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Brukas af GudmundJonsson 17/40 och Fierdingsman Mårten Jönsson 17/40

I Hemmantalet 3/20 mantal Förmedlade Theres Tienstehion e  Mankiön
17/20 mantal Skatte f   Qwinkiön

II Hemmandets räntor och utskylder a Årlig ränta      24,23
b Contribution 1,23 Inhyses och Backstuguhion g Skattföre
c Summa  26,14 h  Skattfrie 2

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

c Hafra 3 1/2 V Åboerne och theras Folks utskylder a Matlagsp 1,16
b Pers avgifter 7

IV a Åboer 2 c Summarum 34,30
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

Brukas af Gudmund Jonsson 17/40 
Stugan med Ett Herberge behållet,än et Herberg bristfälligt till tak. Wthusen af 1½ länga, dels bristfälligt till Syllar, 
stolpar, skifte ock tak.
 
Fierdingsmannen Hårten Jönsson 17/40.
Stugan med Herbergen bristfällige till wäggar ock tak. Wthusen af 1½ länga dels bristfälligt till syllar, stolpar, ock skifte
med tak. 

Fins ingen trägård, kåhl ock humblegård är dels med steen ock dels med snegård, som frambdeles kan med steen anläggias. 
Gårdsens gierdsgårrdar af snegård ock groper i måssar ock sidländ marck dels i stället för snegård kunde med steen anläggias,
derest dhen står till at bekomma. 

forts



Beteshage till 6 st koor bewuxen med Bokeskoug samt surskoug till betet någorl. af kierrmarck ock liungbackar. Fäladssmarcken 
samfählat med Cronohemmanen Biörbexered i Wessige Sockn ock Ellmillt i Krogsereds Sn. samt Rambnared ock Giesselija dels 
bewuxen med några fåå Bokeskant ar magert muhblabete af måssar ock liungbackar blandt steen ock berg. Fins wid gården en liten 
bäck hwaruti står förfallen Sqwallteqwarn med ett par små stenar som inte kan gå utan när stoor flod är. 2ne små insiöar 
Giässiön ock Kernet, hwaruti fins giadder, åhl ock abborrar. 

Åckerjorden består af grus ock kal1ör mycket stenig kan intet förbättras med fyllning eller djkning gifwer wid medellmåttig 
åhrswäxt 2dra, ock 3die kornetfter ett i godhrswäxt.
Åcker ock änggierdet bewuxet med något gammalt Eke, sampt hassell, Biörck ock ahle, gräs wallen af sidländ kierrmåssa 
ock maer, dels tufwig ock aflägse från gården, till en dehl kan hielpas med rödning men icke med djkning. 
Ängen swagare än åckern.

Förmedln bestående af hermman tals Ränta till 3 Dlr 11. /. Smt, är i åhrl. Räntan afdragen, efter den långl tijder warit 
beståd. Åboerne någorl förmögne ock bägge stadt af Cronanden förra in Ao 1718 för 4 Dlr Smt, 
ock den senare in Ao 1712 fÖr 20 Dlr Smt. 


