt husker ældre mennesker?  Bort-
set fra, at nogle mennesker altid vil have en bedre hukommelse end andre, er der 
ingen grund til at være specielt skeptisk, fordi fortælleren er oppe i årene.  Erfa-
ringen viser nemlig, at selvom korttidshukommelsen kan svigte, plejer langtids-
hukommelsen i reglen at være velbevaret hos ældre, der ikke ligefrem har en 
dement lidelse. Men evnen til at huske afhænger også af spørgsmålets karakter; 
det nære, det ofte gentagne og det vigtige i fortællerens liv huskes bedst.  Såle-
des er pålideligheden almindeligvis høj, når det drejer sig om familieforhold, 
bopæl, arbejde, dagligliv og partipolitiske standpunkter. 

Troværdigheden er straks mindre, når det drejer sig om navne på mere perifere 
personer, tidsangivelser samt hændelser, handlinger og holdninger.  Navne 
glemmes eller blandes sammen, hændelser trækkes sammen til ét begivenheds-
forløb, og oplysninger om tidspunkter kan ofte afvige op til flere år fra den fak-
tiske begivenhed.  Er fortælleren i stand til at tidsfæste en begivenhed ud fra en 
privat eller offentlig mærkedag, er chancen for at huske rigtigt derimod stor, 
Eeks. hvis fortælleren siger, at slægtsgården blev solgt samme år, som første 
verdenskrig brød ud. 

Hukommelsen kan også være bestemt af vilje til at huske.  Der kan være for-
hold, som fortælleren ikke ønsker at tale om eller direkte har fortrængt, f.eks. 
pinlige episoder, ubehagelige ting eller socialt uacceptable handlinger.  Her må 
det være udspørgerens taktfølelse, der, afvejet med emnets vigtighed, bestem-
mer, om der skal bores i fortællerens hukommelse. 

Bortset fra hukommelsessvigt kan der være flere grunde til at fortælleren hu-
sker forkert eller forvrider kendsgerningerne.  Et alment menneskeligt behov for 
at skabe overensstemmelse mellem fortid og nutid gør, at vi er tilbøjelige til at 
se fortiden i nutidens lys.  Vi forsvarer eller afviser tidligere forhold, så de pas-
ser bedre til vores nuværende opfattelse. 

Ønsket om at give et så positivt billede som muligt af os selv og vores liv gør, 
at vi mere eller mindre ubevidst bagatelliserer eller overdriver tingene.  Man 
skal f.eks. ikke blive overrasket, hvis en fortæller, som er virksomhedsejer, 
glemmer eller nedtoner, at han i sine unge dage var ivrig kommunist, men der-
imod gør meget ud af at fortælle om sin beskedne opvækst, selvom den måske 
ikke har været så beskeden endda.  Fortællerens tidligere revolutionstrang passer 
formentlig dårligt med hans nuværende opfattelse af sig selv som kapitalist og 
samfundsstøtte, og understregningen af den fattige opvækst sætter ham i relief 
som en dygtig og foretagsom mand. 
 
De overleverede minder 

Et minde - dvs. erindringer om egne oplevelser - bliver til traditionsstof, når 
det overleveres til andre, evt. gennem flere generationer.  Som beretning er tra-
ditionsstof i endnu højere grad end minder udsat for fejl og forvanskninger, og 
man må derfor holde nøje rede på, om det meddelte er noget, fortælleren selv 
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husker, eller der er tale om andres oplysninger/vurderinger.  Principielt skal 
man altid forlade sig mere på øjenvidneskildringer end på andenhåndsberet-
ninger. 

Bruger man traditionsstof, skal man være særlig opmærksom på navnesam-
menfald i slægten, som hyppigt er årsag til alvorlige fejl i slægtskronologien. 

Slægtsforskere kommer ofte ud for traditionsstof, der går ud på, at slægten 
rummer kongelige eller berømte aner.  Kan dette ikke dokumenteres, bør man 
være yderst skeptisk over for påstanden.  Er der derimod tale om mindre flat-
terende familietraditioner, feks. en forfader, der huskes for en vanærende 
handling, er der straks større sandsynlighed for, at historien har noget på sig.  
Trangen til at pynte på virkeligheden gælder nemlig ikke kun vores eget liv, 
men også slægtens. 

