Hallands Landsbeskrivning 1729 No 1 Vanered

Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Bengt Swensson 1/4, Oluf Ohlsson 1/4, Gunne Swensson 1/4 och Ingell Ericksson !74
I Hemmantalet

1 mantal Crono

II Hemmandets räntor och utskylder

a Årlig ränta
b Contribution
c Summa

III Cronans och Kyrckanms Tijonde

IV
Theras barn fylt sine 15 åhr

a Rågh
b Bland korn
c Hafra

Theres Tienstehion
33,1
2 Inhyses och Backstuguhion
35,1
Summa
1,33 k
2k
4,67 k V Åboerne och theras Folks utskylder

a Åboer
b Hustruer
c Mankiön
d Qwinkiön

Anm: t = tunna, s = skäppa, k = kappe

4
4

Avgifter i Daler och öre

Bruukas af Bengt Swesson 1/4.
Manhuusen i got stånd. Wthuusen af En länga bristfällig till Taak.
Oluf Ohlson 1/4.
Stugan bristfällig till Syllar, Stollpar ock skifte, samt herbergs husen till Taak. Wthuusen af 1½ länga
waraf ett Fäähuus skall af nyo upbyggias.
Gunne Swenson 1/4.
Stugan skall af nyo upbyggias herbergen repareras med Taak ock Innredning. Wthuusen af En länga dels bristfällig till
Syllar Stollpar, skifte ock Taak.
Ingell Erickson 1/4.
Stugan skall af nyo up byggias, herbergs huuset bristfällit till Tak. Wthuusen af 1 länga dels bristtfälligt till Syllar
ock skifte med Taak.

e Mankiön
f Qwinkiön
g Skattföre
h Skattfrie
j Skattföre
k Skattfrie
a Matlagsp
b Pers avgifter
c Summarum

1
4
9
4
3
20,8
58,18

Fins ingen Trä eller humblegård, kåhlhagar omgierde med snegi. Gårdsens gierdsgårdar af snegård, kan intet med Steen
upläggias medelst ingen är när belägen.
Åckerjorden af Sand ock hård gruus ör, kan intet förrbättras med fyllning eller dikning, gifwer wid medellmåttig åhrswäxt
2dra kornet,ocknågot bättre igod åhrs wäxt. I åckerock änggierdet är några gammla Ekeskantar samt Biörck.
Ängwal af maar ock morag med liung backar, behöfwer ingen rödning eller djkning, ängen swagare än åkeren.
Betes hage till 4 koor bewuxen med några få Eker ock Biörke buskar, med liung ock måssa.
wttmarken samfählat med Crono hemmmanet Ekhullt ock Frällse hemmanet Sandzered, bewuxen med Boke skoug Enskift till detta
hemman. Skielnader emillan denna ock HästrilIt,samt Wgnellts skoug, först från Steen hyllte måssen, efter TråIla bäck
till Katte steen. Emellan Wanered ock Sandzereds Frällsse skoug, från Stennhyllte klinten, derifrån till Siöen Leerhoon
kallad, samt des utan ägerlåt uti en liten Boke skoug med Crono hemmanet Ekhuullt, som der fins widare wara beskrefwen.
Betet af liung mark Moras och måssa marck. Fins en liten Bäcka Sqwalta, med Ett par stenar som går när flod är fiske watn
i Flysiön ock Lilla Siön, af giäddor ab bor ock mört.
Hemmanet med åhrl. Räntan Cronan bespart. Bengt Swens. ock Oluf Ohlson någorlunda behåldne, bägge stadt af Cronan den förre
in Anno 1717 ock den senare in Anno 1716, gifwet hwarjedera 5 DIr Smt. Gunne Swenson ock Ingell Ekrickson (Erickson) fattige, bägge
taget hemmull Zedell af Lands Gewalldigeren .SDlll dett till Indehlning haft denn förra in Anno 1725 ock den senare in Ano 1727.

