
Hallands Landsbeskrivning 1729 No 1 Kammarebo Sammanställt av Bernt Bengtson

Brukas af Swen Persson 1/4, Bengt Jönson 1/4, Swen Ohlson 1/4 och Ambiörn Nillson 1/4

I Hemmantalet 1 mantal crono Theres Tienstehion e  Mankiön
f   Qwinkiön 3

II Hemmandets räntor och utskylder a Årlig ränta      28,2
b Contribution 2 Inhyses och Backstuguhion g Skattföre
c Summa  30,2 h  Skattfrie 7

Summa j Skattföre 8
III Cronans och Kyrckanms Tijonde a Rågh 2 k Skattfrie 8
anm: anges i kappe b Bland korn 5 1/3

c Hafra V Åboerne och theras Folks utskylder a Matlagsp 3
b Pers avgifter 23,2

IV a Åboer 4 c Summarum 56,40
b Hustruer 2

Theras barn fylt sine 15 åhr c  Mankiön
d  Qwinkiön

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

Brukas af Swen Pehrson 1/4. 
Stugan med Herbergeln i godt stånd. Wthusen l½ länga dels bristfällige till Syllar. 

Bengt Jönson 1/4. 
Manhusen brister tak. wthusen af 1 1/4 länga igodt stånd till wäggar, men briister tak. Ett wagnskiuhl skall af nyo upbyggias. 

Swen Ohlson 1/4. 
Stugan brister tak, herbergen upbygges af nyo. Wthusen af en länga större delen bristfälligt till Syllar, stolpar, skifte ock tak. 

Åmbiörn Nillson 1/4
Stugan förfallen. Herbergen brister tak. Wthusen 1½ länga behållen. 

Fins ingen trägård kåhl ock humbleegård med snegård omkring. Gårdsens gierdsgårdar af snegård, dels kan fram dehles med steen 
anläggias, ock dels rijsgård i sankig marck. forts



Åckerjorden består af bergsugock sandöhr, dels kallöhr ock deleswart mylla, kan hielpas med rödning men intet med dikning, 
gifwer wid medellmåttig åhrswäxt 2dra kornet ock 3die i god åhrswäxt. I åckergierdet något Eke buschagie. 

Ängen bewuxen med surskoug kallmåssa en dehl hårdwall, dels någon bördig, ock dels mager grässwäxt, kan hielpas med rödning
men icke med dikning. Åckern swagare än ängen. 

Fins en ähage bewuxen med furu busschagie.wtmarcken gräntsar till Torups Sn ock fräl1ae hemmanet Hässlillt, betet magert ock
skrint af måssar ock kierr, beewuxen med Boke ock furu skoug Enskift till denna gård. Skilldnaden emillan dennna ock Hä$slillts
frällseskoug i Halmstad Härad ock Kinnareds Sn först wid Gröne hall, derifrån till Kammarebo led östan om gdn sedan.mitt 
igienom Gräsåhsen i Lilla kiärra diöhl twärt öfr Huusåhsen, derifrån i Kammarebo Stättan, sedan i Lilla Hårsaiöhn,i Furukiers
åhsen, Swaahlehallar, sedan till Hornkielldran emillan Kammarebo ock Glösilts Crono sampt frälsehemmanet Måsareds skoug, 
från Horrddeldran upföre in till Måsareds wästra ljd, utmed Röakierren till Rågete backen sedan till Fähnings bäcken, derifn
till Slöndrene backen ock slutar sig åth till Slöndrene backen ock slutar sig åth Gronehal1. Fins ett glt odugelt Qwarnställe. 
Intet widare fiskewatn än 2ne små giolar i måssen som ingen synnerl nytta är at fiska uti. 

Hemmanet waret med åhrl Räntan Cronan bespart. Swen Pehrson någorl beMllen stadt af Cronan 1725 för 4 DIr Smt. 
Bengt Jönson fattig dito stadt 1726 för 4 DIr. Swen Ohlson myccket fattig stadt 1726 för 4 Dlr. Arnnbiorn Nillsson nagorl 
behållen stadt 1727 ock gifwit 4 Dlr Smt. 


