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Förklaringar till de mest använda förkortningarna över familjeställning i Folkräkningarna.

Förkortning

Förklaring

1 g.
1 g. d.
1 g. s.
1 äkt. d.
1 äkt. S.
1:a G.
1:a G. d.
1:a G. s.
1:a gift. d.
1:a gift. s.
1:a gifte s.
1:a giftet
1:a giftet d.
1:a giftet s.
1:a ä.
1:a ä. d.
1:a ä. s.
1:a äkt. d.
1:a äkt. s.
1:sta g.
1:sta g. d.
1:sta g. s.
1:sta gift. d.
1:sta gift. s.
1:sta giftet d.
1:sta giftet s.
2 h.
2:a g. d.
2:a g. s.
2:a h.
2:a hustru
2:dra g. d.
2:dra g. s.
2:dra h.
ad.d.
ad.s.
adopt.d.
adopt.s.
adoptivd.
adoptivs.
af f. g. s.
afl. hustruns oä. d.
afl. hustruns oä. s.
anh.
anhör.
b.
b. (deras)
b. (hnes 1 g)
b. (hnes oä)
b. (hns 1 g)
b. b.
b. b. d.
b. b. s.
b. d.
b. d. f. ä.
b. d. f. äkt.
b. d. före ä.
b. d. i ä.

Första giftet
Första giftet dotter
Första giftet son
Första äktenskapet dotter
Första äktenskapet son
Första giftet
Första giftet dotter
Första giftet son
Första giftet dotter
Första giftet son
Första giftet son
Första giftet
Första giftet dotter
Första giftet son
Första äktenskapet
Första äktenskapet dotter
Första äktenskapet son
Första äktenskapet dotter
Första äktenskapet son
Första giftet
Första giftet dotter
Första giftet son
Första giftet dotter
Första giftet son
Första giftet dotter
Första giftet son
Andra hustrun
Andra giftet dotter
Andra giftet son
Andra hustrun
Andra hustrun
Andra giftet dotter
Andra giftet son
Andra hustrun
Adoptivdotter
Adoptivson
Adoptivdotter
Adoptivson
Adoptivdotter
Adoptivson
Av första/föregående/förra giftet son
Avlidna hustruns oäkta dotter
Avlidna hustruns oäkta son
Anhörig
Anhörig
Barn
Barn (deras)
Barn (hennes första gifte)
Barn (hennes oäkta)
Barn (hans i första giftet)
Barnbarn/bådas barn
Barnbarn/bådas barn dotter
Barnbarn/bådas barn son
Barn/bådas dotter
Barn dotter före/första/föregående/förra äktenskapet/Bådas dotter före äktenskapet
Barn dotter före/första/föregående/förra äktenskapet/Bådas dotter före äktenskapet
Barn/bådas dotter före äktenskapet
Barn dotter i äktenskapet
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b. f. ä.
b. f. ä. d.
b. f. ä. s.
B. hans i f. g.
B. hustruns oä.
b. i 1:a g.
b. i 1:a g. d.
b. i 1:a g. s.
b. i 1:a äkt.
b. i föreg. g. d.
b. i föreg. g. s.
b. leg.
B. oä.
b. oä. d.
b. oä. s.
b. s.
b. s. f. ä.
b. s. f. äkt.
b. s. före ä.
b. s. i ä.
b: d.
b: s.
B:n
b:s d.
b:s f. ä. d.
b:s s.
barnb.
Barnhusb.
begges
br.
br.s.
Brod.
brodr.
brord.
Brors.
brorsd.
brorsd:r
båd. d.
båd. s.
d
d. (a. n.)
d. (gemens.)
d. (hans i 1:sta giftet)
d. (hennes oä.)
d. (oä.)
d. 1:a g.
d. 2:a g.
d. a.n.
d. begges
d. d. u. ä.
d. dotter
D. f. ä.
d. f. äkt.
d. fosterdotter
d. före g.
d. före ä.
d. före äkt.
d. före äktensk.
d. g. d.

Barn före/första/föregående/förra äktenskapet/Bådas före äktenskapet
Barn före/första/föregående/förra äktenskapet dotter/Bådas före äktenskapet dotter
Barn före/första/föregående/förra äktenskapet son/Bådas före äktenskapet son
Barn hans i första/föregående/förra gifte
Barn hustruns oäkta
Barn i första giftet
Barn i första giftet dotter
Barn i första giftet son
Barn i första äktenskapet
Barn i föregående gifte dotter
Barn i föregående gifte son
Barn legitim
Barn/bådas oäkta
Barn/bådas oäkta dotter
Barn/bådas oäkta son
Barn/bådas son
Barn son före/första/föregående/förra äktenskapet/Bådas son före äktenskapet
Barn son före/första/föregående/förra äktenskapet/Bådas son före äktenskapet
Barn son före/första/föregående/förra äktenskapet/Bådas son före äktenskapet
Barn son i äktenskapet
Barn dotter
Barn son
Barn
Bådas dotter
Bådas före äktenskapet dotter
Bådas son
Barnbarn
Barnhusbarn
Bådas
Bror/broder
Brorson
Broder
Broder
Brorsdotter
Brorson
Brorsdotter
Brorsdotter
Bådas dotter
Bådas son
Dotter/deras
Dotter/deras ante nuptialis (före äktenskapet)
Dotter (gemensam)
Dotter (hans i första giftet)
Dotter (hennes oäkta)
Dotter (oäkta)
Dotter första giftet
Dotter andra giftet
Dotter/deras ante nuptialis (före äktenskapet)
Dotter bådas
Dotterdotter/deras dotter utomäktenskaplig
Dotterdotter/deras dotter
Dotter före/första/föregående/förra äktenskapet/Deras före äktenskapet
Dotter före/första/föregående/förra äktenskapet/Deras före äktenskapet
Dotter/deras fosterdotter
Dotter/deras före giftet
Dotter/deras före äktenskapet
Dotter/deras före äktenskapet
Dotter/deras före äktenskapet
Deras gemensamma dotter
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d. g. s.
d. gem.
D. gemens.
d. gemensam
d. h.
d. h:s oä. före äkt.
d. hans
d. hans i 1 g.
d. hans i 1:a g.
d. hans i f. g.
d. hans i föreg. g.
d. hans i föreg. gifte
D. hennes
d. hennes i 1:a g.
d. hennes i föreg. äkt.
d. hennes oä.
d. hustruns i föreg. gifte
d. hustruns oä.
d. i 1 g.
d. i 1:a g.
d. i 1:a gift.
d. i 1:a giftet
d. i 1:a ä.
d. i 1:sta g.
d. i 1:sta giftet
d. i 1sta g.
d. i 2 g.
d. i 2:a g.
d. i 2:a gift.
d. i 2:a giftet
d. i 2:dra g.
d. i 2:dra giftet
d. i f. g.
d. i f. ä.
d. i föreg. gifte
d. i föreg. äkt.
d. i föreg.g.
d. i ä.
d. i äkt.
d. leg.
d. legal
d. legit
d. Legitt.
d. man:s i 1:a g.
d. mannens barn i föreg. gifte
d. mannens i 1:a g.
d. mannens i 1:sta giftet
d. mannens i föreg. gifte
d. oä.
d. oä. d.
d. oä. s.
d. Piga
d. s. oä.
d. s. u. ä.
d. son
d. syster
d. till förg.
d. u. ä.
d. y.
d. ä.
d.!!

