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För att hitta hus i Kinnarps samhälle
och Slutarps samhälle - se adressregistret!

FÖRETAL
Kinnevedsfolk I var en rekonstruktion av husförhörslängder för
åren ca 1700-1794, och renskrift (med kompletteringar) åren
1795-1865. Kinnevedsfolk II var en renskrift och komplettering
av husförhörslängder och församlingsböcker 1866-1945.
Detta är en sammanslagning av I och II med rättelser som vi fått
in och fler uppgifter som tillkommit, bl.a. från cd-skivan Falbygdsrötter (se källor).
Kinneved har födelse-, vigsel- och dödböcker från 1713 och
framåt. Husförhörslängderna finns inte kvar förrän från 1795.
Det går dock att med hjälp av de förut nämnda böckerna, och
med komplettering av uppgifter i bouppteckningar och mantalslängder, och gårdsägare i lagfartshandlingar, att rekonstruera
hur en husförhörslängd skulle ha sett ut. Boken är därför en
rekonstruktion för åren c:a 1700 - 1794, och en renskrift (med
kompletteringar) åren 1795 - 1945.
Kom ihåg att detta är vår tolkning av de ibland svårlästa och
knapphändiga uppgifterna, speciellt vad gäller 1700-talet.

Lena Persson (sekreterare i Kinneveds hembygdsförening) och
Carl-Gustaf Johansson (f.d. ordförande i Falbygdens släktforskarförening).
NYTT:
Åren 1945-65 är gjorda på ett annat sätt eftersom kyrkoböckerna
ej är frisläppta för åren efter 1946. Uppgifterna här kommer från
mantalslängder från spridda år, och Sveriges befolkning 1950
och 1960 på ArkivDigital. På grund av originalmaterialets uppställning går det ej säkert att se om barnen i ett hushåll är biologiska barn till båda / till en av / eller till ingen av de angivna
föräldrarna.
Dödsåren kommer från cd-skivan Sveriges Dödbok 1901-2013.
Det finns av sekretesskäl för åren 1900-65 inga uppgifter om
utomäktenskaplig födsel, dödsorsak, vistelse i fängelse eller på
mentalsjukhus. Skilsmässor har endast tagits med om det framgår att någon av de inblandade gift om sig.
Vi hoppas att ingen har anledning att ta illa upp över något som
finns med här. Allt som står är offentliga uppgifter, som vem
som helst har rätt att få tillgång till genom folkbokföringen.

Vi hoppas att vår bok skall bli till nytta och nöje!
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Begrepp och förklaringar
Boken är uppdelad i rotar. I Kinneved finns sju sådana: Axtorp, Svenstorp, Kinneved, Lagerstorp, Slutarp, Fastarp och
Hudene. 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. När stationssamhällena växte fram avstyckades
tomter från gårdarna. Kinnarps samhälle ligger på mark som tillhört Hassla Östergården och Västergården, Kinneved
Kyrkegården och Klockaregården, och dessutom finns tomter vid Falköpingsvägen som ligger på Fastarp Hulegårdens
och Mossagårdens mark. Slutarps samhälle ligger på mark som tillhört gårdarna Slutarp Ödegården, Ledsgården,
Marbogården, Siggagården och Backgården. Alla sådana moderna avstyckningar står under titeln ”annan bebyggelse”
under respektive gård. I slutet av boken finns ett adressregister som anger vilken fastighetsbeteckning en viss gatuadress
har. Sist i husförhörslängden finns fattighuset och ”på församlingen skrivna”.
Namn på dem som ingår i hushållet är i fetstil, andra namn (som föräldrarnas) i normal stil. Frågetecken betyder osäkerhet eller uppgift saknas.Som brukligt i släktforskarsammanhang står mannen i familjen först. Om det finns flera äktenskap har de 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 1916).
All kursiv stil betyder att det står om personerna på det stället också. Står det till exempel ”till Fastarp (sid. 561)” eller
”från Fastarp (sid. 561)” skall man kunna bläddra till den angivna sidan och hitta personen. Vi har inte skrivit på
vilken gård i Kinneved som personerna är födda, det får läsaren räkna ut själv genom att följa vilka år familjen
bodde på vilket ställe.
Vi har INTE tagit med någon född efter 1965 eller inflyttad till Kinneved 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.
För födda mellan 1938 och 1945 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 Kinneved vid barnets födelse. Påhittat exempel:
Mary Rebecka f 19430211 i (Falköping).
Observera att dödsdatum för en person endast står på det sista stället han/hon finns redovisad på!
Observera även att barn som fötts efter att föräldrarna flyttat från Kinneved inte finns med.

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).
Primära källor:
Födelsebok Kinneved 1713-1945, dödbok Kinneved 1713-1945, vigselbok Kinneved 1713-1895, husförhörslängder
Kinneved 1795-1899, församlingsbok Kinneved 1900-1945, kyrkoböcker från andra socknar (via ArkivDigital)
Kompletterande källor:
Sveriges dödbok 1860-2016 (cd-skiva) utg. av Sveriges släktforskarförbund, Sveriges befolkning 1890 och Sveriges
befolkning 1900 (cd-skivor) utg. av Sveriges släktforskarförbund, Falbygdsrötter (cd-skiva) utgiven av Falbygdens
släktforskarförening, Mantalslängder (spridda år), Sveriges Befolkning 1950 och 1960 (ArkivDigital på nätet), Bert
Johanssons renskrivningar av Kinneveds husförhörslängder 1820-1900 (norra rotarna) resp. 1865-1900 (södra r.), Bert
Johanssons ”Indelta soldater i Kinneved och Vårkumla”, Soldatlängd utskriven av Björn Lippold från soldatregistret
Uppgifter från Lokala Skattekontoret, andra släktforskare, renskrivna husförhörslängder från grannsockar etc.
Ägaruppgifter om gårdar från fastighetsregister och domböcker på Landsarkivet och skatteköpslängder från Riksarkivet.
Tack till Annelie Jonsson och Falbygdens släktforskarförening för uppgifter om emigranter!

Kontakta gärna föreningen om du inte hittar den du letar efter, eller om du har synpunkter
eller kompletteringar: maila hbf@kinneved.se
DET ÄR FRITT FRAM ATT KOPIERA ELLER SKRIVA UT HELA
KINNEVEDSFOLK.PDF ELLER DELAR DÄRAV. ANGE DOCK HEMBYGDSFÖRENINGEN SOM KÄLLA.
uppdaterad 2010/2014/2015/2017/2018/2021 av Lena Persson
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