
Hallands Landsbeskrivning 1729 No 1 Hästrillt Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Jöens Håkansson 1/4 och Swen Christenson /4

I Hemmantalet ½ mantal Förmedlade Theres Tienstehion e  Mankiön
½ mantal Crono f   Qwinkiön

II Hemmandets räntor och utskylder a Årlig ränta      15,61
b Contribution 1 Inhyses och Backstuguhion g Skattföre
c Summa  16,16 h  Skattfrie 2

Summa j Skattföre 3
III Cronans och Kyrckanms Tijonde a Rågh 66 k Skattfrie 2
anm: angavs i kappe b Bland korn 2 1/3

c Hafre 3 2/3 V Åboerne och theras Folks utskylder a Matlagsp 1,16
b Pers avgifter 9

IV a Åboer 2 c Summarum 26,22
b Hustruer 1

Theras barn fylt sine 15 åhr c  Mankiön
d  Qwinkiön

Anm: t = tunna, s = skäppa, k = kappe Avgifter i Daler och öre

Brukas af Jöens Håkanss. 1/4.
Manhuusen Bristfällige till Syllar, dels stolpar, tack, ock underredning, Wthsen af 1½ länga, som dels är Bristfälligt, 
till Syllar, stolpar, Skifte ock tak.  

Swen Christenson 1/4. 
Manhuusen i godt stånd. Wthusen af 1½ länga, dels bristfälligt till Syllar, stolpar, ock Skifte med tack. 

Fins Ingen trägård, kåhl ock humbmlegård till Huus behof, med snegård om. Gårdsens gierdsgårdar, af snegård som
dels kan med steen upIäggias,som ock till en dehl fins af Steen.Gropar i sanckig måsa marck. 

Åkerjorden med steen ock öhr, kan intet hielpas med fyllning eller dikning gifwer wid medellmåttig åhrswäxt knapt mehr än 
andra kornet.Ängen bewuxen med åtskillige slags skoug samt Eke Busgagie med staarmåssa ock liung blandt steen, behöfwer ingen rödning 
eller dikning. Åkern swagare än ängen . 



Beteshage till 2ne koobete med ahle ock Enebusgagie, af måssar ock liungmarck. Wtmarcken, samfählat med Cronohemt 
Ballaboo ock Wgnelt, hwarpå fins en liten :eskoug samfäI t med Wgnilt. Skielnader omkring denna skoug äro som wid 
ofwanstående gård (Ballabo se nedan) beskrifwet är magert muhlabete af måssar ock starr, fins ½t Qwarnställe med Lyhult en bäck. 
Intet slags fiske. 

Förmedl. till 1 DIr 4 öre som i åhrl Ränntan är afdragen har i långl tijder warit bestådt, hemmanet Cronan bespart. 
Åboerne förmögne ock stadt af Cronan den förra in Ao 1717 för 5 DIr ock den senare in Anno 1705 för 7 DIr Smt. 

Ballabo: Wttmarcken samfähladt med frälse hemt Ballabo i Kinnareds Sn Halmstads häärad ock crono hem! Bränegd hwarpå fins 
skoug samfält med bemte hemman bestående af book. Skillnaden emillan denna ock Sandsereds frälse skoug först StenhylIta 
måsen till Bokeskiers Siö. Mellan Hästrilt ock Ugnilt, Cronoskoug ock denna Ballabbo skougen, från Märckes kierrets begynnelse ock följer
det efter till slutet, magert bethe liung ock måssa. Inga widare härligheter . 


