AKEBÄCK 1698
3

Glamuns

enstakatt skattehemman, åboer Oloffoch Jacob

Huss Tompten är af Swartmilla.
Kahls iing

hö Palm

437 0,03125

I

Trägård med äple och Plometrä uthj
En höö gård...

Till

imp.

kv.aln

0,625

huuseställen och fotetråd med wägen om gården

750

0,125
0,5

8 750

r,75

19 263

Summa:

0:20 i0 200

5

kpl

l;24

Y2

linda hö Bete
åker
Tld kp1 Tld k"l Palm djur

cl

1

Åkren öster om garden af god och biirande Swartmilla...

2 af

Mull och leer...

.' leer och öhr Jord medell måttig Biirande
4 god och biirande

lerjordh

(I5n2Tld:

L6.t87%l<tt.aln)

5 god och båirande Ler och Sandh (3sl:z rfi:44.L87Y21<v.aln)

6 Ler och Swartmilla
.7

Wallmark med Rener

C2:I-2 Betgzängz å,lrren af
3-4 Skön wallz

5 Ny

sand och leer milla...

åing med Eker

tallor och hasle buskar på

åingen af Skiön wall med taller och Hasslebuskar på...

*

(23nn6 Tld:331.625 kv.aln)

Betz Hagen iir af hårdwall med Eker, Täller och hasslet hrrskar

nå kan ftida 4 nar tlrasare

t

*

Betz Hagen
1

åir

af hårdwall med Eker, Täller och hassle-

C4:I-4 HemåLkren

W?ister om gården af Ler

(2) 5.250 kv.aln,

3/8

Tld

milla fran N:1 till N:5

6 Wallmark kan giöras till

C5 I

aker

5/8

Tld

(2%Tld:38.500 kv.aln)

god och biirande

Söder åkren god och biirande lerjord

2 Ler milla god och biirande
3 Sand Milla Medelmåttig
4 Ler Milla Medelmåtig biirande
5 Wallmark kan göras till åker, gör

C6

med Ren höö

1 Skog... till byggningz fäng o. wedebran och skiönt Muhl-

2 Åker af leer och något

3

I

(3) 7.000 b.r.aln,y2Tld

(4) 3.500 l<tt.aln,YaTld (5) 8.750 kv.aln,
1

'

buskar på, kan fiida 4 par dragare

I

Sand ud, god och båirande

Leer milla medellmåtig

4-5 Rofivelandh: skogzjord
(5) Kan giöras till åker af ler och Sand milla

6 Kan giöras till aker
I bete...

kan loda 20 st koo
l1o3/i2s Tld

