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Som dreng fik jeg et ur at lege med. Det var
et guldindfattet lommeur, som havde tilhørt
min bedstefar. Det var ejendommeligt idet
det ikke havde visere, i stedet var der på den
hvide flade to små vinduer, i det ene så man
timetallet, i det andet minuttallet. Tallene var
malet på bånd, troede jeg, og for hvert minut
og hver time rykkede det pågældende bånd en
plads frem. Det var altså hvad man nu kalder
et digitalur.
Under krigen var der mangel på guld (til
guldsmede, og tandlæger!), og min far anbefa
lede at sælge guldet mens prisen var god. Det
gjorde jeg, så kun selve værket var tilbage. Det

har jeg senere fortrudt, men på den anden side
er det jo værket der har interesse i dag.
De senere år har jeg ryddet ud og givet væk.
Uret blev tilbudt Danmarks tekniske Museum
i Helsingør, som gerne ville have det, men de
ville også vide noget om ejermanden. Museet
oplyser at uret blev fremstillet i Schweiz, og
kun i perioden 1885-89. Min bedstefar var på
besøg i Wien med sin kone og en datter ca.
1898, så det er vel ved denne lejlighed han har
købt det.
Uret er kort beskrevet i Årbog 2007, side 46
og 54, fra Danmarks tekniske Museum, som
også har stillet fotografier til rådighed.

Ølam 6ty en
Vi havde også en Stambog over familien, som
var smukt håndskrevet af en onkel. Min far
kaldte det for stamtavle, og når jeg fortalte om
det til de andre drenge syntes de, det var lidt
komisk, for de mente at det er hunde og heste
der har stamtavle (og adel!). På titelbladet står:
Stambog.
Den begynder med: Hans Christensen Gluud,
gift med Kirsten Hansdatter.
Navnene i Stambogen er gengivet i bilag 1,
med tilføjelser til 1955 (der er nogle skrivefejl
som ikke har kunnet rettes). For at holde rede
på de forskellige personer har jeg lavet et de
cimalsystem. Hans Christensens børn får tal
lene 1-7.1 næste generation får de tocifrede tal,
derefter trecifrede osv. således at man af det
første ciffer kan se hvilken linje det er, og af
antallet af cifre kan se hvilken generation det
er.
Da Stambogen er så udmærket har jeg gengi
vet en del sider af den. Jeg har ikke forsøgt at
videreføre den, med de forskellige grene. Jeg
ser i telefonbogen (for København) at der er en
hel del nu, der hedder Gluud med 2 u'er.
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Man kan også se på Internet om GLUUD. Jeg
har kun skrevet om dem jeg har kendt, og har
gengivet noget af det min far fortalte, ca. 1951.
Derfor er det mest om dem der stammer fra
Gustav (3) (1813-67), det er et dynasti af garve
re. Oplysninger om de enkelte kan ses i Gar
verlavets bog.

Omtalen er begrænset til fem gerationer,
dvs. at den slutter med min generation, som
er født mellem 1901 og 1921. Om den næste
generation er (som regel) kun anført navn og
årstal.
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Stamfaderen hed Hans, hans far hed Christen,
så det blev til Hans Christensen. Han var en
bondesøn som blev født 1775 i GLUD sogn,
som ligger på sydsiden af Horsens fjord.
I sognet er der en herregård, Jensgård, hvor
slægten hedder Glud. Der findes en bog om
dem: "Stamtavle over Familien Glud gennem
400 Aar" Udgivet af Kristian Glud Konradsen.
Sognepræst i Ebeltoft. Randers 1933. - Der er
ingen forbindelse mellem de to familier.
Personnavne skiftede dengang fra far til søn
(Jens Hansen - Hans Jensen). Derfor brugte
man at give soldater et navn efter sognet, der
for blev det til Hans Christensen Gluud. Men
hvorfor det blev til 2 u'er ved jeg ikke. Min bror
syntes det var meget upraktisk med de to u'er,
det blev skrevet som Giend og Glund, og han
ønskede at vi skulle tage navneforandring.
Navnet Glud er beskyttet, alligevel fik vi tilla
delse til at kalde os Glud. Der skulle bruges en
dåbsattest, og det viste sig at der i kirkebogen
stod Glud, så der var ikke grundlag for at afslå
det. Kirkebogsførerne i gamle dage var ikke
altid så nøjagtige.

Jeg har fra tid til anden forsøgt at drive slægt
studier, men når man ikke er inde i det bruger
man en masse tid, uden at få noget særligt re
sultat ud af det. Engang (1979) skrev jeg til en
kollega som var overbibliotekar i Viborg. Han
var meget interesseret i arkivarbejde, så han
var glad for at være i nærheden af Landsarki
vet for Nørrejylland. Han udførte undersøgel
ser for folk. Det var imponerende hvor meget
han kunne grave frem. Jeg fik flere sider fulde
af navne og årstal. Her anføres kun det første:
"Som du vil se, har slægtsgården i GLUD
været beboet af din forfader, Christen Knudsens, første kones slægt antagelig tilbage til ca.
1660 (og sikkert endnu længere tilbage), og af
Christen Knudsen og hans efterkommere fra
1765 til 1891! Oprindelig synes der at have væ
ret tale om en meget stor gård, hvis areal dog
er formindsket kraftigt af Christen Knudsens
svigersøn, Rasmus Jensen, og hans efterfølge
re. Men måske står gården endnu i Glud med
bygninger, der (delvis) kan føres tilbage til
Christen Knudsens tid, eller længere tilbage
endnu!
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Gården var jo oprindelig fæstegård un blevet "solgt" af sin oprindelige herre, ejeren
der PALSGÅRD, hvorfra LA (Landsarkivet) af Jensgård, til ejeren af Palsgård - det var jo i
mangler skifteprotokollen 1791-1833, hvorfor stavnsbåndets tid!"
der intet skifte findes efter Christen Knudsen.
Hele teksten i de to breve kan ses som Bilag
Christen Knudsen var jo for øvrigt ligefrem 8.

10

Kirkebog

Slud Sogn

1760 -

17S0

(Landsarkivet i Viborg)

Ao

1775

Dom Oculi

var Christen Knudsen af Glud, hans Barn Hans, født

21. Feb. og samme Dag hiemdøbt, i Kirken til sin Daabs
Confirmation og blev baaren af sin Koster Sodil Eansdatter,
tienende paa Jensgaard.

Fadderne vare:

Christen indersøn af Glud
Søren Kogensøn af Synderbye

Kikkel Rasmussen af Østrup

Lieds Thygeborgs Hustru af Glud

Knud Pedersens Datter Birg, af Synd.

Dominica Oculi = 3' søndag i fasten (Bauer, Calender)

Landsarkivet for Nørrejylland. Viborg.

GI ud og Hjarnø Kirkebog 1760 -1780.
C 428-4-fol. 185 A. (1969)

Hans Christensen var på session i 1797, før
1849 var det kun landbefolkningen der havde
værnepligt. Han blev udskrevet til den Kon
gelige Livgarde til Hest. Det var i Veile amt,
lægd nr. 93, løbenr. D 101. Der anføres: alder,
højde, tjenestetid. I Hærens Arkiv har jeg

kunnet følge ham i Hestgardens Stamrulle fra
1797 til 1809.
"Livgarden til Hest" var noget meget fint,
med hensyn til uniform o.l. Den blev nedlagt
efter krigen i 1864, for at spare penge.
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Vald. Møller

15

Vald. Møller

18 07.
Bog: Den kongelige Livgarde til Hest afC.C.v. Krogh (1886)

Tegning: Th. Bergh
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a in i
Stambogen begynder med at H.C.G. er Consumtionsbetjent i Maribo. Der er derfor et tom
rum mellem hans tid som soldat i København,
og hans tid i Maribo. En gang henvendte jeg
mig til en genealog for at finde ud af det. Han
fandt at H.C.G. efter militærtjenesten var nogle
år i København, hvor han arbejdede bl.a. som
tjener. Han blev gift, og de første børn er født
i København (se bilag 2).
Der er også et problem i forbindelse med
"Arier-attest". Efter nazismens sejr i Tyskland
skulle man dokumentere, at der ikke var jø
der i ens slægt. En sådan attest gengives her.
Bemærk forkortelsen: "ar. Abstammung". Er
det for at "sløre" det ubehagelige emne? Her
står, at udvandrerens mor var født Petersen,
og derfor spekulerede man i Tyskland på om
H.C.G. havde været gift to gange. Jeg spurgte
genealogen om dette, hans brev er gengivet
som Bilag 2.
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Børn: se oversigt i Bilag 1, person nummer 1-7
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S^Ta' r(6c<

Landsarkivet for Sjælland, Jagtvej .

Maribo Byfoged. Politiprotokol 1817 - 1825.

Stambogen omtaler ham som kon
sumptions-betjent. Når varer blev
indført i en købstad skulle der betales
afgift, i København kender man det
fra Acciseboden ved Christianshavn,
hvor Amagerbønderne skulle betale
for deres grøntsager. Det var en of
fentlig ansættelse, og jeg har været i
Rigsarkivet for at finde papirer om
det, således ansøgning om stillingen,
og svar på det. Se: Generaltoldkam
mer. Sjællandske Copiebog 1821. Side
87-88, No. 333.
Senere fik han tilladelse til at "er
nære sig af Reebslager Profession med
Hjælp af en Svend".
Desuden har jeg set på folketællings
lister fra Maribo, som var en ganske
lille by dengang. Oprindelig havde
man ikke gadenavne, man brugte ma
trikelnumre, hvad der gør søgning

Anno 1821 den 2.Juli mødte for Byfogden i Overværelse af
2 Vidner Jens Hansen og Jacob Jørgensen, Konsumtions Under

Betjent Hans Christensen Glud af Mariboe, født i Landsbyen
Glud i Jylland 46 Aar gammel, med Begjæring at vinde
Borgerskab heri Byen paa at ernære sig af Reebslager Profes

sionen, og da det Kongelige General Toldkammer og Conmerce
Collegium har ved Skrivelse til Stiftsamtet, som derfra
under 10. Martz d.A. er Byfogden communiseret, indvilget at

hen som Consumtions Betjent tillige maae drive bemeldte
Profession med Hjælp af en Svend, saa fandtes iøvrigt intet

mod denne hans Begjæring at erindre, men bemeldte Hans
Christensen Glud aflagde sin Borgereed og derpaa blev som

een denne Byes Borger antagen og indskrevet.
J Møller

til Fattige bet. 3 Mark
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besværlig. På Landsarkivet for Sjælland og
Lolland har jeg set på kirkebøger, fortegnelse
over dødsbo o.l.
Rebslagervirksomheden i Maribo har eksi
steret lige til vor tid. Den er nævnt i Kaj Munks
erindringer: "Foraaret så sagte kommer", 1945,
side 29: "Rebslager Gluud bor i Maribos smal
leste hus, har rebslagerbane ned til aaen".
Der var en stor artikel i avisen NY Dag fre
dag 7. januar 1966, 2. sektion, af Chr. Vemming. "Lollands sidste rebslager. Den 85-årige

Ludvig Glud i Maribo arbejder stadig ..." Det fortælles, at Gluuds rebslageri blev stiftet
af den 28-årige Christian Georg Gluud i 1836.
Kun otte år senere døde han, og broderen
Hendrich Gluud overtog virksomheden, og
giftede sig senere med broderens enke. Hend
rich døde i 1872, og hans kone fortsatte driften
indtil sønnen, Gustav Oscar Gluud, fik over
draget rebslageriet, som han ledede til midten
af 1930'erne, da sønnen, Ludvig Gluud, kom
til roret.
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Hans Christensens børn: (Se BILAG 1)
CHRISTIAN GEORG (1) (1808-1844).
Stambog side 2. Rebslagermester i Maribo.

HANS PETER FERDINAND (2)
(1810-1872). Udvandrede. Se sidste afsnit: Bremen.
Mærkeligt nok sætter Stambogen udvandre
ren som nr. 1. Jeg har rettet det til 2, ud fra
fødselsåret.
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GUSTAV
GUSTAV (3) (1813-1867). Stambog side 3.
Blev udlært som garver. Startede læderhan
del i Borgergade i 1842. Havde fem sønner,
hvoraf fire førte forretningen videre, mens
Georg (32) brød ud. Senere lavede Wilfred (31)
egen forretning i Dannebrogsgade. Axel (34)
videreførte den gamle forretning, som var
flyttet til St. Kongensgade, som "G. Gluuds
Sønner". Eduard (33) havde del i dette, samti
dig med at han havde sit garveri. Der findes et
foto af personalet. Firmaet ophørte i 1911, da
Frederik (341) "stak af til Amerika" (min fars
udtryk).
Krak: "Danmarks Ældste Forretninger". 1910,
side 54: "G. GLUUD's SØNNER. Læderhandlerfirma, er grundlagt 1842. Nuværende Inde
haver: Fru Thora E. F. Gluud. Adresse: Store
Kongensgade 32". - I næste udgave, 1915, er
dette udgået.
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Formodentlig Gustav, (1813-1867)
og hans hustru Ellen Margrethe
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Kjobenhavn den 21de Mai 1858. Herr Sadelmagermester RE1NSTRUP. Debet G. GLUUD, Garvermester og Læder-Handler
Borgergade Nr. 102. - (Rigsdaler Mark Skilling.)

"Personalet ved G. Gluuds Sønners Forretninger. Ny Carlsbergvei No. 14. St. Kongensgade No.32" (I midten: Cahnbley)
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Og svær gemytlig det var gamle Gluud saa vidt jeg mindes,
Og end Humøret uforfalsket hos hans Hustru findes.
Om end det er lidt smaat med Hørelsen, saa kan hun prægtig
Ta’e Del i Skjæmt og ogsaa komme med et Ord saa vægtig.
Og er her Nogen som er veltilfreds
Saa er det hende og hun er den bedste i vor Kreds.

Thi hun er Moder til de Sønner som nu Navnet bære,
Og som nu stræbe Alle efter det at gjøre Ære.
Som Alle er besjælet af om Moderen at hygge,
Mel.: Lott ist l o dl.

T Borgergade Femogtyve der Historien melder,

Der findes skal en rigtig god og komfortabel Kjælder;
To Ægtefolk, saa glad tilfreds, saa Sagnet os bebuder,
Tog Bolig her og < Byens Folk de solgte Læ'r og Huder;
De virked’ troligt, saa det havde Skik —
Og Navnet Gluud det overalt Respekt og Fremgang fik.

Ja det var let i gamle Dage, at ta’e Folk ved Næsen,
Nu er det meget sværere, de gjør et farligt Væsen:
Naar nu en Skoma’er Mandagmorgen gaar at kjøbe Læder,
Han aldrig mer paa Keglebanen med en Pot sig glæder;
Nej Handelen den gaar saa rædsomt I ør —
Gemylligheden den er ikke nær som den var før.

Det synes nu at være deres allerstørste Lykke.
-I: Og Børnebørnene de jo som En
I Bedstemoderen ser deres egen Øjesten. :|:

Naar vi i Dag til bred fuldt Maal nu tømmer ud Pokalen,
Og nu i pæne Ord for Jubilaren lyder Talen.
Saa vil vi ønske her, at Navnet Gluud det leve længe,
Og aldrig det maa mangle hverken Arbeid’ eller Penge,
:!: Men staa som et Exempel for sin Stand,
Og blive mer end hundred’ Aar. det ønsker hver en Mand. :[:
J. G.
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Mel.: Vift stolt pna Kodans Bølge.

illad at vi frembære

I Vor Hilsen i en Sang;

Vort Firma staar med Ære,
Og Navnet det har Klang.
Igennem Aar og Dage
Det fast og sikkert stod,
Kun sjældent hørtes Klage,

Hinanden man forstod.

I Marts i to og fyrre

Hr. Gluud tog fat saa smaat.
Det kunde blive større,

Det vidste han saa godt.

Han virkede med Hæder,
Frem hans Forretning gik;
I Huder og i Læder

Han mange Kunder fik.
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For Dygtighed og /Ere

I ians Sonner og hans Enke

Er godt vort Værk bekendt,

Da efter ham tog fat;

Medaillcr hjem at bære

Den Ros tør man dem skænke:

Er ej saa sjældent hændt,

Et Minde blev ham sat.

