
Hallands Landsbeskrivning 1729 No 1 Kiersillt Larsgård Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Mårten Nillsson 1/4 och Nills Bengtson 1/4

I Hemmantalet ½mantal crono Theres Tienstehion e  Mankiön
f   Qwinkiön

II Hemmandets räntor och utskylder a Årlig ränta      18,1
b Contribution 1 Inhyses och Backstuguhion g Skattföre
c Summa  19,1 h  Skattfrie 3

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

c Hafre 4 V Åboerne och theras Folks utskylder a Matlagsp 1,16
b Pers avgifter 9

IV a Åboer 2 c Summarum 29,26
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 Mårten Nillsson 1/4. 
Manhusen i godtstånd. Wthusen af 1½ länga, äfwenledes i godt stånd. 

Nills Bengtson 1/4.
Stugan, af nyo upbygdt.Ett herbergshuus förfallet. Wthusen af 1 länga, hwaraf dels fins -ö-förfallit till syllar, stolpar, 
skifte ock tak med underredning. 

Fins ingen trä elr humblegård, men lägenhet att anläggia,nödig kåhlhage med snegård omkring. 
Hemmanets öfrige gierdsgårdar består af snegård, dels steengd Som een dehl frambdeles kan mehra med steen anläggias. 

Beteshage till 4 st koor, bewuxen med booke ock dels surskoug, sampt liung ock pors, magert bete blandt steen ock måssar, 
än en änghage bewuxen med Eek, book, ock biörck. 
Betesmarcken samfählat med Stum hemmanet Böckstorp,bewuxen med ett 1itet bokehullt, Kringellhullt kallat. Skieldnader emillan
detta ock Böckstorp, först i Hallags åån, derifran till Prästebäck ock Böckstorps intäppes gierdsgård. Betet af liung ock forts



massar. Fins ett glt ruinerat Qwarnställe, sampt ett litet åhl fiske ofwan i samma ström, des utan äger tillgång at fiska uti 
en siö af gieddor mört ock abbor. 

Åckerjorden består af kall öhr ock bergsug, dels swartmylla, kan intet hielpas med fyllning elr dijkning, gifwer wid medellmåttig 
åhrswäxt 2dra,ock 3die kornet efter ett i god åhrswäxt. 
Ängen beeWUxen med ungt tillwäxande booke, gammalt ock ungt Eke samt biörke. 
Ängen af kierrmarck med kallmåssa sampt pors, dels bördig ock dels mager ock skrin, kan hielpas med röddning men icke med dijning. 

Åckern swagare än ängen. 

Hemmanet warit med åhrl Räntan ansl : den förra Caavallerie ock Indragne Båtsmans Indehlningen. Åboerne någorl behåldne, 
Mårten Nillsson tagi t hemmulls Zedell in Ao 1718 men icke stadt, efter hemmanet då war under Inndehlning. 
Nills Bengtson stadt af Cronan in Ao 1726 för 10 mr Smt. 


