
52 spørgsmål om slægtshistorie

De fleste mennesker forstår værdien af et menneskes livshistorie. Faktisk er 
det en rigtig god idé at lave din egen livshistorie, så dine efterkommere kan få
den. Ud fra det vil de sandsynligvis lære noget værdifuldt og usædvanligt fra 
de ting, som du har oplevet og vil således lære dig at kende som person.

Mange mennesker tror, at det tager meget tid og arbejde at skrive deres 
livshistorie og føler, at opgaven er lige lidt for stor. Og af denne grund får de 
aldrig begyndt. Men at dele minde fra dit liv behøver ikke at være én stor, 
kæmpe indsats. Den kan deles op i mindre bidder.

Forestil dig, hvor meget lettere opgaven med at skrive om dit liv kan være, 
hvis du skulle fokusere på at skrive om kun ét emne hver uge. Det er lige 
meget, om du skriver et par sider, en enkelt side eller flere sider. Det vigtige 
er, at du skriver noget. Noget er bedre end ingenting overhovedet.

Forestil dig nu, om nogen gav dig et spørgsmål at skrive om hver uge i 52 
uger. Efter blot et år vil du have lavet din egen livshistorie, som du kan dele 
med dine børn og din fremtidige efterkommere. Du vil nu aldrig blive glemt, 
fordi din egen livshistorie vil vidne om dit liv. Tilføj nogle billeder, og du kan 
lave det er endnu mere indbydende at læse.

Nedenfor er 52 spørgsmål. Hver uge i et år skal du tage et spørgsmål og 
skrive så meget eller så lidt som du vil. Du skal ikke bekymre dig om, hvor 
meget du skriver for hvert spørgsmål, men gå i gang. Skriv noget. 
Spørgsmålene behøver ikke besvares i en særlig orden.

Når du er færdig, skal du gå til FamilySearch.org og tilføje dine historier til dit 
slægtstræ. Ved at tilføje dine historier til din egen gren af dit stamtræ, er du 
sikker på, at din livshistorie vil være gemt til fremtidige generationer. Dine 
børnebørn vil kunne læse det og nyde at lære om dit liv og lære hvem du er.

Fremtidige generationer vil være glade for at du tog dig tid til at skrive noget 
om dit liv og at du efterlod dem med sådan en værdifuld arv.

Her kommer de 52 spørgsmål:

1. Hvad er dit fulde navn? Hvorfor har dine forældre giver 
dig det navn?



2. Hvornår og hvor er du født? Beskriv dit hjem, dit 
nabolag, og byen, hvor du voksede op.

3. Fortæl mig om din far (hans navn, fødselsdato, 
fødested, forældre og så videre). Del nogle minder, du har 
om din far.

4. Fortæl mig om din mor (hendes navn, fødselsdato, 
fødested, forældre og så videre). Del nogle erindringer, du 
har for din mor.

5. Hvilken slags arbejde havde dine forældre (landmand, 
sælger, leder, syerske, sygeplejerske, hjemmegående 
husmor, arbejdsmand, og så videre)?

6. Er nogen af dine familiemedlemmer døde? 
Hvis ja, hvad døde de af? Hvad husker du om deres død, 
og hvad var omstændighederne i forbindelse med deres 
død?

7. Hvilken slags særlige udfordringer eller tragedier havde 
din familie, mens du voksede op?

8. Er der nogen usædvanlige genetiske træk, som 
forekommer i din familielinje?

9. Hvad er navnene på jeres brødre og søstre? Beskriv 
ting, som du husker om hver af dine søskende.

10. Hvad var nogle af familiens traditioner, som du husker?



11. Havde din familie har særlige måder at fejre særlige 
helligdage?

12. Del et par minder om dine bedsteforældre.

13. Har dine bedsteforældre boet tæt ved? 
Hvis ja, hvor meget de blev involveret i dit liv? 
Hvis de boede langt væk, har du så nogensinde rejst hen 
for at besøge dem? Hvordan var det?

14. Hvem var dine tanter og onkler? 
Har du nogen tanter eller onkler, der virkelig skiller sig 
ud? Skriv noget om dem (navne, personligheder, 
begivenheder, som du husker om dem, og så videre).

15. Hvor har du gået i skole? Hvordan var din skolegang?

16. Hvad var dine yndlingsfag i skolen? Hvorfor?

17. Hvilke fag kunne du lide mindst? Hvorfor?

18. Hvem var nogle af dine venner i skolen? 
Hvordan var dine venner? Noget særligt ved dem, som du 
husker i dag? Hvad laver de i dag?