Og 'lakken derfor skyldes

Paa Carlsbergvej opførte

De trendc Brødre (Uuud,

Man nn et Garveri,

Og derfor skal de hyldes

Kun Godt om det man hørte

Før Glasset tømmes ud.

Og Fremgang er deri.

Endnu 1 Ir. Cahnbley skylde
Vi derfor først vil mindes

Vi en oprigtig lak;

Hans Enke, som der her

Ham bør vi ogsaa hylde,

I Aften blandt os tindes.

Derom er ingen Snak.

Jo elskes af Enhver.

Han virker flink og trolig,

Som god og trofast Moder

Sin Dont han passer her,

Hun sine Børn har kjær,

Er venlig, mild og rolig

Hun deler Savn og Goder

Jo overfor Enhver

Saa gerne med Enhver.
Til Slut vi Alle haabe
De Herrer Gluud vi bringe
En ’lak for svunden Tid,

l'il dem og Fruer klinge
En Hilsen mild og blid

I lumant og hjælpsomt rakte

Forretningen gaa frem,

Derpaa vi ville raabe

Et Hurra, et med Klem.

Derpaa vi Alle drikker;
At Firmaet bestaar,

Om muligt li’saa sikker

1 )e altid venligt Haand,
Om andre femti Aar.
Naar Nød og Sygdom lagde

Os i for haarde Baand.

Firmaet G. Gluud’s Sønner Længe Leve!
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"I Anledning af min 80 aarige Fødselsdag udbeder jeg mig Din ærede Nærværelse Onsdag 22 Februar 1893 Kl. 5 i Wivels
Locale til Middag. Med særdeles Agtelse E M Gluud. Til Leopold. S.u.”
Indbydelsen er formodentlig skrevet afen anden.

Leopold var 10 dr!
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GUSTAVS Børn (se Bilag 3):

Var på valsen i Sverige. Ville rejse gennem
Rusland, men måtte hjem da hans far blev

WILFRED (31)
(1843-1908). Stambog side 17.
Udlært garver.

sygStartede forretning i Dannebrogsgade,
læderhandel.
Wilfreds kone fik mange børn, men flere
døde som små.

17
5e 3ag 3.
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Wilfred og hans hustru

Bagest: Gustav. Fritz. - Derefter: Emma (1877). Gift Smith.

eller

Margrethe (1879). Gift med Jacob Gluud fra Maribo.

Emma og hendes mand

Forrest: Ellen (1872). Gift Rasmussen.

Wilfred. (Wilfreds hustru Emma var død 1889)
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Gustav (311)

Fritz (314)

(1869-1933). Styrmandseksamen 1896. Skibs
fører, sejlede på Kongofloden, i belgisk tjene
ste, fra 1904, vist efter påvirkning fra Richard
Gluud (73) (1857-1905). Kom tilbage til Køben
havn, havde sukkersyge, fik et ben amputeret.
Jeg har set ham da vi boede i Smallegade. Se
bilag 9.

(1873-1955). Stambog side 40.1 garverlære i Løg
stør. Faderen ville ikke have ham i lære på Ny
Carlsbergvej, det var for fabriksmæssigt, der
var over 30 arbejdere. Men han kom tilbage og
gjorde svendestykke der sammen med Frantz
(331) efterår 1893. I 1896 "på valsen". Engang
inviterede vi ham hertil og jeg spurgte om

Gustav (1869-1933) var gift med Emma Brix (1872-1916).
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hans vandreår. Det var imponerende hvor me
get han kunne huske, fx af stednavne, da var
han hen ad 80. Man fik indtryk af arbejdsfor
holdene. Jeg skrev stikord, og mange år senere
skrev jeg det på maskine, og oversatte til tysk
til min slægtning i Bremen, som er så interes
seret i sin danske familie. (Se bilag 4).

Fritz kom hjem i maj 1899. Begyndte så i fa
derens forretning i Dannebrogsgade nr. 2, se
nere flyttet til nr. 6.
Siden har der været forbindelse mellem Kø
benhavn og Bremen, navnlig ved Frida, som
ofte rejste derned.

Fritz som soldat

Fritz og hustru

35

Fritz var aktiv i "Berejste Håndværkere" (se
Bilag 5). Som barn var jeg til julefest i denne
forening, hvor onkel Fritz var leder.
Han havde en meget smuk håndskrift, se
Stambogen her, og min bog om Karlslunde
Strand, side 27. Og han lavede mange penne
tegninger.
Frida (314.1)
(1901-94). Gift med Emil Meyer (1894-1953),
som var søn af garvermester Martin Meyer i
gaden Åbenrå, som havde "det sidste garveri
indenfor voldene". Da han døde arvede de to
sønner en masse penge. Emil satte sine i noget
nyt: selvspillende klaverer, hvor et bånd med
huller sørgede for musikken. Men i 1920'erne
kom grammofon og radio frem, og så måtte
forretningen lukke. Emil syede handsker, og
Frida malede porcelæn, havde et værksted i
nærheden, i "Hestestalden".
Under krigen måtte begge brødre rejse til
Sverige. Den sidste krigsvinter skete det uhyg
gelige, at Carls kone blev myrdet af en gruppe
unge mennesker. Nogen mente, hun var stik
ker, men det var helt ubegrundet. Efter krigen
var der en stor retssag, og flere blev dømt. Om
talt i Ekstrabladet 5. Marts 1946, nævningesag.
- Berlingske Aftenavis, 4. Oktober 1958, stor

artikel, fingerede navne, på grundlag af bog af
Wilfred Christensen: Jeg anklagede (1958).

Frida maler, i sit værksted, "Hestestalden", Forlidbningsholms Alle. 1954
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Zaclias forretning. Dannebrogsgade 6. 1955.

Zacha (314.2)
(1903-1966). Forretningen blev videreført af
Zacha. Men i 1950'erne gik det tilbage, da nye
materialer kom frem, så den måtte lukke. Gift
med Gerda Helmer.
Børn: Per (1938). Wilfred (1947), har hjemme
side: gluud.net
Navneskilt. 1955, kort før lukning. Hermed forsvandt den
sidste forretning i København med navnet Gluud.
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GEORG THORVALD (32)
(1845-1893). Mens de fire brødre førte forret
ningen i Borgergade videre, brød Georg ud.
Havde en stor forretning i nærheden, men
ødslede det væk. Udvandrede til Australien,
var forskelligt, vist også bissekræmmer, og
detailhandler. Kom senere til Chicago, havde
forretning der i 4-5 år. Kom tilbage til Dan
mark ca. 1890, var forvalter på Eduards gar
veri til han døde. Gift to gange, ingen børn.
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EDUARD AUGUST (33)

(1847-1918). Stambog side 19. Blev udlært som
garver i Helsingør.
Gik "på valsen" i 1869, se Sange til Sølvbryl
lup. Var i Tyskland, Frankrig, Østrig, hvor han
mødte sin kone. Hendes far var fra Bøhmen
(Tjekkiet).
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Sang i Anledning af Edward A. Gluuds Confirmation, den

29de September 1861.
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tilt trebie (Sang her i ben lime ©flic
Si famtct er i famine Dienieb;
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jyi after tjcr i Dag faa mangen ©femme
©tabfecjtcb’ Jtjerligt)eben3 fromme Sub;
Dg blanbt bcm er ber ccn Bi ei nil glemnic
Seb bette Sorb, bet er nor Eduard (fluud.

6t SloorSorb oi oil til Dig Ijenocnbc:
Du albrig glemnic oil bet ftorftc Sub.
$oab ©fjeebnen cnb i Scrbcn Dig oil (cube,
Du oner Siting clffe oil bin (Sub!
Da beer Du i bit $jerte SioicnS Suter,
©om troftig Du i fyarcit fafier ub,
Dg fclo oni Dobcn paa bin Dor cnb banfer.
Da frygter ei, tl)i bet gaacr ei itu!

Du fjcnbct not Ijoem falbeS ffal bin Secftc?
(Si cue Sragt (far Set til bette Saon;
Sei! tibt i SrmobS Sraac bet ct ben bcbfic.
Den fiffrefte, ben rette Safte« ^aou.
(5IJI bette ©teb; bet nevfte Sub befale:
Dmjlut Gnaver meb famine 5tjcrligl)cb,
Da ffal ben jtorfte itjcrligycb betale
(Snljocr bin Daab, etljocrt af bine $jeb.

Saar bi?fe toenbe ^oocbbub Du følge,
Da fan Du frcibig oanbre Serbcii frem;
■poab enten Du omtumle« ffal paa Solgc,
©Her paa Sanb Du fogc vil ct ^jcm,
ftor overalt Du fan fremtrylle fiyffe;
$f)i hjertet felo bti’er fil ct Srylleoæfb.
Dg §oor Du cnb i Serben boc og bygge
lilfrebobcb fole ffal til filbigft Qoerlb!
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Lærecontract mellem Garvermester Mich. Rohde og Lærling Eduard Gluud.
Helsingør 15 Juli 1862.
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Garversvend Edward August Gluud kom I lære hos mig d. 1. April 1862, aflagde d. 22

October 1866 sin svendeprøve og har siden den tid arbeidet hos mig som Svend.
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"Eduard A Gluud ca. Aar 1865, i Læretiden". (L.G.)

"Eduard A Gluud fotograferet i Wien, på Valsen. Kom hjem

og aftjente sin Værnepligt ca. 1868-69”. (L.G.)
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"Onkel Eduard (Faders Broder) Ny Carlsbergvej"

Ved billede i album hos Jørgen Gluud.
Fader = Henrik Leopold (35)

Hjemme i 1872 etablerede han sig som garver
mester i Overgaden på Christianshavn. Flytte
de senere til Blegdamsvejen, mellem Sølvgade
og St. Hansgade. Var der til 1880, flyttede så til
Ny Carlsbergvej, som den gang var uden for
byen. Man ville ikke længere have garverier
inde i byen, på grund af lugten fra de stoffer,
der blev brugt til garvningen.
Moderen og den ugifte datter Sørine var næ
sten altid i køkkenet. Fru G. lærte ikke rigtigt
dansk, hun sagde "Kochenet". Hun lavede god
mad, og familien spiste godt når der var mid
dag for børn og svigerbørn. Engang da der var
en dame til hjælp ved serveringen sagde hun
(til min mor), at hun var vant til at der blev ser
veret to gange, men her blev der serveret tre
gange! Det store nummer var: "Forloren skild
padde". Forberedelserne begyndte flere dage
i forvejen. De gik på Fisketorvet for at købe
gedde, der skulle bruges til fiskebollerne.
Eduard blev oldermand i Garverlavet, se
Garverlavets Bog.
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"Formodentlig fotograferet kort efter bryllup". Gift 22/12
1872

Johanne
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Mel.

Grundtvigs Bryllupspsalme.

Det er saa yndigt at folges ad

Ved

Hr. Eduard Gluud’s
Og

Frøken Johanne Stosz’s

BRYLLUP
den 20. December 1872.

For To, som gjerne vil sammen være,
Forsi da man bliver ret hjerteglad
Naar samles man skal med sinlljerlenskjære.
Ja det er Gammen,
Ved Arnellammcn,
Al leve sammen
l Kjærligbcd.
Her see vi To, som hinanden fandt
Og gjerne vilde tilsammen være,
Og Gud deres Hjerter tilsammen bandt,
Saa de blev hinanden saa inderlig kjære:
Gid Held og Lykke
Hos dem maa bygge,
Og Hjemmet smykke
I Kjærligbcd.
Fra fremmed Land hertil Druden kom,
Thi hende Kjærligbcd drog fra Hjemmel;
Nu Brudgommen kjærligl vil frede om,
At ei hos os hun sig foler fremmed.
Hun snart vil lære,
Iler med sin Kjære
Er godt at være
l Kjærligbcd.

« . C^27>K**** -
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Mel. Vi Somænd gjor ei mange Ord.

Herr EDUARD drog til fremmed Land

Fra Slægt og Venner kjære;
Iler hjemme i hans Fædreland
Var Intet meer al lære,
Og han som elsked hoit sin Kunst,
Af Und at lave Læder,
Han tænkte, det er ei omsonst
At lære Andres Sæder.
Til Frankrig derfor først han drog,
Thi Fransk var dengang Mode,
Og i Paris han ned sig slog,
Der hoit i Kunst de stodc; —
At skjule den for ham de see,
(Thi de er saa poleerte),
Men han var meer poleert end de,
Han Kunsten fra dem lærte.
Saa drog han gjennem Schweitzerland
Og Tydsklands skjønne Egne,
Sin Kunst alt meer udvikled han,
Han segles allevegne;
Tilsidst til Wien han naaedc hen —
See! der var nok at lære,
Og der blev da den Ungersvend,
Thi der var godt al være.

Og mens sin Kunst lian dyrked’ tro.
Og sig Erfaring henled’,
Herhjemme var der stor Uro,
Forgjævcs vi ham venled’!

Dog kom han hjem, hvad os var kjært,
Hans Virksomhed bebuder,
VVie in das Fremde han har lært
At garve Skind og Huder.

Ham fulgte hid til Hjemmet her,
Fra Keiser Josephs Lande,
En lille Ven, som var ham kjær,
Og det var hans Johanne.
Idag vi dem for Altret saae,
Forenede de bleve.
Gid Eduard og Johanne maae
Med Glæde længe leve.
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Magistraten i Kidbenhavn gjor vitterligt,
at Aar 1872 den 3 October har Edvard

August Glud (!),født i Kjobenhavn d.
24 April 1847, vundet Borgerskab heri

Staden som Garver.
Til bekræftelse under vedkommende

Borgermesters Haand og Stadens Segl.
Kjendelse til Stadens Kasse 100 Rdl.
Gave til Raadstuens Fattigbøsse

3 Rdl.
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Aar 1891 vandt fornævnte Edvard August

Gluud i Forbindelse med sit Borgerskab som
Garver tillige borgerskab som Skomager
heri Staden.
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Garveriet. Foto: Scltillein
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Garveriets arbejdere. I midten: Cahnbley (også pd de andre billeder, og nævnt i to sange). I fotografiets barndom tog fotogra

ferne rundt til arbejdspladser, hvor de fotograferede arbejderne, med deres værktøj og andet, her: kohorn.
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"Eduard Glutids Garveri 4/4 1896". I midten: Eduard, med Frantz.

Yderst til højre, siddende: Fritz. Barest, øverst: Leopold.
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I midten, "under uret" (mørk jakke): Johan Olsen (barndomsven af Leopold).

Yderst til højre: Leopold. Ved siden af: Cahnbley
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mi/i en-; ^c/((-ar(/<i børn

Inna?, Johanne, Leopold, Frantz, Anna, Eduard, Sørine? År 1887
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"Eduard A. Gluuds børn, fotograferet lige før forældrenes Sølvbryllup december 1897" (L.G.)
Ingeborg, Anna, Frantz, Leopold, Sørine, Irma
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Omkring 1900 blev det moderne at leje sig ind pd landet for sommeren, se min bog om Karlslunde Strand, side 30. Her er familien ved Tibberup, nær Espergærde.
Til venstre: Ingeborg. Hunden Tyrk, som var højt elsket. Til højre: Anna. Leopold. Frantz ses ikke
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Sørine, Frantz, Irma, Anna

Irma, Sørine ca. 1902
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Frantz (331) (1873-1920). Stambog side 41.
Blev udlært som garver. Var i perioder hos sin
far. Rejste til Freiberg i Sachsen, berømt gar
verskole. Senere rejste for firmaer, boede i Sve
rige og Tyskland.
Der er et billede af en tyk skaldet mand der
sidder blandt børn. Man tror det er faderen.
Men teksten lyder: børnene fotograferet i an
ledning af forældrenes sølvbryllup. Så han er
24 år her!
Min mor fortalte, at når de fik smeltet smør
til middagsmaden, og der var noget tilovers,
så satte Frantz sovsekanden for munden, og
tømte den!
Han ses på billedet af personalet, 1896, ved
siden af faderen. Ellers ses han ikke, på bil
leder af selskaber.

