Nej jag är inte släkt med mannen till höger. Jag har inga genetiska bevis för detta. Jag förlitar mig helt på den forskning Per
Andersson utfört och berättar om på www.slekt.se. Jag bläddrat
i hans nio kilogram tunga praktverk fördelat på tre volymer för
att komma till den slutsatsen.
Här följer lite om Gustav och hans släkt hämtat från Pers sida:
”Den 6 juni är Sveriges nationaldag, Svenska flaggans dag och
namnsdag för Gustav. Anledningen är det maktövertagande
utan motstycke i svensk historia som nådde sin kulmen den dagen år 1523. Då lät Gustav Eriksson av frälseätten Vasa sig väljas
till Sveriges kung som Gustav I, långt efter sin död kallad Gustav
Vasa. Han har framhållits som den person genom tiderna som
haft allra störst betydelse för svenskarna, både samtidens och
eftervärldens. 1544 gjorde han Sverige ärftligt bland sina barn, barnbarn osv, och så är det fortfarande. Sveriges samtliga monarker därefter är hans efterkommande, alla biologiska ättlingar utom
adopterade Carl XIV Johan och ingifta Fredrik I och Oscar I. Carl XVI Gustaf härstammar från Gustav
Vasa på 91 olika sätt. Antalet dokumenterade släktmedlemmar uppgår till drygt 275 000 (inklusive
ingifta och motsvarande), varav närmare 75 procent eller omkring 200 000 alltjämt [2019] är i livet.”
Bland de 200 000 finns frun till ett av mina kusinbarn. På magnifikt långt håll har deras barn då blivit
släkt med sig själva eftersom:
•
•

Gertrud Sundvisdotter född den 17 februari 1774, död den 8 maj 1823 gifte sig den 22 maj
1798 med …
… Rustmästaren och torparen Nils Gustaf Carlsson Grip född den 22 november 1763 och död
30 september 1837.

Jag har inte rett ut Nils släktskap med Gustav. Däremot noterar jag att Gertruds farfar är bonden,
nämndemannen och kyrkvärden Olof Sunvisson född den 1 maj 1716 och död 12 juni 1798. Olof är
min mormors farfars farmors far.
Gertruds morfars farfar är Gunbiörn Olsson från Säter i Överhogdal född omkring 1634. Han är min:
1.
2.
3.
4.

Mormors mormors mormors farmors farfar men även …
Farfars farfars farmors mormors farfar och det slutar inte med det för han är även min …
Mormors mormors farmors farfars far och till sist även min …
Mormors farfars farmors morfars far.

Tänk så det kan bli för oss små människor från en liten plats i ett litet land.
Den här berättelsen hänger något ihop med två av mina andra berättelser ”Tre foton” och
”Anförlust”.
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