Deras gemensamma son
Dotter/deras gemensamma
Dotter/deras gemensamma
Dotter/deras gemensamma
Dess hustru
Dotter hans/hennes oäkta före äktenskapet
Dotter hans
Dotter hans i första giftet
Dotter hans i första giftet
Dotter hans i första/föregående/förra giftet
Dotter hans i föregående gifte
Dotter hans i föregående gifte
Dotter hennes
Dotter hennes i första giftet
Dotter hennes i föregående äktenskap
Dotter hennes oäkta
Dotter hustruns i föregående gifte
Dotter hustruns oäkta
Dotter i första giftet
Dotter i första giftet
Dotter i första giftet
Dotter i första giftet
Dotter i första äktenskapet
Dotter i första giftet
Dotter i första giftet
Dotter i första giftet
Dotter i andra giftet
Dotter i andra giftet
Dotter i andra giftet
Dotter i andra giftet
Dotter i andra giftet
Dotter i andra giftet
Dotter i första/föregående/förra giftet
Dotter i första/föregående/förra äktenskap
Dotter i föregående gifte
Dotter i föregående äktenskap
Dotter i föregående gifte
Dotter/deras i äktenskapet
Dotter/deras i äktenskapet
Dotter/deras legitima
Dotter/deras legala
Dotter/deras legitima
Dotter/deras legitima
Dotter mannens i första giftet
Dotter mannens barn i föregående gifte
Dotter mannens i första giftet
Dotter mannens i första giftet
Dotter i mannes föregående gifte
Dotter/deras oäkta
Dotterns/deras oäkta dotter
Dotterns/deras oäkta son
Deras piga
Dotterns/deras son oäkta
Dotterns/deras son utom äktenskapet
Dotterns/deras son
Dotterns/deras syster
Dotter till föregående
Dotter/deras utom äktenskapet
Den yngre
Dotter/deras äkta/Den äldre
Dotter/deras
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d./ante n.
d.d.
d.d. oä.
d.dotter
d.f.ä.
d.s.
d.s. oä.
d.son
d:
D:er
D:n
D:o
d:r
d:rd:r
d:rs.
d:s oä. d.
d:s oä. s.
D:t
d:tr
der. d.
der. s.
dessas
dnas. d.
dnas. s.
dot.
dot.s.
doter
Dotern
Dotren
Dott.
dott.d.
dott.s.
dotter d.
dotter s.
dotterb.
dotterd.
dotterd. oä.
dotterd:r
dotterdott.
Dotteren
dotters.
dotters. oä.
dr.
drg
dt.
dt:r
dtr.
e.
e. b.
E:a
E:an
E:n
egarens
Enk.
Enk:n
Enka
Enkan
Enkefru
Enkl.
Enkling
Enklingen

Dotter/deras ante nuptialis (före äktenskapet)
Dotterdotter/deras dotter
Dotterdotter/deras dotter oäkta
Dotterdotter/deras dotter
Dotter före/första/föregående/förra äktenskapet/Deras före äktenskapet
Dotterns/deras son
Dotterns/deras son oäkta
Dotterson/deras son
Dotter/deras
Dotter
Dottern
Samma
Dotter
Dotterdotter
Deras
Deras oäkta dotter
Deras oäkta son
Dotter
Dotter
Deras dotter
Deras son
Deras
Dennas dotter
Dennas son
Dotter
Dotterson
Dotter
Dottern
Dottern
Dotter
Dotterdotter
Dotterson
Dotterdotter
Dotterson
Dotterbarn
Dotterdotter
Dotterdotter oäkta
Dotterdotter
Dotterdotter
Dottern
Dotterson
Dotterson oäkta
Dotter/dräng
Dräng
Dotter
Dotter
Dotter
Änka/änkling
Änkans/änklingens barn
Änka
Änkan
Änkan
Ägarens
Änka
Änkan
Änka
Änkan
Änkefru
Änkling
Änkling
Änklingen
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f.
f. d. Piga
f. dr.
f. g.
f. g. barn d.
f. g. d.
f. g. s.
f. g.: d.
f. g.: s.
f. giftet s.
f. Piga
f. ä.
f. ä. d.
f. ä. oä. d.
f. ä. oä. s.
f. ä. s.
f. ä.: s.
f. äkt.
f. äkt. d.
f. äkt. oä. d.
f. äkt. oä. s.
f. äkt. s.
f.b.
f.barn
f.d.
f.d. piga
f.d:r
f.dotter
f.s.
f.son
fad.
fadr.
fadren:
farbr.
fdr.
flick.
fost.
fost.b.
fost.barn
fost.d.
Fost.d:r
Fost.dot.
fost.dott.
fost.dotter
fost.s.
fost.son
foster d.
foster s.
fosterb.
fosterd.
fosterd. oä.
fosterd:r
fosterd:tr
fosterdot.
fosterdott.
fosterdottren
fosterdr.
fosterdtr
fosterfl.
fosters.
Fosters. oä.

