
Hallands Landsbeskrivning 1729 No 1 Lilla Kiershillt Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Ambiör Bengtson 1/4 och Bengt Bengtson 1/4

I Hemmantalet ½ mantal crono Theres Tienstehion e  Mankiön
f   Qwinkiön

II Hemmandets räntor och utskylder a Årlig ränta      15,25
b Contribution 1 Inhyses och Backstuguhion g Skattföre
c Summa  16,25 h  Skattfrie 1

Summa j Skattföre 4
III Cronans och Kyrckanms Tijonde a Rågh 0,33 k Skattfrie 1
anm: anges i kappe b Bland korn 2

c Hafra 4 V Åboerne och theras Folks utskylder a Matlagsp 1,16
b Pers avgifter 9,24

IV a Åboer 2 c Summarum 28,1
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

Ambiör Bengtson 1/4 
Manhusen i godt stånd. Wthusen af 1½ länga. Ett fårhuus bristfälligt till Syllar, stolpar ock skifte med tak. 

Bengt Bengtson 1/4.
Manhusen behållne. Wthusen af 1½ länga hwaraf ett fähuus fins bristfälligt till syllar, stolpar skifte ock tak. 

Fins ingen trägård utan några sur aplar, kåhl ock humbleg. med sneegård om, de öfrige gierdsgårdarne består af snegård, 
dels med rijs ock stafwer i sanckig marck, ock kan till en dehl med steen anläggias. 

Beteshage till 2ne koor, bewuxen med ingen skoug utan liung ock måssa blandt steen ock hallar. Wtmarcken samfählat med 
frälsehemmanen Mååsared ock Glösillt, med ingen slags skoug bewuxen utan med liung ock måssar blandt mycken steen.
Fins ingen Qwarn eller Qwarnställe, eij heller fiskewatn med mehra dylikt. 

Åckerjorden består af kallöhr,lock bergsug, med stora stenar, dels swartmylla, kan intet för bättras med fyllning eller 
dikning, gifwer wid medellmåttig åhrswäxt 2dra, ock 3die korrnet efter ett god åhrswäxt. I åckerjerdet något gammalt ock ungt Eke. 

Ängen bewuxen med något glt ock ungt Eke sampt booke ock biörke, med kallmåssa ock sidländ morassig marck, af mycken steen, 
mager gräswall, kan intet hielpas med rödning eller dikning. Åckern swagare än ängen. 

Hemmanet med åhrl Räntan Cronan bespart. Åboerne någorl behå.lldne, bägge stadt af Cronan. Ambiör Bengtson in Ao 1706 för 15 Drl
ock Bengt Bengtson in Ao 1712 för 7 Dlr Smt.


