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LUTTRAFOLK - av Kinneveds hembygdsförening
Företal
- detta är renskrivna och kompletterade husförhörslängder för Luttra socken.

Uppgifterna här i kommer i första hand från Luttra kyrkoböcker (födelsebok, vigselbok, dödbok och husförhörs-
längder/församlingsbok) . Jag har dessutom kompletterat med uppgifter ur Gods och Gårdar (1941) och Sveriges
Bebyggelse (1953) och skivorna Falbygdsrötter (Falbygdens släktforskarförening), Sveriges dödbok 1860-2016,
Sveriges Befolkning 1890, 1900, 1970 (Sv. Släktforskarförbund). Sveriges Befolkning 1950 och 1960 (ArkivDigital).
Tack till Annelie Jonsson och till Falbygdens släktforskarförening för uppgifter om emigranter!

Luttra husförhörslängder är osäkra när det gäller födelsedatum. Jag har utgått från att datumen i fb är mer att lita
på. Prästerna växlade dessutom mellan namn som ex. Per/Petter, så det är svårt att säga vilket som är det riktiga.

Jag 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.

Vana släktforskare följer den goda regeln att aldrig lita helt på någon annans forskning. Man tar gärna del av
uppgifter, men kontrollerar själv i källorna innan man godtar dem helt. Du som själv vill ha fullkomlig klarhet om
släkten kan gärna utgå från mina uppgifter, men bör själv kontrollera dem i källorna och se om du kommer till samma
resultat.
T.ex. är alla uppgifter om dödsfall 1945-2016 tagna från cd-skivan Sveriges Dödbok, varför jag inte till 100% kan
garantera riktigheten av dessa uppgifter. Om du tvivlar på en sådan uppgift kan du själv kontrollera med landsarkivet
i Göteborg.

Hur man läser:
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 makarna fått
nummer. Barnen redovisas per äktenskap.

All kursiv stil betyder att det står om personerna på även det stället. Står det till exempel ”till Kvarnegården (sid.
137)” eller ”från Kvarnegården (sid. 137” skall man kunna bläddra till den angivna sidan och hitta personen där
också.
 ”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  INTE har medtagits, eftersom de flyttade så oerhört ofta. Inte heller har brukar-
familjer medtagits om de inte hade någon anknytning till socknen och bara bodde här en kort tid.

För födda mellan 1938 och 1945 har myndigheterna registrerat orten där födseln skett (BB-platsen) som födelse-
plats, ej den socken där föräldrarna var skrivna, vilket annars var - och 1946 blev igen - praxis. Man kan därför tro
att inga luttrabor fick barn dessa år! Sådana barn har här fått en parantes omkring födelseorten, vilket betyder att
föräldrarna var skriva i Luttra vid barnets födelse. Påhittat exempel:  Mary Rebecka f 19400211 i (Falköping).

Förkortningar: d (före namn) = dotter, d (före datum) = död, f = född, s = son, fd = fosterdotter, fs = foster-
son, 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 = husför-
hörslängd, försb = församlingsbok (ersatte husförslängden).
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