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Brukas af Amund Kiellsson 1/4, Swen Anderson 1/4, Oluf Larsson 1/4 ovh Bengt Pehrson 1/4 

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

II Hemmandets räntor och utskylder a Årlig ränta      35,2
b Contribution 2 Inhyses och Backstuguhion g Skattföre
c Summa  37,2 h  Skattfrie 1

Summa j Skattföre 6
III Cronans och Kyrckanms Tijonde a Rågh 1 1/3 k Skattfrie 3
anm: anges i kappe b Bland korn 2 2/3

c Hafra 7 1/3 V Åboerne och theras Folks utskylder a Matlagsp 3.- 19.-
b Pers avgifter 19,6

IV a Åboer 4 c Summarum 59,80
b Hustruer 3

Theras barn fylt sine 15 åhr c  Mankiön
d  Qwinkiön

Anm: t = tunna, s = skäppa, k = kappe Avgifter i Daler och öre

Amund Kiellsson 1/4. 
Stugan med Herbergen i godt stånd. Wthusen af en länga, till wäggarne behålldne men taken bristfällige. 

Swen Anderson 1/4. 
Stugan förfallen Herberget i godt stånd. Wthusen af 1½ länga, loge kornnlada, hölada ock fähuus bristfälligt till Syllar 
stolpar skifte ock tak. 

Oluf Larsson 1/4. 
Stugan förfallen, Herbergs husen behåldne. Wthusen af 1½ länga finnas i godt stånd. 

Bengt Pehrson 1/4. 
Stugan någorl behållen, herbergen skola af nyo upbyggias. Wthusen af en länga, hwaraf fins bristfälligt på Fähuus, hölada, 
loge ook kornlada sampt stall, fårhuus ock Portskiuhl till Syllar stolpar ock skifte. 

Ingen trä eller humblegård eij heller lägenheet at anläggia, nödig kåhlhage med snegård omkring. forts



Gårdsens gierd.sgårdar består dels af snegård ock dels af groper i sankig marck sampt dels steengård. En dehl af 
snegården kan frambdehles med steen upläggias. 

Beteshage lijka som för ofwanståennde gård (Tränsillt Nillggård) beskrifwit är, dock denna bewuxen med Ek.
Betesmareken samfält, och af sammma beskaffenhet som för ofwan stående gård beskrifwet är.
Fins ett obegygdt qwarnställe uti en liten bäck Steenwads bäcken beemmd, är och i samma beck ett åhlfiske som ioke wijd 
mackt hålles, hafwer och landgång till en Inssiö, Tranningen benämd. 

Åckerjorden består dels af öhr och dels af grus och steen, samt sidländ mulljord, kan intet förbättras med fyllning eller 
dijkning, gifwer wid medell mattig åhrswäxt 2:dra och 3die kornet efter ett i göd ahrswäxt. Ängen bewuXen med några 
fornade Ekeskal1tarsamt suur skog, dels bördig och dels af liung och starr, kan intet hielpas med röddning eller dijkning. 
Ängen swagare än ackeren. 

Wari t i lijka måtto under ofwannDämbde Indehlningar hörande, och således dhe 2ne af åboerne icke stadt utan taget hemmull 
Zedlar, Ammund Kiählsson in Ao 1713, är fattig. 
Oluf Larsson in Ao 1721 äfwen fattig. Swen Andersson någorlunda behållen skall in Ao 1728 blefwen för städsmahl förskondt. 
Bengt Pehrsson äfwen någorlunda behållen tagit himmull Zedell in Ao. 1729, men icke upwijst någon confirmation. 


