Forord
Denne bog udgives i anledning af Hendes Majestæt dronning Margrethes 25
års regeringsjubilæum med det formål, at give en logisk og velordnet oversigt
over de personer der er beslægtede med dronningen indenfor en bestemt afstand. En sådan slægtsbeskrivelse kaldes en konsangvinitetstavle og omhandler
her alle dronningens forfædre til og med de 16 tipoldeforældre samt
efterkommerne af disse aner.
Ialt rummer tavlen 1.068 af dronningens nærmeste slægtninge, og med ægtefæller og svigerforældre overstiger det samlede antal personer 2.000. Den primære opgave er at identificere disse og dokumentere deres familiemæssige forbindelse til Hendes Majestæt. Derfor er der, af hensyn til overskueligheden,
kun medtaget de vigtigste persondata.
Konsangvinitetstavler er ordnede således, at slægtskabet til nøglepersonen, ofte
benævnt probanden, fremgår af personens placering i tavlen. Jo nærmere
slægtskabet er, des tidligere i tavlen findes personen beskrevet. Dette bevirker
også, at personer med samme slægtskab til probanden findes samlede.
Indenfor konge-, fyrste-, og adelsslægter har kravet om at gifte sig standsmæssigt medført et stort antal ægteskaber imellem beslægtede personer med mange
komplekse slægtskaber til følge. Den eneste måde det hidtil har været praktisk
muligt at dokumentere disse forhold, var at anbrinde den beslægtede person
alle de steder i konsangvinitetstavlen, som slægtskabet betingede.
Bogen indfører et nyt numerisk betegnelsessystem, som nøjagtigt beskriver
slægtskab af vilkårlig kompleksitet. Det giver en stor forenkling i forhold til
tidligere publicerede konsangvinitetstavler, idet personerne nu kun findes på
det sted, som deres nærmeste slægtskab med dronningen tilsiger. Her er der så,
sammen med de øvrige persondata, anført en "slægtkode", som nøjagtig dokumenterer personens eventuelle komplekse slægtskab med Hendes Majestæt.
Navne- og stedregistre bevirker at bogen er velegnet som opslagsbog, der kan
benyttes til hurtigt at finde frem til en person og dennes personlige data
herunder ovennævnte slægtkode. Ved hjælp af referencer, er det derefter muligt
at finde personens øvrige familie inklusive ægtefæller, og således hurtigt skabe
overblik over den nærmeste slægt, de enkelte medlemmers persondata samt deres eventuelle slægtskab med Hendes Majestæt dronning Margrethe.

