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Anno 1777 den 2en Augusti paa Widoe har ieg nöye beseet de 1776 indkomne og her nedsatte 
Træer og samme befundet nu at være af Vægt og Tilstand, som fölger neml.  

2 stk. Kastanie levende, med gode blade ligesom i fior. 
6 stk. Ask     –     Dto     –     –     Dto     –     Dto   –    
3 stk. Ligust Træ Dto  har nogle blade, 1 stk. Dto Træ udgaaet. 
1 stk. Ypren,1 har Teegn til Liv.  4 stk. Dto Træere udgaaet.  
4 stk. Stikkels bær ganske udgaaen allerede i fior. 
4 stk. Ribs levende med gode blade af hvilke et stk. giver bær. 
5 stk. Piil levende, men blade og Vext mindre end i fior. 
3 stk. Linde træ, levende, beholde nogen Væxt. 2 stk. Dto Træe ere udgaaen. 

Ligeleedes samme tyd og stæd befundet de midt i næst afvigte Maii maaned indkome, og 
nedsadte Træer af beskaffenhed og Vext som fölger neml.  
5 stk. Ypren alle levende, med Blade og Væxt i god stand. 
5 stk. Lind      –      Dto      –      Dto     –     –     Dto    –    
12 stk. Ask     –      Dto – sætter deylige Blade  Dto   –    
5 stk. Kastanier hvor af 2 stk. levende, men under overbringelsen forknyttede, komme sig 
dog, de 3 stk. udgaaen.  
12 stk. Piil levende. 
2 stk. Paspomernus levende med gode blade i deylig stand, et af dem sat blomster.  
5 stk. Balsom levende, med gode blade i god stand. 
5 stk. Fyreiu levende, 1 af dem med kiönne blade, 2 Dto med nogle blade i temmelig stand.  
5 stk. Alacris levende, 1 af dem med kiönne blade, 2 Dto med nogle blade, 2 Dto uden blade. 
5 stk. Ribs levende med kiönne blade. 
2 stk. Pære  Dto  med nogenlunde blade, i temmelig stand.  
2 stk. Blomme levende, med deylige Blade i deylig stand.  
5 stk. Stikkels bær     –     Dto     –     Dto     –     Dto    –     
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1 Réttara væri ypern, einnig skrifað yppern. Tré af ættkvísl Ulmus. Hér líklega Ulmus glabra eða álmur. 


