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Lidt om familien Glad i Norge.
A f E. A. Thomle.

I Lampes Bergens Bispe- og Præstehistorie, II, s. 85, nævnes 
hr. Knud Christopherssøn Glad, der var født 16 mai 1595, 

i 1618 blev student fra Oslo skole og i 1622 sogneprest til Vik 
i Sogn, hvor han døde 28 oktober 1657. Han var gift med 
Karen Nilsdtr. Kolding, der døde 1628, «og havde med hende en 
datter Marthe, der siges gift med eftermanden i kaldet». Det sidste 
er imidlertid feilagtigt og i en note gjør derfor ogsaa genealogen 
Ch[arles] Djelgobe) opmærksom paa, «at det af andre kilder 
fremgaar, at Glad senere har været gift med Maren Berthelsdatter 
Mule og at det var denne, der som enke blev gift med efter
manden». A f 2det egteskab kjendes 3 af hr. Knud Glads børn, 
nemlig Berthel [Bartolus Canuti Lætus] student fra Bergens 
skole 7 juni 1656 [altsaa født c. 1636], Oluf [Olaus Canuti 
Lætus], student fra samme skole 19 juli 1673 [altsaa født c. 
1653] og datteren Anna Knudsdtr. Glad, der var gift med Thies 
Nagel. Ch. D. antager derhos, at han har havt en søn Anders 
Glad, hvis søn Knud blev student fra Trondhjems skole 1699.

I de af rektor E. A. Erichsen i «Personalh. Tidsskrift» 
[Kjbhn.], 4 r. II, s. 1 1 3 — 30 meddelte optegnelser af mag. Iver 
Erikssøn Leganger, der i 1657 blev hr. Knud Glads eftermand 
i Vik, heder det vistnok under 1659:. «Dominica Misericord. 
Domini seu 17 Aprilis sponsalia mea in Nomine Domini habui 
cum pie defuncti Domini Canuti Christopherj relicta filia  Maria 
Bartholi Mule.» Men i en note gjør meddeleren opmærksom 
paa, at «filia» her utvilsomt maa være en skrivfeil for «vidua». 
Thi at hr. Knud Glad, hvis hustru Karen Kolding døde 1628, 
atter blev gift, er sikkert nok, da hans børn Berthel, Oluf og 
Anna Glad maa have været fødte efter 1628, og at denne anden 
hustru overlevede ham fremgaar af en note i optegnelserne, hvor 
enken i kaldet nævnes. Berthel Glad blev, som nævnt, student 
i 1655 samtidigt med Torfæus, hvem han omgikkes i Kjøben- 
havn og i et brev til Torfæus kalder mag. Iver Erikssøn Le
ganger Berthel udtrykkelig for sin «stedsøn». At det ogsaa for
holder sig saaledes bestyrkes ligeledes derved, at mag. Iver den 
9 febr. 1662 lod thinglæse forrige foged Jørgen Pors’s obligation paa
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577 a dir., «som var hans [o: mag. Ivers] stifdatter Karen Knuds- 
dtr.s patrimonium», dat. 2 juni 1661. Da saaledes baade 
Berthel Knudssøn Glad og Karen Knudsdtr. [Glad] var mag. 
Ivers stifbøm, maa han utvilsomt have været gift med hr. 
Knud Glads enke og ikke med hans datter.

Hr. Knud Christopherssøn Glad blev, som allerede nævnt, 
i 16 18  student fra Oslo skole. Man tør heri vistnok med 
sikkerhed se et vidnesbyrd om, at han har været en prestesøn 
fra det søndentjeldske Norge. Det kan i sig selv heller ikke 
være mindste tvil om, at han var søn af sogneprest til Vaage 
i Gudbrandsdalen hr. Christopher Erikssøn [Glad] og saaledes 
født i Vaage 1595. Hr. Christopher Erikssøn nævnes to steder 
af biskop Bang i «Den norske Kirkes Gejstlighed i Reformations- 
aarhundredet», nemlig s. 130 og s. 134, uden at forfatteren dog 
har været opmærksom paa, at det er en og den samme mand. 
Han var nemlig i 1585 sogneprest til Øier, da han paa herre
dagen i Oslo 17 aug. s. a. fik kongens anpart af korntienden 
af dette prestegjeld. Den 14 aug. 1596 og 6 okt. 1598 kaldes 
han imidlertid sogneprest til Vaage, hvor han endnu levede i 
16 19  og hvor han vistnok havde været siden 1592, da han i 
1599 krævede landskyld af en af prestebolets jorder for 7 aar. 
At han har hørt til familien Glad fremgaar deraf, at han selv 
i et diplom af 24 sept. 15 9 7 1 underskriver sig: Læt. [o: Lætus, 
Glad\, og i et brev af 19 juni 1597 paa Harildstad i Kvikne 
kaldes han: «Hr. Christopher Erikssøn, semper Glad, Sogne
herre paa Woger», øiensynlig en skjæmtsom henspillen paa 
familienavnet. Hr. Christopher Erikssøn døde vistnok i 1619. 
Thi 8 sept. d. a. aflagde eftermanden, øiensynlig hans søn hr. 
Erik Christopherssøn ed som sogneprest i Vaage, hvor han i 
ethvert fald efterfulgte faderen, og hvor han i 1622 udtrykkelig 
kaldes sogneprest. I 1624 fik han [svogeren] hr. Christen Ber- 
thelssøn Mule til kapellan, og den 25 juni 1627 aflagde sidst
nævnte ed som sogneprest til Vaage, hvorfor svogeren for
modentligt allerede da er død, vistnok uden at være gift eller 
at have havt børn.