Frantz, ca. 1899
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Anna (332) (1875-1934). Stambog side 52.
Gift med Axel Pedersen, Snedkermester.
Han havde forbindelse til møbelfirma i Lille
rød (Fritz Hansen). Børn:
Ole (332.2) (1905-1994). Cand. jur. 1931. Var de
første år i Vestjylland. Det var under den store
landbrugskrise, da der var mange tvangsauk
tioner. Senere kom han til Københavns Kre
ditforening på Gammel Torv, hvor han blev
kontorchef. Juridisk Stat 1946. Gift 1952 med
Aase Bodenhoff (1913-1998).
Hans Jørgen (332.3) (1911-1999). Blev student,
derefter kontormand. Familien havde oprinde
lig et stort sommerhus i Dragør, ved Sydstran
den. De boede på Christianshavn. Senere hav
de de et sommerhus i Øresunds Alle, som blev
til helårshus. Forældrene døde tidligt, og Hans
Jørgen boede her resten af sin tid, og forbedre
de huset. Han udførte mange slags håndværk,
til og med glasmosaik til vinduer.

Anna, ca. 1890

52

lp.

5<?

ffizei^est'a.,
erifi avn.
/tyr

■•••

gift

tncd

terperi
!■: 4^5$Gyst

c/~dctn$

26

ty O S
ty//

62

Ingeborg (1888) Anna (1875)

63

"Den første skoledag." Hans Jørgen Pedersen. Ca. 1.9.1917
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Sørine (333) (1877-1964). Ugift. Boede på Ny
Carlsbergvej så længe det varede. Derefter
sammen med sin mor i Garvelavets Stiftelse,
som var bygget på Solsortevej, området Fugle
bakken, på Frederiksberg. Efter moderens død
kom hun til Dragør, hvor hun passede hus for
Hans Jørgen, lavede god mad. Som børn var
vi optaget af en ret der hed "Klumpesuppe",
det var en blanding med æg der blev hældt i
suppen, så det antog mærkelige former. Det
har vel været en østrigsk ret.
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Irma (334) (1878-1930). Stambog side 53. Gift
med Ferdinand Hoyer (1868-1930) som var
tømrermester. Desværre døde begge foræl
drene tidligt, vist af gulsot. Børn:
Karen (334.1) (1913-1979) kunne ikke klare
sig i skolen, så hun kom til Erlangs Fredehjem,
som er omtalt i min bog: Sønderport, side 274.
Rigmor (334.2) (1914-1997). Blev gift ca. 1935
med Ernst Nilsson, som oprindeligt studerede
jura. Efter krigen fik han arbejde hos Amerika
nerne i Tyskland, som revisor. Senere flyttede
han til USA, var ansat i militæret, og rejste me
get rundt til deres afdelinger, for at revidere.
Han boede i Redwood City ved San Francisco,
hvor jeg har besøgt ham. Han var da gift med
Connie, som var fra Østen.
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Rigmor blev 1948 gift med Kjeld Espensen (1922-1975). Børn: Vibeke (1949). Susanne
(1951).

Irmas tredje barn var Hans Christian (334.3)
(1916-1971).
Han blev tidligt forældreløs, og boede nogle
år hos en onkel og tante på sin fædrene side.
Det var i nærheden af os, da vi boede i Smallegade. Han var i malerlære, og kom derefter
til at bo i lærlingehjemmet i Rantzausgade, det
var barske forhold. I sommeren 1937 traf jeg
ham hos familien i Dragør. Han var soldat, og
bandede over hvor slemt det var.
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Rigmor, Irma, Karen, Hans Christian.

Foto: Schülein
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I lang tid derefter hørte vi intet om ham. Så
kom der brev fra Marseille, han og en kam
merat havde meldt sig til Fremmedlegionen!
og det var for fem år. Forholdene var rolige,
der var ikke kampe med de indfødte, han var
bl.a. på vejarbejde. Men netop som kontrakten
skulle udløbe kom Verdenskrigen til Nord
afrika, efteråret 1942. Det var Montgomery
overfor Rommel. Der var italienske tropper på
tysk side, og de franske soldater sluttede sig
til de Gaulle. Efter nogen tid blev han taget til
fange og sendt til Italien. Her havde han det
ikke godt, og han var rasende på Italienerne.
I sommeren 1945 kom han tilbage til Køben
havn. Han forsøgte sig med forskelligt, således
rejsebureau hos Cook, senere hos K.D.A.K, og
han drev rejsebureauet Imperial nogle år, men
så måtte det lukke.
Han blev gift med Lis Jørgensen (1917-1993).
Børn: Bent (1950-1982). Marie Louise (1954).

Hans Christian Hoyer. Tilbage fra Fremmedlegion og krigs
fangenskab. Sommeren 1945. Foto: Hans Jørgen Pedersen
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Leopold (335) (1883-1968). Stambog side 42.
Han kom ikke i garverlære, men blev student
fra kursus, lærte latin, og tog Filosofikum, som
dengang berettigede til titlen cand. phil. Han
begyndte at læse på Polyteknisk Læreanstalt
1904-07, til Elektroingeniør, som var noget
nyt, men han fuldførte ikke studiet. Han var
studenterroer, var med på en rejse til Finland,
som dengang hørte under Rusland. Han rejste
til USA, som mange gjorde inden første Ver
denskrig. Han arbejdede forskellige steder, og
lærte om nye metoder i industrien. Efter det
store krak i vinteren 1907-08 rejste han hjem
og begyndte hos sin far.
Han arbejdede på at modernisere driften,
men det førte til konflikt med faderen, som
var af den gamle håndværker type. Tingene
skulle tage deres tid, men min far ville sætte
tempoet op, øge produktionen, og dermed tje
ne mere. Det lykkedes også, navnlig da krigen
kom, og Danmark var neutralt. Men faderen
ville betale skat af det hele, det var de også
uenige om. Han var prokurist i firmaet, og

"Fotograferet 27. Sept. 1954 af Arne. Skitsen af Eduard A.
Gluud er udført af Ingeborg da E. A. G. var 69 Aar. L.F.G.
var da billedet blev taget 71 V2. LFG". - Han var stolt af at

han var blevet ældre end sin far. AG
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efter faderens død i 1918 overtog han det, og
drev det til det standsede i 1925.
Under krigen rejste han til Norge med en
kammerat for at stå på ski, i Geilo. Her traf
han Julie Bassøe fra Oslo, de blev gift i Oslo i
1916. Han byggede to sommerhuse, det er om
talt i min bog om Karlslunde Strand.
Når jeg ser tilbage på dette ser jeg en betyde
lig forskel i de to familier. Min fars familie var
håndværkere. De spiste meget. De var musi
kalske. Nogle var lidt koleriske. Min mors fa
milie var embedsmænd, mange præster, nogle
lærere. De var "tørre", komplet umusikalske,
men havde en god hukommelse. En ting havde
mine forældre tilfælles: Trangen til friluftsliv.

Børn:
Erik (335.1) (1917-2005). Uddannet som arki
tekt, afgang fra Akademiet. Gift med Else Kal
ievig, af Bassøe slægten (se Bassøebogen, side
156-57 og 234). De udvandrede til Sverige, blev
svenske statsborgere. Erik sluttede som stads
arkitekt i Härnösand.
Børn, som alle bor i Sverige og har efternav
net Glud: Ebbe, 1950. Axel, 1953. Olof, 1956.
Ulla, 1962.
Arne (335.3) (1921). Ansat i Københavns
kommune. Statens Biblioteksskole 1945. Cand.
phil. i filosofi 2001. Basssøebogen side 157-58,
portræt. Bibliotekarstand. Internet: bibliotek,
dk og arneglud.dk
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Ingeborg (336) (1888-1966). Stambog side 53.
Hun uddannede sig med klaverspil, og med
at male. Gift med Ancha Schiilein, som var
ansat i DSB og blev trafikkontrollør på Valby
station. 1 1938 forsvandt han, og Ingeborg hå
bede på at han dukkede op. Men efter et halvt
år blev han fundet i en sø i Nordsjælland.
De var interesseret i fotografering, og både
min bror og jeg fik til konfirmationen et "Boxapparat". Derfor har jeg billeder tilbage fra
1935. De havde en have ved Valby Station, på
DSB's grund. Men senere blev det inddraget til
S-togs anlæg.

Ingeborg ved Staffeliet
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Siddende forrest th.:

Anclia Schülern
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Mel.: Paa Soen, naar den skummer vred.

Jvled Jubel, Folk, Fiolen stem!
— Her er ej Grund til Klage,
Husk paa, at just i Dag for fem
Og tyve Aar tilbage,
En Sejler, „Haabet", Kaptajn Gluud,
Med kostbar Ladning inde,
Vel tømret, stak i Søen ud,

En sikker Havn at finde.

Og mens Forretningen gik frem,
Og aldrig stod til Skamme,
Et hyggeligt og sorgløst Hjem,
De laved’ med det samme;
Og Venner ind ad Døren gik,
Som højlydt Fruen skatter,
Og en og anden jevnligt fik
En „66“ med Fatter.

Ej noget „halvt" de gjorde, men
Alt maa dog ta’es med Maade,
Og mens de drog ad Vejen hen,
„Dusinet halvt" de naaede.
Kronprinsen Frantz blev godt i Stand,
Han traadte Fa’er i Sporet,
Og blev en dygtig Haandværksmand,

Ja, derfor har han Ordet.

1 Staden hist ved Donaus Bred
Han gik i Garver-Skole,
Og der han havde Lykke med
En vakker Brud at hole.
Til Kjøbenhavn han drog paany,
Hun fulgte siden efter,
Og i de skønne Skoves Ly,
Hun gik og samled' Kræfter.

Og Anna mørke Øjne fik
— Vogt Jer i Ungersvende!
Og Søster Irma blond og kvik,

— Hvo ved. hvad der kan hænde! —
Sørine gaar just ej i Sorg,
Hun sørge la’er Fiolen,
Og Leopold og Ingeborg.
De kile paa i Skolen.

I Kongens Tøj han trak og Gavn
Paa Forterne han gjorde,
Men garve los paa Kristianshavn,
Det ku’ dog mer ham more!
Han garved' sig til Oldermand,
Højt skattet af sin Næste —
Han garved’ sig til Ægtemand,
Og det var dog det bedste.

Og kom vi nu idag herhen,
Vort Ønske frem at bære,
En Hilsen fra en gammel Ven
Skal denne Vise være.
Gid Lykken trolig staa Jer bi
Om saa „90" i bleve.
Kom an, Godtfolk, stem alle i:

Sølvbrudeparret leve!
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Mel.

NOGLE MINDER
OM

EDUARD A. GLUUD OG HUSTRU
1 ANLEDNING AF

SØLVBRYLLUPPET.

*
20. DECEMBER 1897.

’>» tUCiM tWtltft

Hr. ConferentsroaJ Wegner den brave.

om Gluud, som fødtes udi Borgergade,
r De høre nu, i Vuggen først han laa,
I var tynd og smækker, Stemme nok han ha’de,
II han længtes efter »komme op at gaa«,
e Eduard som Pilen skød i Veiret,
Skolelectierne han hurtigst fik fortæret,
Saa en Dag med en Cigar og Paraplyen,
Vandrer Eduard »hin Unge« om i Byen.

Læretiden den er ikke altid morsom,
Man maa give Agt naar Mester bliver sær,
For at garve Eduard til Helsingør kom.
Og en ganske deilig Madmor fandt han der;
Denne Madmor propper svært~»sin søde Erevart«.
Men med »Kjød paa Kroppen« har det ingen god Art.
Eduard han slider Sulet op ved Garvning,
Fedtet trykker ei — og det er skam en rar Ting.

Garversvend han bliver — Skæget det bli’r større,
Saa han Kursen styrer nedad mod Paris.
1 Paris der har han alting paa det Tørre,
De kan tænke Dem, han »holder« dansk Avis.
Lyst han faar med Et, at kigge hen til Wien,
Og man kan nu roligt tro, at han ku’ li’en,
Thi der var det jo, at han traf paa sin Pi’e,
Hvordan det gik til. skal De snart faa at vi’e.
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Fra Paris gik Touren altsaa gjennem Tyskland,
Fik en 01 i Schweitz — og endte saa i Wien,
Og paa Reisen hertil traf han paa en rar Mand,
Som hed Cahnbley -r lidt »friskt Humør«, lidt Grin,
Men i selve Wien mødte han en Farver,
De to en’des godt, thi Eduard var Garver
Mandens Navn var Nordholm — men nu skal De høre,
Hvordan Gluud med Amors Pil kom op at kjøre.

Paa det gamle Fredensborg Johanne lærte
Kogekunsten, samt sin Eduards Modersmaal,
De kan tro, at hun ku’ lave Svedskesværte,
Fra den »fine Mad« og lige op til Kaall —
Saa kom Brylluppet og mange gode Gæster,
Vor Eduard imens var bleven egen Mester,
I den gamle Garverbygning tog de Bolig.
Aarene de svandt saa yndig og saa rolig.

Sove, spise kunde han ny ikke »meiet«.
Thi han tænkte paa den Pige, hvor hun var.
»Bare jeg dog havde denne Pige eiet,
Førend dette sker, jeg ingen Glæde har«!
Saadan tænkte ban — men saa med Et kom Modet,
Frie han vilde — Talen havde han i Ho’det,
Og da han begyndte med: »O, sig Johanne
Tør jeg haabe? — endte det med Kys paa Pande.

Tiden gaar — og Residentsen den blev flyttet,
Først til Blegdammen og saa til Carlsbergvei,
Gluuds Erfaring Garverlauget har udnyttet,
De ham valgte snart som Oldermand for sig; —
Vi nu præsentere maa de Sønner tvende,
Den ene stor, den anden lille, det kan hænde,
Og saa træder frem de kjære Døttre fire,
Der De har dem alle sex — saa gaar vi vi’ere.

Nu begyndte han at faa lidt Sul i Skindet,
Serenader sang han til sin Elsktes Prisl
De kan tro han sled, hvor var han glad i Sindet,
Og der vanked Kys paa ægte nordisk Vis!
Tænk han drev det til, naar han nu garved Læ’er
At faa Gedeskind ud af en Flæskesvæer!
Med Johanne vandred han saa tidt paa Strøget,
Hovedet de mod hinanden ofte bøjed.

Men — saa maa han hjem at fyre med Kanoner,
Danmark kalder ham — skønt der er ingen Krig,
Han maa ro Chalupper — og til kjendte Toner,
»Tolleristen« maa gaa ned at »lægge sig«;
Dog Johanne kan han ikke godt undvære,
Eduard af Længsel kan sig neppe nære,
Hurtigt iler hun til »Danske Hovedstaden«,
Hvor hun træffer ham som Militær paa Gaden.

Fem og tyve Aar i Lykke er henrundet.
For vort Brudepar og Sølverkrands de vandt!
Kjærlighedens fine Næt dem fast har bundet,
Rigest Gave de i Børneflokken fandt 1
Hæv saa Glasset, lad os ret af Hjertet bringe
Sølvbrudeparret »Hurra« som kan klinge!
Lad os ønske som Guldbrudepar at skue
Ungdomsfriske Eduard Gluud med kjære Frue.
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Mel*: Kram, biin, bam, bamboli.

^%rt Liv har jo mange Grænsepæle,

Og én af dem er naaet i Dag;
Hver Mand har en Hob Achilles Hæle,*
— At se dem, er en anden Sag —
Her kan vi ikke se dem, thi
Om Brudeparret liave vi
Kun lyse Minders Hær,
Om hver især.
»Johanne« hans fuldtro Ægtemage,
Som kjærlig ved hans Side staar,
Hun hjalp ham at »brygge og at bage«
I Livets første friske Vaar,
Hun »slog ej Brødet større op«
End at De stedse fulgte Trop
Med »Eduard«s Flid for ti,
Hans Energi.

Og det faar sin Løn til alle Tider,
Naar tvende slutte trofast Pagt,
Og Manden med Alvor kæmper, slider,
Mens Kvindens Flid staar tro paa Vagt
Og værner Arnens stille Fred,
Saa er hun Hjemmets Lykke-Smed,
Og alting Fremgang faar,
Fra Aar til Aar.

