
Hallands Landsbeskrivning 1729 No 1 Glösillt Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Lars Staffanson 1/3, Anders Bengtson 1/3 och Bengt Swenson 1/3

I Hemmantalet 1 mantal crono Theres Tienstehion e  Mankiön
f   Qwinkiön

II Hemmandets räntor och utskylder a Årlig ränta      29,26
b Contribution 2 Inhyses och Backstuguhion g Skattföre
c Summa  31,26 h  Skattfrie 2

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

c Hafre 4 1/2 V Åboerne och theras Folks utskylder a Matlagsp 2,8
b Pers avgifter 15,2

IV a Åboer 3 c Summarum 48,4
b Hustruer 3

Theras barn fylt sine 15 åhr c  Mankiön
d  Qwinkiön 1

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

Brukas af Lars Staffaooon 1/3 
Stugan behållen. Herbergen bristfälllige till syllar, stolpar ock skifte.Wthuusen af 1½ länga dels bristfällige till skifte 
ock tak. 

Anders Bengtson 1/3. 
Stugan igodt stånd, herberget bristtfälligt till Syllar, stölpar ock skifte samt tak ock underredning. Wthusen bristfällige 
till syllar stolpar ock skJfte med tak. 

Bengt Swenson 1/3. 
Stugan bristfällig till taklaget. Herrberget brister syllar ock tak. Wthuusen af 2ne länger, bristfälligt till taklaget på 
fäähuset. 

Finns ingen trägård kåhl ock humble gård med snegård om. Gårdsens gierds gårdar består af snegård, delt1 kan genom stoor 
swårighet frambdeles ed steen anläggias. forts



Beteshage till 3ne koor, bewuxen med några gl boke skantar,samt en Furu backe Hårssöö kallad bestående af mossar ock liunggackar, 
Betesmarcken samfählat med Crono hemmmanet Kammarebo ock frälsehemmmanen Måsared ock Glösil t, beewuxen med en liten booke 
skoug enskift. Skilldnader emillan den ock Måsareds frälsehemman begynnes öster norr från gården i Glösilts boke, derifn 
efter Kyrckiowägen åt Härbråte ock så kalladt Wijkiärren ock till hörnkielldran, derifn till Swahlehallar åt Tohmas lijen, 
Lilla Hårs öön, Glösillta åån ock efter den åt Lomaakierr. Betet af liungbackar ock måssa. Fioo en liten bäckasqwalta med 
1 par stenar, som går när medellmåttigtwatn är. Intet slags fiske 

Åckerjorden består af bergsug ock halla sug, samt en dehl swart mylla, kan intet förbättras med fyl1ningeller dikning, gifwer
wid medellmåttig åhrswäxt 2dra ock 3die korn~t efter ett i god åhrsswäxt. Ängen bewuxenmed något ungt booke samt åtskillige 
slags surskoug, mager ock skrin äng af kiärr ock kallmassa, dels bördig, kan hielpas med rödning men icke med dikning. 
Åkeren swaagare än ängen. 

Hemmanet med åhrl Räntan är Cronan bespart. Lars Staffanson någorl behållen stadt af Cronan in Ao 1717 för 4 Dlr. 
Annders Bengtson någorl behållen stadt in Ao 1727 för 8 Dlr ock Bengt Sweooon in Ao 1707 beetalt i Städsmåhi 15 DIr är äfn 
någorl behållen. 


