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Brukas af Mårten Håkanson

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

II Hemmandets räntor och utskylder a Årlig ränta      7,26
b Contribution 0,16 Inhyses och Backstuguhion g Skattföre
c Summa  8,1 h  Skattfrie

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

c Hafra 2 V Åboerne och theras Folks utskylder a Matlagsp 0,24
b Pers avgifter 4,28

IV a Åboer 1 c Summarum 13,30
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 bristfällig till tak. Herbergen bristfällige till Syllar. Wthusen beståer de af loge, lada ock fähuus bristfällige 
till Syllar ock tak. Ett bryghuus fins behållet. 

Trää ock Humblegård med några gle suraplar uti, samt kåhlhage med steen ock snegård omgierde. Gårdsens gierds gårdar består 
af snegård, dels af rijs ock åhsar, som till en dehl frambdehles med steen kan upläggias. 

Beteshage till 2ne koor bewuxen med rijsboke sampt några unga Eker, magert bete af liung blandt steen. Betessmarcken 
samfähla t med Crono hemt Rambnared Kijhla ock Baskered. Hwarpå är enskilt bokeskoug med Rambnared, maagert muhlabete af 
höga liungbackar bland steen ock berg. Äger lott med Rambbnared uti en Sqwallteqwarn i en liten bäck, fins intet fiskewatn. 

Åckerjorden består af öhr, sampt bergsug, kan intet hielpas med fyllning eller djkning, gifwer wid meldellmåttig åhrswäxt 
2 dra, ock 3die kornet efter ett i god åhrswäxt.
I åckergierdet något ungt till wäxandebooke. Ängen bewuxen med åthakillige slags surskoug. Äng wallen af kallmåssa sampt 
stenig, behöfwer rödning men ingen dikning. Åckern swagre än ängen. 

Hemmanet Cronan bespart. Åboen förmögen, stadt för långl tijder sedan af Cronan emot 10 Dlr Smt. 