Som ung drog han frejdig ud i Livet
At øge Vid og Viljens Slaal,
Ej vaklende svajed han som Sivet,
Men stævned fremad mod sit Maal;
Europa over drog han om,
Til syngende til Wien han kom:
»Die Wurst, das Wienerbier,
»Das schmeckt mir hier.
*) Svngo Sider.
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Mod Tidens Tand, og det gik let;
Men ikke sit »eget« han kue »hytte«,
Han fangedes i Amors Net.
Man ej sig »allunere« kan
Mod Wicnerindens Blik, — i Brand
Ung »Eduard«s Hjerte stod — — —
— — Men manglcd Mod.
Men da de en Dag tilfældig mødtes
Ved schonen, blauen Donaus Kyst,
Af Bølgen, af ».Smil« af Længsel fødtes
Et mægtigt Mod i Mandens Bryst:
»Ah, sehen Sie nicht mein Herzens-Weh,
»Mein Hoffnung grün als Frühlings-Klee?
»Was wär’ mein Vaterland
»Ohif Sie? — — — Bekannt
Ist »Hannchens« Antwort leider nicht;
— Ich glaub, er hat ein’n Kusz gekriegt —
Nur »Donaus Welle blau«
Weiszt das genau.
Se da var han »varm i venstre«; — siden
Han »vaim i Højre« tit har hejst
Sit Flag, — ja en Mindesten med Tiden
Hans kongevarme Sind faar rejst;
Thi Venner har han menge af,
Tjenstvillig er han, tro og brav,
Hans bedste Prædikat:
»God Kammerat.«
Men ogsaa de mange, som han skabte
Et Hjem, en Existens, et Bo,
Enhver kun har vundet, ingen tabte,
Og deres Hjærter vandt de to;
Hil være ham vor Oldermand!
Udi »do rette Folder« man
Sig foler i hans Hjem,
Ja hillemænd.

Engang blev han nok klædt af til Skindet,
— Dog ikke for at garve det; —
Fra Fortidens Gem vi hente Mindet,
I Aarhus sier man det er sket;
Carl Meyer siger bydende
De kække Ord, saa lydende:
»I Flasken hver en Mand

»Jeg putte kan;
»Naa! — vædder vi? Champagnen skal
»Med Propperne slaa vældigt Knald,
»Hvis ej det lykkes vil;
»Naa! hvem slaar til?

Vor Brudgom var dengang ung og modig,
Og meldte sig paa Ærens Mark;
Hver Trevl trak de a’, — han stud koldblodig,
Ærværdig som en Patriark; — — —
— paa havde han kun Brillerne; —
— Man lo saa Vindu’s Pillerne
I Aarhus brækkede
Og knækkede!
Men Meyer en Mand er, som kan tage
Ethvert Moment — om end prekær —
Han la’e sig i Stolen flot tilbage:
»Hør Kellner, pst, Champagne her,
»Og kom saa hel’re straks med to,
»For den var forholdsvis tem’lig go;
Saa drak man Meyers Skaal,
Skøndt han fik Aal.
Men »Gluud« tog Laurbærkransen paa
Og Brillerne — De kan forstaa —
Saa slog man Gækken los,
Mens Trautner nøs.

Men det blev for langt, hvis alle Minder
Vi samle skulde i en Hat. —
Dog, hil denne Stund! — ved Bordet finder

Vi Børneflokken, Hjemmets Skat;
Gid den maa voxe stærk og stor
Til Fryd for Fader og for Mo’er;
Gid Gluud & Sønner maa
Med Glans bestaa!
Se hen til den Brudgoms glatte Pande
Det ravnesorte, tætte Haar,
Hvor Sølvbruden ej, — hans tro Johanne —
End satte ham »et graat«, saa faar
Vort Ønske Varme, Klang og Lød,
Og Øjets Glans fra Hjærtets Glød:

»Gaa frem i samme Spor«,
»Gliick auf« fra Soer.

F. HaUsers Bogtrykkeri, Sorø.
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Måltid, muligvis i det første hus i Dragør. Til venstre: Johan Olsen, Leopold. Til højre: Eduard
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Eduard ved stranden. Formodentlig Dragør

Eduard, fra et indrammet billede
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irverszviideiies hyldest
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Eriks barnedåb Efteraar 1917.

Bagest fra venstre: Ingeborg, Axel Pedersen, Sørine, Leopold, (bag): Tordis Nergaard, Irma Hoyer, Ferdinand Hoyer
Forrest fra venstre: Farmor, Hans Jørgen Pedersen, Anna Pedersen, Julie Gluud, Karen Hoyer, Eduard, Ole Pedersen
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45-Aars Bryllupsdag 20. Dec. 1917. Bagestfra venstre: Sørine, Julie, Axel, Ferdinand, Leopold

Forrest: Inna, Eduard, Johanne, Anna, Ingeborg. Nederst: Ole
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lngeborgs Bryllup. 1918. Ancha Schiilein var fra en stor sønderjysk slægt

40. Aargang Nr. 2. — Nordisk Garvertidende. — 28. April 1917.
Sandsynligvis liar den forbigaaende Bedring af Forholdene for
Overlædergarvning fremkaldt en Merproduktion, der nu virker
skadende, og førend Forbrug og Produktion atter kommer i
Forbold til hinanden, kan det ikke ventes, at Situationen vil
blive bedre.

Handelsefterretninger.
Det danske Marked.
Produktmarkedet. — Siden vor sidste Beretning
ikke indtraadt nogen væsentlig Forandring i Marked«
synes baade Kalveskind og’Fedeskind at være Hovet
ligere af.
Lsdermarkedet. Markedet uforandret fast

Det udenlandske Marked.
Lædermarkedet. — Det udenlandske Lædermarl
fast og livligt. — Priserne, hedder det i de svensk
blade, er jo nu officielt fastsatte, og det gælder nu at
de Varer, som behøves. — Pausen i Garveriernes 1
giver sig bl. a. Udslag i en betydelig Knaphed, navn
Underlæder.

Forlang altid suitfrie Huder, naar Dagens h
Pris betales.
Køb aldiig snittede og Vraghuder
mindre Rabat end 10 pCt.

Barkspørgsmaalet.
I Anledning af ovenstaaende Spørgsmaal er der
Dansk Skovforenings Fællesbestyrelse og Garverfor«
vekslet følgende Skrivelser:

70 Aar.
Garvermester Edvard A Gluud, hvis Billede staar over
disse Linier, fyldte Tirsdag den 24. April 70 Aar. og kan saaledes se tilbage paa en lang og betydelig Viiksomhed Naar
jeg bruger Betegnelsen Garvermester, saa er det fordi jeg
tror, lian sætter mere Pris derpaa end paa Titlen Fabrikant,
som jo hans Virksomhed ellers fuldtud berettiger ham til og
heri ligger noget, en Karakteristik af Manden, som han er.
interesseret lor sin Stand og sit Fag og altid villig til at stille
sin Viden til Rumlighed for sine Kolleger. Ikke saa faa af
Danmarks yngre Garvere har afsluttet deres Læretid hos ham
og mindes ham sikkert som den humane Arbejdsgiver og
senere i Livet, som den gode Ven, der altid glædede sig, naar
nogen ville komme til ham og søge Rand paa Garveriets Omraade. Personlig har jeg gennem mange Aar i Garverforeningens
Bestyrelse lært at sætte Pris paa hans rolige og støtte Optræden,
altid præget af Interesse for de Sager, der laa for, og skønt
fuldblods Københavner, altid villig til at støtte ogsaa Provins*
garvernes Interesser, som den gode Kollega han er. Heller
ikke, naar den alvorlige bel af Modet var endt, svigtede Edv.
A. Gluud, men viste sig som den gode Kammerat, hvem Min
derne fra Svendetiden endnu sad i Blodet og som gerne var
en af de sidste paa Skansen ved et fornøjeligt Samvær.
Mange og kun gode er sikkert de Minder, som mine Kolleger
i Provinserne har, naar de den 24. April sendte ham en ven
lig Tanke og en Tak for godt Samarbejde i de forløbne Aar
og med de hedste Ønsker for de kommende Aar.
F. A. Lang
*
*

Garverforeningen i Danmark har sendt Jubilaren
Fødselsdagshilsen med Lykønskninger for Mindedagen

Til Garvértoreningen.
De herskende Forhold paa Brændselsmarkedet in«
at der i stedse stigende Grad stilles Krav til vore
Brændeproduktion, og for Tiden arbejdes der i Rit
paa et Forslag til Lov om tvungen Brændehugst. S
gets knappe Arbejdskraft bliver derfor hovedsagelig .
til Fremstilling af Brændselseffekter, hvorfor det kan
tes, at Aftagningen af Bark til Garvebrug i den kon
Sæson bliver stillet i Bero, saafremt dette Spørgsmaal
Tide drages frem.
Dansk Skovforening vil derfor, forinden videre.
Pris paa at modtage en Udtalelse fra Garverforening
hvorvidt her i Landet i den kommende Sæson vil vær«
lig Trang til Bark fra danske Skove til Garvebrug.
Efter Omstændighederne bedes Garverforeningei
afgivet snarest muligt.
C. Z Ahlfeldt Laur vi
Dansk Skovforening.
Deres ærede af 14 ds modtaget og skal det bl
kendtgjort for Garvertoreningens Medlemmer gennem
lemsbladet, som udgaar den 28de ds. Det maa under
værende vanskelige Tilførselsforhold anses for højst u
0111 den hjemlige Barkproduktion helt skulle ophør«
antager, at Garverne, naar de bliver bekendt med
ærede Meddelelse, vil henvende sig til deres Levera:
opgive, hvilket Kvantum de har Brug for. Det er da ai
at det strengt nødvendige Kvantum kan leveres.
*

*

Efter indhentede Oplysninger stiller Sagen sig >
i Statsskovene, at Skovriderne er villige til at udvis
til Købere, som selv kan skaffe Arbejdskraft til Aftag
C. C. Jørgens«

en

Nordisk Garvertidende.

28. April 1917:

70 Aar. Garvermester
Edvard A. Gluud.

AfF.A. Lang.
Garvermester i Køge

A/M M. J. Hallins Sonner udvider. Eft«
„Berlingske Tidende“ erfaier, er der mellem Akties«Si J. Ballins Sønner og R Schous Fabrikker i Fr<
truffet en foreløbig Overenskomst, hvorefter Ballins
den I. Maj overtager Schous Fabrikker paa gunstige \ (
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Nordisk Garvertidende.

15. Januar 1919

København, den 15. Januar 1919.

41. Aaxg.

Overgang fra Haandværker-Perioden til moderne Driftsmaader, men der er absolut ingen, om hvem Dommen sam
ler sig saa enstemmigt som om Gluud. — Bred, staut, ge
mytlig, ziinftig og ved Siden tidsklar, fremsynt og forbausende sindsbøjelig overfor mange af Tidens, hans Natur
sjkkert dybt usympatetiske, Krav. —
Garver var Gluud med Liv og Lyst; hans Værk og
Gerning var ham Livets Indhold og Mening, - nmaske
ogsaa af den Grund var han netop saa respekteret overalt
som han var. — Ved Møderne lyttede yngre og ældre med
lige megen Interesse til hans Ord. — Man kan vist ikke
paastaa at hans Form var særlig klar, men hans store
i Kedelighed og særlige Erfaring, hans fænomenale Hukom
melse og forbausende sunde Instinkt, fik ham ofte til at
ramme Sagens Kærne og samle de skilte Opfattelser. —
Karakteristisk at han, den over TOaarige fremdeles sad i
Bestyrelserne for sit Fags Organisationer og uden at det
faldt nogen ind at ønske ham afløst af yngre Kræfter;
| tværtom da Ungdommen kom til for faa Aar tilbage, ved
. Foreningens Omdannelse, forblev Gluud end ved Roret og hæv
Eduard A. Gluud.
dede sikkert de gode Signaler og Traditioner. —
Igen et Ansigt, der forsvinder, et af dem, der sav
Med Aarets Udgang er Eduard A. Gluud efter et
nes, jævnførende Nu-, For- og Fremtid. — Men hans Minde
aarelangt Sygeleje, afgaaet ved Døden. — For faa Aar
vil leve længe, naar Talen falder paa de gode gamle Tider
siden, paa hans 7Oaarige Fodselsdag, havde vi Lejlighed
i og deres fremstaaende Mænd.
til, saa han fik det at se og glæde sig over, den beskedne
Begravelsen fandt Sted fra Kristkirken.
Mand han var — til at forklare vore Læsere, hvad denne
Der var sendt signerede Kranse fra Københavns GarverMand betød indenfor sin Kreds ikke blot som Fagmand og
laug, Garverforeningen i Danmark, Garversvendeforeningen,
Tillidsmand, men som Menneske og Personlighed. —
Der er derfor heller ikke nu Anledning til at gentage, Luhgarverforbundet, Garverforeningens københavnske og
hvad da blev sagt. Alverden indenfor Læderfagene er des jyske Afdelinger, den Afdødes Personale, Kobenhavns Læderuden fuldt paa det rene med Gluuds Virke og Væren. — handlerforening, de Gamle i Garverforeningens Stiftelse
Kun saameget skal her tilføjes, at faa eller ingen sagtens, m. il.
Ved Kisten havde Garversvendeforeningen plantet sin
var som han Samlingsmærke indenfor sin særlige Kreds, i
lige Grad respekteret til alle Sider, opad som nedad. — Fane, og Mestre dannede Æresvagt.
I Følget var Garverforeningens Bestyrelse, GarverlauDer er andre endnu, omend kun faa, som ligesom Gluud,
repræsenterer værdigt, og respektindgydende, vort Fags get med Oldermand Messerschmidt i Spidsen.

87

Eduard A. Gluuds Gravmæle.

Herpaa er fra Familien indløben en Tak saalydende:
København, den 3. Oktbr. 1919.

Hr. Direktør Max Ballin!
Paa Borns. Svigerbørns og egne Vegne beder jeg Dem
j modtage vor hjerteligste Tak for det smukke Mindesmærke,
der er rejst paa min Mands Grav, og for de venlige Tan
ker, som dette er det synlige Udtryk for, ligesom jeg beder
Dem bringe Foreningen af danske Læderfabrikanter en dyb
følt Tak. Det er mit Haab at kunne kobe Gravstedet som
Ejendom for den Tid, Kirkegaarden eksisterer, saaledes at
dette Mindesmærke stedse kan staa, og mine Børn og Børne
børn kan ære min Mands Minde ved at frede om Graven.
Med Højagtelse
Johanne Gluud.

Haiidelsefterretninger.
Det danske Harked.
Lædermarkedet. — Markedet uforandret roligt.

Den af de 4 Foreninger paa Ed uard A. Gluuds
Udnævnelse. Læderfabrikant Christian Valen
Gravsted rejste Mindesten er nu overgivet Familien den 19.
tin i Kalundborg er udnævnt til tysk Vicekonsul dersteds.
Oktober ved Direktør Ballin med følgende Skrivelse:
25 Aars Jubilæum. Garvermester N. Nielsen
Roskilde, kan den 1ste November fejre 26 Aars Forretnings
Fru Johanne Gluud.
jubilæum. — Hr. N. er en trofast Gæst ved alle Møder i
Undertegnede Foreninger, der havde udbedt sig den sin Afdeling og afholdt og anset af sine Kolleger.
Ære at sætte en Mindesten paa vor afdøde Kollega og Ven,
Eduard A. Gluuds Grav, har nu den Ære at meddele Fruen,
at Stenen er rejst og hermed overgives til Familien.
Ærbødigst
Hudeordningen.
Foreningen af danske Læderfabrikanter,
Max Ballin,
Der er atter Røre om Hudeordningen.
Kritikken fremkommer denne Gang fra Slagterne igen
Københavns Læderhandl erforen i ng,
nem en Række Artikler i „Slagtertidende“.
Jens Meyer.
Efter at Hudeauktionens Udvalg først i en klar og
Garverlauget.
tydelig Redegørelse har forklaret Indsenderen, at Hude
Garvergruppen i Carverforeningen i Danmark.
ordningen kun er bleven til efter et uafviseligt Krav fra
København, 19. Septbr. 1919.

