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Skriv om dit liv

Ragnhild Bach
Ølgaard
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Du er en guldgrube af viden
Sørg for at give den videre i tide …

I dag er ikke en hvilken som helst dag …
     

Lewis Carroll

Sådan 
skriver du dine erindringer

Skriv  Skriv  Skriv
Skriv, hvad du kan huske.
Det her er ikke noget forfatterkursus.

Vi skal heller ikke lave slægtsforskning.

Bogen beskriver en livsbekræftende hobby, som er for alle, 
der har lyst.

Du kan begynde med det samme.

Alt, hvad du behøver, er papir og blyant.
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Har du gjort dig klart, at når du er væk, så er alt det, du 
kan huske, også væk.
Det gik op for mig, da min far som 90-årig fortalte mig 
følgende:

”Da jeg var dreng, hørte jeg engang min fars farbror 
fortælle om, hvordan han som skibstømrer var med 
på Fregatten Jylland i slaget ved Helgoland i 1864. 
Han plejede aldrig at ville snakke om den tid, men den 
aften midt under første verdenskrig fortalte han for 
hele familien til klokken tre om natten!” 

Min far huskede tydeligt den spændende beretning, 
som ikke blev mindre interessant af, at man bagefter 
kunne læse i avisen, at der samme nat, som den 
gamle mand blev grebet af fortællelyst, igen havde 
været et stort slag ved Helgoland.
Nu fortalte min far mig om oplevelsen. Og der sad jeg 
i 1996 og fik en øjenvidneberetning fra 1864 fortalt af 
en, der både havde set og hørt fortælleren.

Det gik pludselig op for mig, at min far havde en 
kolossal viden om fortiden, som ville være en lukket 
bog den dag, han døde.

Jeg så ned i fortidens brønd, og det svimlede for mig.
Men det gav mig vældig lyst til at trække lidt vand op, 
før det blev for sent.

Kapitel 1
 

Har du et fortællegen?

Har du nogen sinde tænkt på at skrive dine 
erindringer?
Har du lyst til at fortælle din slægts historie?
Vil du gerne skrive noget om familien til dine børn?
Samler du på gamle billeder?
Gemmer du dine breve?
Er du interesseret i fortiden?
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Hold dig ikke tilbage. Det er bare 
overspringshandlinger, når du kommer med alle 
mulige indvendinger. I dag har de fleste adgang til en 
computer, eller kender nogen, der kan skrive på en.
Man kan sende sine skrevne tekster på mail til 
interesserede familiemedlemmer. Kan du ikke skrive, 
så fortæl til en båndoptager. Et barnebarn eller et 
bibliotek kan hjælpe dig med at få begyndt, hvis du 
spørger.

Hvem gider læse det, du skriver? 
Dine efterkommere? Dine oldebørn fx!
Ville du ikke selv være interesseret i at læse om dine 
oldeforældres liv? Vide, hvad de beskæftigede sig 
med? Høre om deres glæder og sorger? Kende deres 
tanker og meninger.
Tænk bare, hvis du kunne læse en dagbog, som din 
tipoldefar havde ført, eller måske et brev, som din 
oldemor havde skrevet til sin kæreste.
Tiden går hurtigt. Snart er det, du kan fortælle blevet 
fortid.

Jeg begyndte at spørge min far ud. Jeg spurgte om alt 
muligt.
Hvordan sad I ved bordet i spisestuen, når I spiste 
hjemme hos dine forældre?
Hvad fik du i konfirmationsgave?
Hvor var du ansat, før du blev selvstændig?

Nu er min far væk, men jeg er fuld af alle de historier, 
han fortalte mig, men de er endnu ikke skrevet ned!
Det haster!

Skal man være kendt?

Behøver man at være en kendt person, for at skrive 
sine erindringer?

Ja, hvis du vil udgive dem på et forlag og have mange 
mennesker til at læse om dig, så er det sikkert godt at 
være kendt, men mindre kan jo gøre det.
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Den kan stå stille.
Man siger, at tiden er inde, eller at den er ude.
At den er moden.
At den kommer.
At den er kommet, eller at den er gået.
Tiden løber.
Tiden iler.
Tiden forsvinder, og den kommer aldrig tilbage.

I vore dage mener vi, at vi har alt for lidt tid.
Lad os prøve at fange den, før den er helt væk!

Hvad man end mener om tiden, så er den 
demokratisk.
Et døgn har 24 timer, og det gælder alle både rige og 
fattige.
En del af de timer kan vi selv disponere over.

Hvis du synes, at din tid flyver. Hvis du hører til dem, 
der ikke kan få tiden til at gå, eller hvis du mener, at
det hele kan være lige meget, skulle du overveje, om 
ikke det er lige nu, du skal i gang med at fortælle, hvad
du har oplevet i den tid, som er gået.

Tiden

Hvis du har et øjeblik?

