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Detta är ett utdrag ur handboken ”Skriv för din släkt!”
Innehållsförteckning, två sidor plus ett exempel.
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Struktur i berättelsen

Det finns många sätt att disponera din text, det vill säga att bygga din berättelse. 

Dela gärna upp din släktberättelse på 
olika grenar, till exempel farmor och hennes 
släkt, farfar och hans släkt etc. Det kan du 
skriva i separata textfiler oberoende av om 
du använder Word, Open Office eller något 
annat textredigeringsprogram. För dina egna 
barn och barnbarn lägger du ihop alla 
berättelserna, till andra släktingar lämnar du 
den del som är intressant för just dem.

Disposition
Du har samlat på dig mängder av information i din släktforskning och ska nu få ihop det till en 

funderande berättelse. Kanske känns det som att du inte kan se skogen för alla träd. För många är 
det svårt att hitta en struktur, en röd tråd, i sin släktberättelse. Det är ju så många detaljer.

Så här är det ofta för den som forskar, oavsett om det är professionella forskare eller vi 
amatörer som är släktforskare. Det är nu du behöver bestämma dig för hur du ska disponera din 
berättelse.

Innan du börjar skriva, eller i alla fall när du kommit igång med din inledning, kan det vara bra 
att ha tänkt ut en disposition, åtminstone i stora drag. Dispositionen hjälper dig att bygga din 
berättelse och kan vara ett bra stöd för skrivandet. Se över allt det material du har och hur du ska 
kunna få ordning och reda i det, så att det blir en intressant och sammanhängande berättelse. 

Dispositionen kan fungera som rubriker i din släktberättelse.

Välj hur du vill dela in din berättelse. Till exempel efter:
- orter/landskap/trakter mm
- tidsepoker, t ex under industrialismen, mellankrigstiden etc
- vissa släktgrenar och personer
- vissa fenomen eller omständigheter (t ex samhälleligt engagemang, yrken, brott, sorgliga 

öden, vändpunkter)
- hitta mönster i berättelsen, t ex fattigdom, klassresor uppåt eller neråt, starka kvinnor, 

asociala/skötsamma familjer
- beskriv släktgårdar i stället för bara människorna, när flera generationer bott på samma gård
- plocka ut vissa intressanta personer eller familjer, beskriv inte alla

Om du har gjort intervjuer med äldre släktingar och de pratar om allt möjligt kan det vara svårt 
att reda ut det till något vettigt. Kanske har du från början haft vissa frågor, som du nätt och jämt 
fått svar på, utan i stället har de pratat om annat. Lösningen heter tematisering.



Att tematisera sitt resultat innebär att man delar upp det på olika teman. Till exempel barndom, 
ungdom, livet på gården, yrkesarbete, förhållandet mellan olika generationer, livet i byn, kalas och 
fester, med mera. 

Skapa sedan en innehållsförteckning när du är igång och skriver. Det underlättar läsningen, 
läsaren kan orientera sig och lättare hitta i texten.

Bygg din berättelse
Berättelsens dramaturgi innebär hur berättelsen vävs. Ett bra sätt är att växla mellan viktiga 

eller spännande händelser och transportsträckor med till exempel bakgrunds- och 
miljöbeskrivningar.

Tänk också på vad som känns som en naturlig följd. De flesta berättelser följer någorlunda 
kronologisk ordning, men det kan finnas annan ordning som också fungerar, till exempel 
geografisk.

Faktaavsnitt
Utbilda dina läsare! När du 

skriver om din släktforskning 
kan det handla om hur man 
släktforskar, olika arkivkällor, 
namnbruk och svårigheterna 
med att till exempel tolka det 
skrivna och andra felkällor. 

Här kan du också förklara 
olika begrepp du använder i 
berättelsen, vad oäkta barn 
innebär med mera. 

Ett bra alternativ är att 
komma in på detta när det är 
aktuellt i din text. 

Bilden kommer från Folkärna husförhörslängd 1736-44, källa Arkiv Digital AI:5 sid 20. 

Kanske har du ett avsnitt om personer i ditt släktträd där du haft svårigheter att hitta rätt 
uppgifter i kyrkoböckerna. Då kan du i anslutning till detta ta upp vilka uppgifter man får från vilka 
kyrkoböcker, skillnad på primär- och sekundärkällor, felaktiga uppgifter med mera som kan påverka 
din forskning och ditt resultat. 