Nordisk Garvertidende

30. Oktober 1919
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GARVERIET
Under første verdenskrig havde Danmark en
god tid, fordi landet var neutralt, eksporterede
til begge de krigsførende sider. Garveriet gik
for fuld kraft, vist også om natten. Men efter
krigen kom et tilbageslag som ramte alle, ikke
mindst landbruget. Der var prisfald på vare
lagrene. Efter Eduards død (1918) var min far
indehaver. Det gik dårligt, i 1925 lukkede gar
veriet.
Når man ser hvor dygtige Gustavs sønner
var, kan man undre sig over, at Eduards to

sønner ikke var i stand til at videreføre virk
somheden.
Da jeg gik i skole hørte jeg udtrykket: "Ef
ter en samler kommer en spreder" (Bevingede
Ord, 1990, side 534-535). Jeg syntes, at det pas
sede på min bedstefar og far. Jeg trøstede mig
med, at der efter en spreder kommer en sam
ler. Når jeg nu sidder med det materiale som
min far har efterladt, må jeg erkende, at han
dog var samler - blot ikke af penge ...
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GUSTAV GLUUDs børn, fortsat:

AXEL GUSTAV (34)
(1850-1900). Stambog side 20. Garvermester og
læderhandler i Borgergade.
I
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Axel G. Gluud (1850-1900)

med hustru Thora (1849-1920) og tre børn

90

Børn:
Frederik (341) (1879-1937).
Da faderen døde tidligt lod moderen Frederik
overtage læderhandlen som ret ung. Han klud
rede med det, så den måtte ophøre. Frederik
rejste til USA, San Francisco, lod sig hverve til
Hawaii, var der ca. 1910 til 1930.
Einar Axel (342) (1881-1933). Uddannet som
boghandler. Senere kontormand. Kom i for
bindelse med Kirkens Korshær.
Bent (344) (1888). Kontormand i dampskibs
selskab. Rejste i 1908 til Sydamerika. Familien
hørte intet til ham, udover engang han lå syg.
Ca. 1922 i Nordamerika, stort elektrisk firma.

Axel G. Gluud. Læderhandler i Borgergade. Ca. 1898
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HENRIK LEOPOLD (35) (1854-1915). Stam
bog side 21.
Var først med i faderens firma sammen med
de andre brødre, men lavede samtidig en
varmtvandsbadeanstalt på Vesterbros Torv.
Nedlagt ca. 1904. Var derefter i firmaet i St.
Kongensgade.
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Henrik Leopold med hustru og sønner
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Henrik Leopold med sønner

Børn:
Niels Waldemar (351) (1889-1959). (Stambog).
Bogholder. Gift 1934. Barn: Niels (1936).
Carl Axel (352) (1891-1971). (Stambog side 47).
Isenkræmmer, repræsentant, grosserer. Gift
med Ebba Hjelmhof.

Barn: Jørgen Axel (352.1) (1921). Læge. Læge
stand 2000, side 553. Portræt. Gift med Birgit
Nyfeldt.
Børn:
Christian (1947). Professor, overlæge, dr. med.
- Lægestand 2000, side 552-53. Se Internet.
Thomas (1954).
Anette (1955).
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Gustav Gluuds 5 sønner, med hustruer
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RICHARD (73) (Peter Christian Richard).
1857-1905. Søn af Carl Ludvig, smedemester i
Maribo. Skibsfører på Congofloden. Gift med
Ane Sørine Ankersen.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. År
bog 1999. Side 7-62: Navigatører i Mørkets
Hjerte. Af Bert Blom. (Om sejlads på Congo
floden). Side 19:1 året 1889, der blev et rekordår
med hensyn til indvandringen af skandinaver
i Congo, gik i alt 24 - deraf 22 danske - i belgisk
tjeneste. I september (ankom) kaptajnerne ...
P.C.R. Gluud ...
Børn:
Anker (1885).
Charles (1889).
Karen (1894), gift med Jørgen Troldahl, Lærer.
(Stambog). - Han var min klasselærer i real
klassen, se min bog Sønderport, side 75-78:
billeder fra 1936 til 1962.

Richard Gluud. 1857-1905

BREMEN
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Børn: se Bilag 1 med decimaltal

Hans Christensens andet barn var HANS PE
TER FERDINAND (2), (1810-72). Stambog side
1. Han kom i lære som snedker i Maribo.
Derefter "gik han på valsen", og var vel
rundt i Tyskland. Han endte med at slå sig ned
i BREMEN i Nordtyskland. Byen har fra gam
mel tid tilknytning til Danmark. Fra 845 var
det ærkebispesæde, den første ærkebiskop var
Ansgar, "Nordens Apostel". Og den danske
konge Frederik III (1609-70) var ærkebiskop i
Bremen.
Landskabet omkring Bremen er ejendomme
ligt. Det er fladt, lavtliggende, moseagtigt. Det
har en ejendommelig skønhed, og omkring
1900 var der en kunstnerkoloni her, i Worpswede. Forholdene minder om det nærliggende
Holland, og folkesproget har været "plattysk".
Styreformen har været "borgerlig", i modsæt
ning til de mange fyrstendømmer i Tyskland.
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Lære Contract 1824.

Se maskinskrift
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Lære Contract
oprettet imellem Snedkermester Asmann Govertz og Consumtions
Betjent Hans Christensen Glud om at oplære hans Søn i Snedker
professionen .
Jeg Asmann Govertz Borger op Snedkermester heri Byen
tilstaær hermed at have antaget Drengen Hans Peter Ferdinand
Glud for at lære ham Snedkerhaandværket udi 5 Aar skriver
fem Aar, som regnes fra 1 Maii 1824 til 1 Maii 1829, imod at
Consumtions-Betjent Hans Christensen Glud betaler de Udgivter
med videre der foraarsages ved Drengens Ind- og Udskrivning.
I bemeldte disse sine 5 Læreaar forpligtes han at opføre
sig i alle Maader hørig og lydig, troe og flittig, som det en
ærekjær Læredreng syner og anstaaer og aldrig nogen Ud at
udeblive af mit Huus uden mit Vidende og Villie, men bemeldte
sine Læreaar redelig og oprigtig at udstaae og i samme at nyde
hos mig god og forsvarlig Spise og Drikke og i Forhold til
hans Opførsel en god Omgang, og lover jeg Asmann Govertz
da saaledes at lære ham Professionen, at han efterat have
udstaaet sine Læreaar kan passere for en duelig Svend.
Ligesaa forbinder jeg Hans Christensen Glud mig til
i fornævnte min Søns Læreaar hos bemeldte Herr Snedkermester
Asmann Govertz stedse at forsyne ham med Klæder af Uldent
og Linnet, Vask, samt Fodtøj og i betydelig Sygdoms Tilfælde
at bestride hans Cuur og Pleie, ligesom jeg og herved ved
enhver Leilighed skal være ansvarlig for min Søns gode Opførsel.
Denne Contract er udstedt in duplo hvoraf Originalen
forbliver i min Asmann Govertz Værge og den af mig vidimerede
Gjenpart leveres til Hans Christensen Glud.
Til ydermere Bekræftelse have vi begge forsynet denne
Contract med vore Haaiders Underskrivt og hostrykte Segl.

Mariboe, den 1 Maii 1824.

A Govertz

H C Gluud

H P F Gluud
Lære Contract. Mariboe 1824
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Maribo Snedker og Drejerlav. Laveprotokol 1718-1869

Original i Landsarkivet for Sjælland, Jagtvej.

Blad 57 b.
Aar 1829 Mandagen d. 27 April var Snedkerlauget med min
Tilladelse forsamlet i Oldermandens Huus hvor da for aaben
Lahde fremstod Snedkermester Asmann Govertz med Begiæring
om at faa sin Læredreng Hans Peter Ferdinand Gluud, der er
indskreven som Dreng i Snedkerlauget i Kiøbenhavn,
udskreven af Lære og indskreven her i Lauget som Svend.
Da b(emeld)te Govertz derhos foreviste en med Drengens
Fader Reebslager H. C. Gluud her i Byen under 1. Mai 1824
oprettet og i alle Maader opfyldt Gontract samt et til
Svendeprøve af Drengen selv forfærdiget og af Lauget
som et meget godt Arbeide antaget Egetræs Chatol saa blev bte
Hans Peter Ferdinand Gluud af sin Lære udskreven og som
Snedkersvend i Lauget antaget.

Svendeprøve. Indskrevet som Svend. Maribo 1829
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Udvandreren fik en stor familie, og det er no
get forvirrende at de samme navne går igen:
Hans Peter Ferdinand, Johann Friederich, Jo
hann Heinrich, ofte tre navne, hvoraf et var
kaldenavn.
H.P.F. G (2) havde fem børn (se Bilag 1), hvoraf
nævnes:
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Johann Friedrich (22) (1841-1904). Stambog side
9 (jvf. Fritz' beretning, Bilag 4). Bankdirektor.

Son (221) Carl Hans (1883-1934) var dr. jur.
og Syndikus i Bremens administration, Han
delskammer. Gift med Erna Beuth. Born:
Liselotte (Lilo) (221.1) (1921). Gift Behrens.
Born: Renate (1945). Carsten (1949).
Hans Herbert (221.2) (1925-1992).
Son (222) Friedrich Wilhelm (1887-1936) var
professor i kemi med speciale i kul. Nævnt i
min bog: Sønderport, side 207, og note 6.2.
Gift med Emilie Lechler. Barn: Erica (222.1)
(1919). Gift Büsing. Børn: Gustav Adolf (1944).
Günther (1949). Gisela (1952).
En tredje søn af H.P.F.G (2) Carl Johann (23)
(1843-1908) var snedker. Hans ældste søn (231)
Hans Peter Ferdinand (1868-1935) var også
snedker, kaldet "sorte Ferdinand".'
En fjerde søn Johann Heinrich (24) (18491900) (Stambog side 11) var snedkermester, og
der opstod et familiefirma med navnet Gluud,
der stadig findes (se Internet, Tyskland). Han
var med i den fransk-tyske krig, og efter hjem
komsten stiftede han familie.
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Den næste Hans Peter Ferdinand (242) (18751913), stod til søs (sejlskib), uddannede sig og
blev kaptajn. Kom til Norddeutsche Lloyd,
,
■
J
c. i
ste§ 1 graderne. Sejlede med kronprinsparret
til Indien. Da det begyndte med luftskibe bad
grev Zeppelin ham i 1910 blive medarbejder
angående navigation, og han var kaptajn på
mange flyvninger. Han havde bestemt sig for
at slutte med dette, men skulle tage en afle
veringsprøve" i 1913, og omkom da luftskibet
eksploderede.
__

kremen
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Den ældste Johann Heinrich (241) (18741968) traf jeg i Bremen i 1954, og igen i 1966,

da var han over 90! Han havde været ansat i
byens administration, som Obergerichtsekretair. Han var gift, men havde ingen børn. De
havde boet nær havnen, men ved de voldsomme luftangreb havde de mistet alt. Han var in
teresseret i familien, havde lavet en stor plan
over den, og har skrevet noget.
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Han var gift med Elisabeth Müller. Nu sad
den unge enke tilbage med to små børn. Så
kom første verdenskrig, derefter inflationen,
hvor hun mistede den store erstatning hun
havde fået. En datter, Else (242.1) (1908-1948)
døde af kræft. Sønnen Hans (242.2) (1912-1940)
besøgte os i Smallegade, han var ivrig nazist.
Han blev flyver, men omkom i februar 1940
ved en prøveflyvning med "Stuka". Gift med
Frogard Bode. Børn: Algard (1937). Rodehild
(1939). Moderens hus blev bombet og repareret
flere gange under krigen. En hård skæbne.
Ved mit første besøg i Bremen 1954 boede
jeg hos hende. Jeg mødte den gamle professor
Schütz, som havde sejlet med F. Gluud på sko
leskib med kadetter, han var matematiklærer.
Han har skrevet mindeord, se bilag 7. En gade
i Bremen er opkaldt efter luftskipperen. Nu er
der ved lufthavnen en mindesten for faderen,
og en for sønnen.
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En søn Johann Friedrich (243) (1877-1947)
var købmand i London. Blev interneret ved
krigsudbruddet 1914. Var på hjemrejse med
skib i København 1918 eller 19, hvor Fritz (314)
og Leopold (335) var ombord. Senere traf Fritz
ham i Bremen, han var meget bitter på englæn
derne, og sagde: "Gott strafe England". Afske
diget af nazisterne fordi der var en jøde i hans
kones slægt. Gift med Anna Kern. Barn: Betty
(243.1) (1912-2000). Gift med Robert Francke.
Børn: Renate (1937). Robert (1941)

Det yngste barn, Ida (247) (1891-1975) blev gift
med Wilhelm Hoppe (1886-1935). En søn Hel
mut (247.1) (1916) ville gerne være læge, men
faderen døde uden at efterlade sig noget. Na
zismen var kommet til magten, oprustningen
begyndte, og det var gratis at få uddannelsen

til officer. Det tog han, og imens begyndte an
den verdenskrig. Han var med under hele kri
gen, på mange fronter, men ikke i Danmark,
og ikke i Stalingrad. Han blev såret flere gan
ge. Han slap hurtigt ud af krigsfangenskab
(hos Amerikanerne!), læste jura i en fart, og
kom ind i "Landet" Bremens administration,
navnlig udbygning af havnen. Jeg traf ham i
1954, og siden har der været meget forbindelse.
Han er umådelig gæstfri, og jeg har ofte været
til hans fødselsdag, oprindelig sammen med
min kusine Frida, og fætter Hans Jørgen. Nu
er han fyldt 91, og det er utroligt, efter hvad
han har været igennem, men det har også
krævet megen lægebehandling.
Gift med Elly Kellner. Børn: Christa (1956).
Ernst-Wilhelm (1959). Margarete (1962). Ul
rich (1964).
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Frida Meyer. Hans Jørgen Pedersen. Arne Glud. Helmut Hoppe.

Omkring hans 65 firs fødselsdag, november 1981. Georg Groning Strasse.
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Hans Christensen Gluuds Efterkommere.
1775 - 21/1 1857

Bilag 1

108

I
Christian Georg Gluud Rebslagermester 1808-26/6 1844
II
Hans Ludvig Gluud Garve rsvend 22/7 1836-6/111882
12
Jørgen Waldemar Gluud Murermester 14/2 1838 - 21/lo 1902
121
Lauritz Christian Gluud Murer 15/11 1865 - 1/7 1922
122
Henrik Georg Gluud Manufakturhandler 16/12 1871 - 27/7 1915
122.1
Hans Wilhelm Gluud
?
23/3 1896 122.2
Waldemar Peter Gluud Snedker 12/9 1908 122.21
Jill Ellen f.29/12 1941
122.22
Evy Joan
31/7 1946
122.3
Junior Frederik Gluud Montør 28/6 1910
122.31
Alise 6/9 1941
123
Christian Gluud Tømrermester 8/3 1874 - 11/11 1925
124
Ellen Kirstine g. Yde 24/3 1876
125
Jacob Feter Gluud Restauratør 13 el 30/1 1880 - 8/3 1936
125.1
Ellen
18/12 1903
125.2
Inger 4/12 1905
13
13
Kirstine g. Thorsen 5/12 1840 - 10/8 1876
131
.Agnes Christine Jacobine
20/3 1863 - 10/12 1889
132
Degmar Sophie Margrethe g.Løve 4/6 1870
133
Svend Christian Thorsen 9/7 1873 - 28/1 1907
134
Knud Waldemar Sophus Thorsen Tandlage 23/7 1875
14

Christian Georg Gluud

Urmagersvend

10/4 1844 - 18/5 1873

2
Hans Peter Ferdinand Gluud Snedkermester (Bremen) 5/8 1810 - 29/8 1872
21
Hans Feter Ferdinand Gluud Billedhugger 13/7 1839 - 18/2 1910
22
Johann Friedrich Gluud Bankdirektør 13/9 1841 - 27/5 1904
221
Carl Hans Gluud Syndikus 12/io 1883 - 2/12 1934
221.1
Liselotte g. Behrens 17/3. 1921 221.11
Renate Behrens 18/10 1945
221.2
Herbert Gluud 13/1 1925
222
222.1
222.11

23
231
231.1
231.11

232
233
233.1
234
24
241
242
242.1
242.2
242.21
242.22

243

Friedrich Wilhelm Gluud Dr.phil. Direktor
(Erica g. Büsing 12/1 1919
(Gustav Adolf Büsing 23/2 1944

12/4 1887 - 9/8 1836

Carl Johann Gluud Snedkermester 17/11 1843 - 23/1 1908
Hans Peter Ferdinand Gluud Snedkermester 1/5 1868 - 18/8 1935
Rosa Dora g. Rogge 23/2 1903
Georg Rogge 23/7 1929
Dorothea Gluud 15/1 1870 - 25/10 1938
.
Johann Friedrich Gluud Bankdirektør 17/2 1872
Katharina Gluud 13/1 1903 - 26/9 1909
Carl Johann Gluud 13/1 1874 - 19/2 1876

