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Län
Bostadsadress

---------------------------------------------------------------------------------------Mor- & Farföräldrar
Vad heter/hette din mammas föräldrar (mormor/morfar)?
När och var var de födda och var bodde de?
Vad arbetade de med?
Har du personliga minnen av de? Beskriv…
Vad heter/hette din pappas föräldrar (farmor/farfar)?
När och var var de födda och var bodde de?
Vad arbetade de med?
Har du personliga minnan av de? Beskriv…
Kände du dina mor- & farföräldrar väl?
Vad har du hört om din mormor & morfars föräldrar? Beskriv…
Vad har du hör om din farmor & farfars föräldrar? Beskriv…
Har du någonsin träffat dom?

Föräldrar
Vad heter/hette dina föräldrar?
När och var var dom födda och var bodde de?
Vad arbetade de med?
Har du personliga minnen av de? Om nej, hur kommer det sig?

Din barndom
Var föddes du?
Har du syskon? Namnge…
Var föddes dina syskon?
Beskriv din relation till dina syskon (slagsmål, hjälpsamma m.m)
Hur blev du uppfostrad? Strängt/fritt, förekom aga?
Vilka straff har du eventuellt fått av dina föräldrar?
Beskriv en händelse där dina föräldrar eventuellt blivit riktigt arg på dig?
Vilken typ av hus bodde du i som liten?
Var bodde du?
Byggdes huset av familjen eller köptes det? Vet du ungefär vad huset kostade? Tog familjen lån?
Fanns det fler hus där du bodde?
Om du flyttat under din barndom, berätta vart och när och vad du kommer ihåg av varje hus.
Berätta också varför ni flyttade.

Var i huset åt familjen? Köket? Matsal?
Var sov ni? Hur var sängarna?
När gick du till sängs vanligtvis? När gick du upp vanligtvis?
Vad hade du för morgonrutin? Kvällsrutin?
Hur värmdes huset upp?
Hade ni öppen spis, kakelugn?
Vilken typ av spis lagades maten på?
Vilken typ av bränsle användes till spisen för uppvärmning?
Köptes bränslet eller ordnade ni detta själva, ex. genom vedhuggning? Behövde du hjälpa till?
Har ni alltid haft elektricitet? Om inte, när fick ni detta?
Använde ni stearinljus och/eller fotogenlampor?
Hade ni källare i huset?
Vad hade ni all er mat?
Hur fick ni vatten?
Hade ni gott om vatten?
Hur bevarade ni vattnet?
Vad åt ni till frukost, lunch, middag och kvällsmat i vanliga fall?
Vad åt ni för godis?
När drack du din första läsk?
Vad var du rädd för som barn?
Hade du veckopeng? Hur mycket?

Familjerelationer
Vilken plats hade du i familjen? Yngst/Äldst/mellan?
Vad var din uppgift i familjen som liten?
Vem lagade maten? Vem strök kläderna?
Köpte ni era kläder eller gjordes/syddes egna?
När lärde du dig laga mat och vem lärde dig?
Hur tvättades kläderna?
Hur var din hygien (tvål, schampoo, deodorant, parfym m.m)?
Var hade ni toalett? Vilken typ av toalett?
Hur städades huset? Vem städade? Hjälpte du till?
Kan du sy, virka, sticka, brodera? Vem lärde dig och när?
Har du lärt dig att ”meka” med bilar? Vem lärde dig och när?
Höll familjen kontakt med släkten?
Besökte ni släkt ofta/sällen? Vem besöktes oftas? Andra umgängen?
Hur fick ni er post? Vem kommunicerade ni med via brev?
Hade ni tidningar? Vilka?
Hade familjen husdjur? Övriga djur?
Kände du dig närmre någon i familjen? Vem?
Hur spenderade ni era kvällar?
Bidrog du till familjens inkomst? Om ja, hur?
När fick du ditt första jobb (utanför familjen)?
Vad var det för jobb?
Hur mycket tjänade du?
Hade familjen trädgård?
Vem tog hand om/arbetade med trädgården?
Sådde ni egna grönsaker? Vilka?
Hade ni fruktträd? Vilka?
Vad gjorde ni med frukten?
När åt du din första exotiska frukt? Vilken frukt?

