
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 275 000 släktmedlemmar redovisas i form av en kilometerlång stamtavla som löper över 
bokverkets sidor. Varje person har en egen rad, där uppgifterna om honom eller henne återges. 
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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. 
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Se hur två ättlingar är släkt med varandra genom att jämföra deras 
bokstavsbeteckningar. En bokstav skiljer på slutet = syskon,  
två bokstäver skiljer = kusiner, osv. 
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För mer information om släktredovisningen i bokverket se avsnitten Redovisningssystem och Förkortningar. 
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Varje ättling har en unik bokstavsbeteck-
ning. Den visar hur han eller hon här-
stammar från stamföräldarna. En bokstav 
läggs till för varje generation. A är äldsta 
barn, b näst äldsta osv. Stor bokstav an-
ger man och liten bokstav kvinna. 

Varje generation har en 
egen kolumn. Syskon, 
kusiner osv finns i sam-
ma, föräldrar ett steg till 
vänster, barn ett steg till 
höger. Generationsnum-
ret = antalet bokstäver i 
beteckningen. 

Efter- och 
mellannamn 
förkortas från 
andra gången 
med initial-
bokstaven. 

Andra för-
älder (om 
den föräl-
der som är 
ättling har 
mer än en 
samhörig-
het). 

Om en per-
son bytt 
namn, an-
ges det nya 
efter lod-
rätt streck. 

För jordbrukare 
anges fastighet 
inom parentes. 

Nuvarande 
bostadsort. För 
avlidna den ort 
de mest är för-
knippade med. 

För boende 
på landsbygd-
en anges 
sockennamn 
med länsbok-
stav. 

Orter 
utanför 
Sveri-
ge åt-
följs av 
lands-
kod. 

Datum skrivs 
med år, månad 
och dag. 

Efter en ättling följer 
hans eller hennes sam-
hörigheter (g = gift, 
sb = samboende, tr = 
trolovad, bp = barns 
förälder i övrigt, rp = 
registrerad partner). 

Antal barn 
som ättlingen 
har med denna 
samhörighet. 

Den vars både far 
och mor är ätt-
lingar härstammar 
på två håll från 
stamföräldrarna. 
Antalet härstam-
ningar anges sist i 
beteckningen. 

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

En släkt-
linje som 
inte kunnat 
redovisas 
fullt ut 
markeras 
med < 

Upp-
gift 
som 
saknas 
marke-
ras 
med … 

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

Om samhörigheten 
också är ättling (vid 
kusingiften osv) 
sker hänvisning till 
hans eller hennes 
egen plats i släkten. 

Fullständigt 
namn, tilltals-
namn med stora 
bokstäver. 