Johann Heinrich Gluud Snedkermester 25/5 1849 - 29/7 1900
Johann Heinrich Gluud Obergerichtssekretair 7/11 1874
Hans Peter Ferdinand Gluud Luftskibsfører 22/10 1875 - 17/10 1913
Else Henriette Gluud 11/2 1908 - 16/6 1948
Hans Heinrich Ferdinand Flyver 27/9 1912 - 22/2 1940
Algard Gluud 29/8 1937
Rodehild Gluud 29/12 1939

Johann Friedrich Gluud

Købmand

17/1 1877 - 24/1 1947

-

2

Bilag 1

243
243.1
243.11
243.12

Johann Friedrich Gluud Købmand 17/1 1877 - 24/1 1947
Betty Nora Anna g. Francke 22/6 1912 x
Renate Francke 25/12 1937
Robert Francke 16/2 1941

244
245
245.1
245.11
245.12
245.2
245 .3

Johann Carl 27/6 1879 - 8/12 1879
Marianne Ä1 g. Högemann 25/4 1882 - 11/5 1944
Metta g. Voss 4/5 1911
Elke Vobb 29/5 1938
Heiko Voae 27/5 1944
Johanne g. Stute 26/5 1912
Arend Högemann 2/11 1917

246
247
247.1
247.2

Johanne Henriette 1/1 1887 - 22/5 1892
Ida Christine g. Hoppe 27/3 1891
Helmut Hoppe 13/11 1916
Günter Hoppe 25/3 1920

25

3
31
311
312
313
314
314.1
314.2
314.21

315
316
317
318
319a
319b
319o

Marianne Gluud
Gustav Gluud

Garvermester

17/6 1855 - 27/3 1917
5/1 1813 - 22/3 1867

Wilfred Gluud Garvermester 12/9 1843 - 22/2 1908
Jens Gustav Skibsfører 28/8 1869 - 26/5 1933 (?)
Thyra Caroline Margrethe 20/3 1871 - 4/1 1873
Ellen Camilla Mariane g. Rasmussen 6/8 1872 - 20/7 1924
Fritz Wilfred Læderhandler 20/9 1873
Frida Maria g. Meyer 28/6 1901
Zacha Wilfred Læderhandler 18/1 1903
Wilfred 31/8 1947

Carl Leopold Gluud 25/10 1874 - 18/10 1883
Sørine Gluud 20/12 1875 - 7/1 1876
Emma Axel in e Kristine g. Smith 18/9 1869 - 4/8 1932
Margrethe Augsusta g. Gluud 5/1 1879 - 13/1 1934
Jenny Alma Caroline Gluud 26/1 1881 - 16/8 1883
Georg Eduard Gluud 28/2 1882 • 9/8 1882
Svend Arnold Gluud 10/9 1883 - 22/8 188Ä?

32

Georg Thorvakd Gluud

33
331
332
332.1
332.2
332.3

Eduard Augsust Gluud Garvermester 24/4 1847 - 30/12 1918
Frantz Augsust Gluud Garversvend 27/10 1873 - 11/8 1920
Anna Theresia g. Pedersen 9/4 1875 - 2/8 1934
Carl Aigust Pedersen 1904 - ca.1913
Ole Sven Pedersen cand.jur. 22/7 1905
Hans Jørgen Pedersen Kbntorass. 28/7 1911

333
334
334.1
334.2
334.21
334.22
334.3
334.31
334.32

Grosserer

22/5 1845 - 25/11 1893

Sørine Margrethe Gluud 27/2 1877
Irma Pauline Gisela g. Hoyer 9/9 1878 - 28/V 1930
Karen Agnete Hoyer 28/3 1913
Rigmor Anna g. Es pens en 4/12 1914
Vibeke Agnete Espensen 27/5 1949
Jytte Susanne Espensen
1/4 1951
Hans-Christian Hoyer 8/9 1916
Bent Christian Hoyer 23/2 1950
Marie Louise Hoyer
/ 1954

1flQ

3

Bilag 1
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335
335.1
335.11
335.12
335.2
335 .3

Leopold Fritt Gluud Fabrikant 25/4 1883
Erik Aiguat Gludd Arkitekt 28/8 1917
Ebbe Glud 9/10 1950
Axel Glud 2/11 1953
Georg Alfred Gluud 25/3 1919 - 5/9 1919
Arne Leopold Glud 17/7 1921

336

Ingeborg Cathrine g. Schfllein

2/4 1888

34
341
341.1
342
342.1
343
344

Axel Gueyav Gluud Garvermester 3/7 1850 / 24/5 1900
Frederik Alken Gluud Garve rsvend 6/9 1879 - 5/2 192
Grethe Alken Gluud 9/10 1906
Einar Axel Gluud Konto riet 15/1 1881 - 11/11 1933
Karen Vibeke Gluud 30/3 1907
Bent Thorvald Gluud 27/5 1882 - 11/1 1882
Bent Thorvald Gluud 7/L 1888

35
351
351.1
352
352.1

Henrik Leopold Gluud Handelsmand 9/5 1854 - 13/3 1915
Niels Waldemar Gluud 6/10 1889 Bogholder
Nils Gluud 28/1 1936
Carls Axel Gluud Isenkræmmer 4/9 1891
Jørgen Axel Gluud Lmge 2)/10 1921

4
41
42
43

Mariane Gluud g. Krøll 10/2 1815 - 4/8 1855
Rudolf Krøll 19/2 1843
Krøll 30/1
1844
BirtheCathrine
_____________
_ ,_____
Margrethe Krøll Komnunelærerinde 26/10 1850 - 3/12 1909

5

Frederich Gluud

6
61
62
621
622
622.1
623
623.1
623.2
623.21
623.22
623.23

Henrich Gluud Rebslagermester 31/3 1819 - 7/3 1872
Jacob Gluud Ingeniør 26/1 1849 - 6/8 1898
Gustav Oskar Gluud Rebslagermester 9/10 1852 - 19/3 1937
Kirstine Gluud 25/8 1879
Hendrik Gluud Tral es tdirektør 10/11 1880 - 25/10 19
Ellinor Dulcibella g. Lundgaard 27/9 1909
Ludvig Gluud Rebslager 14/12 1882
Kate Gluud 1/5 1911 g »Schiøler
Folmer Gluud 5/11 1913
Ingelise Gluud 9/2 1940?
Bitten Gluud 29/8 1942?
Mogens Gluud 15/11 1947

624
625
626
63

7
71
711
712

72
73
731
731.1
731.2
731.3
731.31

Guldsmede mester 18/3 1817 -

Johanne Margrethe Gilud 25/4 1886 - 26/12 1887
Marie Johanne 29/11 1888
Sophie Hansine Gluud 31/11 1890

Sophie Wilhelmine g. Gluud

15/2 1861 - 17/4 1934

Carl Ludvig Gluud Smedemester 29/7 1821 • 22/9 1869
Christine Caroline Rosaura g. Rasmussen 9/6 1846 - 23/12 1903
Dagmar Juliane Elisabeth Rasnmssen 5/3
, _1874
__ _
Oluf Carl Peter Rasmussen 14/12 1878
Antoinette Mariane Margrethe g. Aarup 17/5 1851 - /5 1930
Peter Christian Richard Gluud Skibsfører 7/2 1857 - 28/6 1905
Anker Gluud Postbud 31/3 1885 - 13/7 1944
Richard Gluud Lærer 9/9 1909
Carl-Anker Gluud Maskinmester 22/8 1911
Gunnar Gluud Skibsfører 10/2 1913
Anker Gluud 12/2 1943

Bilag 1
111
731.4

Anny Gluud

7/5 1914

732
732.1
732.11
732.2
732.21
732.22

Charles Gluud Optiker 8/3 1889
Knud Jacob Gluud Lagerforvalter 2/6 1916
Marianne Gluud 27/1 1945
Erik Gluud Civilingeniør 20/6 1920
Hanne Gluud 12/2 1945
Anotte Gluud 26/8 1947

733

Karen i g* Troldahl

74

25/5 1894

Eleonore Leopoldina g« Poulsen 22/12 1860 - 3/3 1935

Bilag 2
112
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Genealog/Prøbate Genealogist
Klinteve] 25. DK-2800 Lyngby
Office: Buddlngeve] 87A,
DK-2800 Lyngby
Phone: +45 45 93 48 00 (10-16)
Fax:+45 45 93 47 47
den 10. april 1995

Hr. Arne Glud

Ved Sønderport 22, 3
2300

København S.

31 95 17 28

SE/VAT-no. DE 59 06 7214
Bankers: GlroBank (1627) 5196523.
Den Danske Bank (4260) 4260934457
* Assoclates/1 samarbejde med:
LARS BORRING. Advokat (H)/

Attomey-at-Law (Supreme Court)
GEORG J. NISSEN. Reg. revisor/

Chartered accountant
BIRGIT NIELSEN. Genealog/

Genealogist
Arkivundersøgelser i Ind-og udland.
Ane-og efterslægtstavler.
Legatstamtavler.
Speciale: Research efter danske
arvinger efter opdrag fra skifteretter,
advokater, notarer, banker,
boadministratorer etc.
Hjemtagning af udenlandsk arv.
Bobehandling. Testamenter.

Idet jeg henviser til Deres brev af 18. febr. d.å. samt efterfølgende
telefonsamtaler, fremsendes hermed resultatet af mine undersøgelser,
som følger vedlagt som bilag 1-3 plus lidt fotokopier som et \ bilag,
idet disse måske kunne interessere Dem.

Mit udgangspunkt har været, hvad vi ved med sikkerhed, nemlig, at
Hans Christensen, senere H.C. Gluud, indtrådte 1.7.1797 for 8 år i
Livgarden til Hest, hvorefter han skulle være udtjent ca. 1805, men
det var normalt, at man kunne forlænge med 3 el. 4 år, hvilket passer
med, at han endeligt demitteres 30, april 1808.
Som det fremgår af bilag 2 har jeg da også med sikkerhed fundet ham
i FT 1801 for København, hvor han boede på ”Hestgardekassernen”,
hvilket stemmer nøje med det ovenanførte.

Herefter har jeg i Maribo nøje efterset, hvad der står ved de to ældste
sønners konfirmation om disses fødsels el. dåbsdata samt hvem, der
har vaccineret dem for med sikkerhed at fastslå, hvor de er født/døbt.
Da konfirmationen er en bekræftelse af dåben, er det nærmest dåbsdatoer/
år, som klokkeren i Maribo skriver i sin kirkebog, se bilag 1.
Da den ældste søn var døbt 8. maj 1808 (og viste det sig senere født
allerede 16. febr. s.å.) besluttede jeg først, at finde de 2 ældste
børns dåb i København. Jeg har ganske forgæves*gennemgået såvel
Garnisons, Holmens, Vor Frue, Vor Frelsers, Trinitatis, Fødselsstiftelsen
og et par mindre sogne ... men startede så forfra og her var der gevinst
i Helliggeist/Helligånd , se bilag 2, nr. 1. Navnet Christian Georg og
dåbsdagen 8. maj 1808 passende, men faderens navn var NIELS Christensen,
mens moderens navn passede.
Var det nu den rigtige ?

Men lykkeligvis fandt jeg i den samme kirkebog søn nr. 2, Hans Peter
Ferdinand, født og døbt - og her har faderen det rigtige navn, nemlig
Hans Christensen - modernavnet det rigtige og det samme som ved barn
nr. 1.
Altså de to søskende er med sikkerhed fundet.

Ved konfirmationen senere i Maribo fremgår det også, at de to ældste
skal være født/døbt i København, hvor de i hvert fald i juni/juli 1811

2.
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bliver vaccineret af Fraenkel, en københavnsk læge.
Forældrene må altså være fraflyttet København på et tidspunkt kort
efter juni/juli 1811 - 25. april 1812, hvor betjent Gluud optræder som
fadder i kirkebogen. Tættere på tidspunktet kan jeg næppe komme ud
flytningen til Maribo. Mon ikke han har tiltrådt det lille ”embede"
som consumtionsbetjent omkr. 1. nov. 1811 skiftedag! ??

Hustruen, der mens hun er i København kaldes Kirstine Petersen,
----- i det fine København følger man den nye skik, ikke noget med -datter!
------- kommer så i Maribo ----- i provinsen og på landet ----- til at hedde
Kirstine Hansdatter••• senre i 1840 folketællingen Hansen, idet man
blot her afrunder Hansdatter til Hansen.
Ud fra dette kan vi med sikkerhed fastslå, at hendes fader hed
Hans Petersen el. Hans Pedersen.

På dette tidspunkt var reglerne for navneopkald, i hvert fald for
folk i og fra provinsen/landet særdeles fag^t*.
Første barn skulle opkaldes efter farfar el. farmor,
Andet barn efter morfar el. mormor ... og så fremdeles.
Ægteparret følger reglerne meget fint:
1. Christian Georg efter farfar: Christen.... i Glud, idet man dog gør det
bondske Christen lidt mere urbant: Christian. Georg er
opkald uden for familien, sikkert efter en garder-kollega .

2. Hans Peter Ferdinand efter Hans Petersen, morfar, og Ferdinand, ja
fint skal det være, når man bør i København, måske også
en garder officer el. kollega.

Også dette beviser med al tydelighed, at Kirstine Petersen/Christine
Petersen (Pedersen) er den samme som Kirstine Hansdatter/Hansen i Maribo.
Kirstine Petersen er i hvert fald ikke død i Helligst* sogn
mellem aug. 1810 og maj 1812, ligesom manden ikke er gengift i samme
sogn, men med ovenstående anser jeg det også for bevist, at der kun
er tale om een ægtekone.
Kopulationsafgiften -eller skatten skulle betales af alle, der ønskede
at indgå ægteskab i København, og præsten måtte ikke forrette vielsen
uden at have set kvittering fra magistraten!
Undtaget var dog menige
soldater og matroser!

Hans Christensen el. Hans Christensen Gluud står IKKE i registret til
kop.gebyr-skatten, men han er også blevet gift, mens han var aktiv
garder til hest. Jeg har gennemgået de mest oplagte kirkebøger i
København - uden at finde ham. Jeg tror, at de er gift i konens hjemsogn
et el. andet steds "på landet" el. i provinsen. Hun har sikkert tjent i
København, da hun er mødt sin hestgarder. De kan fajrktisk være gift
2.000 forskellige steder, og jeg (tøser enhver eftersøgning af denne viel
se som værende spild af tid og penge!

AA/rFfz / '
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I København har jeg gennemset flg.

Garnison 6.10.1802 Christen Hansen Glud, afsk. FODgarder ellers
kusk hos K. H. Møller, vies til en Birthe Marie Gude.
20.3.1805 vies en rebslager Hans Christensen i den tyske St. Petri,
men vor HC var jeg hestgarder og ikke rebslager el. afskediget på
dette tidspkt.
Garnisons 10.6.1807 vies en HC, afskediget soldat til en
Birgitte Christensdatter.... men vor HCG var ikke afskediget og
konens navn passer ikke.

Vielsen kommer jeg ikke nærmere.

Jeg har i alt brugt god t 9 timer på spørgsmålet, men da jeg har
lovet dem en klækkelig rabat, vil jeg være tilfreds med at modtage
en check på kr. 600,oo for mit arbejde. Eller pr. giro, som det
måtte passe Dem.
De er velkommen til at ringe, så vi kan drøfte, hvor De evt. kan
finde HCGs ansøgning om consumtionsbetjent-stillingen.

Ps. Undskyld de mange slåfejl. Men jeg afventer videre behandling
af mine øjensygdomme, så brevet her er med rette skrevet med en
ikke alt for god "blindskrift".
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1) Maribo kontraministerialbog 595-4.
Konfirmerede påsken 1822:
Christian Georg Gluud i Maribo,

Betjent Gluuds søn i Maribo.
*Rubrikken hedder ”Født og Døbt, men kun

Født/Døbt* 8. maj 1808

een dato/år anføres ud for hver!
”Læser meget godt, Skriver og regner godt, gode chr. kundskaber.

Hans opførsel er god.”.
Vaccineret 28. juni 1811 efter attest af Frænkel.

2) Maribo kontraministerialbog 595-4.
Konfirmerede påsken 1824:

Hans Peder Ferdinant Gl\ud, Maribo,
Comsumtionsbetjent Gluuds søn i Maribo.

