
Hallands Landsbeskrivning 1729 No 1 Kijha Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Nills Bengtson 1/6 och Torbiörn Bengtson 1/3
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 1
c Summa  16,25 h  Skattfrie 2

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

c Hafre 1 2/3 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 1

Theras barn fylt sine 15 åhr c  Mankiön
d  Qwinkiön

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

Nills Bengtson 1/6. 
Manhusen förfallne ock skall af onyo upbyggias. Wthueen af 1½ långa fins till en dehl bristfälligt till Syllar, stolpar, 
skifte ock tak. 

Torbiörn Bengtson 1/3. 
Stugan med herbergen skall af nyo upbyggias. Wthusen af 2ne länger, hwaraf, loge ock lada ,fähuus ock hölada, Stall, 
Portskiul ock får huus fins alldeles förfallet ock skal af nyo upbyggias till wäggar ock tak. 

Fins ingen trä- e1ler humblegård, kåhl hage med snegd om. Gårdsens gierdsgårdar består af snegård, som icke med steen kan 
anläggias, medelst steen icke när belägen ock dels af gropar i sankig marck. 

Ingen betes hage, utan förfallen ock ödelagd .En änghage bewuxen af några få Ekeröck rijsboke,samt biörck. Wtmarcken 
samfählat me Cronohemmanen Ramb1nared ock Baskered , hwar på fins en liten skougsbacke af Boke magert ock skrint muhlabete 
af liung blandt steen ock stoora berg. 
Fins ett ruinerat Qwarnstål1e i Kijhla bäck ock här wid ett förfal1et åhl sätt, äger landgång till Rambsiön, dock inntet 
brukat at fiska. 

Åckern af höggruus ock öörjord, kan intet förbättras med fyllning eller djkning, gifwer knapt mehr än 2dra kornet i god åhrswäxt. 
Ängen bewuxen med surskoug af biörek ock Pårs, sidländ ka1l måssa af llung dels tufwig, kan intet förbättras med rödning 
eller dikning. Åckern swagae än ängen. 

I lika måtto Cronan bespart. Nills Bengtson fattig, stadt in Ao 1718 af Cronan för 2 Dlr Smt. Torrbiörn Bengtson äfwen fattig 
in Ao 1727 under Indehlningen fådt hemmulls Zedell, af framblne Hhr Baron General, Major ock Lands höfdingen Fallzburgs betiente. 


