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Brukas af klåckeren Oluf Gietting

I Hemmantalet 1/4  mantal Crono Theres Tienstehion e  Mankiön
f   Qwinkiön

II Hemmandets räntor och utskylder a Årlig ränta      8,25
b Contribution 1,16 Inhyses och Backstuguhion g Skattföre
c Summa  10,9 h  Skattfrie 1

Summa j Skattföre 2
III Cronans och Kyrckanms Tijonde a Rågh k Skattfrie 1
anm: anges i kappe b Bland korn 1/3

c Hafra 1 V Åboerne och theras Folks utskylder a Matlagsp 0,24
b Pers avgifter 2,28

IV a Åboer 1 c Summarum 13,29
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

Stugan alldeles bristfällig till wäggar ock tak. Herberget bistfälligt till tak. Wthusen af 1½ länga.,Fårhuus 
skall å nyo upbyggias, ock dels bristfälligt till syllar, bandträ, bielckar skifte ock tak.  

Fine ingen trä eller humblegård, kåhhage med snegård omkring. Gårdsens gierdssgårdar 
består dels af snegård ock dels af stättegård, hwarill icke någon steen belägen är, kan med steen anläggias. 

Beteshage fins till ett koobete, mager ock skrin af måssa ock liung blandt steen ock hallar. Wtmarcken samfählat med Prästegården 
ock li'rälsehemmanet Hällilt ock Lilla Drengsered, med ingen skoug, maager ock skrinn af steen liung ock måssar. 
Intet Qwarn ställe.
Fiske ägerlandgång till Lilla Utterrsiön, eller Qwarnadammet hwar uti kan fåås gledder ock mört. 

Åckerjorden består af hård,jord ock Sandäöhr,med en dehl svartmyl1a, kan intet förbättras med fyllning eller dikning, gifwer 
wid medellmåttig åhrawaxt 2dra, ock 3d.ie kornet efter ett i god åhrswäxt. 
Ägen bewuxen med ingen skoug, utan med Pors, tufwig måssig ock kall måssa starr, dels någorl. litat bördig kan intet hielpas 
med rödning elr dikning.Ängen swagare än åckern. 

Förmedl. bestående af Jordebooks ock hemmantals Räntan till 8 Dlr 24. /. 3mt, är i åhrl Räntan afdraagen, efter den i långl tider 
waarit bestådt, hemmanet Cronan bespart, dock innehafwes til1 klåckarehohl emot Räntans erläggiande. Klåckaren mycket fattig. 


