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Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Nanne Ohlson 1/4 och Swen Håkanson 1/4
I Hemmantalet

½ mantal Crono

II Hemmandets räntor och utskylder

a Årlig ränta
b Contribution
c Summa

III Cronans och Kyrckanms Tijonde
anm: anges i kappe

IV
Theras barn fylt sine 15 åhr

Anm: t = tunna, s = skäppa, k = kappe

a Rågh
b Bland korn
c Hafra
a Åboer
b Hustruer
c Mankiön
d Qwinkiön

Theres Tienstehion
14,1
1 Inhyses och Backstuguhion
15,1
Summa
2/3
1 2/3
3 2/3 V Åboerne och theras Folks utskylder
2
2

e Mankiön
f Qwinkiön

1

g Skattföre
h Skattfrie
j Skattföre
k Skattfrie

1
4
2

a Matlagsp
b Pers avgifter
c Summarum

1,16
9,24
26,90

Avgifter i Daler och öre

Nanne Ohlson 1/4
Stugan med Herbergen i godt stånd. Wthusen af en länga, Fähuus lada, loge med kornlada bristfälligt Syllar, stolpar ock tak.
Swen Håkanson 1/4.
Stugan med Herbergen godt stånd. Wtthusen af en länga, deraf fähuus, hölada Fårhus stall ock Portskiull bristfälligt till
Syllar, stolpar, skifte ock tak.
Ingen trägård, kåhl- ock humblegård med snegård omgierd.
Gårdsens gierds gårdar består af snegård, dels rijs ock åhsar, kan till en dehl med steen frammdehles upläggias, som icke i
sankig mark är belägen.
Beteshage till 2ne koor, bewuxen med ymbnogt tillwäxande booke, betet af liung blandt steen ock stora berg. Betesmarcken med
ingen skoug på, utan magert ock skrint muhlabete af liung blandt steen ock stora berg. En liten Sqwallteqwarn i en bäck, som
intet oftare går än när stoor flod är, har landgång till en fiskesiö , Rambsiö, hwaruti kan fås små abborrar ock mörter.

forts

Åckeren består af rö öhr sampt steen, kan intet hielpas med fylllning eller djkning, utan behöfwer rödning af Eke ock bokeskoug
som står åkern till förträngsell, gifwer wid medellmåttig åhrswäxt 2dra, ock 3die kornet i god åhrswäxt.
Ängen bewuxen med ungt booke sampt surskoug dels der af qwistat, till gräswäxten af maar ock kallmåssa, mycket stenig,
kan hielpas med rödning men intet med djkning. Ängen svagare än åkern.
Detta hemman är i lijka måtto CrorJan bespart. Åboerne någorl behålldne. Nanne Ohlsson stadt af Cromn in Ao 1717 för 4 Dlr Smt
Swen Håkansson under Indehlningen in Ao 1727 af Lands Gevaldigern tagit himmull Zedell.