Hade ni hönor?
Vilken typ av kött åt ni? Var det eget kött?
Hade ni egen ko för mjölk eller köptes mjölk?
Vad kostade en liter mjölk?
Gjorde ni eget smör och ost? Om inte, var köpte ni detta och vad kostade det?
Sålde ni mjölk, ägg, smör och ost? Till vem? Hur såldes det ex. på marknad?
Om ni bodde på en gård, vilka grödor såddes förutom grönsaker?
Vem tog hand om sådden? Familjen/grannar/inhyrt folk?
Deltog du i några hyss mot föräldrar, syskon, kompisar m.m? Vad för hyss?
Hur hanterades sprit i familjen?

Dagar, högtider och speciella tillfällen
Vad betydde lördag för dig?
Vad betydde söndag för dig?
Gick du till kyrkan på söndagar?
Var gick du i kyrkan?
Är du konfirmerad? När och var?
Hur firade ni julhelgen? Berätta….(ex. vilken mat, traditioner, besök, lekar m.m)
Vad fick du för julklappar?
Firade ni påsk? Hur firades påsken?
Hur firades midsommar?
Hur firades din födelsedag? Berätta…
Kommer du ihåg något du fått i födelsedagspresent?
Firades andra högtider? Vilka?
Vad hade ni för underhållning i familjen? Radio/TV, någon som sjöng, spelade instrument m.m?
Spelar du något instrument? Vilket?
När fick ni Radio? TV? Telefon?
När var det vanligast med underhållning?
Deltog familjen i pick-nicks? Familjekalas? Kommer du ihåg något speciellt tillfälle?
Vad hade du för kläder på sommaren?
Vad hade du för kläder på vintern?
Hade du egna kläder eller ärvda?
Kommer du ihåg någora extremt varma somrar? Kalla vintrar? Snöoväder, stormar,
översvämningar?
När och hur fotograferades man? Beskriv…

Vänner/Lek
Hade du eller dina syskon några hobbies? Vilka?
Vem var din bästa kompis?
Vad gjorde du och dina kompisar när ni träffades?
Lekte ni några lekar? Vilka?
Bodde du och dina vänner långt ifrån varandra?
Kan du simma? Vem lärde dig och när?
Var du med i någon förening under din uppväxt?

Skolan
Var gick du i skolan?
Hur många år gick du i skolan?

Hur många dagar per vecka gick du?
Beskriv hur skolan såg ut (utvändigt & invändigt):
Hur kom du till skolan? Om du gick, hur långt var det?
Vad kommer du ihåg av promenaden till skolan? Gick du själv, med syskon/kompisar?
Hur var det att gå på vintern?
Hade ni raster? Vad gjorde ni då?
Hade ni skolutflykter/skolresa någongång? Vart var ni?
Hade ni skolmat eller tog du med dig hemifrån? Vad åt du?
Hur var lärarna? Snälla/stränga? Hade du samma lärare i alla ämnen?
Vilka ämnen läste du?
Vilket ämne tyckte du bäst om?
Vilket ämne tyckte du minst om?
Hur många elever gick i din klass?
Hade ni gymnastik? Vad gjorde ni? Hade du gymnastikkläder? Duschade man efteråt?
Hade du egen skolbänk?
Fick ni skolböcker, pennor, block eller fick föräldrar betala för detta?
Blev du retad i skolan eller retade du någon? Beskriv…
Förekom skolaga, kvarsittning, straff? Berätta…. Drabbade detta dig?
Var det någongång några epedimier ex. loppor, sjukdom? Vad skedde då?
Hur var det på skolavslutningarna? Berätta…
Vad gjorde du på sommarlovet? Hur länge hade ni sommarlov?
Togs skolfoton? När och hur?
Övriga minnen från skoltiden?

Omgivningar/Transporter
Hur stor var byn/staden du bodde i? Beskriv…
Var handlade dina föräldrar? Vad handlade dom?
Om ni bodde i en liten by eller på en gård, åkte ni in till stan för att handla?
Vilken var den största staden du besökte som liten?
Åkte du någongång tåg, buss eller båt som liten?
Hade/ägde familjen häst och vagn?
Hade familjen cyklar?
Hade familjen bil? När köptes första bilen? Vilket märke? Vad kostade den?
Kan du köra bil? Vem lärde dig och när?
Åkte familjen på semester? Vart åkte ni?

Framtiden
Vem såg du upp till som mest när du var liten?
Vad hade du för drömmar för framtiden?
Vad ville du bli när du ”blir” stor? Har du uppfyllt dina drömmar? Om nej, vilka har du ej
uppfyllt?

