
Hallands Landsbeskrivning 1729 No 1 Gångareboo Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Nills Jönson 1/3, Pehr Person 1/3 och Oluf Jeppson 1/3

I Hemmantalet 1/10 mantal Förmedlade Theres Tienstehion e  Mankiön
9/10 mantal Crono f   Qwinkiön

II Hemmandets räntor och utskylder a Årlig ränta      25,19
b Contribution 1,26 Inhyses och Backstuguhion g Skattföre
c Summa  27,13 h  Skattfrie

Summa j Skattföre 6
III Cronans och Kyrckanms Tijonde a Rågh 1 k Skattfrie 3
anm: anges i kappe b Bland korn 3

c Hafra 7 1/2 V Åboerne och theras Folks utskylder a Matlagsp 2,8
b Pers avgifter 15,26

IV a Åboer 3 c Summarum 45,15
b Hustruer 3

Theras barn fylt sine 15 åhr c  Mankiön 1
d  Qwinkiön 2

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

Nills Jönson 1/3. 
Stugan med 2ne Herbergen någorl behålne. Wthusen af 1½ länga, loge kornlada, hölada, ock wagnskiull, bristfällig till
Syllar stolpar sifte ock tak. 

Pehr Pehrsson 1/3. 
Stugan någorl behållen, herbergen bristfällige till tak. Wthusen 1½ länga, Fähuset bristfälligt till tak.

Oluf Jeppeson 1/3 
Manusen i godt stånd. Wthusen 1½ länga, hwaraf hölada loge ock korn golf fins bristfälligt till Syllar ock tak. 

Ingen trägård, kåhl ock HUlnblegåddar fins med snegård omkring, dhe öfrige hemmanets gierdsgårdar består dels af snegård, 
ock dels af rijs, stafwer ock åhsar, sampt groper i sankig marck, kan till en dehl frambdehles med steen anläggas. 

Beteshage till 6 st. koor, bewuxen med gammalt booke, samt några gl booke skantar i Helfwetes dahlar, magrt bete af måssa ock 
liungbackar blant steen ock hallar. Betesmarcken samfählat med Cronohemmanen Siöbohl ock Höghullt bewuxen med liung ock 
måssar, magert muhlabete, fins ingen Qwarn eller Qwarn ställe, eij heller någott fiskewatn. forts



Åckern består dels af wåtöhr, ock dels bergsug, sampt en dehl med swartmylla, kan intet förbättras med fyllning eller dikning.
Gifwer wid medellmåttig åhrsswäxt 2dra, ock 3die kornet efter ett i god åhrswäxt. Ängen dels bördig ock dels måssig tufwig 
ock stenig med liung ock starr, kan hielpas med rödning men icke med dijkning. Wti åcker ock änggierdet några gambIa Eker, 
sampt till wackert antahl unga upqwistade, jembwäh1 ymbnogt ungt tillwäxande Booke, med surskoug.
Ängen swagare än åckern. 

Förmedl: som i långl tider warit beståd är af hemmantals Ränta till 2 Dlr 7./. Smt, som i åhrl Ränntan är afdragen, hemmanet 
Cronan bespart. Åboerne någorl behållne ock stadt af Cronan, Nills .Jönsson ock Oluf Jeppesson in Ao 1705 den förra för 8 Dlr
ock den senare för 6 Dlr. Pehr Pehrsson Dito stadt in Ao 1717 emot 6 Dlr Smt. 


