Hallands Landsbeskrivning 1729 No 1 Wgnellt
I Hemmantalet
II Hemmandets räntor och utskylder

III Cronans och Kyrckanms Tijonde
anm: angavs i kappe

IV
Theras barn fylt sine 15 åhr

½ mantal Förmedlade
½ mantal Crono
a Årlig ränta
b Contribution
c Summa
a Rågh
b Bland korn
c Hafra
a Åboer
b Hustruer
c Mankiön
d Qwinkiön

Anm: t = tunna, s = skäppa, k = kappe

Theres Tienstehion

Sammanställt av: Bernt Bengtson
Källa. Hallands Landsbeskrifning 1729
e Mankiön
f Qwinkiön

16,3
1 Inhyses och Backstuguhion
17,3
Summa
1
1 1/3
2 2/3 V Åboerne och theras Folks utskylder
2
2

g Skattföre
h Skattfrie
j Skattföre
k Skattfrie
a Matlagsp
b Pers avgifter
c Summarum

Avgifter i Daler och öre

Information om byggnader, åker, äng, betesmark, skog m m
Jacob Bengtson 1/4:
Manhusen bristfällige till Syllar Stolpar ock skifte. Wthusen af en länga hwar af dels är bristfälligt till Syllar Banddträä
tacklad (taklag?), stolpar ock skifte.
Jöns Erickson 1/4:
Manhusen bristfällige till tak. Wthusen af en länga, dels bristfällige till Syllar stolpar ock skifte med Taak.
Fins inga trä eller humblegårdar , kåhllhagar med snegård omkring gierde. Gårddsens gierdsgårdar består af snegård dels
gropar i sankig marck, dels steengd som widare frambdehles kan förbättras.
Beteshage till 2ne koor, med liung ock måssar. Wtmarcken samfählat med Crono hemmanen Ballabo ock Hästrilt, samt Wanered,
hwarpå fins skoug af book ock af den beskaffenhet som wid näst föreskrefne gård, fins wara beeskrefwit. Muhlabetet magert
ock skrint af liung blandt steen ock berg, fins intet Qwarnställe, äger landtgång till en fiskesiö utan nytta.
Åckerjorden består af gruus ock röör samt fembjord med kallör, kan intet förbättras med fyllning eller dijkning,
gifwer wid medellmåttig åhrswäxt knapt 2dra kornet.
Ängen består af liung ock" starr bewuxen med några fåå biörcke trän, mycket kallmåssa, mager ock skrinn till gräswäxten,
kan intet hielpas med rödning eller dikning. Åkeren swagare än ängen
Förmedl: bestående af Mantals ränta till 11 DIr 4./. är långl. tijder beestådt ock således i åhrl Räntan affdragen,
hemmanet Cronan bespart.
Jacob Bengtson huusfattig, stadt in Ao 1705 af Cronan för 12 Dlr Smt.
Jöns Erickson fattig tagit under Indehlningstijden hemmull Zedell af Häradsskrifwaren Kullberg.
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