Fader
Före detta piga
Fosterdotter
Före/första/föregående/förra giftet
Före/första/föregående/förra giftet barn dotter
Före/första/föregående/förra giftet dotter
Före/första/föregående/förra giftet son
Före/första/föregående/förra giftet dotter
Före/första/föregående/förra giftet son
Före/första/föregående/förra giftet son
Före detta piga
Före/första/föregående/förra äktenskapet/Flicka äkta
Före/första/föregående/förra äktenskapet dotter
Före äktenskapet oäkta dotter
Före äktenskapet oäkta son
Före/första/föregående/förra äktenskapet son
Före/första/föregående/förra äktenskapet son
Före/första/föregående/förra äktenskapet
Före/första/föregående/förra äktenskapet dotter
Före äktenskapet oäkta dotter
Före äktenskapet oäkta son
Före/första/föregående/förra äktenskapet son
Fosterbarn
Fosterbarn
Fosterdotter/före detta
Före detta piga
Fosterdotter
Fosterdotter
Fosterson
Fosterson
Fader
Fader
Fadern
Farbror
Fader
Flicka
Fosterbarn
Fosterbarn
Fosterbarn
Fosterdotter
Fosterdotter
Fosterdotter
Fosterdotter
Fosterdotter
Fosterson
Fosterson
Fosterdotter
Fosterson
Fosterbarn
Fosterdotter
Fosterdotter oäkta
Fosterdotter
Fosterdotter
Fosterdotter
Fosterdotter
Fosterdottern
Fosterdotter
Fosterdotter
Fosterflicka
Fosterson
Fosterson oäkta
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fosts.
Frånsk. hustru
fs.
fstb.
fstrs.
fästekv.
fästeqv.
Fästeqvinna
före ä. d.
före ä. s.
före äkt. d.
före äkt. s.
föreg. g.
föreg. g. d.
föreg. g. s.
föreg. gifte d.
föreg. gifte s.
föreg. ä. d.
föreg. ä. s.
föreg. äkt. d.
föreg. äkt. s.
föräld.
föräldr.
föräldrar h.
g. d.
g. s.
g. son
g:m d.
g:m s.
gem. b. d:r
gem. b. s:n
gem. barn: d.
gem. barn: s.
gem. d.
gem. f. ä. d.
gem. f. ä. s.
Gem. f. äkt. d.
Gem. f. äkt. s.
gem. s.
gemens.
gemens. b. d.
gemens. b. s.
Gemens. Barn
gemens. barn d.
gemens. barn s.
gemens. d.
gemens. s.
gemens. Son
gemensamma d.
gemensamma s.
gems. d.
gems. s.
gms. d.
gms. s.
h
h. 1 g. d.
h. 1 g. s.
h. 2
h. 2 g.
h. 2:a g.
H. 2:dra

Fosterson
Frånskild hustru
Fosterson
Fosterbarn
Fosterson
Fästekvinna (förlovad kvinna, fästmö)
Fästekvinna (förlovad kvinna, fästmö)
Fästekvinna (förlovad kvinna, fästmö)
Före äktenskapet dotter
Före äktenskapet son
Före äktenskapet dotter
Före äktenskapet son
Föregående gifte
Föregående gifte dotter
Föregående gifte son
Föregående gifte dotter
Föregående gifte son
Föregående äktenskap dotter
Föregående äktenskap son
Föregående äktenskap dotter
Föregående äktenskap son
Föräldrar
Föräldrar
Föräldrar hans
Gemensam/gift dotter
Gemensam/gift son
Gemensam/gift son
Gemensam dotter
Gemensam son
Gemensamt barn dotter
Gemensamt barn son
Gemensamt barn dotter
Gemensamt barn son
Gemensam dotter
Gemensamt före äktenskapet dotter
Gemensamt före äktenskapet son
Gemensamt före äktenskapet dotter
Gemensamt före äktenskapet son
Gemensam son
Gemensamma/gemensamt
Gemensamt barn dotter
Gemensamt barn son
Gemensamma/gemensamt barn
Gemensamt barn dotter
Gemensamt barn son
Gemensam dotter
Gemensam son
Gemensam son
Gemensamma dotter
Gemensamma son
Gemensam dotter
Gemensam son
Gemensam dotter
Gemensam son
Hustru
Hans/hennes i första giftet dotter
Hans/hennes i första giftet son
Andra hustrun
Hustru andra giftet
Hans/hennes andra gifte
Andra hustrun
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h. 2:dra g.
h. 2:dra giftet
h. b.
h. br.
h. broder
h. bror
h. d.
h. d. 1:a g.
h. d. f. ä.
h. d. f. äkt.
h. d. före ä.
h. d. före äkt.
h. d. i 1 g.
h. d. i 1:a g.
h. d. i 1:a ä.
h. d. i 1:sta g.
h. d. i f. g.
h. d. i f. ä.
h. d. i föreg. g.
h. d. i föreg. ä.
h. d. u. ä.
h. dotter
h. f.
h. f. ä.
h. f. ä. d.
h. f. ä. oä. d.
h. f. ä. oä. s.
h. f. ä. s.
h. f. äkt. d.
h. f. äkt. s.
h. fader
h. far
h. före ä. d.
h. före ä. s.
h. före äkt. d.
h. före äkt. s.
h. h.
h. i 1 g. d.
h. i 1 g. s.
h. i 1:a g.
h. i 1:a g. d.
h. i 1:a g. s.
h. i 1:sta g. d.
h. i 1:sta g. s.
h. i 2 g.
h. i 2:a g.
h. i 2:a giftet
h. i 2:a ä.
h. i 2:dra g.
h. i 2:dra gift.
h. i 2:dra giftet
h. i f. g. s.
h. i f. ä. d.
h. i f. ä. s.
h. m.
h. moder
h. mor
h. o. d.
h. o. s.
h. o. ä. s.
h. o.ä. d.