Tid er kostbar.
Tid er penge.
Man kan bruge tiden.
Man kan spilde tiden.
Man kan fordrive den
Man kan ødsle den bort.
Ja, nogen kan ligefrem finde på at slå tiden ihjel!

Man siger om tiden, at den går.
At det gælder om, at få den til at gå.
Tiden kan føles lang.
Tiden kan synes kort.
Den kan snegle sig af sted.
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Du kom til at betyde noget. Du satte et spor.

Måske kan du ikke lide at skrive, men så brug en 
båndoptager. Snakke kan du da!
Det gælder bare om at fortælle.

”Hvad skal jeg fortælle?”
Jeg kan næsten høre dig sige det. Svaret er, at du kan 
fortælle lige, hvad du har lyst til!
Hør bare, hvad et museum gerne vil vide.
Du vil se, at det er hverdagen, man interesserer sig 
for. 
Familiefesterne, højtiderne og ferierne er også godt 
stof, men intet overgår den stille beretning om, 
hvordan din mor vaskede sit tøj. Hvem, der bestemte 
gæsterne til børnenes konfirmationer, eller hvordan 
dine forældre fordelte hjemmets opgaver imellem sig.

Du skal skrive for en læser i fremtiden. 
En læser, der ikke kender din hverdag. Derfor vil alt 
være interessant, og jo mere detaljeret du fortæller jo 
flere småting, du får med, jo bedre mulighed får din 
læser for at lære dig og dit liv at kende.

Kapitel 2 

Lad dig nu bare overbevise!

Jeg har selv stor glæde af at skrive. Det er derfor, jeg 
vil have dig til at begynde.

Nu vil jeg overbevise dig om, at du også kan skrive.
Jeg vil give dig blod på tanden, vind i blækhuset eller 
luft under tasterne.
Du skal fortælle for dine efterkommeres skyld.
Om 200 år vil dine fortællinger om personer, du har 
kendt, om begivenheder, du har oplevet, være med til 
at vise, at du var her. 
Verden er ikke den samme, som før du kom. 
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Hvem er det, man skriver til?

Gode råd:
Fortæl det, der er vigtigt.
Gør det ikke sværere end det er.
Tag et emne ad gangen.
Begynd gerne med selve ordet.

Fortæl om din ægtefælle.
Fortæl om dit bryllup.
Fortæl om dine børn.
Traditioner og skikke.
Det daglige arbejde.
Din uddannelse.
Dine naboer.
Om hverdag og fest i din barndom.
Om din skoletid.
Om din fritid som barn og ung.
Om særlige begivenheder.

Materialer:
Vand- og lysægte penne.
Gammeldags melklister, som man selv rører op af mel og vand. 
Det skal du bruge til at klistre billeder fast med.
Syrefrit karton.
Fotos af god kvalitet.
CD-Gold, hvis du vil gemme det skrevne elektronisk.
Sørg for at gemme alt dunkelt og tørt.

Hvad du endelig ikke skal bruge: 
Limstifter. De holder slet ikke. Billederne falder af og ingen ved 
nu, hvad de forestiller, fordi teksten er væk.
Plastik-lommer. De ødelægger indholdet.
Ikke farve-tusser. De falmer hurtigt.
Ikke farvefotokopier.

Din pen er en tryllestav

Museumsleder Hans Kruse fra Blicheregnenes 
Museum i Thorning fortæller her, hvad et museum 

lægger vægt på. 

Han kalder det: 

”Hvad jeg ville ønske, min mor havde fortalt 
mig.”

Man må gøre sig nogle tanker, før man begynder at skrive til 
fremtiden. 
Hvad skal man fortælle?
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Tekst til generationskortet:

Her står 433 mennesker. Det svarer til en almindelig folkeskole.
Hvis hvert menneske repræsenterer til en generation på 30 år, 
når rækkerne af personer tilbage til istidens slutning for 13.000 
år siden.

Det første menneske i den nederste række er dit barn. Derefter 
kommer du selv, din mor, bedstemor, oldemor, tipoldemor …
Ved cirklen i anden nederste linje er vi tilbage ved den sidste 
viking, der døde ca. 1065.
Markeringen i 4. nederste linje viser Jesu fødsel. Siden er der 
gået 67 generationer.

Lad blikket glide op over kortet og se hvor langt, der er til 
istidens slutning, og hvor kort afstanden er til den sidste viking.
Kilde: BEM marts 2004/ Hans Kruse, museumsleder.

Du skal huske, at du arbejder for fremtiden. Det, du laver, skal 
holde længe, helst i mange generationer.

Hans Kruse har forklaret, hvad en generation vil sige. På genial 
vis har han sat det hele i perspektiv med en enkelt tegning.
Se på det lille generationskort og mærk historiens vingesus, når 
du forstår, hvad kortet fortæller.

Kortet er lånt af Hans Kruse. 




