
Hallands Landsbeskrivning 1729 No 2 Baskered Oulfsgård Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af And: Anderson 1/4 och Joen Eskellson 1/4

I Hemmantalet ½ mantal crono Theres Tienstehion e  Mankiön
f   Qwinkiön

II Hemmandets räntor och utskylder a Årlig ränta      19,16
b Contribution 1 Inhyses och Backstuguhion g Skattföre
c Summa  20,16 h  Skattfrie

Summa j Skattföre 4
III Cronans och Kyrckanms Tijonde a  Rågh 66 k Skattfrie
anm: anges i kappe b Bland korn 2/3

c Hafra 1 1/3 V Åboerne och theras Folks utskylder a Matlagsp 1,16
b Pers avgifter 9,24

IV a Åboer 2 c Summarum 31,24
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

And: Anderson 1/4.
Stugan.behål1en, herbergen bristfälllige till syllar. Mthusen af 1½ länga ,dels bristfälligt till skifte ock tak.

Joen Eskellson 1/4. 
Manhusen i godt stånd. Wthusen af 1½ länga,dels bristfälligt till Syllar, stolpar ock skifte. 

Fins ingen trä eller humblegård, nödig kåhlhage med snegård om. 
Gårddsens gierdsgårdar består af snegård kan intet med steen anläggias, medelst ingen är at tillgå, fins ock rijsgård i 
sankig marck, som ingen steen kan anläggias. 

Beteshage med fräl1sehemmanet Ibm (Baskered?) till 4 st koor, bewuxenmed ungt qwistat boake, betet af liung ock kall masse. 
Fäladsmarcken samfählat med Croonohemmanet Kijhla, ock af en beskaffenhet,dock är här till icke någon skougs backe. Fins 
ingen Qwarn elr Qwarnställe. Ett förfallet åhlsätt i bäcken wid gården äger ock lott uti ohset af Efsiöen
med frälsehemmaamanen Baskered ock Ly. forts



Äckerjorden af höggrus ock kallöhr, kan intet förbättras med fyllning eller dikning, gifwer knapt mehr än 2dra kornet i god 
åhrswäxt. 
Ängen bewuxen af rijs boke, Biörcke ock pors, sidlend kallmåssa af liung dels tufwig, kan intet hielpas med rödning eller 
dikning. Åckern swagare än ängen. 

Dito Cronan bespart med åhrl Räntan. Äboerne någorl behållne. Anders Anderson under Inndehlningen in Ao 1722 af frambl 
HHr Baron Gen: Maj: ock Lands höfd1ngens Faltzbttrgs Betiente tagit hemmull Zedell. 
Joen Eskel11son in Ao 1712 stadt af Cronan för 10 Dlr Smt. 