Hans/hennes andra gifte
Hans/hennes andra gifte
Hans/hennes/hustruns bror/Halvbror
Hans/hennes/hustruns bror/Halvbror
Hans/hennes/hustruns bror/Halvbror
Hans/hennes/hustruns bror/Halvbror
Hans/hennes/hustruns dotter
Hans/hennes/hustruns dotter första giftet
Hans/hennes/hustruns dotter före/första/föregående/förra äktenskapet
Hans/hennes/hustruns dotter före/första/föregående/förra äktenskapet
Hans/hennes/hustruns dotter före äktenskapet
Hans/hennes/hustruns dotter före äktenskapet
Hans/hennes/hustruns dotter i första giftet
Hans/hennes/hustruns dotter i första giftet
Hans/hennes/hustruns dotter i första äktenskapet
Hans/hennes/hustruns dotter i första giftet
Hans/hennes/hustruns dotter i första/föregående/förra giftet
Hans/hennes/hustruns dotter i första/föregående/förra äktenskapet
Hans/hennes/hustruns dotter i föregående giftet
Hans/hennes/hustruns dotter i föregående äktenskapet
Hans/hennes/hustruns dotter utom äktenskapet
Hans/hennes/hustruns dotter
Hans/hennes far
Hans/hennes/hustruns före/första/föregående/förra äktenskapet
Hans/hennes/hustruns före/första/föregående/förra äktenskapet dotter
Hans/hennes/hustruns före äktenskapet oäkta dotter
Hans/hennes/hustruns före äktenskapet oäkta son
Hans/hennes/hustruns före/första/föregående/förra äktenskapet son
Hans/hennes/hustruns före/första/föregående/förra äktenskapet dotter
Hans/hennes/hustruns före/första/föregående/förra äktenskapet son
Hans/hennes far
Hans/hennes far
Hans/hennes/hustruns före äktenskapet dotter
Hans/hennes/hustruns före äktenskapet son
Hans/hennes/hustruns före äktenskapet dotter
Hans/hennes/hustruns före äktenskapet son
Hans hustru
Hans/hennes/hustruns i första giftet dotter
Hans/hennes/hustruns i första giftet son
Hans/hennes/hustruns i första giftet
Hans/hennes/hustruns i första giftet dotter
Hans/hennes/hustruns i första giftet son
Hans/hennes/hustruns i första giftet dotter
Hans/hennes/hustruns i första giftet son
Hans/hennes/hustruns i andra giftet
Hans/hennes/hustruns i andra giftet
Hans/hennes/hustruns i andra giftet
Hans/hennes/hustruns i andra äktenskapet
Hans/hennes/hustruns i andra giftet
Hans/hennes/hustruns i andra giftet
Hans/hennes/hustruns i andra giftet
Hans/hennes/hustruns i första/föregående/förra giftet son
Hans/hennes/hustruns i första/föregående/förra äktenskapet dotter
Hans/hennes/hustruns i första/föregående/förra äktenskapet son
Hans/hennes mor
Hans/hennes mor
Hans/hennes mor
Hans/hennes/hustruns oäkta dotter
Hans/hennes/hustruns oäkta son
Hans/hennes/hustruns oäkta son
Hans/hennes/hustruns oäkta dotter
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h. oä.
h. oä. d.
h. oä. d. f. ä.
h. oä. d. före ä.
h. oä. d:r
h. oä. s.
h. oä. s. f. ä.
h. oä. s. före ä.
h. oä. son
h. oäk. d.
h. oäkt.
h. oäkt. d.
h. oäkt. s.
h. oäkta d.
h. oäkta s.
h. s.
h. s. 1:a g.
h. s. f. ä.
h. s. f. äkt.
h. s. före ä.
h. s. före äkt.
h. s. i 1 g.
h. s. i 1:a g.
h. s. i 1:a ä.
h. s. i 1:g.
h. s. i 1:sta g.
h. s. i f. g.
h. s. i f. ä.
h. s. i föreg. g.
h. s. i föreg. ä.
h. s. u. ä.
h. son
h. syst.
h. syster
h. u.ä. d.
h. u.ä. s.
h.!!
H.u
h:
h:es oä. b.
h:es oä. d.
h:es oä. s.
h:nes d.
h:nes oä.
h:nes oä. d.
h:nes oä. s.
h:nes s.
h:ns oä. s.
H:ru
h:s
h:s d.
h:s d. f. ä.
h:s d. före ä.
h:s d. i 1:a g.
h:s f. ä.
h:s f. ä. d.
h:s f. ä. s.
h:s h:u
h:s i 1:a g. d.
h:s i 1:a g. s.
h:s o. d.

