Hallands Landsbeskrivning 1729 No 2 Eskillt Andersgård

Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Joen Andersson 1/4
I Hemmantalet

½ mantal Crono

II Hemmandets räntor och utskylder

a Årlig ränta
b Contribution
c Summa

III Cronans och Kyrckanms Tijonde
anm: anges i kappe

IV
Theras barn fylt sine 15 åhr

Anm: t = tunna, s = skäppa, k = kappe

a Rågh
b Bland korn
c Hafra
a Åboer
b Hustruer
c Mankiön
d Qwinkiön

Theres Tienstehion
17,8
1 Inhyses och Backstuguhion
18,8
Summa
1
3
2 2/3 V Åboerne och theras Folks utskylder
2
1

Avgifter i Daler och öre

Stugan med ett herberge i got stånd än ett herberg skall af nyo upbyggias. Wthuusen af 2ne längor dels brist fälligt till
Syllar ock skifte.
Swen Ambiörson 1/4.
Stugan skall af nyo upbyggias herrbergs huusen bristfällige till Taak Wthuusen af En länga, som dels
fins bristfällig till Syllar, Stollpar skifte ock Taak.
Inga Träägårdar, kåhl ock humbblegårdar med snegård omkring. Hemmanets gierdsgårdar består
af snegård, dock dels af Rijs, Staffwer ock åhsar, samt gropar i sanckig marck, af snegården kan till en dehl frambdeles
med sten anläggias.
Fins ingen Beteshage.
Wtmarcken samfählat ock af en beskaffenhet med näst föreskrefne hemman. Fins Qwarn som intet oftare går än när stor
flod är. Fiske intet widare än äger landgång till den så kallade Liung siöen som är förgången med säfje rötter. af

e Mankiön
f Qwinkiön

1
1

g Skattföre
h Skattfrie
j Skattföre
k Skattfrie

4
5
4

a Matlagsp
b Pers avgifter
c Summarum

1,16
17,2
36,26

en liten Bäcka Sqwalta med ett par stenar.
Åckeren består af kall öhr ock dels mull jord, blandt stora stenar, kan med ingen rödning eller djkning förbättras,
gifwer wid medellmåttig åhrswäxt 2dra, ock 3die kornet efter ett i god åhrs wäxt. Ängen bewuxen
med något Eke samt Biörck ock ahle, af kall måssa ock hårdwall blant mycken sten. Åckeren något bättre
Hemmanet med åhrl. räntan Gronan bespard. Åboerne någorlunda behålldne ock bägge taget hemmull Zedlar af Frambl.
Högwälborne Hr ]e,ron Ceneral Major ock Landshöfdinge Faltzburgz Betiente under Indehlnings tiden nem bl den förra in Anno
ock den senare in Anno 1724.