I skrivhandboken ”Skriv för din släkt!” ingår en exempelsamling. Här kan 
du se ett sådant exempel:

Exempel 4: Järnvägen

Järnvägen är ett avsnitt som handlar om järnvägare i tre generationer och ett exempel på där 
jag satt in berättelsen i sitt historiska sammanhang. Framför allt innehåller det 
bakgrundsinformation om järnvägens utbyggnad under industrialismen och hur stationssamhällena 
uppstod där dessa människor bodde. En ganska kort text som givetvis kan byggas ut mer med 
lokalhistorisk information.

Järnvägen
1800-talets andra hälft är en tid av stora förändringar i samhället. De allra flesta i Sverige bor 
fortfarande på landsbygden och lever på torp och gårdar. Jordbruket har ökat både arealer och 
avkastning genom skiftesreformer och nyodling, för att försörja den allt större befolkningen. 
Nödåren på 1860-talet blev betydelsefulla som förändringsfaktor. Många lämnar snart sina torp och 
hemman på landsbygden och flyttar till industrijobben i städer och växande tätorter. Från 1880 till 
1910 ökade de industrianställda från tio procent av befolkningen till nästan 30 procent. Det var 
torpardrängarna och pigorna som blev industriarbetare. Om de inte emigrerade till Amerika.

Industrin utvecklades genom att man övergick till storskalig produktion av varor som tidigare 
skett i hemmen, men också genom teknisk utveckling och uppfinningar. Exporten och handeln inom 
landet ökade. Järnvägsbyggandet var en viktig del i industrialiseringen. Till Hallsberg kom 
järnvägen på 1860-talet.

Hermans far heter Wilhelm Svensson och kommer från Floda i Skallsjö socken. Wilhelm är 
järnvägare, precis som Herman och Sven sedan blir. När Wilhelm föds i april 1861 har järnvägen 
precis börjat byggas i Sverige, och redan som ung blir han anställd vid järnvägen. 

I Sverige beslutade riksdagen 1854 att järnväg skulle byggas. Staten skulle stå för de stora 
stambanorna och privata företag kunde bygga bibanor.



Järnvägen byggdes för att i första hand transportera gods, i takt med att industrin byggdes ut. 
Industrins varor behövde transporteras. Först byggdes stambanorna mellan Stockholm och 
Göteborg och mellan Stockholm och Malmö på 1850-talet. Den västra stambanan mellan Göteborg 
och Stockholm passerar både Floda och Hallsberg. Den första etappen mellan Göteborg och 
Jonsered, halvvägs till Floda, kunde invigas redan 1856. Tre år senare var järnvägen framme vid 
gränsen till Närke.

När Västra stambanan byggdes drogs den genom Skallsjö socken. 1858 var sträckan mellan 
Göteborg och Falköping klar. Då anlades järnvägsstationen i Floda. Det första stationshuset revs 
1903 och ersattes av det nuvarande. Järnvägen fick stor betydelse både för de resande och för 
godstransporter. Vägarna i socknen var dåliga. Före järnvägen var Skallsjö en större ort än Floda. 
Numera är Skallsjö en liten del av Floda samhälle.

Det var med järnvägsbygget som Hallsbergs tätort uppstod 1862. Då var västra stambanan klar 
och Hallsberg blev ett stationssamhälle. Innan dess var det bara ett vägskäl med några lador. De 
första invånarna var 14 järnvägsanställda. Hit flyttade så småningom Herman och Ester. Men redan 
Hermans föräldrar Wilhelm och Johanna tänker sig till Hallsberg när de lämnar Floda 1898, fast de 
bosätter sig i grannsocknen Kumla. Wilhelm fick då arbete som maskinist vid SJ i Hallsberg. 
Maskinen framställde el från ångkraft till belysning, tågen var inte elektriska på den tiden.

När Herman började på järnvägen var han först bromsare fram till 1918, då automatisk 
bromsning från lokföraren började användas på tågen. Under tiden som bromsare bodde han i 
Mjölby. Efter detta började han jobba med att sköta växlingen på bangården i Hallsberg. Detta 
innebar att tågen skulle hamna på rätt spår. De sista åren som anställd på SJ före pensionen arbetade 
han vid godsomlastningen i Hallsberg. 

(Den här släktberättelsen handlar om mina barns farfar Sven och hans släkt. Sven föddes, växte 
upp och bodde i Hallsberg. Hans far Hermans familj kom från Floda i Skallsjö socken utanför 
Göteborg och flyttade till Kumla 1898, och sedan till Hallsberg.)
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