Hans/hennes/hustruns oäkta
Hans/hennes/hustruns oäkta dotter
Hans/hennes/hustruns oäkta son före/första/föregående/förra äktenskapet
Hans/hennes/hustruns oäkta dotter före äktenskapet
Hans/hennes/hustruns oäkta dotter
Hans/hennes/hustruns oäkta son
Hans/hennes/hustruns oäkta son före/första/föregående/förra äktenskapet
Hans/hennes/hustruns oäkta son före äktenskapet
Hans/hennes/hustruns oäkta son
Hans/hennes/hustruns oäkta dotter
Hans/hennes/hustruns oäkta
Hans/hennes/hustruns oäkta dotter
Hans/hennes/hustruns oäkta son
Hans/hennes/hustruns oäkta dotter
Hans/hennes/hustruns oäkta son
Hans/hennes/hustruns son
Hans/hennes/hustruns son första giftet
Hans/hennes/hustruns son före/första/föregående/förra äktenskapet
Hans/hennes/hustruns son före/första/föregående/förra äktenskapet
Hans/hennes/hustruns son före äktenskapet
Hans/hennes/hustruns son före äktenskapet
Hans/hennes/hustruns son i första giftet
Hans/hennes/hustruns son i första giftet
Hans/hennes/hustruns son i första äktenskapet
Hans/hennes/hustruns son i första giftet
Hans/hennes/hustruns son i första giftet
Hans/hennes/hustruns son i första/föregående/förra giftet
Hans/hennes/hustruns son i första/föregående/förra äktenskapet
Hans/hennes/hustruns son i föregående giftet
Hans/hennes/hustruns son i föregående äktenskapet
Hans/hennes/hustruns son utom äktenskapet
Hans/hennes/hustruns son
Hans/hennes syster/Halvsyster
Hans/hennes syster/Halvsyster
Hans/hennes/hustruns utom äktenskapet dotter
Hans/hennes/hustruns utom äktenskapet son
Han/henne/hustru
Hustru
Han/henne/hustru
Hennes oäkta barn
Hennes oäkta dotter
Hennes oäkta son
Hennes dotter
Hennes oäkta
Hennes oäkta dotter
Hennes oäkta son
Hennes son
Hans oäkta son
Hustru
Hans/hennes/hustruns
Hans/hennes/hustruns dotter
Hans/hennes/hustruns dotter före/första/föregående/förra äktenskapet
Hans/hennes/hustruns dotter före äktenskapet
Hans/hennes/hustruns dotter i första/föregående/förra giftet
Hans/hennes/hustruns före/första/föregående/förra äktenskapet
Hans/hennes/hustruns före/första/föregående/förra äktenskapet dotter
Hans/hennes/hustruns före/första/föregående/förra äktenskapet son
Hans hustru
Hans/hennes/hustruns i första giftet dotter
Hans/hennes/hustruns i första giftet son
Hans/hennes/hustruns oäkta dotter
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h:s O. S.
h:s o.ä. b.
h:s oä.
h:s oä. d.
h:s oä. s.
h:s oäkt.
h:s oäkta d.
h:s oäkta s.
h:s s.
h:s s. f. ä.
h:s s. före ä.
h:s s. i 1:a g.
h:s s. i 1:sta g.
H:u
H:u oä. d.
H:uns oä. d.
h:uns oä. s.
halfbroder
halfbror
halfsyster
hans syst.
hen. d.
hen. oä. d.
hen. oä. s.
hen. s.
henns oä. d.
henns oä. s.
hens oä. s.
hnes d.
hnes oä. s.
hnes s.
hs. oä. d.
Hs. oä. s.
hu
hu:s f. ä. oä.
hust.
hust. oä. d.
hust. oä. s.
hust:s oä. d.
hust:s oä. s.
hustr.
hustr. bror
hustr. d.
hustr. d. f. ä.
hustr. d. i 1:a g.
hustr. f. ä. d.
hustr. f. ä. s.
hustr. f. äkt. d:r
hustr. f. äkt. s:n
hustr. far
hustr. moder
hustr. mor
hustr. oä.
hustr. oä. d.
hustr. oä. d. f. ä.
hustr. oä. s.
hustr. oä. s. f. ä.
hustr. s.
hustr. s. f. ä.
hustr. s. i 1:a g.
hustr. syster

Hans/hennes/hustruns oäkta son
Hans/hennes/hustruns oäkta barn
Hans/hennes/hustruns oäkta
Hans/hennes/hustruns oäkta dotter
Hans/hennes/hustruns oäkta son
Hans/hennes/hustruns oäkta
Hans/hennes/hustruns oäkta dotter
Hans/hennes/hustruns oäkta son
Hans/hennes/hustruns son
Hans/hennes/hustruns son före/första/föregående/förra äktenskapet
Hans/hennes/hustruns son före äktenskapet
Hans/hennes/hustruns son i första giftet
Hans/hennes/hustruns son i första giftet
Hustru
Hustruns oäkta dotter
Hustruns oäkta dotter
Hustruns oäkta son
Halvbror
Halvbror
Halvsyster
Hans syster
Hennes dotter
Hennes oäkta dotter
Hennes oäkta son
Hennes son
Hennes oäkta dotter
Hennes oäkta son
Hennes oäkta son
Hennes dotter
Hennes oäkta son
Hennes son
Hans/hennes/hustruns oäkta dotter
Hans/hennes/hustruns oäkta son
Hustru
Hustruns före äktenskapet oäkta
Hustru
Hustruns oäkta dotter
Hustruns oäkta son
Hustruns oäkta dotter
Hustruns oäkta son
Hustru
Hustruns bror
Hustruns dotter
Hustruns dotter före/första/föregående/förra äktenskapet
Hustruns dotter i första giftet
Hustruns före/första/föregående/förra äktenskapet dotter
Hustruns före/första/föregående/förra äktenskapet son
Hustruns före/första/föregående/förra äktenskapet dotter
Hustruns före/första/föregående/förra äktenskapet son
Hustruns far
Hustruns mor
Hustruns mor
Hustruns oäkta
Hustruns oäkta dotter
Hustruns oäkta dotter före äktenskapet
Hustruns oäkta son
Hustruns oäkta son före äktenskapet
Hustruns son
Hustruns son före/första/föregående/förra äktenskapet
Hustruns son i första giftet
Hustruns syster
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Hustr:s oä. s.
leg. d.
leg. s.
m.
m. 1 g. d.
m. 1 g. s.
m. b.
m. b. i 1:a g.
m. br.
m. broder
m. d.
m. d. 1 g.
m. d. 1:a g.
m. d. i 1 g.
m. d. i 1:a g.
m. d. i 1:a gift.
m. d. i 1:a giftet
m. d. i 1:a ä.
m. d. i 1:g.
m. d. i 1:sta g.
m. d. i 1a g.
m. d. i 2 g.
m. d. i 2:a g.
m. d. i f. g.
m. d. i f. ä.
m. d. i föreg. g.
m. d. i föreg. ä.
m. f.
m. fader
m. faster
m. i 1 g. d.
m. i 1 g. s.
m. i 1 ä. d.
m. i 1 ä. s.
m. i 1:a g. d.
m. i 1:a g. s.
m. i 1:a ä. d.
m. i 1:a ä. s.
m. i 1:sta g. d.
m. i 1:sta g. s.
m. i 2:a g. s.
m. i f. g. d.
m. i f. g. s.
m. i f. ä. d.
m. i f. ä. s.
m. i f. äkt. d.
m. i f. äkt. s.
m. m.
m. mod.
m. moder
m. mor
m. s.
m. s. 1 g.
m. s. 1:a g.
m. s. f. ä.
m. s. i 1 g.
m. s. i 1:a g.
m. s. i 1:a gift.
m. s. i 1:a giftet
m. s. i 1:a ä.
m. s. i 1:g.