Uanset brug af kildetyper skal det færdige resultat altid underkastes en sam-
let kildekritisk vurdering.  Dette gøres ved at undersøge, om der er overens-
stemmelse mellem de forskellige oplysninger -jo mere omfattende dybtgående 
udspørgeren har været, jo bedre er muligheden for at opdage modstridende 
svar. Endvidere må fortællerens evne og vilje til at formidle sande oplysninger 
vurderes. Hvis det er muligt, så prøv at kontrollere oplysningerne ved hjælp af 
skriftlige kilder eller ved at spørge andre med kendskab til slægtens historie. 

Endelig kan man se på, om det fortalte stemmer overens med den viden, 
man selv har.  Af samme grund er det vigtigt at have nogen forhåndsviden om 
et givet emne, før man begynder sin erindringsindsamling. 
 
Lidt om billeder og andre genstande 

Et interview med en ældre slægtning vil være en god anledning til at se på 
gamle familiefotografier, breve eller andet, der kan støtte fortællerens hukom-
melse.  Et sådan materiale kunne udmærket indgå i et slægtsarkiv sammen 
med bånd og udskrift af erindringer. 

Erfaringsmæssigt vil de færreste være villige til ligefrem at forære origina-
lerne bort, men man kan som regel få lov til at låne billeder til kopiering. I 
dag, hvor der findes billedscannere og anden grafisk teknik, er der ingen pro-
blemer med at få taget aftryk af et positiv.  Fotografier, som ønskes bevaret 
for eftertiden, bør aldrig opbevares i almindelige konvolutter eller plastiklom-
mer, men i syrefrie konvolutter, der bevarer billedkvaliteten selv efter mange 
år. 

Før man drager af med et fotografi, skal man huske at notere, hvem/hvad 
fotografiet forestiller, samt hvornår og ved hvilken lejlighed det er taget.  Fo-
tografier er intet værd som kilde uden disse oplysninger. 

Er der tale om dokumenter, breve, dagbøger eller genstande som f.eks. nav-
neklude, dragkister, præmier, svendestykker, gamle glas o.l., som man gerne 
vil have med i sit slægtsarkiv, kan disse affotograferes med et godt kamera.  
Her skal man naturligvis ligeledes sørge for at få så mange data med som mu-
ligt: hvem har tingen tilhørt? - hvor og hvornår stammer den fra? - evt. in-
skriptioner - hvilket materiale er genstanden udført i?. 
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Forslag til struktureret spørgeliste 
Interessen for såkaldte »almindelige« menneskers liv er voksende, og en 

del museer og arkiver har allerede gennemført eller er i gang med at foreta-
ge indsamlinger af erindringer, som kan være med til at belyse eller uddybe 
kendskabet til særlige befolkningsgrupper eller erhverv; det gælder blandt 
andet Københavns Bymuseum, som har indsamlet pensionisterindringer fra 
København.  Af noget ældre dato er Nationalmuseets landsomfattende sam-
ling af arbejder- og håndværkererindringer, der dækker perioden 1870 til 
1950. 

I forbindelse med sådanne indsamlingskampagner udarbejdes det, der 
hedder »en struktureret spørgevejledning« som en hjælp til dem, der selv 
skriver deres erindringer ned, eller til dem, der går ud og interviewer.  Som 
en hjælp til de af tidsskriftets læsere, der er blevet inspireret af idéen om at 
skabe deres eget familiearkiv, følger et forslag til, hvordan en sådan spørge-
liste kan udformes. 

Spørgeliste til interviewet af “Nynne Hel-
ge”. 

 
 
 
Livsforløb i korte træk: 

Fortællerens navn? 
Fortællerens stilling? 
Fortællerens nuværende adresse? 
Fortællerens civilstand (gift/ugift, fraskilt, enke/enkemand)?  Fortælle-
rens fødselsdato? 
Fortællerens fødested? 
Hvor er fortælleren vokset op? 
Hvem er fortællerens forældre? 
do do do bedsteforældre? do do do oldeforældre? do do do søskende? 
do do do børn? do do do børnebørn? do do do oldebørn? do do do an-
dre slægtninge? 

