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Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Nills Nillsson
I Hemmantalet
II Hemmandets räntor och utskylder

III Cronans och Kyrckanms Tijonde
anm: anges i kappe

IV
Theras barn fylt sine 15 åhr

Anm: t = tunna, s = skäppa, k = kappe

1/4 mantal Förmedlande
Theres Tienstehion
1/4 Crono
7,21
a Årlig ränta
0,16 Inhyses och Backstuguhion
b Contribution
8,5
c Summa
Summa
1/3
a Rågh
1/2
b Bland korn
1
V Åboerne och theras Folks utskylder
c Hafre
a Åboer
b Hustruer
c Mankiön
d Qwinkiön

1
1

e Mankiön
f Qwinkiön
g Skattföre
h Skattfrie
j Skattföre
k Skattfrie
a Matlagsp
b Pers avgifter
c Summarum

Avgifter i Daler och öre

Bruukas af Nills Nillsson.
Manhuusen behålIdne. Wthusen repareras med Stolpar ock skifte. Fins ingen Trägård, kåhl ock humblegård med snegård omkring. Hemmanets gierdsgårdar bestå af snegård, som till en dehl frambdehles kan med steen anläggias ock dels med gropar
i Sanckig marck.
En Betes hage bewuxen med nåågot furu Busgagie. Wtmarcken sambfählat med frällsse hemmanet Stexered.i Krogsered Sochn hwarpå
ins ett litet bookhullt Skiepåhs kallat bestående af gammalt Booke, Enskift till detta hemman. Skielnader Emellan detta
lilla skougshullt och Stexereds Frällsseskoug giör siöen Siärsiö, här förutan hafwer låt uti en liten furu skoug med
förbemelIte hemman, beetet af liung ock Säggmåssar blant steen. Fins en liten Sqwalte qwarn med frällsse hemmanet Sansered.
Äger landgång at fiska ut j Sandsiö ock Tiersiö af gieddor ock abor.
Åckeren af hård öhr ock dels sandmylla, kan intet hielpas med fyllning eller dickning gifwer wid medellmåttig åhrswäxt 2dra
kornet. Ängen bewuxen med några få Ekeskantar, samt åtskillige slags surskoug af liung ock måssastar. Ängen swagare än åckeren.
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0,24
4,28
13,25

Förmedlingen som består af hemmantals Ränta till 5 DIr 18./. Smt är i åhrl. Räntan afdragen, kyrkian in Loco
äger Smör Räntan, bestående af 1 Lisp och således åbooen som är behållen, in Anno 1688, stadt af kyrckian för 10 Dlr Smt.