Hustruns oäkta son
Legitim dotter
Legitim son
Man/maka/makarna
Mannens/makans i första giftet dotter
Mannens/makans i första giftet son
Mannens/makans/makarnas barn
Mannens/makans barn i första giftet
Mannens/makans bror
Mannens/makans bror
Mannens/makans/makarnas dotter
Mannens/makans dotter första giftet
Mannens/makans dotter första giftet
Mannens/makans dotter i första giftet
Mannens/makans dotter i första giftet
Mannens/makans dotter i första giftet
Mannens/makans dotter i första giftet
Mannens/makans dotter i första äktenskapet
Mannens/makans dotter i första giftet
Mannens/makans dotter i första giftet
Mannens/makans dotter i första giftet
Mannens/makans dotter i andra giftet
Mannens/makans dotter i andra giftet
Mannens/makans dotter i första/föregående/förra giftet
Mannens/makans dotter i första/föregående/förra äktenskapet
Mannens/makans dotter i föregående gifte
Mannens/makans dotter i föregående äktenskap
Mannens/makans far
Mannens/makans far
Mannens/makans faster
Mannens/makans i första giftet dotter
Mannens/makans i första giftet son
Mannens/makans i första äktenskapet dotter
Mannens/makans i första äktenskapet son
Mannens/makans i första giftet dotter
Mannens/makans i första giftet son
Mannens/makans i första äktenskapet dotter
Mannens/makans i första äktenskapet son
Mannens/makans i första giftet dotter
Mannens/makans i första giftet son
Mannens/makans i andra giftet son
Mannens/makans i första/föregående/förra giftet dotter
Mannens/makans i första/föregående/förra giftet son
Mannens/makans i första/föregående/förra äktenskapet dotter
Mannens/makans i första/föregående/förra äktenskapet son
Mannens/makans i första/föregående/förra äktenskapet dotter
Mannens/makans i första/föregående/förra äktenskapet son
Mannens/makans mor
Mannens/makans mor
Mannens/makans mor
Mannens/makans mor
Mannens/makans/makarnas son
Mannens/makans son första giftet
Mannens/makans son första giftet
Mannens/makans son före/första/föregående/förra äktenskapet
Mannens/makans son i första giftet
Mannens/makans son i första giftet
Mannens/makans son i första giftet
Mannens/makans son i första giftet
Mannens/makans son i första äktenskapet
Mannens/makans son i första giftet
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m. s. i 1:sta g.
m. s. i 1:sta ä.
m. s. i 1a g.
m. s. i 2 g.
m. s. i 2:a g.
m. s. i f. g.
m. s. i f. ä.
m. s. i föreg. g.
m. s. i föreg. ä.
m. s. i första g.
m. sf.
m. sm.
m. svärmor
m. syst.
m. syster
M.d.
m.d. i 1:a g.
m.s. i 1:a g.
m.sf.
m.syst.
m:s bror
m:s d.
m:s d. i 1 g.
m:s d. i 1:a g.
m:s d. i 1:sta g.
m:s f. g. s.
m:s fader
m:s far
m:s i 1 g.
m:s i 1 g. d.
m:s i 1 g. s.
m:s i 1:a g.
m:s i 1:a g. d.
m:s i 1:a g. s.
m:s i 1:a ä. d.
m:s i 1:a ä. s.
m:s i 1:sta g. d.
M:s i 1:sta g. s.
m:s i föreg. äkt. d.
m:s moder
m:s mor
m:s s.
m:s s. i 1 g.
m:s s. i 1:a g.
m:s s. i 1:sta g.
m:s syster
mak. d.
mak. s.
makarnes d.
makarnes gemens. d.
makarnes gemens. s.
makarnes s.
mod.
Modr.
modren:
Morbr.
ms. d. i 1:a g.
ms. s. i 1:a g.
myndl.
O. B.
o. ä. d.