19. Hvis du gik på at få et kollegium eller erhvervsfaglig 
uddannelse, hvilken skole har du gået på? 
Hvilken uddannelse tog du? Hvilke minder har du fra disse 
år?



20. Hvad ser du som dine stærke sider?

21. Hvilke udfordringer har du haft i dit liv?

22. Hvilke helbredsmæssige udfordringer har du haft i dit 
liv?

23. Var religionen en vigtig del af dit familieliv?
Hvis ja, hvordan praktiserede familien sin religion, og 
hvordan påvirkede det dig? 
Er det stadig en vigtig del af dit liv i dag? 
Hvis religion var ikke en del af dit liv, hvorfor var det ikke 
det?

24. Hvilke fødevarer kan du lide? 
Hvilke fødevarer kan du ikke lide? 
Havde du nogen mad- eller medicinske allergi?

25. Var der to eller tre madretter, som din mor eller far 
lavede, der var specielt mindeværdige?

26. Hvordan mødte du din ægtefælle?

27. Hvordan vil du beskrive din ægtefælle?

28. Hvordan var dit frieri? 



Beskriv din bryllupsdag.

29. Del nogle historier om din ægtefælle.

30. Hvor mange børn har du? Hvad er deres navne? Del et
par minder om hver enkelt.

31. Hvilke store samfunds-, nationale og internationale 
begivenheder foregik i de år, som du levede igennem?

32. Hvordan har disse begivenheder ændret dit liv?

33. Har du nogle livsfilosofier eller synspunkter på livet, 
som du ville dele med andre?

34. Hvilke personlige værdier er meget vigtige for dig? 
Hvad har du gjort (og hvad gør du nu) for at videregive 
disse værdier til dine børn?

35. Skriv mindst fem mennesker, som du ville klassificere 
som virkelig store mænd eller kvinder. Hvad gjorde dem 
store?

36. Skriv 20 eller flere ting om dig selv.

37. Skriv 20 ting eller mere, at du tror, at verden ville være 
så meget bedre stillet uden.

38. Skriv 20 interessante ting, du har oplevet i dit liv.



39. Hvis du kunne tilbringe en dag med nogen berømt 
person i verden, der ville det være, og hvad ville du gøre 
mens du er sammen med ham eller hende?

40. Hvad skræmmer dig?

41. Hvad får dig til at stoppe op og sige, "Wauw!"?

42. Hvilke ting nyder du at gøre i din fritid?

43. Hvilke former for sundhedsmæssige udfordringer har 
du oplevet?

44. Hvilket råd ville du give videre om at opdrage børn, 
som du har lært ved at opdrage dine egne børn?

45. Hvilke talenter har du selv? Hvordan har du opdaget 
dem? Hvad har du gjort for at dyrke og forbedre 
dem? Hvordan har de påvirket dit liv?

46. Hvilken karriere har du haft? Hvorfor valgte du netop 
den karriere?

47. Hvilke job har du haft i hele dit liv? 
Hvilke mindeværdige oplevelser har du haft med disse 
job?

48. Skriv fem væsentlige begivenheder eller oplevelser i dit
liv, og forklar, hvilken påvirkning, de har haft på dig.



49. Er der en livsindsigt, som du gerne vil give videre til 
jeres efterkommere?

50. Hvor mange steder har du boet i dit liv? Giv en kort 
beskrivelse af hvert sted, du har levet, hvorfor du boede 
der, og hvorfor du flyttede.

51. Hvis du kunne gå tilbage i tiden og gøre ting igen, hvad
ville du ændre?

52. Når alt er sagt og gjort, hvad vil du blive husket for? 
Hvad vil du gerne din arv skal være? Hvad laver du nu for 
at få det ske?

Ekstra spørgsmål

53. Hvis en avis ønskede at skrive en historie om dig, hvad
ville historien være om?

54. Hvis nogen gav dig $100 og fortalte dig, at du skulle 
give det væk, men du kunne ikke give det til din familie, 
hvad ville du gøre med det?

55. Har du rejst til noget sted uden for dit hjemland? Hvad 
var årsagen til turen eller ture, og hvad mindeværdige ting 



skete der på nogle af disse ture?

56. Hvad var nogle af de populære modeluner du oplevede
i løbet af dit liv?

57. Hvordan har du tilbragt dine somre?

58. Beskriv nogle af dine mere mindeværdige ferier?

59. Hvordan vil du beskrive din personlighed?

59. Beskriv dine tanker om penge.

60. Har du nogensinde har kæledyr? Fortæl om dem.


