Hitta  rätt  i  släkten
I bokverket Sveriges kungasläkt redovisas de efterkommande till släktens stamfader Gustav Vasa
som har spårats, det vill säga hans barn, barnbarn osv (ättlingar) samt ingifta, samboende och
motsvarande (samhöriga).
Dessa drygt 250 000 släktmedlemmar redovisas i form av en lång stamtavla som löper över
bokverkets sidor. Varje person har en egen rad, där uppgifterna om honom eller henne återges.
Varje ättling har en unik bokstavsbeteckning. Den visar hur han eller hon härstammar från stamföräldarna. En bokstav
läggs till för varje generation. A är äldsta
barn, b näst äldsta osv. Stor bokstav anger man och liten bokstav kvinna.
Om samhörigheten
också är ättling (vid
kusingiften osv)
sker hänvisning till
hans eller hennes
egen plats i släkten.
Beteckning

Fullständigt
namn, tilltalsnamn med stora
bokstäver.

Nuvarande
bostadsort. För
avlidna den ort
de mest är förknippade med.

För jordbrukare
anges fastighet
inom parentes.

g
sb

Den vars både far
och mor är ättlingar härstammar
på två håll från
stamföräldrarna.
Antalet härstamningar anges sist i
beteckningen.

För adopterade anges i
bokstavsbeteckningen / vid
det generationsskifte där
adoptionen skett.

Om en person bytt
namn, anges det nya
efter lodrätt streck.
Efter en ättling följer
hans eller hennes samhörigheter (g = gift,
sb = samboende, tr =
trolovad, bp = barns
förälder i övrigt, rp =
registrerad partner).

Antal barn
som ättlingen
har med denna
samhörighet.

Bostadsort Född

Carl SVEN Slektander, lantbr (Berga i Hov E)
g 19301124-19560109 Stina MAJA von Borg [F407] Fr | S
sb 1960 MARGARETA Charlotta Lindgren, JK, byrådir
ad Eva Maria (MARIE) Slektander, …
MAGNUS Johan (Måsse) Slektander | Aning, snick

Andra förälder (om
den förälder som är
ättling har
mer än en
samhörighet).

För boende
på landsbygden anges
sockennamn
med länsbokstav.

Efter- och
mellannamn
förkortas från
andra gången
med initialbokstaven.
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Varje generation har en
egen kolumn. Syskon,
kusiner osv finns i samma, föräldrar ett steg till
vänster, barn ett steg till
höger. Generationsnumret = antalet bokstäver i
beteckningen.

Uppgift
som
saknas
markeras
med …

Död

Barn

Hov E 18990801 19871216
19090612 20180125 1
19230730
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Halmstad 19420203
Oslo NO 19621009
<

Yrken förkortas, bl a
faller -are,
-erska,
-inna och
-ande bort.

Datum skrivs
med år, månad
och dag.

Orter
utanför
Sverige åtföljs av
landskod.

Följ släktlinjen från en ättling hela vägen till stamfadern genom att generation för
generation ta bort sista bokstaven i beteckningen. Hur en ättling är släkt till stamfadern
framgår om stor bokstav byts mot ”son” och liten mot ”dotter”, t ex är cBA ea
dottersons sondotters dotter. Hur stamfadern är släkt till en viss ättling framgår om
man bortser från sista bokstaven och bakifrån ersätter stor bokstav med ”far” och liten
med ”mor” samt till sist lägger till ”far” (för stamfadern själv), i exemplet: stamfadern är
ättlingens morfars farmors far.
Se hur två ättlingar är släkt med varandra genom att jämföra deras
bokstavsbeteckningar. En bokstav skiljer på slutet = syskon, två bokstäver skiljer
= kusiner, osv.

En släktlinje som
inte kunnat
redovisas
fullt ut
markeras
med <

Stamfadern
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daH ecc Aa
daH ecc Ab

eCF Gaa
eCF Gec

För mer information om bokens redovisningssystem se avsnittet Redovisningssystem, där det också finns en
förkortningslista.
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