Født/Døbt 15. august 1810

(bør være 5.8.1810)

”Læser, skriver og regner godt. Gode Chr.kundskaber og opfører

sig meget godt.”
Vaccineret 28. juli (!) 1811 af Frænkel.

3) Maribo kontraministerialbog 595-5B.
Konfirmerede påsken 1827:

Gustav Christensen Gluud i Maribo,
Rebslager og Consumtionsbetjent Gluuds søn i Maribo.

Født 5. jan. 1813.
Vaccineret 29.8.1815 af GuldbraND
Z*

”Læser, skriver og regner m.g., meget gode ch. kundskaber til

ligemed flere almennyttige kundskaber og sædelig opførsel.”

Notej August Ludvig (Aron) Fraenkel var underkirurg i Søværnet i

København, sen. bataillonskirurg fra 1801 og læge ved roflotillen
1808, samtidigt med at han have privat praksis som læge i København,

hvor han blev distriktslæge i 1813.
Guldbrand er lokal læge i Maribo.
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1) Folketællingen 1801 København, Hof-og Militæretaterne.
Garden til Hests Oaserne:

Gluud, Hans,

26 år, ugift, Garder.

2) Helliggeist (Helligånd) kirkebog 6-10:
1808, døbt 8 v maj;
•j^Christian Georg.

Nipl s. Christensen Arbejdsmand i Compagnistrædet
66 og hustru Kirstine Pej er sen,

deres søn

’X født 16. febr., døbt Christian Georg.

Faddere:
Mad. Friis,
Jfr. Weyle
Tømmersvend Conrad Emerndorff

Copiist Hansen
Vertshusmand Christen Christensen.

3) Helliggeist (Helligånd) kirkebog 6-10:

1810, døbt 28. august:

Hans Peter Ferdinand.

Den 28. august Hans Christensen, tiener, og hustru
Kirstine Petersen, boende i Klosterstrædet 88,
deres søn,

født den 5. august,

Hans Peter Ferdinand.
Faddere:

Forældrene,

Gjordemoder Mad. Peelmann
Skræddermester Dahl, og

Thehandler Jacob Beyer.

kaldet
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Folketælling 1840 Maribo,
Klostergaden, Søndre Side, Matr.nr.

191:

Hans Christensen Gluud, 65, Rebslager
Kirstine Hansen, 54, hans Kone

Henrik Gluud, 21, hans søn, Rebslagersvend

+ 1 læredreng og 1 tjenestepige

Maribo kontraministerialbog 595-5B,
1844, den 1. marts,

Døde kvindekøn:

begr. 9. marts

Kirstine Hansdatter, begr. i 3. klasse, 58 år,
■ "**
■
Rebslager Hans Chr. Gluuds Kone i Maribo.

Brysttæring.

Maribo kontraministerialbog,

595-6B, Døde mandkøn:

1857, 21. jan., begr. 28. jan.
Hans Christensen Gluud, begr. i 4. kl.

Rebslager og aft. Toldbetj. i Maribo, 82 år.
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Bilag 3
12. juni 1997
Henvisninger til
Københavns Garverlavs Bog.

1935

Gustav Gluud 1813 - 1867 (1)
Nr. 193 (side 248)

Wilfred (4)
1843-19 08
Nr.233(s.303)
Fritz (5)
1873-1955

X

Georg
Thorwald
1845-1893
Frantz
1873-1920

Zacha
1903-1966

(1) Side 297 om ”Familien Gluud"

\

Eduard (3)
August
1847-1918
Nr.235 (s.304)

\

Axel (2)
Gustav
1850-1930
Nr.246 (s.305)

Leopold (7) Frederik
1883-1968
_ _ ?.
1879Nr.268(s.309) Nr.261(s.307)
Arne
1921
(Fejl i dødsår)

(2) Axel fortsatte garveriet i St. Kongensgade. Hans søn
Frederik skulde videreføre det, men han "stak af til Amerika".
(3) Eduard grundlagde sit eget garveri på Ny Carlsbergvej.
Foto af ham side 314
(4) Wilfred drev Læderhandel i Dannebrogsgade. Den blev videre
ført af hans søn Fritz, og af dennes søn Zacha, til den lukkede
ca. 1960.

Eduard var "på Valsen" og kom til Wien, hvor han fandt sin hustru.
Fritz var garversvend, og var på valsen. Jeg har engang nedskre
vet noget om det. - Han var senere leder i "Berejste Håndværkere".
Frantz var udlært garversvend.

Side 295 om at de ikke gjorde Mesterstykke, betalte sig fra det.
Side 278: artiklen forfattet af V. Andersson, som havde
arbejdet "hos Gluud, i over 30 Aar”.
Leopold begyndte på Polyteknisk Læreanstalt, men fuldførte ikke.
Var nogle år i Amerika, hvor han lærte nye produktionsmetoder,
som han indførte på garveriet.
Efter skilsmisse antog hans kone og to sønner navnet GLUD.
Garveriet gik konkurs ca.1925.
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Fritz W. GLUUD: ”Mine vandreår”.
Fortalt til AG 16/1 1951. Nedskrevet ”i stikord”.
Fritz levede 1873 - 1955Født St. Kongensgade 324

1883 flyttet til Dannebrogs

gade. Døbt i Holmens kirke. Gravsted. Skole: Melchiors
Borgerskole Nørregade. Pfeiffer & Jacobsen Fælledvej.
Konfirmeret i Matthæus. Boede hjørnet af Valdemarsgade.
I Lære i Løgstør (ingen lære ellers, ikke Ny Carlsbergvej, nogle og 3o, fabriksmæssigt). Forår 189o forår 93 hos Ferdinand Møller. Derefter på Ny carlsbergvej. Svendestykke der med Frantz, efterår 93» Til
Svendborg en vinter hos garver Lerche. Soldat, artillerist,
li år, befalingsmand. Rekrut Frederiksholm6 Kanal, gamle
Hestgardekaserne. Senere på Amager. - Igen Ny Carlsbergvej
en vinter.
Forår 96: til Tyskland. Arbejdede 3 måneder i Dresden.
Rejste ned sammen med Frantz, som var på Freiberg (?),
lærte at drikke. - På valsen til Bayern, gik til fods,
intet arbejde i Bayern. Oberammergau til Innsbruck,
intet arbejde.^’’.xv'-.-! Til Schweiz, Vorarlberg, Bludenz.
Østrig.
i Bjerg med tunnel. Til november, arbejde.
Over Rhinbroen til Schweiz, Bregenz, Zürich, Luzern,
Vierwaldståttersøen, Achsenstrasse, Aldorf (Tell født),
vilde til Davos. Tilbage til Achsenstrasse, til Schwyz,
i 9 måneder. Forinden været i Ibach, mester henviste
til Schwyz. Garver ^angs søn var i Wurtemberg, hvor de
sled fra 5 morgen, lille garveri, Krauter. - Fritz
skrev til ham, han kom til Ibach. De sammen om sommeren,
på søen. Boede hos mesteren (i Schwyz). Godt forhold.
De netop gift, været i Italien.
Fritz over bjergene til Genfersøen, i Morges (?)
Skønt. (Montreux). Arbejdede der i stort garveri. Tog
ind til Genf i Skandinavforening. Rejste til Italien
med en derfra, i halvtredje måned. 98 januar fra Genf
til Turin. Tog til savona ved Middelhavet. Gik til
Monaco, Nizza. Med tog tilbage til Genua, med fragtskib
til Neapel (for 9 lire). - Der var mest malere i Italien.

Var på Capri. Med bane op gennem Italien

92 Fritz
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næsten en måned i Rom. Pisa, Florens, Bologna. Kom ikke
til Venedig, havde lånt penge ud. Milano. Over Lugano
til Schweiz. Boede i et fængsel, da mangel på plads.
Fik penge hos tysk konsul. På vej til Bellinzona mødte
en Schuft, "kunde". Gik langs Gotthardbanen, så toget
forsvinde i tunnel. Kammerat: Nikolaj Hansen, tømrer.
I Dübendorf (Flyveplads ved Zurich nu) arbejdede
4 måneder. Alene til fods? Schaffhausen, Stuttgart,
Schwarzwald (2 døgn), Baden Baden (fornemt), Strassburg.
Langs Rhinen. Köln, Belgien, Liege, Charleroi, Namur,
bane til Paris. Intet arbejde. Det var lige inden ud
stillingen. Over Brüsel til Antwerpen, intet arbejde.
Gennem Holland til Tyskland. Kun lidt penge. Osnabrück
til Bremen. Stampede uret for 12 mark.
Besøgte familien. Heinrich (far til luftskipper)
lemlæstet. Kassefabrikant. Broder Carl, i kompagni,
de lavede ølkasser. Kunde ikke gå. Carls søn, sorte
Ferdinand, her i København, svindlede lidt med Edvard.
Irma. Inkassation. Bestilte intet. Student. Arbejdede
ved kassefabrik, siden sin egen, ved stationen.
Fritz var der i 1922. (231)
(222) Kemiker Friedrich, var i kulmine (Franskmænd).
221 Carl Hans, Syndikus des Handelskammer.
Boede nogle dage hos snedkeren til tøjet kom. De kom
ikke sammen med bankdirektøren (fætrene, sønner af snedker).
Bankdirektøren var jovial, lignede Edvard.
Fritz, fætter af onkel(?).. , nevø af bankdirektøren,
var i banken (243)• Kom til London. 1914 interneret på
Man. I 1918 eller 19 ringede han til Fritz. Var ombord
i tramper Ægir, som førte krigsfanger tilbage. Lå i
Frihavnen, var ombord med farFritz vilde ikke gå ind
hvor der var officerer. - Fritz også truff .et ham i
1922. Han sagde: Gott strafe England. - Hans kones bedste
moder var jøde.
Fætrene lejede Landauer, kørte ud til bankdirektørens
villa. - Fritz boede en måned der. Kørte i vogn, plantede
skov.
Heinrich blev hældt ud på grund af frimurer. Hans kone
bondedatter, de var her på bryllupsrejse. (241)
Luftskipperen (242) var styrmand, til Japan, førte
skoleskib.
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Fritz (Bankdirektør) (233 vel) vilde at Fritz skulde gå

i handelsskole.
Fritz kom til Hamburg, arbejdede i Harburg. Boede i
et garverherberge. Ringede om arbejde til ”Knokkelmøllenn. Konrad Wilkens, kæmpehal, var der en vinter.
Fætter Frederik (341) fik arbejde der også. De tjente
godt. 29-3o mark, fra 6 til 6 (i schwyz 5-7).
Til marts, så kom Axel (syg, byld bagi), så Wilfred,
vilde give 5o kr., rejse til Østrig. Rejste med Frederik
til Hannover, Hildesheim, Eisenach, Wartburg. Travede
gennem Thüringen, til Leipzig, kørte til Dresden og
Wien, var længe der, lovet arbejde. Afstikker til Buda
pest med bane, og tilbage. Gik langs Donau til Linz,
til Salzburg.
(Jeg spurgte om den tegning fra Sulzfeld vi har).
Fritz huskede det ikke - har lavet 2oo! tuschpen.
I Gmunden: Thyra, datter af Chr. IX. Hertuginde af Cum
berland. Ischel søen. Welferfond. Søn gift med Kejser
Wilhelms datter.
Lige ved Østrig, Bayerns grænse, gik Salzen (?) til
Bayern. Traunstein. Far syg, måtte rejse hjem.

Arbejdede 3 uger i Bondegarveri. 99 maj hjemme. Begyndte
i fars forretning i Dannebrogsgade nr.2, flyttet ca. 1912.
Wilfred rejst i Sverige, vilde gennem Rusland, hjem
da hans far

• ' blev syg lige inden sølvbryllup.

Gustav (311) gift 96-97. Hans kone restauratørdatter.
Schultz, sangerindepavillon. Døde 1?.
Bananskal, gled, Brüssel, svensk . 1 massøse, kunde
ikke komme tilbage. Rejste til Algier, billigt, pensionen
forslog, flere kolleger.
Fritz*søster Emmas mand Smith var på Oringe. Gustav
boede så hos hende. Da Smith kom hjem måtte Gustav flytte.
Sukkersygen blev værre, hul under foden. Engang kunde han
ikke få støvlen p å hos Fritz. Ben amputeret til over
knæet. Havde nogle gode år. Lærte Bridge. Lå 3-^ dage,
døde i 33. Hans sygeplejerske Kristine Nielsen arvede ham.
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fj’ritz lØilfrecf Sfuucf (1873" 1955J
Fra bogen ”Den farende svend” (1955) side 210-221:
”Det andet medlem, der samme aften [Berejstes generalforsamling i 1946] blev udnævnt til
æresmedlem, var Berejstes forretningsfører, garver, læderhandler Fritz W. Gluud. Indmeldt i 1901,
bestyrelsesmedlem 1906, forretningsfører fra 1909 til 1916 og igen fra 1923 helt til 1946 hvor Gluud
ønskede at trække sig tilbage. Internationalt kendt blandt Naver over det ganske Europa som den, der
førte korrespondancen mellem de skandinaviske foreninger og Berejste. Særlig i årene før 1914 blev
han godt kendt af de svende der ville ud, de allerfleste skulle jo have Berejstes rejsehåndbog med på
valsen, tusindvis søgte de hans butik i Dannebrogsgade 6, han ikke alene rakte dem bogen over disken,
nej, hver eneste ung svend, som ung og uerfaren søgte ham, lidt trykket over den livsvending, der nu
skulle ske, men med vældigt mod på livet, de fik ikke alene bogen, men også altid et godt ord med på
vejen ud fra Gltiuds store erfaring på dette område, udtalt med en hjertevarme som blev husket, når
svende ad åre atter mødte ham.
Hans fine evner som skrifttegner blev i høj grad benyttet helt op til vor tid, mange syge kammerater
fik gennem ham foreningens hilsen, skrevet med en smuk skønskrevet skrift. Gennem et langt liv
kunne man hver torsdag finde Gluud mellem sine kære keglebrødre, hvor han ofte fejrede triumfer som
en af de fineste keglespillere, af hvis keglelaug han var æreskammerat.
Det var med overvældende tilslutning fra Berejste, at Fritz W. Gluud blev udnævnt til æresmedlem.
Gluud døde 17.juli 1955 82 årgammel.”

ARNE GLUD . VED SØNDERPORT 22 . DK-2300 KØBENHAVN S . DANMARK

Bilag 6
27 november 1992

124
Leopold F. Gluud

188J - 1968

Fortalt til AG 17/2 1951

Født Ny Carlsbergvej. Schneekloths skole 189O-99*
Konfirmeret l/lo 99, Matthæuskirke (lige som Fritz).
Efter konfirmation på Vedels kursus, student 19o3,
matematisk-naturvidenskabelig. Et år på Titan, polytek
nisk volontør, og på Gregersens mekaniske fagskole. Det

var en onkel til Gregersen fra Teknologisk Institut, som
havde ideen derfra • Det var værksted, betalte. - Polytek

nisk Læreanstalt 19o4, til foråret 19o7, elektroingeniør,

vilde hellere været bygningsingeniør. Burde have taget

adgangseksamen, sparet et år (mor tvunget igennem).

Foråret 19o7 rejste til Amerika. Havde opgivet
studier, lavede elektrikerarbejde en tid, i en installa

tørvirksomhed. Kom til New York, tegnestue, Williamsburg,
forstad til Brooklyn, nogle måneder. Så nogle måneder

på tysk fabrik, kork, hed Bender, indtil det store krak

vinter o7-o8. Rejste hjem forår 19o8. Begyndte hos sin far
august 19o8.
Far havde ikke lært garveri, men derfor gik han over

fra barkgarveri til ekstraktgarveri. Måtte døje meget

med sin far. Torup kendte det. Det varede nogle år før

de fik lov til det. - Det gik godt inden verdenskrigen.

Moderne, ombygget helt, nye maskiner. Inden far kom hjem
var det nærmest aktieselskab. Efter godt år betalte

(Edv.+Leop.) det hele. (Opskrev istedetfor nedskrive).

Frantz kom hjem med Chromgarvning, det vilde Edvard ikke.
Far vilde indføre akkordarbejde, det vilde Edvard ikke,

men blev nødt til det, i 1912. - Linel»der

fint (Ballin).

Indtil 94 eet firma: G. Gluuds sønner (Edvard, Axel,
Le°P°ld lidt).
Første år tjente godt inden krigen, derefter mangel.

