Hallands Landsbeskrivning 1729 No 1 Bökstorp

I Hemmantalet
II Hemmandets räntor och utskylder

III Cronans och Kyrckanms Tijonde

IV
Theras barn fylt sine 15 åhr

½ mantal Förmedl
½ mantal Skatte
a Årlig ränta
b Contribution
c Summa
a Rågh
b Bland korn
c Hafra

Sammanställt av Bernt Bengtson

Theres Tienstehion
18,22
1 Inhyses och Backstuguhion
19,22
Summa
1k
1 1/3 k
5 k V Åboerne och theras Folks utskylder

a Åboer
b Hustruer
c Mankiön
d Qwinkiön

Anm: t = tunna, s = skäppa, k = kappe

2
2

Avgifter i Daler och öre

Brukas af Nerndem: Bengt Jöens. 1/4.
Stugan med herbergen i got stånd.Wthuusen af 1½ länga, äfwen
uti gådt stånd.
Peer Nillsson 1/4.
Stugan bristfällig till Syllar ockband Trää. 2ne herberge i got stånd.
Wthuusen af 1½ länga, waraf dels fins bristfälligt till Syllar ock Taak,
ock ett Fåårhuus skall af nyo upbyggias.
Åckerjorden består af sand mull, högt belägen kan intet förbättras med fyllning
eller dikning, gifwer wid medellmåttig åhrswäxt 2dra, ock 3die kornet efter ett i
god åhrswäxt. Ängen af steenig ock måssig hårdwall. I åcker ock äng gierdet
bewuxen med gammalt ock ungt Eke, samt ungt booke upqwistat, jemte suur skoug af
hasseIl, biörck ock ahle, kan intet hielpas med rödning eller djkning.
Åckeren swagare än ängen.
Fins Trää-, kåhl~ ock humblegårdar med snegård omkring.Gårdsens öfrige gierdsgårdar
bes tår af snegård, dock del s af rijs ock stafwer i sanckig marck, som icke med steen
kan anläggas dock kan frambdeles en dehlmed steen anläggas.

e Mankiön
f Qwinkiön

1

g Skattföre
h Skattfrie
j Skattföre
k Skattfrie

2
5
3

a Matlagsp
b Pers avgifter
c Summarum

0,24
14,2
34,16

Beteshage till 6 st: koor, sampt kalf hage till 4 st: kalfwar, bewuxen af Boke skoug,
ock måssa marck, än en änghage hwarruti fins gammalt ock ungt Ek, Rijsbook, hasselI,
Biörck ock ahle skoug. Betesmarken Enskift, Emellan Kiersillt ock Orsåhs, bewuxen med
enskift skoug, bestående mäst af Boke, dock deriblant några få Eker, hwaromkring går
Råmärken således nembl. Emillan Bökstorp ock Orsåhs skougar i Abilld Sochn, först i
Bubbe Bäck som kommer utuhr Lomarnåsse, efter den bäcken till Dahl Siöen. Emillan Bökstorp
ock Eften i Abilld Sochn, ifrån Dahl siöen efter en bäck till Tiäregrafs åhn, ock efter
den till Hallagårds åhn. Emillan Bökstorp ock Kiersillt i Drängsereds Sochn
från Hallagårds åån till Prästabäck, efter den till Bökstorps gierde. Fins 2ne bäcke Qwarnar,
skatt lagde, den ena Bengt ock den andre Nills tillhörig samt 2ne Qwarn ställe, dett ena i
Kiersiö åån ock det andra i Hallagårds åån. Ett åhla sätt af halfwa strömmen
i Hallagårds åå Feer Nillsson tilllhörigt, än Ett Dito i Östrå åån tilllhörig Bengt Jöensson
samt äger landgång at fiska i Kierr Siöön gieddor ock abor.
Förmedligensom i långl tider waret beståd, bestående af hemmmantahl eller Mantals Räntan till
11 DIr 4./. hwilken är I åhrl:Räntan afdragen. Åboerne kiöpt Skatterät~ I anledning af högl:
Kongl: Cammar ColI:Bref af den 4 October 1705. Åhrl: Räntan Cronan bespard. Åboerne någor
lunda behålIddne. Nembdemannen Bengt Jöensson fått skiöte in Ao
1711 ock Feer Nillsson in Anno 1728.

