Gästgivaregården 1838
Ägs av Gästgivaren Jonas Svensson
Hus 1. Mangårdsbyggnadens mått: 13.86 meter lång, 7.22 meter bred och 4.13 meter hög. (100 x 2 = 200 m2)
Består av: Två våningar med 2 rum och 2 kammare 2 sidorum (skrubbar )och 1 kontor ovanpå, förstuga, kök , sal
och 2 kammare på botten och 4 kontor (skåp) Täckt med tegel, rödmålad
Avstånd till vattendamm 47.79 meter
Uppfört år är obekant
Mangårdsbyggnad 1: värd 1573 Riksdaler Banco = 161.966 SEK år 2009
Allt värt minst: 6964 Riksdaler Banco år 1838 vilket motsvarar cirka 717.190 SEK år 2009 mätt med
konsumentprisindex.
Hus 2. Byggnadens mått: 10.9 meter lång, 7.5 meter bred och 2.95 meter hög (81.75 m2)
Består av: 3 rum, kök, sal, kammare och skafferirum samt farstukvist. Täckt med halm och torv, rödfärgat.
Avstånd till vattendamm 65.2 meter
Uppfört år är obekant
Byggnad 2: värd 673 Riksdaler Banco = 72.006 SEK år 2009

Västergården 1841
Ägs av Nämndemannen Magnus Hollstensson
Mangårdsbyggnadens mått: 10.62 meter lång och 6.78 meter bred och 2.65 meter hög. (72 m2)
Består av: En våning med vind och gavelkammare. 3 rum på nb med förstuga och 4 kontor (fasta skåp) Täckt med
tegel, rödmålad.
Avstånd till vattenbrunn 60.18 meter
Uppfört år är obekant
Mangårdsbyggnaden värd 1034 Riksdaler Banco = 106.509 SEK År 2009
Allt värt minst: 3414 Riksdaler Banco år 1841 vilket motsvarar cirka 351.664 SEK år 2009 mätt med
konsumentprisindex.

Bredgården 1838
Ägs av Carl Daniel Danson
Mangårdsbyggnadens mått: 14.75 meter lång och 7.08 meter bred och 3.54 meter hög. (104,4 + 14,6 = 119 m2)

Består av: En våning med förstuga, kök, sal, ett större boningsrum och en tillbyggd kammare som är 4.13 meter lång
och 3.54 meter bred samt 2 vindskammare, Täckt med tegel, rödmålad.
Avstånd till vattendammar 31.86 meter
Uppfört år är obekant
Mangårdsbyggnaden värd 1415 RB = 145.724 SEK År 2009
Allt värt minst: 4707 Riksdaler Banco år 1838 vilket motsvarar cirka 484.752 SEK år 2009 mätt med
konsumentprisindex.

Östergården 1839
Ägs av Gästgivaren Jonas Svensson
Mangårdsbyggnadens mått: 11.5 meter lång och 7.8 meter bred och 5 meter hög. 89,7 x 2 = 179,4 m2
Består av: 2 våningar med vind, nb. 3 rum, förstuga, kök, sal, 1 kammare, 1 kontor, övre våningen: 3 rum, sal och 2
kammare och förstuga och 2 kontor. Täckt med tegel, rödfärgad
Avstånd till vattendammar 17.7 meter och 46 meter
Uppfört år 1834
Mangårdsbyggnaden värd 1991 Riksdaler Banco = 213.021 SEK År 2009
Allt värt minst: 3680 Riksdaler Banco år 1838 vilket motsvarar cirka 393.731 SEK år 2009 mätt med
konsumentprisindex.

Sammanfattning brandförsäkringar 1838-1841
Den värdefullaste mangårdsbyggnaden står Östergården för med ett värde på 1991 RB
Den största mangårdsbyggnaden sett till yta är Gästgivaregården med sina 100 m2 per plan.
Det sammanlagda totala värdet för alla byggnader står Gästgivaregården för med ett värde på 6964 RB