Foruden de førnævnte sønner, maa dog hr. Christopher 
Erikssøn i Vaage have havt mange flere børn. Blandt andet

1 Y. Dipi. Saml. i Norsk Rigsarkiv.
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havde han en søn Søren Christopherssøn Glad, der var borger i 
Bergen, og en datter Anna Christophersdtr. Glad, der var gift 
med den forannævnte sogneprest til Vaage, hr. Christen Mule. 
Thi i et skjøde af io okt. 16 34 1 overdrog borger i Bergen Søren 
Christopherssøn Glad «sin svoger» sogneprest til Vaage hr. 
Christen Mule, der tidligere paa sin afd. hustrus salig Anna 
Christophersdtr.s søns og arvings vegne eiede en del, resten 
af gaarden Hvaleby i Grans prestegjeld, som han og hans andre 
søskende, hvis part han havde tilkjøbt sig, havde arvet efter 
deres moder Aaste Torstensdtr. salig  hr. Christopher Erikssøns 
fordum sogneprest til Vaage. I skjødet oplyses det, at Hvaleby 
oprindelig havde tilhørt en bonde i Slidre, Knud Evindssøn paa 
Røien, der 28 aug. 16 15 havde pantsat gaarden til borger i 
Oslo Jens Holm. Denne overdrog pantet til Maren Torstens
dtr. sal. hr. Knud Pederssøns enke paa Gran, da hun efter 
mandens død ikke turde stole paa, at hun kunde forblive paa 
prestegaarden. Men da hun alligevel senere kom i egteskab 
med hr. Knuds eftermand i Gran, hr. M ichel Munch, overlod 
hun Hvaleby til sin svoger hr. Christopher Erikssøn, hvis enke 
Aaste Torstensdtr. i juni 1624 kjøbte gaarden af Knud Evinds
søn Røien paa moderen Gunvor Ulfsdtr.s vegne. Maren og 
Aaste Torstensdøtre har øjensynlig været døtre af hr. Knud 
Pederssøns formand i Gran hr. Torsten Sørenssøn Morsing, der 
tidligere havde været sogneprest til Ringebu, altsaa nabokaldet 
til Øier, hvor hr. Christopher Erikssøn samtidig var sogneprest.

Aaste Torstensdtr. døde som enke i Vaage 13 aug. 1630. 
Hendes smukt udhugne gravsten findes endnu ved hovedkirken 
i Vaage, rigtignok i en noget medtagen tilstand. Den har før 
ligget i selve kirken. Midt paa stenen er udhugget en kvindelig 
figur forestillende Patientia, i hjørnerne de 4 evangelister, og 
rundt om stenen løber følgende indskrift i majuskler:
[HER] H V ILER] E R L IG  OC G V D FRYC TIG  Q VINDE A A S T E  
T A A S T E N S  D A T T E R  | [SA LIG  | H.] C H RISTO FFES G LA D  
H V STR V  H V ILKEN  GVD | [K ]A LL E T  | 13 A V G  1630. GVD 
G IVE HENDE M ET A L L E  TRO EN S | BØRN | D ET EV IG E 
L IF  OC SA LIG IG H E T  (!). og i en medaljon nederst paa stenen: 
JE G  TRO R SYN D E | RN IS F O R L A D E L  | S E  LEG EM S OPST | 
A N D E L SE  OC | E F T  | ER  DØDEN D | E T  EV IG E LIF.

1 Y . Dipi. Saml. i Norsk Rigsarkiv.
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Anna Christophersdtr., der var gift med hr. M ichel Mule, 
skal ifølge aarsberetning for «Foreningen til Norske Fortids
mindesmærkers Bevaring» 1891 s. 152 være død i Vaage 1631 
og manden hr. Christen Mule allerede i 1616. Men at det sidste 
er urigtigt og alene beror paa en misforstaaelse af inskriptionen 
er øiensynligt og fremgaar allerede af, hvad der foran er oplyst. 
Hr. Christen Mule blev nemlig selv først student [fra Oslo skole] 
1 1  mai 1620, aflagde ed som kapellan i Vaage 1624 og som 
sogneprest der 25 juni 1627. Han levede ved konen Anna 
Christophersdtr.s død i 1631 og, som det fremgaar af skjødet 
paa Hvaleby, endnu i 1634. Han blev 2den gang gift med 
Else M ichelsdtr., der overlevede ham og senere blev gift med 
eftermanden i kaldet hr. Fredrik Nilssøn Glostrup, der aflagde 
ed som sogneprest til Vaage 1 aug. 1643. Med denne hustru, 
der døde 1659, havde Christen Mule 4 børn, en søn Michel, 
der i 1659 var udenlands, og 3 døtre Anne, Karen og Mar
grethe, og konen havde i sit egteskab med Glostrup en datter 
Anna, der blev gift med Glostrups eftermand i Vaage hr. Eggert 
Christianssøn StockJIeth. Hr. Christen Mule maa derfor sandsyn
ligvis have været sogneprest i Vaage til 1643. Svendsen siger 
vistnok, at han var her til 1640, men da eftermanden først af
lagde ed som sogneprest i 1643, er det neppe rigtigt. Det 
stemmer heller ikke med at skiftet efter hr. Christen Mule først 
er dateret 1644. Hr. Christen Mule og Anna Christophersdtr. 
Glad er begravne i Vaage kirke. Begges rigt udstyrede ligsten 
findes endnu ved Vaage kirke og har følgende indskrift i ma
juskler:
: H ER • H V ILER  • H E D ]ER LIG  ■ OC ■ V E L L E R D  ■ MAND • 
H • CH RISTEN • M VLE • SOG | NEP • T IL  • W OGE • SOM ■ | 
I • H ER R EN  • HENSOF • AN E 16 • M ET • SIN • K :
QVINDE • I E R L IG  • GVDF. A N N E • | C H R IST O FER S • D ■ SOM • 
GVD -S -K A L L E T  - 16 APR. 1631 • OC ■ f  D E |R IS -K -S  • BØRN • 
GVD • I G IV E ■ DEM • EN • G L A D E L IG  • O PST A N D ELSE • I • 

