
Hallands Landsbeskrivning 1729 No 1 Tränsillt Nillsgård Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Arfwed Nillson 1/3, Håkan Bengtson 5/12 och Pehr Larsson 1/4

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

II Hemmandets räntor och utskylder a Årlig ränta      31,18
b Contribution 2 Inhyses och Backstuguhion g Skattföre
c Summa  33,18 h  Skattfrie 3

Summa j Skattföre 7
III Cronans och Kyrckanms Tijonde a Rågh 1 k Skattfrie 3
anm: anges i kappe b Bland korn 3

c Hafra 7 V Åboerne och theras Folks utskylder a Matlagsp 2,8
b Pers avgifter 17,24

IV a Åboer 3 c Summarum 53,18
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

Arfwed NiIlsson 1/3 
Manhusen igödt stånd. Wthusen af 1½ länga, deraf loge ock lada är bristtfålligt till Syllar skifte ock tak. 

Håkan Bengtson 5/12. 
Stugan med Herbergen i godt stånd. Wthusen af 2ne länger, hwaraf höladan fins bristfällig till syllar ock skifte med tak. 

Pehr Larsson 1/4. 
Stugan bristfällig till Syllar, herberrgen brister tak. Wthusen af en länga korn- ock hölada med fähuus brister Syllar, 
ock skifte med tak. 

Ingen trägård, kåhl ock Humblegårdar med snegård öm. Gardsens öfrige gierdsgardar af snegard, med en dehl gropar i sankig
måssa marck dels af snegården kan frambdehles med steen förbättras. 

Beteshage fins intet wijdare än en intäpt af ängen,som dock först höstas, hwarutifins boke, biörck Wije och hassell. 
Betesmarcken sammfälad med Krogsered och Gräppered, samt Tränsilt med ingen slags skog bewuxen magertmuhlebete af liung



blandt steen och berg. Fins intet Qwarnställe, äger landgång till Höghulta. Siö, som dock intet brukas. forts

Åckerjorden består af bergsug dels med öhr, och dels med swart mylla, kan intet förbättras med fyllning eller dijkning, 
gifwer wid medelllmåttig åhrswäxt 2dra, och 3die korrnet efter ett i god åhrswäxt. 

Ängen bewuxen med några fornade Ekeskantar samt suurskoug, dels bördig och dels hårdwall, blandt steen. 
Åckeren swagare än ängen. 

Hemmanet warit med åhrl Ränttan anslagit under förra Cawalleria och den indragne Båtsmans Indehlningen. Arfwed Nillsson och 
Håkon Bengtsson, någorlunda behåldne , och under indehlningen tagit Hemull Zedlar, den förra in Ao 1708, och den senare 1719.
Pehr Larsson fattig, tagit Hemull Zedell in Ao 1724. 


