
Hallands Landsbeskrivning 1729 No 1 Ellme Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Cappellanen Jöran Holmer ½ och Anders Dafwidson ½

I Hemmantalet 1 mantal crono Theres Tienstehion e  Mankiön 2
f   Qwinkiön

II Hemmandets räntor och utskylder a Årlig ränta      29,26
b Contribution 3 Inhyses och Backstuguhion g Skattföre
c Summa  32,26 h  Skattfrie 3

Summa j Skattföre 5
III Cronans och Kyrckanms Tijonde a Rågh 2/3 k Skattfrie 4
anm: anges i kappe b Bland korn 1 1/3

c Hafra 4 1/3 V Åboerne och theras Folks utskylder a Matlagsp 1,16
b Pers avgifter 10,28

IV a Åboer 2 c Summarum 45,6
b Hustruer 2

Theras barn fylt sine 15 åhr c  Mankiön
d  Qwinkiön

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

Cappellanen Jöran Holmer
Manhusen bristfällige till Syllar, stolpar skifte ock tak. Wthusen af 2ne länger dels bristfälligt till Syllar, stolpar ock 
skifte med tak. 

Anders Dafwidson
Stugan bristfällig till ½delen af wäggar ock tak. Herberget bristfälligt till Syllar, Stolpar skifte med tak. Wthueen af
länga, dels bristfälligt till Syllar stolar skifte ock tak. 

Ingen trä eller humblegård, kåhlhagar med snegård om, som frambdeles med steen kan anläggias. Gårdsens gierdsgårdar består 
af snegård, dels af stafwer ock åhsar med groper i sanckig måssamarck, ock  dels på hårdmarck kan frambdeles med steen anläggias. 

Fins ingen beteshage, men lägenhet at intaga. Betesmarcken samfählat med C:ronohemmanet Kammarebo ock frälse Hemmanet :Måsared, 
hwarpå boke ock Furu skoug Enskijlt detta hemman. Skieldnaden emillan denna ock Galtabo ägor, efter en groop ifrn Galtabobo änghage till 
Siönersiöen sedan till Järnbo flyen ock åt Sånings bäck, betet af liung ock kall kierrmåssa blandt steen ock. berg. 
Ingen Qwarn eller Qwarnställe eij heller fiskewattn. 



Åckerjorden består af kallbergsug, dels öhr, ock dels swartmylla , kan intet förbättras med fyllning eller dikning 
gifwer wid medellmåttig åhrs wäxt 2dra, ock 3die kornet efter ett i god åhrswäxt. 
Ängen bewuxen med ungt ock gammalt Eke samt book hassell Biörck ock ahle, till ängwallen dels bördig ock dels mager af 
liung ock kallmåssa med steen blandat, beswärle. at hösta kan hiel:pas med rödning men icke dijkning. Åkern swagare än  ängen. 

Halfwa delen af detta hemman Jempte 14 Dlr 29./. Smt åhrl Ränta, är in Anno 1722 anslag till CappelIans Bohl wid detta 
Pastorat, den andra hälften med Dito Ränta är Cronan bespart. Cappellanen mycket fattig. Anders Ilaffwidson äfwen fattig, 
har in AQ 1728 till trätt hemmanet, men ännu icke stadt. 


