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Socknar i Falköping 
 
 
 
 
 
Bjurum Marka 
Bolum Mularp 
Borgunda Norra Åsarp 
Brismene Näs 
Broddetorp Segerstad 
Brunnhem Skörstorp 
Börstig Slöta 
Dala Smula 
Falköping Solberga 
Falköpings västra socken Stenstorp 
Falköpings östra socken Sätuna 
Fivlered Södra Kyrketorp 
Floby Sörby 
Friggeråker Tiarp 
Grolanda Torbjörntorp 
Gudhem Trävattna 
Gökhem Ugglum 
Göteve Ullene 
Hornborga Valtorp 
Håkantorp Vartofta-Åsaka 
Hällestad Vilske-Kleva 
Högstena Vistorp 
Jäla Vårkumla 
Karleby Yllestad 
Kinneved Åsle 
Kälvene Östra Tunhem 
Luttra  
 
 

• Gudhems härad 
• Vilske härad 
• Frökinds härad 
• Vartofta härad 

 

• Redvägs härad 
• Valle härad 
• Gäsene härad 

 

 

http://www.fsffalbygden.se/article/76/bjurums-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/126/marka-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/77/bolums-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/127/mularps-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/152/borgunda-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/128/norra-asarps-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/128/norra-asarps-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/80/brismene-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/129/nas-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/153/broddetorps-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/130/segerstads-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/89/brunnhems-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/132/skorstorps-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/87/borstigs-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/48/slota-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/88/dala-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/133/smula-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/134/solberga-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/100/falkopings-vastra-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/135/stenstorps-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/93/falkopings-ostra-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/136/satuna-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/71/fivlereds-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/137/sodra-kyrketorps-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/67/floby-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/138/sorby-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/139/tiarps-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/69/grolanda-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/140/torbjorntorps-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/101/gudhems-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/141/travattna-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/102/gokhems-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/142/ugglums-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/117/goteve-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/143/ullene-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/75/hornborga-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/145/valtorp-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/118/hakantorps-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/146/vartofta-asaka-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/119/hallestads-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/147/vilske-kleva-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/120/hogstena-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/148/vistorp-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/121/jala-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/149/varkumla-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/122/karleby-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/150/yllestad-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/123/kinneveds-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/86/asle-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/124/kalvene-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/151/ostra-tunhem-socken.html
http://www.fsffalbygden.se/article/125/luttra-socken.html
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Karta över socknar. 

 
• Gudhems härad 
• Vilske härad 

• Frökinds härad 
• Vartofta härad 

 

• Redvägs härad 
• Valle härad 
• Gäsene härad 
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Härader i Falköping 
 

 
Härader Vapen Socknar Geografisk 

placering 
 
 
Gudhems 
härad 

 

 
 

• Bjurums socken 
• Borgunda 

socken 
• Broddetorps 

socken 
• Brunnhems 

socken 
• Dala socken 
• Falköpings 

västra socken 
(uppgick 1935 i 
Falköpings stad) 

• Friggeråkers 
socken 

• Gudhems socken 
• Hornborga 

socken 
• Håkantorps 

socken 
• Högstena socken 
• (Södra) 

Kyrketorps 
socken 

• Segerstads 
socken 

• Stenstorps 
socken 

• Sätuna socken 
• Torbjörntorps 

socken 
• (Östra) Tunhems 

socken 

 
Norr om 
Falköpings stad 
 
Omfattar delar i 
kommunerna 
Falköping, 
Skövde och 
Skara. 



5 
 

• Ugglums socken 
• Valtorps socken 

 
I Skövde kommun 

• Edåsa socken 
(större delen) 

• Ljunghems 
socken 

• Rådene socken 
• Sjogerstads 

socken 
 
I Skara kommun 

• Bjärka socken 
 

 
 
Vilske härad 

 

 
 

• Floby socken 
• Grolanda socken 

(stor del av 
Grolanda socken 
tillhörde tidigare 
Frökinds härad) 

• Gökhems socken 
• Göteve socken 
• Jäla socken 
• Marka socken 
• Sörby socken 
• Trävattna 

socken 
• Vilske-Kleva 

socken 
• Ullene socken 

 

 
Väster om 
Falköpings stad 

 
 
Frökinds härad 

 

 
 

• Brismene socken 
• Börstigs socken 

(en mindre del 
av Börstigs 
socken ingick 
före 1887 i 
Redvägs härad) 

 
Söder om 
Falköpings stad 
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• Kinneveds 
socken 

• Norra Åsarps 
socken (Var från 
början del av 
Redvägs härad 
och ingick en del 
av Frökinds 
härad 1891) 

• Smula socken 
(Var från början 
del av Redvägs 
härad och ingick 
en del av 
Frökinds härad 
1891) 

• Vårkumla socken 
 

 
 
Vartofta härad 

 

 
 

• Falköpings östra 
socken 

• Karleby socken 
• Kälvene socken 
• Luttra socken 
• Mularps socken 
• Näs socken 
• Skörstorps 

socken 
• Slöta socken 
• Tiarps socken 
• Vartofta-Åsaka 

socken 
• Vistorps socken 
• Yllestads socken 
• Åsle socken 

 
I Tidaholms kommun 

• Acklinga socken 
• Agnestorp 

socken 
• Baltaks socken 

 
Öster om 
Falköpings stad 
 
Omfattar delar i 
kommunerna 
Habo, Falköping, 
Hjo, Tidaholm 
och Mullsjö 
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• Daretorps 
socken 

• Dimbo socken 
• Fröjereds socken 
• Hångsdala 

socken 
• Härja socken 
• Hömbs socken 
• Kungslena 

socken 
• Kymbo socken 
• Ottravads 

socken 
• Suntaks socken 
• Valstads socken 
• Varvs socken 
• Velinga socken 
• Vättaks socken 
• Östra Gerums 

socken 
 
I Hjo kommun 

• Fridene socken 
• Korsberga 

socken 
 
I Habo kommun 

• Brandstorps 
socken 

• Gustav Adolfs 
socken 

• Habo socken 
 
I Mullsjö kommun 

• Bjurbäcks 
socken 

• Nykyrka socken 
• Sandhems 

socken 
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• Utvängstorps 
socken 

 
 
 
Redvägs härad 
 
 

 

 
 

• Fivlered socken 
• Norra Åsarps 

socken (Var från 
början del av 
Redvägs härad 
och ingick en del 
av Frökinds 
härad 1891) 

• Smula socken 
(Var från början 
del av Redvägs 
härad och ingick 
en del av 
Frökinds härad 
1891) 

• Solberga socken 
 

 
Söder om 
Frökinds härad 
 
Omfattar delar i 
nuvarande 
kommunerna 
Falköping och 
Ulricehamn 

 
 
Valle härad 
 
 
 
 
 

 

 

• Bolum socken  
Norr om 
Gudhems härad 
 
Omfattar delar i 
kommunerna 
Falköping, 
Skövde och Skara 

 
 
Gäsene härad 
 
 

 • Hällestad socken  
Väst om Vilske 
härad 
 
Omfattar delar i 
kommunerna 
Vårgårda, 
Herrljunga och 
Falköping 
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