C H R I : IESV . a m e n .

Som det sees har ligstenen aabent rum til sogneprestens 
dødsdag og dødsaar, hvorfor det er klart, at han endnu levede, 
da stenen lagdes. Paa stenen er i midten udhugget et billede 
af ham og hans iste hustru samt deres børn. Manden og 
konen er afbildede paa hver sin side af den korsfæstede frelser.
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Bag manden er afbildet en søn og bag konen 2 pigebørn. 
Mellem korset og konen ligger 2 smaa børn i ligsvøb, formodentlig 
døtre. Der har saaledes vistnok ialt af dette egteskab været 5 børn, 
4 piger og i gut. Men ogsaa de to bag moderen afbildede 
døtre maa være døde før 1634, da skjødet paa Hvaleby be
stemt synes at tyde paa, at der dengang ikke levede mere end 
en eneste søn af dette egteskab. Om det omvendte firetal paa 
ligstenen skal betyde, at kun de to af fire døtre dengang var 
døde, er maaske uvist.

Hr. Christen Mules søn af iste egteskab Berthel Christenssøn 
Mule havde gaaet i mesterlektien i Bergens skole, men havde 
faaet slag og havde derfor forladt bogen. Han opholdt sig 13 
juli 1668 i huset hos «sin moster» Karen Christophersdtr. Glad 
afg. foged Simon Nilssøns i Solvorn. Hr. Mogens Skanke, 
sogneprest i Hafslo, vilde have denne «sin kones søstersøn» til 
klokker efter den afd. klokker der Peder Hansen, da han var 
«en temmelig Musikus og i Bogen nogenlunde funderet», og 
hvis han ikke kunde faa ham, vilde han have sin søn Anders 
Skanke. Men almuen androg 9 juli 1668 om, at den afdøde 
klokkers søn Jens Pederssøn maatte faa bestillingen, da Berthel 
Mule var bleven udlagt til barnefader og ikke havde renset sig 
for beskyldningen. Jens Pederssøn blev ogsaa 17 juli s. a. af 
biskopen beskikket til klokker. Efter hvad der saaledes er op
lyst, maa følgende have været hr. Christopher Erikssøns og 
Aaste Torstensdtr.s børn:

I. Hr. Erik Christopherssøn, vel den ældste af sønnerne, 
født ca. 1590. Han maa være bleven student før 16 1 1 ,  da han 
ei findes nævnt i Kjøbenhavns universitetsmatrikul. I 1619 blev 
han sogneprest til Vaage efter faderen, og døde her sandsyn
ligvis i 1627, rimeligvis ugift eller uden børn.

II. Søren Christopherssøn Glad. Han var borger til 
Bergen og maa være den Søren Christopherssøn, født sønden- 
ijelds, der i 1620 tog borgerskab der [Bergens borgerbog]. Han 
er saaledes født før 1595, sandsynligvis saaledes nr. 2 af søn
nerne. Han maa ligeledes være den Søren Christopherssøn Glad, 
der 20 april 1668 paa Ladvig thing i Ytre Sogn lod thinglæse 
en haandskrift og pantebrev til sin datter Christence Søffrens- 
dtr. Glad paa 107 rdl. 5 sk. med brugeligt pant i hans odels- 
gaard Østerbø 3 l/a pund smør landskyld, dat. 21 januar 1668.
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Han har da været en omtrent 75 aar gammel mand og maa 
vel kort efter være afgaaet ved døden, sandsynligvis i Ladvig, 
hvor han vel har boet paa sine gamle dage. I ethvert fald er 
det sikkert, at Søren Christopherssøn var gift med Karen Jons- 
dtr. Skanke, en datter af den bekjendte sogneprest til Indvigen 
i Nordijord mag. Jon Mogenssøn Skanke og Magdalena Anders- 
dtr. Foss. Med hende var han allerede gift i 1623, hvilket frem- 
gaar af en herredagsdom af 6 decbr. s. a. mellem fogden Jacob 
Anderssøn og Karen Jonsdtr., hvor det ogsaa oplyses, at Karen, 
da hun egtede Søren Christopherssøn, var enke efter salig Troels 
[T ru ls] Jenssen, formodentlig den Troels Jenssøn, der i 16 12  
tog borgerskab i Bergen. I sit iste egteskab havde Karen 
flere børn, og det er vel ogsaa utvivlsomt, at hun i sit egteskab 
med Søren Christopherssøn Glad er bleven moder til følgende:
a. i .H r . Troels Sørenssøn Glad  [Trugillus Severini Glad], der 25

mai 1646 blev student og saaledes maa være født ca. 1625 
og opkaldt efter moderens iste mand. Han var først i 8 
aar klokker i Evinvik og derefter i 10 aar kapellan hos 
hr. Størck Thomassøn, som han i mai 1664 fulgte i em
bedet som sogneprest til Evinvik. Han døde 1697 og var 
gift med Ingeborg Falck , der i 1701 var 75 aar gammel 
og saaledes var født ca. 1634, og som døde i Ladvig i 
aaret 1709. Med hende havde han 2 sønner.
a. 2. M ichel Troelssøn Glad, der i 1701 var 37 aar gammel

og hjemme paa Østerbø hos moderen. Han blev student 
i 1684 og døde ugift i Hammers prestegjeld 1728.