Mannens/makans son i första giftet
Mannens/makans son i första äktenskapet
Mannens/makans son i första giftet
Mannens/makans son i andra giftet
Mannens/makans son i andra giftet
Mannens/makans son i första/föregående/förra giftet
Mannens/makans son i första/föregående/förra äktenskapet
Mannens/makans son i föregående gifte
Mannens/makans son i föregående äktenskap
Mannens/makans son i första giftet
Mannens/makans styvfar
Mannens svärmor
Mannens svärmor
Mannens/makans syster
Mannens/makans syster
Mannens/makans/makarnas dotter
Mannens/makans dotter i första giftet
Mannens/makans son i första giftet
Mannens svärfar
Mannens/makans syster
Mannens/makans bror
Mannens/makans/makarnas dotter
Mannens/makans dotter i första giftet
Mannens/makans dotter i första giftet
Mannens/makans dotter i första giftet
Mannens/makans före/första/föregående/förra giftet son
Mannens/makans far
Mannens/makans far
Mannens/makans i första giftet
Mannens/makans i första giftet dotter
Mannens/makans i första giftet son
Mannens/makans i första giftet
Mannens/makans i första giftet dotter
Mannens/makans i första giftet son
Mannens/makans i första äktenskapet dotter
Mannens/makans i första äktenskapet son
Mannens/makans i första giftet dotter
Mannens/makans i första giftet son
Mannens/makans i föregående äktenskap dotter
Mannens/makans mor
Mannens/makans mor
Mannens/makans son
Mannens/makans son i första giftet
Mannens/makans son i första giftet
Mannens/makans son i första giftet
Mannens/makans syster
Mannens/makans/makarnas dotter
Mannens/makans/makarnas son
Makarnas dotter
Makarnas gemensamma dotter
Makarnas gemensamma son
Makarnas son
Mor
Mor
Modern
Morbror
Mannens/makans dotter i första giftet
Mannens/makans son i första giftet
Myndling (omyndig person som är underställd förmyndare)
Oäkta barn
Oäkta dotter
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o. ä. s.
o.d.
o.s.
o.ä son
o.ä.
o.ä. dotter
o:ä. d.
og.
oä
oä. b.
oä. barn d.
oä. barn s.
oä. D.
oä. d. f. ä.
oä. d. före ä.
oä. d. före äkt.
oä. d.d.
oä. d.s.
oä. d:r
oä. dd.
oä. dot.
oä. dott.
oä. dotter
oä. dotterd.
oä. dotters.
oä. ds.
oä. dtr
oä. f. ä.
oä. fosterd.
oä. s.
oä. s. f. ä.
oä. s. f. äkt.
oä. s. före ä.
oä. s. före äkt.
oä. s:n
oä. son
oä. st.d.
oä. st.s.
oä. stfd.
oä. stfs.
oä. stj.d.
oä. stj.s.
oä.d.
oä.s.
oäd.
oägta d.
Oägta s.
oäk. d.
oäk. s.
oäkt.
oäkt. d.
oäkt. d:r
oäkt. s.
oäkta d.
oäkta s.
oäs.
P
Pig.
s.
s. (a. n.)
s. (före äkt.)

Oäkta son
Oäkta dotter
Oäkta son
Oäkta son
Oäkta
Oäkta dotter
Oäkta dotter
Ogift
Oäkta
Oäkta barn
Oäkta barn dotter
Oäkta barn son
Oäkta dotter
Oäkta dotter före äktenskapet
Oäkta dotter före äktenskapet
Oäkta dotter före äktenskapet
Oäkta dotterdotter
Oäkta dotterson
Oäkta dotter
Oäkta dotterdotter
Oäkta dotter
Oäkta dotter
Oäkta dotter
Oäkta dotterdotter
Oäkta dotterson
Oäkta dotterson
Oäkta dotter
Oäkta före äktenskapet
Oäkta fosterdotter
Oäkta son
Oäkta son före äktenskapet
Oäkta son före äktenskapet
Oäkta son före äktenskapet
Oäkta son före äktenskapet
Oäkta son
Oäkta son
Oäkta styvdotter
Oäkta styvson
Oäkta styvdotter
Oäkta styvson
Oäkta styvdotter
Oäkta styvson
Oäkta dotter
Oäkta son
Oäkta dotter
Oäkta dotter
Oäkta son
Oäkta dotter
Oäkta son
Oäkta
Oäkta dotter
Oäkta dotter
Oäkta son
Oäkta dotter
Oäkta son
Oäkta son
Piga/pojke
Piga
Son
Son ante nuptialis (före äktenskapet)
Son (före äktenskapet)
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s. (gemens.)
s. (hans i 1 g.)
s. (hans i föreg. g.)
s. (hennes o.ä. b.)
s. (hennes o.ä.)
s. (hennes oä.)
s. (hennes)
s. (hustruns oä.)
s. (i m:s 1:a g.)
s. (oä.)
s. 1:a g.
s. 2:a g.
s. a.n.
s. ante nuptialis
s. begges
s. Dräng
s. f. ä.
s. f. äkt.
s. före g.
s. före ä.
s. före äkt.
s. före äktensk.
s. gem.
s. gemens.
s. h.
s. hans i 1 gifte
s. hans i 1:a g.
s. hans i 1:a gift.
s. hans i f. g.
s. hans i föreg. g.
s. hans i föreg. gifte
s. Hans i föreg. äkt.
s. hennes f. ä.
s. hennes i föreg. gifte
S. hennes oä.
s. hustruns i föreg. gifte
s. hustruns oä.
s. i 1 g.
s. i 1 gift.
s. i 1.a g.
s. i 1:a gift.
s. i 1:a giftet
s. i 1:a ä.
s. i 1:a äkt.
s. i 1:g
s. i 1:sta g.
s. i 1:sta gift.
s. i 1:sta giftet
S. i 1:sta giftet
s. i 1a g.
s. i 1sta g.
s. i 2 g.
s. i 2:a g.
s. i 2:a gift.
s. i 2:a giftet
s. i 2:dra g.
s. i 2:dra giftet
s. i f. g.
s. i f. ä.
s. i föreg.
s. i föreg. g.

