
Hallands Landsbeskrivning 1729 No 1 Ramnared Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Jöns Swenson 1/4, Ingell Jönsson 1/4, Biörn Mårtensom 1/4 och Ingell Joenson 1/4 

I Hemmantalet 1 mantal crono Theres Tienstehion e  Mankiön
f   Qwinkiön 1

II Hemmandets räntor och utskylder a Årlig ränta      35,2
b Contribution 2 Inhyses och Backstuguhion g Skattföre 1
c Summa  37,2 h  Skattfrie 2

Summa j Skattföre 8
III Cronans och Kyrckanms Tijonde a Rågh 1,33 k Skattfrie 3
anm: anges i kappe b Bland korn 1 1/3

c Hafra 2 1/2 V Åboerne och theras Folks utskylder a Matlagsp 3,00
b Pers avgifter 21,28

IV a Åboer 4 c Summarum 61,30
b Hustruer 2

Theras barn fylt sine 15 åhr c  Mankiön
d  Qwinkiön 1

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

Jöns Swenson 1/4.
Manhusen någorl i godt stånd. Wthuusen af 2ne länger, dels bristfälligt till Syllar ock skifte med tak. 

Ingell Jönsson 1/4. 
Manhusen bristfällige till Syllar stolpar ock skifte. Wthusen af 2ne länger dels bristfällige till en dehl Syllar, stolpar 
ock skifte med tak. 

Biörn Mårtensson 1/4. 
Manhusen bristfällige till tak. wthusen af  2ne länger, dels bristfälliige till Syllar, stolpar ock skifte med tak. 

Ingell Joensson 1/4.
Manhusen i godt stånd. Wthusen af 1½ länga dels bristfällige till tak. 

Fins inga trä eller humblegårdar nödige kåhlhagar med några trä uti med snegård omkring. Gårdsens gierds gårdar består dels 
af snegd ock dels af rijs ock åhsar, sampt gropar i sankig måssamarck, medelst kan frambbdeles med steen upläggias. forts



Åckerjorden består af gruus ock öhr, med stora hallar under kan intet förbättras med fyllning eller djkning, gifwer wid 
medellmåttig åhrswäxt 2dra ock 3die kornet god åhrswäxt.
Ängen bewuxen med Biörck ock ahle Busgagie aj liungbackar måssa starr ock maar, behöfwer ingen rödning eller dikning. 
Åckren swagare än ängen. 

Beteshage till 8 st koor, bewuxen med några, få bokeskantar, magert bete,af liung ock måssar med kierr. Betesmarcken
samfählat med Cronohemmanen Kijhla, Elgåhs ock Baskered samt Rijssbohl ock Giesselija, jempte frälsehemmmanet Ly, bewuxen 
med Enskift Boke skoug. Skieldnader emillan denna ock frällsehemmanet Ly, först i Lysbackarne. åth stora Loomåsen, 
derifrån till Räfwa stenarne, sedan till Lysbäck, ock efter bäcken till Hälljakierr. Emillan Rambnared ock Rissbohl först 
i Biörsiö backen, derifrån åt Långa kierr, sedan till Lilla Biörsiö till Stora Biösiö i Tranekiärs bäcken, i stora Tranes 
kiärr i Ennungnilta bäcken ock åth Rambnareds beteshage. Till Rambnared ett litet bocke hullt i hwilcket Cronohemt Älgås
äger lott, mager ock skrinn till betet af liungbackar ock måssa sagg. En oskatttlagd Sqwalteqwarn uti en bäck med ett par 
stenar, som går wid stoorflod, fins land gång at fiska uti Rambsiöen ock Biörsiö, sampt et litet mörte fiske i bäcken wid 
Baskered, desutan ett litet åhlsätt wid Qwarnen sampt en Dito wid Biörsiön med Biörbexered.

Af åhrle Räntan niuter kyrkian in loeo 1 Lisp Smör. Cronan behållet dhen öfrige Räntan som är 
 1   Drl   24 ./.        
33   Dlr   10./.   
35   Dlr   2./.   

Alla fyra åboerne betalt till kyrekian för det ena Lisp Smöret tillsammans 6 Dlr Smt äro någorl behåldne. 
Jöns Swenson stadt af Cronan in Ao 1704 för 24 DIr Smt. Ingell Jönsson in Ao 1714. för 10 Dlr. Biörn Mårtensson in Ao 1723. 
ock Inngell Jonsson in Ao 1727 af Befalln som då warande Indehlning hafware tagit hemmull Zedlar. 