b. 2. Søren Troelssøn Glad, der 13 febr. 1704 blev foged i
Nordhordland og Voss, i hvilket embede han døde 
17 17  i Hammers prestegjeld efter at have været sus
penderet fra 1 709.

b. i. Hans Sørenssøn Glad [Johannes Severini Lætus], der 18
mai 1663 blev student fra Bergens skole og 24 mai 1664 
baccalaur. Han var vel opkaldt efter morfaderen Jon Skanke 
[Johannes Magni] og kan neppe være født før 1640. Der 
maa saaledes have været adskillige flere børn, som nu ikke 
kjendes, og man kan derfor vistnok uden betænkelighed 
antage, at ogsaa følgende maa være børn af Søren Chri
stopherssøn Glad, nemlig:

c. i. Christopher Sørenssøn Glad, «Indvaaner af Amsterdam udj
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Holland», efter hvem der i Trondhjems bys skifteprotokol 
findes en registrering af 13 juni 1683 til rigtighed for den 
«sal. Mands Efterleverske, Børn og Arvinger». Han havde 
en slegtning i Trondhjem ved navn Hans Glad, der muligens 
tør være hans førnævnte broder Hans. En Hans Glad 
levede endnu i 1692 som borger i Trondhjem og havde 
da kone og 3 børn. Muligens er det fra ham den Chri
stopher G lad  nedstammer, der døde 1745, og som i ethvert 
fald havde to børn, en søn Hans Christopherssøn Glad, 
der døde ugift samme aar som faderen, og en datter Bodil 
Christophersdtr. Glad, der var gift med borger og bager 
først i Trondhjem, senere i Christiania Ole Jørgenssøn Førde, 
en søn af Jørgen Anderssøn Førde og Marte Jørgensdtr. 
Glastrup. Om det var borgeren i Amsterdam den Chri
stopher Glad «af Trondhjem», der 22 febr. 1681 fik kgl. 
bevilling til uden trol. og lysning hjemme i huset at vies 
til Anna Nilsdtr., vides ikke.

d. i. Christence Sørensdtr. Glad, der i 1668 endnu var ugift hos 
faderen paa Østerbø, men som senere godt kan være bleven 
gift. Det er derfor vistnok ikke umuligt, at det er fra 
hende den slegt Glad nedstammer, der var bosat i Elve
rum, hvor Størck Christopherssøn G lad i 1698 blev gift, og 
hvor broderen Peder Christopherssøn G lad levede i 17 17 .* 1

III. Hr. Knud Christopherssøn Glad, født i Vaage 16 mai 
1595, sogneprest til Vik, hvor han døde 28 okt. 1657. Han 
var, som nævnt, gift 2 gange: 1) med Karen Nilsdtr. Kolding, 
f  21 febr. 1628. Med hende har han vist neppe havt børn. 
Og 2) med M aria Berthelsdtr. M ule, der overlevede manden 
og efter hans død 2den gang blev gift med eftermanden i kaldet 
mag. Iver Erikssøn Leganger. Maria Mule var en datter af lag
mand i Oplandene Bertel Mule og Sidsel Olufsdtr. Med denne 
hustru havde hr. Knud Glad mange børn, af hvilke følgende 
kjendes:
a. i. Berthel Knudssøn G lad  (Bartolus Canuti Lætus], der blev 

student fra Bergens skole 7 juni 1655. Han døde ubefordet.

