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Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Lars Bengtsson 3/8, Håkan Persson 3/8 och Petter Pettersson 1/4
I Hemmantalet
II Hemmandets räntor och utskylder

III Cronans och Kyrckanms Tijonde
anm: anges i kappe

IV
Theras barn fylt sine 15 åhr

1/5 mantal Förmedlade
Theres Tienstehion
4/5 mantal Crono
27,4
a Årlig ränta
1,19 Inhyses och Backstuguhion
b Contribution
28,23
c Summa
Summa
1
a Rågh
2 1/3
b Bland korn
7 1/3 V Åboerne och theras Folks utskylder
c Hafra
a Åboer
b Hustruer
c Mankiön
d Qwinkiön

3
2

Anm: t = tunna, s = skäppa, k = kappe

e Mankiön
f Qwinkiön

1

g Skattföre
h Skattfrie
j Skattföre
k Skattfrie

4
6
4

a Matlagsp
b Pers avgifter
c Summarum

2,8
13,26
44,25

Avgifter i Daler och öre

Lars Bengtss 3/8.
Stugan med et herberge i godt stånd. Än ett herberge bristfälligt till Syllar stollpar och skifte. Wthusen af 1½ länga.
i godt stånd.
Håkon Persson 3/8.
Manhusen i godt stånd. Wthusen af 1½ länga finnas någorlunda behåldne.
Petter Pettersson 1/4.
stugan med herberge i godt stånd. Wthusen af en länga fins förfallen, men åboen frammfört Timmer at den nu af nyoupsättia.
Ingen Trä ellr humblegård, eij heller lägerhet at anläggia, kåhlhagar med snegård om.
Gårdsens giärdsgårdar dels af snegårdoch dels af Rijs och stafwer med en dhel groper i sanckig marck, kan till
en dhel af snegården, framdeles med steen anläggias, så framt tienlig steen stodo at bekommas.
forts

Fins ingen beteshage wijdare än en änghage bewuxen med någon yncka gl. bokeskant, samt ungt tillwäxande boke, en dhel qwistat.
BeteS marcken samfälat med Drängsered och Höghulta Cronohemn: bewuxenmed enskift bokeskog. Skilldnad emillan denna och Axeds
frälse skog, först i en steen östan för Gångarebos leed, derifran till norra ändan af Kistinge kiärr, dherifran till
Winterrstättan,betet magert af liung blandt steen och berghallar, uti en liten beck fins ett gammalt qwarn ställe, som intet
löner mödan att uprätta. Fiskesiö wijd gården af giädder, mört och abbor, söm intet löner beswäret med redskap att hållla dher till.
Åckerjorden af röö kall öhr, kan intet hielpas med fyllning eller dijkkning, gifwer wid medellmåttig åhrswäxt 2dra kornet.
Ängen bewuxen med tunn biörckeskog , gräswäxten af liung och måssar , mager och skrin, kan intet hielpas med röddning eller
dijkning. Åckeren något bättre än ängen.

Förmedln som i långliga tijder warit bestådd, bestående af hemmanets Ränna till 4 Dlr 14:/: är i åhrl Ränttan afdragen, 1/5dehl
är på frijhet upptagen ifrån 1727 till och med 1732 bägge inclusive med åhrl Räntan Cronan bespart.

summa

6 Dlr 10:/;
20 Dlr 26:/:
27 DIr 4:/:

Åboerne någorlunda
behåldne Lars Bengtsson in Ao 1713 stadt af Cronan för 5 Dlr Smt. Håkan Parss dito in Ao 1726 emot 7 Dlr Smt.
Petter Petttersson icke stadt efter som han in Ao 1727 uptaget hemmnet påå frijhet.
6 Dlr10: 20 Dlr 26. 27 DIr

