
Hallands Landsbeskrivning 1729 No 2 Lilla Giesselij Nillsgårs Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Erick Bengtson 1/4 och Nanne Ambiörnson 1/4
 

I Hemmantalet ½ mantal Crono  Theres Tienstehion e  Mankiön
 f   Qwinkiön

II Hemmandets räntor och utskylder a Årlig ränta      14,1
b Contribution 1 Inhyses och Backstuguhion g Skattföre
c Summa  15,1 h  Skattfrie

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

c Hafra 2 V Åboerne och theras Folks utskylder a Matlagsp 1,16
b Pers avgifter 9,24

IV a Åboer 2 c Summarum 26,90
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

Erick Bengtson 1/4.
Stugan förfallen till wäggar ock tak herberget någorl i stånd. Wthusen af en länga hwaraf dels är bristfälligt till Syllar, 
stolpar skifte ock tak. 

Nanne Ambiörson 1/4. 
Stugan bristfällig till tak. 2ne Herbergen hwaraf det ena är bristfälligt till syllar. Wthusen af en länga, dels bristfällige
till Syllar stolpar ock skifte med en dehl tak. 

Ingen trägård, kåhl humblegård med snegärd omkring som frambdehles med steen kan anläggias. 
Gårdsens gierdsgårdar består af sneegård, dels af rijs ock stafwer till en dehl kan frambdehles med steen annläggias 
ock en dehl i sanckig marek som icke med steen kan upprättas. 

Åckerjorden består af öhr ock bergsug, hwilcken är omgifwen med Eke ock bokeskoug sampt Biörck ock ahle som sädeswäxten 
förqwafjer, kan hielpas med rödning men intet med dikning, gifwer wid medel1måttig åhrswäxt 2dra, ock 3die kornet efter ett 
i god åhrswäxt.Ängen bewuxen med Eke skant Rijsboke. Gräs waJlen dels bördig dels maager af hårdwaJ1, kan hielpas 
med rödning men intet med dijkning. Åckern swagare än ängen. forts



Beteshage till 4 koor, bewuxen med RijBbook ock dels buschagie, som förqwäfjer betet. Wtmarckeri samfählat med Grono hemmanen 
Brenhult. ock Skåråhs i Krogsered Sn samt HönHlt denna Sn, hwarpå fins enskift 2ne små Bokehullt. Skieldnader emillan detta 
hemman ock Hönillt, först från Röabäck till kielldran i Ståhlekierr. Emillan Giesslij ock Brännillti. Krogsered Sn. från 
Stålekierr till Brännillts måssa. Emillan Skåråhs i Krogsered Sn ock Giesselij från Brännillts måssa till Skåråhs 
hagagierdesgård. Nock samfählat Betesmarek med Ellmillt i Krogsered Sn, ock Biörbexered i Wessige Sn, samt Stora Giesselij, 
med ingen skougbewuxen magert muhlabete af liungbackar ock massa. 
Äger en bäckasqwalta med ett par stenar som går när stoor flod är, fiske wattn, hafwer tillgång i 2ne små Insiöar med 
Stora Giesseltj.

Hemmanet med åhrl Räntan Cronan bespart. Åboerne någorl behålldne , bägge af Befallningsmn som hemmanet till Indellningen 
innehade tagit hemmull Zedlar, den förra in Ao. 1722, ock den senaare in Ao. 1723. 