1 Om denne slegt har oberst H. Munthe udarbeidet en haandskrevet stamtavle
i Rigsarkivet og derhos i «Østlandske Tid.», Elverum, skrevet en artikelrække 
med titelen «Militærfamilien Glad», hvoraf der ogsaa findes særtryk.
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O luf Knudssøn Glad  [Olaus Canuti Glad], der blev student 
fra Bergens skole 19 juli 1673. Han kan vel neppe være 
fader til den Christopher Olssøn Glad, der døde 1688 som 
foged paa Østraat, men muligens til Hans Olssøn Glad, 
der døde 17 10 som toldskriver i Bergen, og til den Rasmus 
Olssøn Glad, der var lensmand i Bjørnør. — Ogsaa en M ar
grethe Olsdtr. G lad blev begravet paa Stordøen 15 aug. 
1742, 82 aar 5 md. gi. [altsaa født ca. 1660]. Da hun 
kaldes «klokkerens kone» maa hun vel have været gift med 
klokker Nils Nilssøn Høybye, der blev begravet paa Stord
øen i i  juli 1744, 82 a. 6 md. 8 d. gi. Men hun kan ikke 
have været en datter af Oluf Knudssøn Glad, der heller 
ikke kan være den studiosus O luf Glad «af Bergens stift», 
der 16 aug. 1660 fik opreisning, fordi hans hustru nedkom 
for tidligt efter bryllupet.
Anna Knudsdtr. Glad, gift 26 okt. 1662 med Thies Arents- 
søn Nagel i Solvorn. Anna døde 1704. De havde mange børn. 
Sidsel Knudsdtr. G lad; hun blev i 1681 gift med sogne
prest til Sogndal hr. Peder Pederssøn Hanning, hvis 3 die 
hustru hun var. Lampe kjender hende ikke. Sidsel døde 
efter faa aars egteskab uden at efterlade sig børn.
Hans [?] Knudssøn Glad. I thingbogen for Indre Sogn 1696 
heder det: «læste Hans(f) Glads Kjøbebreff til Thies Nagel 
paa hvad han og hans Søskende Christine Glad og sal. 
Karen Glads Børn vare tilfalden efter Hr. Peder Pederssøns 
Hustru Sidsel Glad.» Hvorvidt der virkelig staar Hans 
Glad er maaske noget tvivlsomt. Men det maa som det 
synes læses saaledes. I saa fald maa det vistnok ogsaa 
antages, at man her har den senere borgermester i  Chri
stiania Hans Glad. Denne mand var først toldskriver, der
efter raadmand og blev 27 sept. 17 0 1 borgermester i Chri
stiania, hvor han døde 31 mai 1710 . Han blev assessor i 
overhofretten 14 febr. 1702. At borgermesterens fader har 
været en Knud Glad er nemlig overveiende sandsynligt. 
Hans Glad var gift 2 gange, og i sit første egteskab med 
Anna Maria Tønder, en datter af mag. Ole Tønder, havde 
han 4 børn, nemlig: 1) Maria Glad, f. 1687, 2) Ole Glad,
f. 1688, 3) Knud Glad, f. 1689 og 4) Peder Glad, f. 1698. 
A f disse børn er den ældste søn Ole øiensynlig opkaldt
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efter morfaderen mag. Ole Tønder og den 2den søn Knud der
for sandsynligvis efter farfaderen, der saaledes har havt navnet 
Knud. Den eneste datter Maria er vel ogsaa opkaldt efter far
moderen Maria Berthelsdtr. Mule; saaledes at alt synes at passe 
meget godt til, at han kan være hr. Knuds søn. Hans Glad 
maa være født sandsynligvis mellem 1640— 1650 aarene, saa
ledes at han ogsaa forsaavidt godt kan være en søn af hr. Knud 
til Vik. Han var som nævnt gift 2 gange: 1) 1686 med Anna 
M aria Tønder, født 1667, j- 1691, datter af sogneprest til Vor 
Frue kirke i Trondhjem mag. Ole Christopherssøn Tønder og 
Maren Jørgensdtr. Schjelderup, en sønnedatter af biskop Peder 
Schjelderup, efter hvem borgermesterens 4de barn i iste egte- 
skab vel har været opkaldt. 4 børn. 2) 7 marts 1693 [viet 
hjemme i huset uden trol. og lysning ifølge kgl. bevilling af 
24 febr. s. a.) paa Nedre Foss, dengang i Aker, med Maren 
Griiner, født i Christiania 28 mai 1672, •{• paa Nedre Foss 28 
aug. 1752, datter af myntmester Fredrik Griiner og Margrethe 
Fredriksdtr. Boyesen. A f dette egteskab kjendes 6 børn. Bør
nene var:
a. 2. M aria Glad, født 1687; gift i Christiania 7 febr. 1704 med

vice-lagmand og sorenskriver i Gudbrandsdalen Henrick 
Jacobssøn Schmidt, -j- 1719 , søn af sorenskriver i Nordre 
Gudbrandsdalen Jacob Knudssøn og Kirsten Bruun. I søn.

b. 2. Ole eller O hif Glad, født i Christiania 25 marts 1688, -j- som
sogneprest til Sigdal 15 marts 1742. Han skal først have 
været kornet, men blev derefter student og theologisk kan
didat. Var til 1722 kapellan hos slotspresten Anders Borch 
i Christiania og blev 17 juni s. a. sogneprest til Sigdal.

Gift 1) i Christiania 8 april 1721 med Ulrikke Augusta 
Schade, begr. 12 marts 1726 i Sigdal. 3 børn. 2) i Bamle 
14 febr. 1727 med Christine Rebekka Alstrup, født der 10 
marts 1707 og begr. 6 marts 1761 i Sigdal, datter af sogne
prest til Bamle Peder Alstrup og Anne Margrethe Griis. 
12 børn.
a. 3. Anna Henrikka Glad, født [i Christiania?) 1723, begr, 

13 aug. 1790 paa Kongsberg. Gift 1) i Sigdal i decbr. 
1741 med N ils Wendelbo, født i Fiskum paa Eker 11 
sept. 1 7 1 1 ,  f  paa Kongsberg 1747, søn af Christen 
Hanssøn Wendelbo og Karen Nilsdtr. Brandt. 2) paa
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Kongsberg 5 juni 175 1 med ober-bergkasserer Gert Chri
stian Schwingel.

b. 3. Hans Glad, født 1724, f  i Lom 22 mai 1783. Var først
sogneprest til Flesberg og blev 1782 sogneprest til Lom. 
Gift paa Bragernes 30 juni 1752 med Anne Margrethe 
Bache, døbt i Hurum 20 sept. 1725, datter af sogneprest 
Frants Bache og Bodil Margrethe Alstrup. 3 børn:
a. 4 .O le Glad, -j- i Vardal 30 mai 1798 som lieutenant.

