Anno 1689: d: 12 Decemb: hafder vi underskrefne Jørgen Lauritsen Blytækker og Michel Nielsen af Glud
after begiering hos de welærværdige og hæderlige Mænd, Mag. Johan Hyphof, Sognepræst udi Mariager og
Hr. Niels Glud Sognepræst til Glud og Hiernøe Menigheder, derris overværelse været tilstedte at finne og
besigtige den Gaard, som Hans Nielsen Fynboe udi Glud nu paaboer, og fandtis den dog af bygningen
saaledes, som følger,
Paa Gaarden fandtis alleeneste ikkun tvende gamle huuse, en Stuehuus, og en lade‐huus med en stald, af
stuehuuset befandtis bryggerset fiire fag at være saa forfaldne og gamle, at det endlig med første maa paa
ny opbygges, saa fremt at det ikke af sig selv skulle falde ned, i det endnu opstaaende af samme Stuehuus
bestaaende af 8 fag fandtis intet loft eller skillerum og desforuden ikkun et lidet gamel vindue, med en
skorsten som halvparten fra øverst har nedfalden og har ellers alting ruineret og fordærfvet i samme huus,
uden nogen Kieldere og Kammere i alle maader det andet ??
ladehuuset af 10 fag og en liiden udhuus i den norder ende var Udi alle maader baad ude og inde saa
brøstfældig, at mindre det med det første paa alle steder blifver repareret da er og at befrygte at det og
inden en kort tiid skulle nedfalde, og udi saa maader befindes denne forskrefne gaard udi mange maader at
brøstfældig,
dette saaledis være; bekræfter vi her under med egne hænder, og ville det samme være gestandig paa
andre steder om fornøden giøres
Jørgen Lauridsen Blytækker, Egen Haand
Michel Nielsen, Egen Haand
Datum Glud Præstegaard
Die et Anno ut Supra
Til Vitterlighed da offver ? paa min Sl. Moder Elisabeth von Dortils Vegne J? Hyphof
Til Vitterlighed ocsaa NS Glud

Indlagt seddel:
Anno 1689 d 19 Augusti blev synet og besset Hans Nielsens Gaard i Glud og befundet udi Stedet:
En
Et Sengested
Et gl. Bord