 
Kort oversigt over.- 

Barndom 
Skolegang 
Uddannelsesforløb 
Forlovelse 
Arbejdspladser 
Bryllup 
Ægteskab/samlivspartner 
Skiftende boliger i voksenlivet 
Hvor og hvordan lærte fortælleren ægtefællen at kende? 
Evt. senere ægteskab eller samlivspartner 
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Døgncyklus: 
Lad fortælleren prøve at rekonstruere et ganske almindeligt døgn på et givet tids-
punkt i sit liv (feks. i barndommen eller som ung husmoder). 
 

Hvornår stod familien op? 
Hvem stod først op? 
Hvem lavede morgenmad/smurte madpakker? 
Hvordan lå familiens mødetider på arbejde/i skole? 

Arbejdspauser? 
Hvornår fik familiens medlemmer fri fra arbejde/skole? 
Beskrivelse af vejen til/fra arbejde/skole? 
Familiens spisetider? 
Hvordan tilbragte familien almindeligvis deres aftener? 
Hvornår gik man i seng? 
 
Ugecyklus: 

Ændringer i døgnrytmen på søndage/fridage i forhold til hverdage?  Faste uge-
dage med særlige pligter eller begivenheder (feks. rengøring, vaskedage, fami-
liebesøg eller lønningsdag)? 

 
Årscyklus: 

Ferier (tidspunkter, længde, steder)? 
Faste årlige udflugter/traditioner (f.eks. skovture, eller juletræshentning )? 
Særlige festdage i familien (f.eks. fødselsdage, højtider, høstgilder og l. maj)? 

 
Familieforhold: 

Antal medlemmer (herunder også tjenestefolk, logerende, plejebørn og slægt-
ninge bosat hos familien)? 
Familiemedlemmernes erhvervsarbejde og indtjening (herunder også ekstraar-
bejde og børnenes fritidsarbejdet 
Arbejdsløshedsperioder og forsikringsforhold (f.eks. sygekasse, fagforening, 
livs- og ulykkesforsikring og jule opsparingsforeninger)? 
Alderdomsforsikring (f.eks. pension, opsparing, aldersrente/folkepension og 
begravelseskasse)? 

 
Familiens interne relationer. 

Tiltaleform i familien (De, du eller 3. person)? 
Brug af kæle- eller øgenavne i familien/slægten? 
Hvem talte under måltiderne - måtte børnene deltage i samtalen?  Bedsteforæl-
dre og andre slægtninges rolle i familiens dagligdag?  Hvordan var forholdet 
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til: mor, far, søskende, bedsteforældre, tjenestefolk, andre ansatte og loge-
rende? 
Særlige tabuemner i familien (f.eks. sex, penge, religion, politik og specielle 
personer eller begivenheder?) 
Særlige områder i hjemmet, der var forbeholdt: far, mor, børn eller tjeneste-
folk? 
Særlige familieklenodier (f.eks. møbler, billeder, nips eller bøger)? 

 
Familiens eksterne relationer: 

Hvem bestod familiens omgangskreds af (f.eks. slægten, naboer eller kolle-
ger)? 
Private omgangsformer med slægt og venner (formel/uformel, hyppighed, 
servering, tidspunkter, særlige selskabelige traditioner og underholdning)? 
Sociale kontaktsteder uden for privatsfæren (f.eks. foreninger, værtshuse, for-
lystelsessteder, vaskekælder, kirken og naturområder)? 
Hvem hjalp familien i krisetilfælde (f.eks. sygdom, børnepasning, fødsler, 
social nød, konflikter eller arbejdsledighed) - naboer, familien, kolleger, det 
offentlige, private eller kirkelige hjælpeforeninger? 
Hvem blev inviteret med til vigtige familiebegivenheder (f.eks. barnedåb, kon-
firmation, bryllupper, begravelser, jubilæer og andre mærkedage)? 