Gift i Fet med Nikoline Arntine Holbye, døbt i Vardal 
26 juli 1774, *j* der 10 aug. 1796, datter af sogneprest 
til Vardal, senere til Fet Paul Christian Holbye og iste 
hustru Maren Arntine Rose. 3 børn. Hans, født i 
Vardal 20 april 1793, f  1 time gl., Anne M argrethe, 
døbt i Vardal 17 aug. 1794, f  ung, og Nikoline, født 
i Vardal 14 juli 1796, -f- 1 time gl.

b. 4. Ulrikka Glad, levede 1787 ugift.
c. 4. Bolette Olava Glad, født 1762, -j- 3 febr. 1845. Gift

med yens Bloch, født i Tinn 22 marts 1758, 7  i Odalen 
1 8 1 1 , begr. 28 novbr., søn af sogneprest til Lier Nils 
Brøndlund Bloch og Cathrine Wiibe. Han blev 16 
april 1790 resid. kapellan til Odalen. 1 søn.

c. 3. Ulrikke Augusta Glad, begr. 13 april 1726 i Sigdal 6 uger gl.
d. 3. Anne Margrethe G riis Glad, døbt i Sigdal fastelavnssøndag

1728, f  død der 1730, begr. 30 aug.
e. 3. Kristine Rebekka Glad, døbt i Bamle 16 marts 1729, -f- i

Sigdal 1761, begr. 30 marts. Ugift.
f. 3. Anne Margrethe Griis Glad, døbt i Sigdal 1 s. eft. tref.

1 7 3 1 , gift i Sigdal 17 april 1754 med kaptein, senere major 
Sigismund Ju liu s Rabe.

g. 3. Olava M aria Glad, døbt i Sigdal 27 april 1730, f  der 1788,
begr. 26 okt. Gift i Sigdal 8 aug. 1766 med lieutenant 
Fredrik  Otto Ferdinand v. Koss til Hougen i Sigdal, født 
paa Modum 9 aug. 1739, søn af oberst Johan Christopher 
v. Koss og Maren Dorothea Falck. Ingen børn.

h. 3 .P eder Alstrup Glad, døbt i Sigdal 22 april 1732, f  der i
1734, begr. 15 april.

i. 3. Nicolea Franck Glad, døbt i Sigdal 22 sept. 1733, gift i
Sigdal 19 juli 1762 med kammerraad Mathias H eiberg Bache, 
døbt i Hurum 23 april 1730, f  paa Gullaug i Lier, søn
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af sogneprest i Hurum Frantz Nilssøn Bache og Bodil 
Margrethe Alstrup.

k. 3 .M aren Griiner Glad, døbt i Sigdal i sept. >734, begr.
der 12 novbr. 1735.

l . 3. Arme M arie Glad, døbt i Sigdal 4 okt. 1735, begr. der
22 novbr. s. a.

ni. 3. Peder Glad, døbt i Sigdal 31 juli 1737.
n. 3. Peder Alstrup Glad, døbt i Sigdal 22 jan. 1739, begr.

29 mai s. a.
o . },. Petrea Alstrup Glad, døbt i Sigdal 25 marts 174 1, f

paa Strømsø 31 mai 1810. Gift i Sigdal 10 jan. 1766 
med lieutenant, senere major Paul Gerhard v. Koss til 
Skottegaard paa Eker, døbt paa Modum 1 juli 1736, 
•j* paa Strømsø 24 marts 1816, broder af lieutenant Fred
rik Otto Ferdinand v. Koss. 2 børn.

p. 3. O luf Glad, døbt i Sigdal 1 juli 1742.
c. 2. Knud Glad, født 1689. Var major i dansk tjeneste og var

gift med Agnete Hiftd, datter af en af Kjøbenhavns 32 
mænd Jonathan Hind. Ingen børn.

d. 2. Peder Glad, født 1690. Han nævnes ei i Fredrik Glads
testamente og er vistnok det «barn», der blev begr. 22 
decbr. 1696 i Aker.

e. 2. Fredrik Glad, født i Christiania 6 jan. 1694, f  paa Nedre
Foss 8 juli 1758. Ugift. Var etatsraad og assessor i over- 
hofretten.

f. 2. Anna M arie Glad, begr. i Christiania 4 juni 1722; gift i
Christiania 27 april 17 19  med kjøbmand Peder Erikssøn 
Grøn, født 1682, f  i Christiania 1737, begr. 22 marts. 2 børn.

g. 2. Margrethe Glad, født i Christiania 29 mai 1698, f  der 27
febr. 1760. Gift med løitnant Justus Gotthard Treschow, 
begr. i Christiania 5 okt. 1730, søn af admiralitetsraad 
Gerhard Treschow og Karen Lemmich. De havde 4 børn, 
af hvilke datteren M aria Treschow, født 1724, begr. i Chri
stiania 21 febr. 1779, den 6 decbr. 1758 egtede Anders Huus, 
døbt paa Bragernes 12 april 173 1 [søn af kjøbmand Nils 
Ellefsen og Anna Elisabeth Gram], og havde i dette egte- 
skab 2 sønner, af hvilke den ældste Fredrik Glad, født i 
Christiania 8 aug. 1760, f  paa Grefsen i Aker 11  sept. 1840, 
optog mormoderens familienavn Glad  som slegtsnavn. Han
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var storthingsmand for Akershus amt og fader til general
major og kommandant paa Akershus Christian Glad.

h. 2. Elisabeth Cathrine Glad, født i Christiania 16 sept. 1699,
f  paa Nedre Foss 28 febr. 1755. Ugift.

i. 2. Christian Glad, døbt 24 decbr. 1701 i Christiania, f  ung. 
k. 2. Abigael Sophie Glad, født i Christiania 1703, døbt 22

sept., -j* der i aug. 1718. Ugift.
f. i. Christine G lad; se foran.
g. i. Karen G lad; se foran. Om disse to døtre vides intet mere.
h. I. Aaste Glad, muligens en af de ældste børn, opkaldt efter

faderens moder Aaste Torstensdtr. Hun var gift 2 gange: 
med Anders Berntssøn N agel, begr. i Sogndal 23 sept. 1698, 
og med N ils Danchertssøn Hvidhoved.