Utbildning/karriär
Utbildade du dig vidare efter grundskolan? Vad studerade du?
Har du studerat i vuxen ålder? Vad?
Hade du stöd av familjen vad gäller din utbildning? Var dom emot eller uppmuntrade de dig?
Vem hade inflytande på dig och hjälpte dig att utveckla din kunskaper?
Skulle du välja samma utbildning/karriär igen om du fick välja?

Vad har du jobbat med efter det att skolan var klar?
Vad tjänade du ungefär? Hur mycket semester hade du?
Kommer du ihåg det första du köpte för egna intjänade pengar?
Har du bytt jobb under åren? Berätta….
Har du genomgått militärtjänst? När? Var? Som vad? Hur länge? Berätta gärna hur du upplevde
din militärtjänst.
Har du deltagit i något krig?

Giftermål/senare liv
När och var träffade du din make/maka?
Hur och var förlovade ni er? Var?
När och var gifte ni er? Hade ni kalas? Var släkt och vänner med?
Åkte ni på smekmånad? Vart? Hur länge?
Vilket var ert första gemensamma hem? När och var?
Berätta om övriga bostäder och nuvarande (var, köpt, hyrt, lån)?
Vad jobbar din make/maka med?
Vad heter dina barn? När och var föddes de?
Har din make/maka varit inkallad i militären?
Om din make/maka varit inkallad, vad gjorde du medans han/hon var borta?
Vad kommer du ihåg av krigsår som barn och/eller som vuxen? Beskriv…(matransonering,
kläder, rädsla, information m.m)
Har du varit medlem i någon förening? Vilken/vilka?
Har du varit politiskt aktiv under ditt liv? I så fall med vad?
Vilket/vilka parti har du röstat på?

Filosofi
Har du någon lära av livet du vill dela med dig av till dina efterlevande?
Vad sa dina föräldrar om livet när du var liten?
Tror du på Gud eller något annat?
Är du religiöst aktiv? Beskriv…
Enligt din uppfattning, vilken är det största framsteget eller uppfinningen genom tiderna?
Vilka saker har givit dig mest glädje och lycka i livet?
Är det något som gett dig några bekymmer i livet?
Vilka händelser har oroat dig i livet?
Vad anser du vara bland det viktigaste du uppnått/presterat i livet?
Har du ändrat din inställning/dina värderingar genom livet? Vad och varför?
Några historiska händelser som du minns och som eventuellt påverkat dig?
Hur fick du reda på att 1:a / 2:a världskriget var slut?
Hur fick du reda på att en amerikan satt sin fot på månen 1969?

Utseende
Beskriv ditt utseende (längd, vikt, hårfärg, ögonfärg, kroppsbyggnad m.m).
Beskriv din personlighet (bra sidor/dåliga sidor, morgonpigg m.m).
Hur hade din mor och far beskrivit dig som person?

Övrigt
Vad anser du att du är duktig på ex. rita, laga mat, snickra, köra bil m.m)?

Vilka idoler har du haft genom livet ex. musikartister, skådespelare, författarer m.m?
Har du haft några sjukdomar? Vaccinationer? Sjukhusvistelser? Olyckor? Andra besvär?
Beskriv…
När flög du första gången? Vart?
Har du fobier för något? Om ja, vilka och har de följt dig under livet?
Vilka länder har du varit i?
Vilket är det första TV-program du minns?
Vilket är det första radio-program du minns?
Vilken är den första biofilm du minns?
Vilken är den förta konsert du varit på?
Vilken är den första kändis du sett?
Din första utlandsresa? Hur, när och vart?
När flyttade du hemifrån och vart?
Vad gjorde du som ung vad gäller dans, resor, idrott m.m?
Vad gjorde du på semestern i din ungdom?
Vilken är din favoriträtt?
Tycker du bäst om sommar eller vinter?
Favoritfärg?
Salt eller sött?
Favoritblomma?
Öl eller vin?
Fisk eller kött?
Te eller kaffe?
Favoritbok och författare?
Spara eller slösa?
Vilket är ditt stjärntecken?

Emigration
Vet du om några familjemedlemmar/släktingar emigrerat? Lista namn, tidpunkt och vart?
Gärna också om du vet om några av de återvände till Sverige.

Källa: Översatt från - http://ftp.rootsweb.com/pub/roots-l/genealog/genealog.intrview.
(Originalet – utdrag från Virginia Allee's "A Family History Questionaire" i FAMILY HERITAGE MAGAZINE , okt 1978).

