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Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Christen Knutsson 5/8 och Giötar Joensson 3/8
I Hemmantalet

1 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
34,26
2 Inhyses och Backstuguhion
32,26
Summa
1 1/3
5 1/3
6
V Åboerne och theras Folks utskylder
2
1

e Mankiön
f Qwinkiön
g Skattföre
h Skattfrie
j Skattföre
k Skattfrie

1
4
4
4

a Matlagsp
b Pers avgifter
c Summarum

1,16
10,24
49,20

Avgifter i Daler och öre

Christen Knutsson 5/8
Stugan med herbergen i gådt stånd. Wthuusen af 2ne länger, Fähuus hölada loga med kornlada och Portskiul, bristfälligt till
Syllar stolpar och skifte. Dhe öfrige husen i godt stånd.
Giötar Joensson 3/8.
Stugan med herbergen godt stånd. wthuusen af en länga, hwaraf Fähuus hölada och kornlada fins bristfällige till Syllar s
tolpar skifte med taak.
Ingen Trägård , kåhl och humblegård med snegård om. Gårdsens giärdssgårdar af snegård och gropar i sanckig marak, en dhel af
snegärden kan framdeles med steen upläggas.
Beteshage till 3ne koer, bewuxen med liten gammall bokeskog, magert bete af liung och massar, blandt steen och berg.
Betesmarcken samfälat med Gångarebo och Si6bohl, bewuxen med en liten enskift bokeskog. Skildnader emillan denna och Siöbohls,
är först wid Räfwa backen dherifrån efter Små knattarne till Dammarne, magert muhlbete af liung och måssar blandt steen och
berg, qwarn fins af ett par stenar som ar skattlagd, går allenast höst och wåhr fiske uti. den så kallade Tranninge
Siön af giädder abboroch mört.

forts

Åckerjorden består af kall rö öhr, och dels mull jord med stora stenar, kan intet hielpas med fyllning eller dijkning,
gifwer wid medel1måttig åhrswäxt 2dra och 3die kornet efter ett i god åhrswäxt.
Ängen dels bördig dels kal1måsa samt en dhel hårdwaH, blandt mycken steen, kan hielpas med rödning men intet med dijkning.
I åcker och ängiärdet fins något Eke, samt gammalt boke och ungt dito qwistadt jempte hassell med annan surskog.
Åckeren swagare än ängen.
Hemmanet med åhrl Ränttan är Cronan bespart, åboerna någorlunda behåldne. Christian Knutson stadt af Gronan 1/4 in Ao 1717
för 5 DIr Smt, och 1728, tagit hemmul1 Zedell på det öfriga bruket af Befalln. Giötar JoenSSOn in Ao 1726 af Befalln.
som hemmanet då på Indehlning hade, tagit hemull Zedell.