Son (gemensam )
Son (hans i första giftet)
Son (hans i föregående gifte)
Son (hennes oäkta barn)
Son (hennes oäkta)
Son (hennes oäkta)
Son (hennes)
Son (hustruns oäkta)
Son (i mannens 1:a gifte)
Son (oäkta)
Son i första giftet
Son i andra giftet
Son ante nuptialis (före äktenskapet)
Son ante nuptialis (före äktenskapet)
Son bådas
Son dräng
Son före/första/föregående/förra äktenskapet
Son före/första/föregående/förra äktenskapet
Son före giftet
Son före äktenskapet
Son före äktenskapet
Son före äktenskapet
Son gemensam
Son gemensam
Son hans/hennes/Sonhustru
Son hans i första giftet
Son hans i första giftet
Son hans i första giftet
Son hans i första/föregående/förra giftet
Son hans i föregående gifte
Son hans i föregående gifte
Son hans i föregående äktenskap
Son hennes före/första/föregående/förra äktenskapet
Son hennes i föregående gifte
Son hennes oäkta
Son hustruns i föregående gifte
Son hustruns oäkta
Son i första giftet
Son i första giftet
Son i första giftet
Son i första giftet
Son i första giftet
Son i första äktenskapet
Son i första äktenskapet
Son i första giftet
Son i första giftet
Son i första giftet
Son i första giftet
Son i första giftet
Son i första giftet
Son i första giftet
Son i andra giftet
Son i andra giftet
Son i andra giftet
Son i andra giftet
Son i andra giftet
Son i andra giftet
Son i första/föregående/förra giftet
Son i första/föregående/förra äktenskapet
Son i föregående
Son i föregående giftet
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s. i föreg. gifte
s. i föreg. äkt.
s. i förra g.
s. i förra giftet
s. i första g.
S. i m. f. g.
s. i s. g.
s. i ä.
s. i äkt.
s. leg.
s. legal
s. legit.
S. legitim
s. Legitt.
s. m. i 1 g.
s. m. i 1:a g.
s. mannens i 1:a g.
s. mannens i 1:sta gift.
s. mannens i föreg. g.
s. oä.
s. oäkta
s. till förg.
s. u. ä.
s.!!
s./ante n.
s.d.
s.g.s.
S.H.
s.s.
s:
S:n
sd.
sl.
Slägt.
slägting
Sn.
sond.
sond:r
sonh.
sonnen
sons.
ss.
st.d.
st.s.
st.son
std.
stfd.
stfs.
stfson
stj.b.
stj.d.
stj.d:r
stj.s.
Stj.son
stjd.
Stjfd.
stjfs.
stjs.
Stjuf D.
stjufb.
stjufb. d.

Son i föregående giftet
Son i föregående äktenskap
Son i förra giftet
Son i förra giftet
Son i första giftet
Son i mannens/makans första/föregående/förra giftet
Son i sista giftet
Son i äktenskapet
Son i äktenskapet
Son legitim
Son legal
Son legitim
Son legitim
Son legitim
Son mannens/makans i första giftet
Son mannens/makans i första giftet
Son mannens/makans i första giftet
Son mannens/makans i första giftet
Son mannens/makans i föregående gifte
Son oäkta
Son oäkta
Son till föregående
Son utom äktenskapet
Son
Son ante nuptialis (före äktenskapet)
Sondotter/Styvdotter
Senaste giftet son
Sonhustru
Sonson
Son
Son
Sondotter
Släkting
Släkting
Släkting
Son
Sondotter
Sondotter
Sonhustru
Son
Sonson
Sonson
Styvdotter
Styvson
Styvson
Styvdotter
Styvdotter
Styvson
Styvson
Styvbarn
Styvdotter
Styvdotter
Styvson
Styvson
Styvdotter
Styvdotter
Styvson
Styvson
Styvdotter
Styvbarn
Styvbarn dotter

https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar

15(16)

Förkortning

Förklaring

stjufbarn
stjufd.
stjufd:r
stjufdotter
Stjuffader
stjuffar
Stjufmoder
stjufmor
stjufs.
Stjufson
sts.
sty.s.
Styfbarn
styfd.
styfd:r
Styfdotter
styffader
Styffar
styfmoder
Styfmor
styfs.
Styfson
styvd.
styvs.
sv.
Sv. fader
Sv. far
sv.f.
sv.fader
Sv.far
sv.m.
sv.moder
Sv.Mor
svf.
svm.
svåg.
swåger
Sväg.
sväg:a
Svägersk.
Swägerska
svärf.
svärfad.
svärfadr.
Swärfar
Svärföräldr.
svärm.
svärmod.
svärmodr.
Swärmor
Svärmor h.
sy.
Sys.
syst.
syst. s.
syst.d.
syst.s.
syster d.
systerb.
systerd.
systerd:r

Styvbarn
Styvdotter
Styvdotter
Styvdotter
Styvfar
Styvfar
Styvmor
Styvmor
Styvson
Styvson
Styvson
Styvson
Styvbarn
Styvdotter
Styvdotter
Styvdotter
Styvfar
Styvfar
Styvmor
Styvmor
Styvson
Styvson
Styvdotter
Styvson
Svåger
Svärfar
Svärfar
Svärfar/Svärförälder
Svärfar
Svärfar
Svärmor
Svärmor
Svärmor
Svärfar/Svärförälder
Svärmor
Svåger
Svåger
Svägerska
Svägerska
Svägerska
Svägerska
Svärfar/Svärförälder
Svärfar
Svärfader
Svärfar
Svärföräldrar
Svärmor
Svärmoder
Svärmor
Svärmor
Svärmor hustru
Syster
Syster
Syster
Syster son
Systerdotter
Systerson
Systerdotter
Systerbarn
Systerdotter
Systerdotter

https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar

16(16)

Förkortning

Förklaring

systers.
systr
systr.
Sånen
Trolofv.
Trolofvad
u. ä. d.
u. ä. s.
Yngl.
ä.
ä. d.
ä. s.
ä:a
äkt.
äkt. d.
äkt. oä. d.
äkt. oä. s.
äkt. s.
äkta d.
äkta s.
äktensk. d.
äktensk. s.
Änk.
Änkl.

Systerson
Systrar
Syster
Sonen
Trolovad (förlovad)
Trolovad (förlovad)
Utom äktenskapet dotter
Utom äktenskapet son
Yngling (ung man)
Änka/änkling
Äktenskapet/äkta dotter
Äktenskapet/äkta son
Äkta
Äktenskap
Äktenskapet dotter
Äktenskapet oäkta dotter
Äktenskapet oäkta son
Äktenskapet son
Äkta dotter
Äkta son
Äktenskapet dotter
Äktenskapet son
Änka/änkling
Änkling
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