 
Barndom og skolegang. 

Hvem legede man med? 
Hvad legede man (særlige drenge- og pigelege)? 
Hvor foregik legen? 
Forbudte lege og steder? 
Bandekrige? 
Særlige sæsonlege? 
Legetøj/legeredskaber? 
Hvorfra fik man sit legetøj? 
Hvilken skole og hvorfor netop den? 
Kammerater og bedste ven/veninde? 
Undervisningsmetoder, lærerne og skolebøger? 
Andre skoleforhold (bespisning, badeforhold, gymnastik, hygiejne og rej-
ser)? 
Straf og belønning i skole/arbejdsplads? 
Foreningsliv? 
Lommepenge? 
Børnearbejde (hvilket arbejde. arbejdstid. aflønning og sundhedsskadelige 
forhold)? 
Konfirmationen? 

 
Arbejdsforhold: 

Uddannelse/læreplads? 
Arbejdssted? 
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Hvorfor netop her - havde man noget valg? 
Formelle/uformelle arbejdsopgaver? 
Arbejdstid? 
Ferie? 
Frynsegoder/fusk på arbejdspladsen? 
Drillerier/øgenavne? 
Tiltaleform mellem kolleger, overordnede og underordnede? 
Arbejdspåklædning? 
Særlige regler/traditioner/normer på arbejdspladsen? 
Konflikter med kolleger, husbond eller chejp 
Beskrivelse af arbejdsprocesser/redskaber? 
Samarbejde og forhold til kolleger? 
Karriereforløb? 
Faglig organisering? 

 
Klædedragt 

Den daglige påklædning i familien? 
Hjemmeforarbejdet/konfektionssyet tøj? 
Påklædningen ved fester og højtider (feks. pinsesnit, konfirmationstøj og 
brudekjole)? 
Arbejds- og skolepåklædning ? 
Hår, smykker og brug af kosmetik? 
Særlig børnebeklædning? 

 
Boligforhold: 

Boligens art (f.eks. villa, lejlighed, gård eller eje/lejebolig)? 
Antal værelser, rumfordeling og brug (tegn evt. en skitse sammen med 
fortælleren)? 
Opvarmning, belysning og sanitære forhold? 
Boligens indretning (møbler, gulvtæpper, gardiner, farver og placering)? 
Billeder og nipsgenstande? 
Udenomsfaciliteter (f.eks. have, gårdsplads, tilbygninger, altan, koloni-
have, fritidsbolig og garage)? 

 
Spise- og kostvaner. 

Hvad spiste man på/af/med? 
Bordskik for børn og voksne? 
Straffesystemer i forbindelse med måltider? 
Hverdagskosten? 
Festmaden? 
Mellemmåltider? 

Madtraditioner i forbindelse med højtider og mærkedage? 
Selvforsyning (f.eks. hjemmeslagtning, dyrkning af grøntsager, bagning 
og syltning)? 
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Fritid og åndsliv: 

Læsevaner i familien (feks. aviser, romaner, ugeblade og faglitteratur) ? 
Holdning til religion og kirkegang?  Politiske holdninger? 
Foreningsliv? 
Musik og sang (udøvende eller nydende)? 
Brug af forlystelser (f.eks. teater, udstillinger og dans)? 
Særlige interesser i familien (f.eks. frimærkesamling, porcelænsmaling eller 
håndarbejde)? 
Sport og fritidsundervisning? 
Forhold til naturen? 
Udenlandsrejser og sprogkendskab? 
Transportmidler i familien (f.eks. bil, cykel, hestevogn eller sporvogn)? 

 
Børneopdragelse: 

Holdning til børneopdragelse hos fortæller, ægtefælle, forældre og bedste-
forældre? 
Forskelle på pige/drengeopdragelsen i hjemmet? 
Traditioner for/forventninger til børnenes skolegang, uddannelse og valg af 
erhverv? 
Forbud/straffe/belønning i hjemmet? 
Lektielæsning og huslige pligter? 
Navnetraditioner i familien? 
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