Endelig havde hr. Knud Christopherssøn Glad en søn:
i. i. Christopher [Ktiudssøn] Glad, der var opkaldt efter far

faderen. Det er vel den Christopher Glad, der var død 
før 1705 efterladende sig en enke Maren Pedersdtr. Hier- 
mann, en datter af hospitalsforstander i Bergen Peder Nils
søn Hiermann og Sara Andersdtr. A t dette egtepar har 
havt børn er vistnok sandsynligt, og det kan vistnok ikke 
betviles, at den Peder Christopherssøn Glad, der i 1728 
blev resid. kapellan til Rødø og i 1743 sogneprest til Nesne, 
har været deres søn. Det siges vistnok [Erlandsens Trogisø 
Gejstlighed, s. 48], at han skal have været «søn af fattige 
borgerfolk i K jø b e n h a v n s . Men det er vist neppe 
rimeligt, at han i saa fald 20 juli 1705 skulde være bleven 
student fra B e rg e n s  skole. Det maa vist derfor ansees 
for sikkert, at faderen har været borger i Bergen og ikke i 
Kjøbenhavn. Om hans 3 børn og deres efterslegt findes 
oplysninger hos Erlandsen 1. c. og i Familien Benkestok af 
frk. W. Brandt, s. 15 1 og 160-66.

IV. Anna Christophersdtr. Glad, der døde i Vaage 16 
april 16 31. Hun blev ca. 1624 gift med hr. Chi'isten Mule, 
der døde som sogneprest i Vaage antagelig 1643. Han var 
broder af hr. Knud Christopherssøn Glads hustru og søn af 
lagmand i Oplandene Berthel Mule og Sidsel Olufsdtr., saaledes 
som forhen nævnt. Dette fremgaar med sikkerhed af en herre
dagsstævning, som foged over Gudbrandsdalen Jørgen Jørgens-
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søn udtog mod afg. Berthel Mule, forrige lagmand over Op
landene, hans efterleverske Sidsel Olufsdtr. samt efterskrevne 
hendes medarvinger: «hr. Evert Hiort paa Stange paa sin hustrus 
vegne, hr. Christen Mule, sogneprest til Vaage prestegjeld i 
Gudbrandsdalen, paa sine egne vegne, hr. Peder Christenssøn, 
sogneprest til Slidre prestegjeld, paa sin hustrus vegne, Hans 
Mule, Oluf Berthelssøn, tjenendes i Trondhjems len, samt alle 
andre bemelte afg. lagmands arvinger, deres formynder, som 
umyndig endnu kunde være, for en dom paa Hamar lagting 
Toketirsdag 1620». Naar hr. Knud Glads hustru Maria Berthelsdtr. 
Mule ikke nævnes i stævningen, er det øiensynlig, fordi hun 
dengang som ugift endnu var umyndig. Med denne hustru 
havde Christen Mule 5 børn. Efter Anna Christophersdtr.s død 
blev hr. Christen Mule 2den gang gift med Else Michelsdtr., 
der døde 1659 efter 2den gang at have været gift med hr. 
Christen Mules eftermand i Vaage hr. Fredrik Glostrup.

V. Kasen Christophersdtr. Glad; hun var gift medborger 
i Bergen Simon Nilssøn, der i 1654 havde testamenteret sit 
efterladte gods til kongen, som under 15 febr. 1654 overlod 
enken den tiende og tjerdinggave saavelsom de 300 rdl. af løs
øre, som de havde givet hverandre, og desuden tillod, at hun 
for sin livstid maatte nyde halvparten af det faste jordegods fri 
for odelsskat, som de havde, og som beløb sig til 4 løber 6 mark 
smør, i hud, 2V2 tønde og 1 mæle korn, medens resten ved 
kongebrev af 22 febr. s. a. skjænkedes Erik Krag til Bramminge, 
kgl. maj. sekretær. Hun levede endnu 1668 i Solvorn i Hafslo 
prestegjeld i Sogn. Simon Nilssøn var tidligere foged i Sogn 
og havde før været gift med hustru Ø llegaard Pedersdtr. til 
Kroken, der da var enke efter Jo n  Anderssen [Tornekrands] 
til Kroken og Peder Frost. Men han havde neppe børn med 
nogen af sine hustruer.

