
Hallands Landsbeskrivning 1729 No 1 Bästilt Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Nills Pehrson 1/4, Joen Hanson 1/4, Arfwed Arfwedson 1/4 och Oluf Arfwedsons Ea 1/4.

I Hemmantalet 1 mantal crono Theres Tienstehion e  Mankiön
f   Qwinkiön 1

II Hemmandets räntor och utskylder a Årlig ränta      28,2
b Contribution 2 Inhyses och Backstuguhion g Skattföre 1
c Summa  30,2 h  Skattfrie 9

Summa j Skattföre 8
III Cronans och Kyrckanms Tijonde a Rågh 2/3 k Skattfrie 9
anm: anges i kappe b Bland korn 3 2/3

c Hafra 5 1/3 V Åboerne och theras Folks utskylder a Matlagsp 3
b Pers avgifter 18,22

IV a Åboer 3 c Summarum 51,24
b Hustruer 3

Theras barn fylt sine 15 åhr c  Mankiön
d  Qwinkiön

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

Brukas af Nills Pehrson 1/4. 
Manhusen i godt stånd. Wthusen af 2ne länger, äfwen i god t stånd. 

Joen Hanson 1/4.
Manhusen behållne. Wthusen af 1½ länga, fins till een dehl bristfäl1ige till Syllar, ock dels stoilpar med skifte

Arfwed Arfwedson 1/4
Manhusen i godt stånd. Wthusen af en länga äfwen i godt stånd. 

Oluf Arfwedsons Ea 1/4.
Manhusen behåUne  Wthusen af 2ne länger dito behållne. 

Fins ingen trägård utan några få gamgla suraplar. Nödige kåhl ock humblegårdar,med snegård af furu. Gårdsens gierdsgårdar 
består af snegård, dels i måssar ock sankig marck, ock dels kan frambdeles med steen upiäggias. forts



Åckerjorden består dels af kallöhr, ock dels af sandöhr, sampt en dehl swartmylla med stora stenar, kan intet förbättras med 
fyllning elr dikning, gifwer wid mede1mått åhrswäxt 2dra, ock 3die koret efter ett i gOd åhrswäxt. 
Ängen bewuxen af åtskillige slags surskoug, samt fUru ock Eke buschagle, med kallmåssa ock starr, en dehl morasig marck ock 
en deh1 stenig, dels änglar ½ mihl från gården aflägse, behöfwer rödning men ingen dikning. Åckern swagare än ängen. 

Beteshage till 4 koor,bewuxen med Eck, book, ock furu samt annan surskoug, af måssa staarr ock kiexmarck, magert bete blandt 
steen ock hallar, än en änghage beewuxen med något Eke, boke, furu ock biörk. 
Betesmareken samfählat med frälsehemmanet Häradsboo Torup Sn ock Cronohemti Orsåhs i Abilds Sn, bewuxen med ensklft Cronoskoug,
af book,litet furu ock Eke. Skieldnader emillan Kammarebo ock Bästilt således nembln först wid Kammareeboo stettan, 
derifrån twert öfr, till Lilla Kierregiöhl, emillan Bästilt ock Ifåhs frällsehemman i Halmstadh Härad ock Torup Sn,
ifrån Lilla Kierregiöhl till Stora Kiärregiöhl derifån till kiälldran, sunnan förr Kiärregiöhls bäcken, sedan till Furu biärs 
floen till Åkrooken. Emillan Häradsboo, Stensebo, ock Hwarfhults hemman· i Halmstadhhärad ock Torup Sn från Åkroken till Slyn
som ock giör Häärads ock Socknemärcke ända till Kieglebäck, derifn till Bästhults hage gierdsgård, sedan till Lohmakiärr,i 
Glösilts Tå, der upför till Kamrnareboo Stettan. 
Wtmarken af magert muhlabete blandt måssar ock furubackar. Fins en oskattlagd Sqwalte qwarn i en liten bäck. 
Intet fiske wattn. 

Detta hemman warit Lands gevaldigern till Boställe anslagit, nu med åhrl Räntan Cronan bespart. Åboerne nägorl behållne. 
Nille Pehrson in Ao. 1723 ock Joen Hanson in Ao. 1725, efter Lands Gevaldigerns hemmulls Zedlar tillträtt hemmanet. 
Arfwid Arfwidson stadt af Cronan in Ao. 1720 för 4 Dlr Smt. Olufs Enkla icke stadt sedan des man afled. 


