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Begrepp och förklaringar

Här är en förteckning över folk som bott i Brismene mellan 1790 och 1965. Förteckningen är tyvärr inte helt
komplett eftersom underlaget för åren 1930-1965 är från spridda år.
Boken är uppdelad i rotar. I Brismene finns tre sådana: Sånnarp, byroten (eller Gerdska roten) och Västarp. Denna
ordning är den som användes i husförhörslängderna. Under varje rote ligger byar, och under byn ligger gårdarna.
Under gårdarna ligger i sin tur torp, backstugor och soldattorp.

Namn på dem som ingår i hushållet är i fetstil. Frågetecken betyder osäkerhet eller uppgift saknas.
Som brukligt i släktforskarsammanhang står mannen i familjen först. Om det finns flera äktenskap har makarna fått
nummer. Barnen redovisas per äktenskap under föräldrarna. En uppgift efter födelsedatumet gäller just den personen,
medan det som står underst gäller resten av familjen (ex: till Slöta 1895).

All kursiv stil betyder att det står om personerna på det stället också. Står det till exempel ”till Dalbogården (sid. 5)”
eller ”från Dalbogården (sid. 5)” skall man kunna bläddra till den angivna sidan och hitta personen.  ”Se ovan” och
”se nedan” betyder att personen nämns mer än en gång i samma gård. Det kan t.ex. vara sonen som gifter sig och tar
över gården.

Jag har INTE tagit med någon död före 1790 eller född efter 1965. Detta gör att vissa familjer ej är kompletta, men
någonstans måste man sätta gränsen. Observera att ogift tjänstefolk har i normalfallet INTE medtagits, eftersom de
flyttade så oerhört ofta och är så många att sidantalet hade blivit för stort. Är de med så är det för att något särskilt
hänt (t.ex. att de har fått barn eller dött under tjänsten.) En del kortvariga arrendatorer på 1900-talet är också över-
hoppade.

Om jag vet när personer som flyttat från Brismene dog, har jag tagit med detta.

För födda mellan 1938 och 1946 har myndigheterna registrerat orten där födseln skett (BB-platsen) som födelseplats,
ej den socken där föräldrarna var skrivna, vilket annars var - och senare blev igen - praxis. Sådana barn har här fått
en parantes omkring födelseorten, vilket betyder att föräldrarna var skriva i Brismene vid barnets födelse. Påhittat
exempel:  Mary Rebecka f 19430211 i (Falköping)

Förkortningar: d (före namn) = dotter, d (före datum) = död, f = född, s = son, fd = fosterdotter, fs = fosterson,
dd =dotterdotter, ds = dotterson, sd = sondotter, ss = sonson, o = och, gm = gift med,  uä = utom äktenskapet,
el = eller,  enl = enligt, u = under, fb = födelsebok, vb = vigselbok, db = dödbok, hfl = husförhörslängd, försb =
församlingsbok (ersatte husförslängden).

Kontakta gärna oss om du inte hittar den du letar efter, eller om du har synpunkter. Maila hbf@kinneved.se

FRITT FRAM ATT KOPIERA, CITERA OCH SKRIVA UT!!!
(Men nämn gärna källan.)

Källor:
Husförhörslängd 1790-1894, församlingsbok 1895-1930
Födelseböcker, dödböcker, flyttningslängder 1790-1942
cd-skivorna ”Sveriges befolkning 1890”, ”Sveriges befolkning 1900”, ”Sveriges befolkning 1970” (Sveriges släkt-
forskarförbund)
cd-skivan ”Sveriges dödbok 1860-2016” (Sveriges släktforskarförbund)
cd-skivan ”Falbygdsrötter” (Falbygdens släktforskarförening)
Mantalslängder från spridda år
”Sveriges befolkning 1950 och 1960” (Arkiv Digital)
Boken ”Gods och gårdar” 1941
Boken ”Sveriges Bebyggelse” 1953
Skaraborgs läns kalender 1903
Kulturhistorisk inventering 1988 (Falköpings kommun)
Stort tack till Annelie Jonsson och till Falbygdens släktforskarförening för uppgifter om emigranter!

Uppdaterad 2014/2015/2018/2021.