VI. Kirsten Christophersdtr. Glad, gift med sogneprest 
til Lyster hr. Mogens Skanke, «Svarte-Mons», der var en broder af 
Søren Glads hustru og en søn af mag. Jon Mogenssøn Skanke 
og Magdalena Andersdtr. Foss. Han blev student 28 sept. 1623 
og maa saaledes være født ca. 1603. Han døde i 1675. En 
søn Anders skal have været af dette egteskab.
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Omtrent samtidigt med hr. Christopher Erikssøn Glad op
træder der ogsaa andetsteds i Norge personer med familienavnet 
Glad. Saaledes nævnes allerede 23 juni 1553 en O luf Glad 
som foged paa Follo og i l  sept. 1561 fik skipper Hans Glad 
pas paa at reise til Norge for at hugge master. Fogden Oluf 
Glad maa vistnok være den Oluf Glad, der senere blev borgermester 
i Oslo, hvilket han var allerede 1578 sammen med Christen 
Mule, og i hvilken stilling han uden tvil var til sin død i aarene 
mellem 1593—95. Hvad faderen hed vides ikke. Hvis man 
turde antage, at dette havde været en E rik  Glad, vilde han 
vel have kunnet været en ældre broder af presten i Vaage. 
Men det er neppe sandsynligt. Man skulde snarere antage, at 
borgermester Oluf Glad har staaet i et nært familieforhold til 
den foran nævnte skipper Hans Glad. At der dog ogsaa kan 
have .været et slegtskabsforhold mellem borgermesteren i Oslo 
og sognepresten i Vaage er meget rimeligt.

Borgermester O luf G lad  var gift med M argrethe Pedersdtr. 
og havde med hende datteren Anna Glad, født i Oslo 28 marts 
1570, gift med den bekjendte biskop i Oslo mag. Jen s Nilssøn, 
hvis 2den hustru hun var, og sønnen Hans Glad, født paa 
Asdal i Nedenes 16 juli 1567. Han var først lagmand i Op
landene, men blev 16 10  lagmand i Bergen, hvor han døde 1630. 
Han blev gift i Trondhjem 1598 med Adelheid Hansdtr., en datter 
af biskop i Trondhjems stift mag. Hans Mogenssøn. Enken fik 
4 januar 1635 gaarden Mjelde i Haus mod odelsgods paa Op
landene. Med lagmanden Hans Glad havde hun vistnok mange 
børn, deriblandt datteren Ingeborg Hansdtr. Glad, født 16 mai 
1616, gift med sogneprest til Volden paa Søndmøre Mads 
Claussøn Skaaning, født i Skaane 12 mai 161 1 ,  -j- i Volden 29 
juli 1673. De havde 8 børn, hvoraf de 6 [3 sønner og 3 
døtre] overlevede forældrene, og af hvilke den ene søn Hans 
optog moderens familienavn Glad. Han blev student fra Bergens 
skole 14 mai 1664, var først kapellan hos faderen og senere 
sogneprest til Volden, hvor han døde 1689. Han havde flere 
børn, hvis descendents skal leve i Nordijord. Broderen Claudius 
Mathiæ Lcetus blev ogsaa student fra Bergens skole og en søster 
Ingeborg Birgitte G lad blev gift med eftermanden i Volden 
hr. Otto Finde.

Om lagmand Hans Glads øvrige børn haves ingen oplys
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ning. Men det kan vistnok ansees som sikkert, at han ogsaa 
har havt en søn O laf Glad, opkaldt efter farfaderen. Dette 
kan godt have været den Olaf Glad, der 3 juli 1629 blev kgl. 
skibslieutenaak og 8 okt. 1633 fra paaske 1632 fik bestalling som 
kaptein til skibs. Han døde 1643.

Sandsynligvis har lagmand Hans Glad ogsaa havt en søn 
Hans, der har været fader til hr. Povel Hanssøn Glad, der 13 
juni 1665 blev student ved Kjøbenhavns universitet fra Trond- 
hjems skole. Han døde som sogneprest til Eid i Nordfjord i 
1709, da enken Magdalena [Malene] Rasmusdtr. 18 okt. s. a. 
fik kgl. bevilling til at sidde i uskiftet bo og skifte ved sam- 
frænder. Med hende skal Povel Glad have havt 3 døtre, af 
hvilke den ene Malene Povelsdtr. G lad blev gift med den senere 
biskop i Kristianssands stift Christopher Nyrop. En søn Rasmus 
Povelssøn Glad  boede paa Eid og var gift med Abigael Linde, 
datter af major Gabriel Linde. Han var vel igjen fader til den 
Povel Rasmussøn Glad, der 1769 levede i Eid. En datter af 
hr. Povel Glad Karen Povelsdatter G lad fik S aug. 1713  kgl. 
bevilling til at være sin egen værge, ligesom vel ogsaa den 
Hans Glad, der i 1734 stod som præmierløit. ved Nordfjordske 
komp. af iste nat. Bergh. inf. reg. og som udtrykkelig siges 
født «1688 i Eids prestegjeld», maa have været hans søn Han 
var da gift og havde 8 børn. Det maa være den samme Jo 
hannes Gladenius Pauli filius, der i 1708 blev student fra Bergens 
skole og som da opgives at være 23 a. gi., og den Hans Povels
søn af Glad af Daviken, der 25 juni 1712 fik bevilling til at egte 
sit søskendbarn Anne Abrahamsdtr.

Paa vestlåndet og i det trondhjemske findes der forøvrigt 
forskjellige personer af navnet Glad i det 17de aarhundrede, som 
det ikke har været muligt at anvise nogen plads blandt de 
kjendte grene af slegten. Det er ogsaa muligt at enkelte af 
slegtens medlemmer kan have ført familienavnet Leth [Lætus] 
og ikke kaldt sig Glad. Herved bliver det vanskeligere med 
sikkerhed at afgjøre, hvilke personer der overhovedet have hørt 
til slegten. A t der tillige har eksisteret slegter af navnet Leth, 
der intet har med familien Glad at bestille, maa vistnok ansees 
aldeles sikkert.
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