Kunde have haft større omsætning, men far (Leop) vilde
ikke slide. Ikke fået tantieme.
Ballin tabte 27 millioner, + bankkredit på 27, og

Dominion Belting. Jvf. ”Bankkommissionens beretning”.
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1920: Verdensprisfald kom fra Japan. Overkapitalise

rede tabte mest, men Ballin og andre reddet af banken,
fordi de havde stor kredit. Det gik fremad, men stærk
konkurrence. Det gik ud over kapitalkonto. Sidste år

omsætning 1.5 mill, driftstab 15.000. Kapitalkonto
I82.000 ved standsning, aktiver oversteg passiver.
Hudeleverandøren vilde ikke levere (Kbh Hudeauktion),
for stor kredit. Vilde han skulde købe andre steder

(dårligere)•
Villa i Charlottenlund købt for 18.000. Kunde sælges
for 50.000, Sørine vilde ikke. Blev solgt for Jl.ooo.
Købt også 1 villa i Dragør (Anna, Axel, Farmor). Den nu
værende. Senere en til. Tabt lo.000 på hver (Axel overtog
den ene). Købt den anden til farmor. Lejen af Charlottenlund ikke nok til at dække renter.
Frk. Reinhold glemt at betale renter af en obliga
tion, udstedt ved køb af en Dragørvilla. Måtte så

betale. Det kostede 18.000.
Ejgaardsvej, vist nr.16. - Knudsen i Ebeltoft.

(125) Jacob, søn af murermester. Uddannet som land
mand på Falster. Gennemgået landbrugsskole i Lyngby.
19o2 gårdejer på Lolland, faderen købte gård. Få år.
19o7 udvandrede til Amerika, New York. Ved Eskildsens
Teracottafabrik i •••• syd for New York, i New Jersey.
Var der i år. Konen rejste over, trods aftalt hun skulde
vente på besked. De krydsedes på Nordsøen, han hjemad.
Hun tilbageholdt, returnere med skib, som i udsejlingen
fra havnen stødte sammen med dynamitdamper. Ingen eksplo
sion. Skib i dok. Hun skulde bo på Ellis Island, men
hovmester kautionerede for hende, hun boede på skibet
mens det var i dok, far besøgte hende der. Kom hjem så.
(Hun hed) Margrethe. De boede så i Kbh., Amerikavej.
Jacob på Carlsberg, Salgskusk. Lærte værtshusholderske
at kende. Rendte fra konen. Gift med værts. De rejste
til Amerika, kort tid. Da han kom hjem blev han restau
ratør, hun havde penge. Tre Hjorte, ca.lo-11. Gik fint.
Tog så Klampenborg badehotel, senere Klpb Kro, hvor nu

biograf ligger. Indimellem en kro mellem Vordingborg
og Køge, vistnok Lundby kro. - Havde Bellevue kro til den
blev revet ned.
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Satte penge til pa badehotellet, som var forfængelighedssag. Muligvis på 3 Hjorte senere igen.

Margrethe Gluud (318), søster af Fritz, havde børn
hos sig. Senere husbestyrerinde, flyttede sammen med

søsteren, Emma, som var gift, med Smith.
Børn (125»1, 2): den ene gift, den anden klinikdame.
Glud-Johansen: Fritz ved noget han ikke vil ud med
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Bremen, Sonnabend, 22. Oktober 1955

F. Gluud zum Gedächtnis
Ein Pionier der Luftfahrt - Vor 80 Jahren in Bremen geboren
g Im Osten Bremens ist eine Reihe
von Straßen nach Pionieren der
deutschen Luftfahrt benennt wor
den. Eifie dieser Straßen trägt den
Namen vön Ferdinand Gluud,
der als erster die Luftschiffe des
Grafen Zéppelln mit nautischen
Apparaten versah und dér für

diese Arbeit sein Leben einsetzte?
Am 22. Oktober 1955 wäre er
80 Jahre alt geworden. Daher
schreibt uns Prof. Dr. Ernst Harald
Schütz:

Ferdinand Gluud war Bremer.
Nachdem er in der Realschule am
Doventor die mittlere Reife er
worben hatte, fuhr er auf einem
Segelschiff der Bremer Reederei D.
H. Wätjen. Nach beendeter see
männischer Ausbilduncr und zwei
maligem Besuch der ■ Bremer See
fahrtschule ging er als Offizier auf
einem Lloyd-Dampfer nach Ostasien. Nach seiner Rückkehr wurde
er I. Offizier auf dem Schulschiff
„Herzogin Sophie Charlotte" unter
Kapitän Emil Zander.
Das Schiff, auf dem ich als
Lehrer für die Kadetten mitfuhr,
kam in die schweren Orkane des
Septembers 1905, die 30 Segler
nötigten, ihre Reise um Kap Horn
abzubrechen. Als unser Schiff
schon Kap Horn umrundet hatte,
rief Gluud, der gerade die Wache
an Deck hatte, in die Messe:
„Offiziere an Deck, Masten über
Bord!" Denn während in der Nacht
vorher bereits zwei Rags gebro
chen waren — die dicken Eisen
bolzen, mit denen die Rahen fest
gemacht wurden —, waren jetzt
die Stengen von drei Masten ge
brochen. Die oberen Rahen des
.Kreuzmastes drohten das Schiff zu
zertrümmern, weil sie von außen
an die Bordwand schlugen. Es ge
lang in schwerer Arbeit, die
Rahen und Stengen so weit zu
befestigen, daß sie keinen Schaden
mehr anrichten konnten, und es
gelang, mit Notsegeln das Schiff
auf günstigen Ostkurs \zu bringen
und den Nothafen Montevideo zu
erreidien. Die Masten, Stengen
und Rahen wurden darauf aus
Deutschland nach dem La Plata

geschickt, die alten Masten herausgenommen und die neuen ein-J
gesetzt, ohne daß auch nur der ge-,i
ringste Unfall geschah. Eine Mei
sterleistung der Kadetten und be
sonders des I. Offiziers Ferdinand
Gluud! Auf späteren Reisen führte
Gluud das Schulschiff als Kapitän.'
Als I. Offizier fuhr er auf dem
Lloyd-Dampfer „Mainz" nach Spitz
bergen. An Bord waren Wissen
schaftler, die eine Forschungsreise
ins Nordmeer machten, unter ihnen
Prinz Heinrich von Preußen und
Graf Zeppelin. Gluud beschäftigte
sich mit der Flugzeugnavigation,
und der Graf forderte ibn auf, als'
Chef der nautischen Abteilung
zum Luftschiffbau nach Friedrichs
hafen zu kommen.
Bis dahin hatten die Luftschiffe
noch keinerlei nautische Instru- 1
mente an Bord gehabt, nicht ein- :
mal einen Kompaß. Auf ihren a
Fahrten hatten sie sich nach den
Eisenbahnschienen orientiert. Gluud
baute nun die nautischen Apparate
ein, und auf Probefahrten führte
er gelegentlich auch die Luft
schiffe.
Heer und Marine wollten jetzt
Luftschiffe, übernehmen.
Dabei
stellte die Marine die Bedingung,
daß 6ie nach ihren eigenen Plänen
gebaut würden. Die neuen Pläne
erwiesen sich aber als unzweck
mäßig: die nach diesen gebauten
Luftschiffe L 1 und L 2 verunglück
ten beide. Auf der L 2, die am
17. Oktober 1913 bei Berlin ab
stürzte, war auch Ferdinand Gluud.
Alle Insassen kamen dabei ums
Leben.

8800 Viborg, 5o septbr. 1979
Skinfaxevej 2
tlf. (06) 622930
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Kare Glud.
Tak for dit brev af 13* august + bilage Det var hyggeligt at høre fra dig,
at erfare, at du har det godt, og at du oven i købet bedriver ilægtsforskningl Selv har jeg det storartet og nyder mit otium, bl.a. for en væsentlig
del med slægtshistoriske undersøgelser på landsarkivet, d.v.s» besvarelser
af forespørgseler til Landsarkivet fra ind-og udland»

Jeg har kigget på din sag og sender dig vedlagt resultatet af mine under
søgelser; de kan naturligvis uddybes og videreføres - det kan du evt» selv
gøre ved hjælp af mikrofilmene i Rigsarkivet, evt» kan du lade mig vide,
om jeg skal fortsætte. I denne omgang blot dette i tilknytning til bilaget:
Jeg har ikke kunnet finde noget skifte efter Christen Knudsen og hans koner;
de har i hvert fald ikke været fæstere under Jensgård, der jo ligger i Glud
sogn og ejedes og stadig ejes af familien Glud, men flg. godser har også
haft ejendomme i Glud sogne: Boller/Møgelkær, Palsgård og Bygholm samt
Skanderborg rytterdistiikt. Pra Palsgård mangler skifteprotokollerne
1780-1833» og i registrene til de øvrige godsers.har jeg ikke kunnet finde
Christen Knudsen og hans koner.
Bøglen til Christen Knudsens oprindelse fandt i en extrakt af Jensgårds
skifteprotokol 1719-9o, hvor Maren Jacobsdatter m.fl. er anført; selve
skifteprotokollen er ikke afleveret og må endnu befinde sig på Jensgård,
hvorfra Landsarkivet nu vil søge den tilvejebragt. Derimod findes skifte
protokollen 1791-185o på Landsarkivet, men Christen Knudsen og koner ses.som
ikke i denne.

Skjold kirkebog går tilbage til 1688, men den ældste (til 1742) er meget
slet ført og vanskelig læselig.
Jeg har kun kunnet finde én" pas s ende" Maren Hansdatter i Glud kirkebog, nemii
lig Maren, født 15/4 1741 som datter af Hans Sørensen i Bisholt. Hun synes
imidlertid ikke at være "vor" dame, idet hun ifl. folketællingen 1787
var gift med en gårdmand Jens Knudsen i Bisholt og havde sin gamle far,Hans
Sørensen, 84 år, på aftægt hos sig. Men måske er hun i virkeligheden lidt
ældre end alderen ved hendes begravelse angiver, måske er hun også fra
Skjold sogn.
Med venlig hilsen,
din hengivne
lage Bonde
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Vedr« en slagt fra nabosognene SKJOLD 6g GLUD i Bjerre herred, Vejle amt;
(Skjold kb. begynder 1688, Glud kb. 1666)

x)

Maren Jacobsdatter, født ca. 1698, død Skjold^ begr. 8/5 1766, 68 år gi. (Skifte
begyndt 13/5 1766 i:Jensgård skifteprotokol 1719-9o).
gift I Skjold dom.8.trinit. 1721 med Knud Pedersen (også kaldet:Bonde/Bondesen)
død før 1731
gift II Skjold (før 1731) med Basmus Pedersen Nørskov, død Skjold før 1766.
Børn af 1. ægteskab ifl. skiftet:
1) Peder Knudsen,døbt Skjold dom, rogate 1722, død sst. begr. 19/11 1774,
52 år gi. (skifte i Jensgård skp, 1719-9o)
x
2) Erik Knudsen, født.............. begr. Skjold 19/lo 1766, uden aldersang.
'
(skifte sst.)
3) Christen Knudsen, født i Skjold, døbt festo circum. 1727, død i Glud,
begravet 27/4 18o2, 74 år gi. (skifte ej fundet l) Gårdmand i Glud.
Gift I Glud 16/3 1764 (da han betegnes:"af præstegården") med Gunder
Pedersdatter af Glud, død Glud 12/5 1767 i sit 32. år
1 søn,Peder, døbt Glud 6/5 1767, "båret af Peder Knudsens
hustru i Skjold".
Gift II Glud 8/1 1768jmed Maren Hansdatter,"tjenende på Jensgård" :, de
havde kongebrev, forti. MH var næstsøsøkendebarn til Gunder Pedersdt.j
hun død Glud 16/12 178o i sit 39. år.
Gift III Glud 23/6 1781 med Maren Madsdatter, tjenende på Jensgård, ifl.
folketællingen 1787 født ca. 1755»
4) Anne Knudsdatter, født...........................Gift Skjold 17/6 k757 med
enkemand Jørgen Jensen af Skjold.

Børn af 2. agteskab:
5) Peder Rasmussen Nørskov, født Skjold ca. 1731, begr. sst. 14/12
1761, 3o år gi. Gift Skjold 23/12 1756 med Dorthe Sophie Heide. der
II 16/7 1762 i Skjold blev gift med Christen Eliassen af Tyrsted (forlov
ere: forvalter Heide og birkedommer Tolstrup). Christen Eliassen, 58 år,
har ifl. FKT 1787 en selvejergård i Skjold og er II gift med luger
Pedersdatter, 28 år gi.
x)
6) Birthe Rasmuidatter Nørskov, født ca. 1739, begr. Skjold 9/7 1766, 27
år gi.

x) efter de anførte, på hinanden følgende begravelser skriver præsten
i Skjold kirkebog: Disse 3 på et halvår uddøde af een gård.

8800 Viborg, l.decbr. 1979
Skinfaxevej 2
Tlf. (06) 622930
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Tak for dit brev af 27* oktbr. og for den medfølgende 5° Dm-seddel. Bring min
tak for den videre til din tyske slægtning.

Jeg har betragtet de 15o kr., som DM-3edlen ved veksling indbragte, som honorar
for 3 timers undersøgelser vedr. slægtsgårdens fæste-, ejer- og matrikelforhold.
De har imidlertid grebet sådan om sig, at jeg har anvendt 6 timer på sagen,men
til gengæld får du også vedlagt (i sammendrag) slægtsgårdens historie lige
fra ca. 166o till931 samt dens seneste og nugældende matrikelnummer: 231 af
Glud sogn og by, ved hjælp af hvilket dens placering nemt kan konstateres på
ældre og nyere kort i Matrikelarkivet i Kbh. og - på stedet.

fortsat 6. decbr.
Længere kom jeg ikke med mit brev forleden dag, idet jeg i mellemtiden har
været en tur i Kbh., men her følger altså nogle bemærkninger til vedlagte:

Som du vil se, har slægtsgården i Glud været beboet af din forfader,Christen
Knudsens, første kones slægt antagelig tilbage til ca. 166o (og sikkert endnu
længere tilbage) og af Christen Knudsen og hans efterkommere fra 1765 til 18911
Oprindelig synes der at have været tale om en meget sor gård, dxxx hvis areal
dog er formindsket kraftigt af Christen Knudsens svigersøn,Rasmus Jensen, og
hans efterfølgere. Men måske står gården endnu i Glud med bygninger, der (delvis)
kan føres tilbage til Christen Knudsens tid eller længere tilbage endnu1 Gården
var jo oprindelig fæstegård under PALSGÅRD, hvorfra LA mangler skifteprotkollen
1791-1833» hvorfor der intet skifte findes efter Christen Knudsenl Christen
Knudsen var jo forøvrigt ligefrem blevet "solgt" af sin oprindelige herre,
ejeren af Jensgård, til ejeren af Pals trup - det var jo i stavnsbåndets tidjt
Svigersønnens køb af gården til selveje umiddelbart efter Christen Knudsens død
er nok sket som led i et almindeligt frasalg af fæstegårdene under Palsgård, men
det har jeg ikke undersøgt.
Som du vil se, har jeg også med sikkerhed identificeret din formoder, Christen
Knudsens Anden kone,Maren Hansdatter. Udgangspunktet herfor er, at din forfader,
sønnen Hans Christensen, 1775 blev båret til dåben "af sin moster Bodil Hans
datter, tjenende på Jensgård"1 Forøvrigt har jeg foreløbig ikke kunnet fastslå,
hvilket gods hendes far,Hans Knudsen, var fæster under - tilsyneladende i hvert
fald ikkeQiverken Jensgård eller Palsgård. Hans Knudsen døde firøurigt i. G lud
11/4 1756 "i hans alders 63. år". Han har altså været væsentlig ældre Med konen
og har formentlig været gift før. Hans enke er ,uvist af hvilken grund, ikke
blevet "konserveret" på gården, der er tøortfæstet til en mand ved navn Thomas
Lavesen, der tilsyneladende ikke har været gift med nogen datter af HK (Wrwa ked
xfl. FKT 1787 Anne Jensdatter og var 60 år gi.) •

Som til indledning nævnt har jeg brugt væsentlig mere tid på undersøgelserne i
2. omgang end de 3 timer, der dækkes af din slægtnings 5° DM. Jeg har da selv
følgelig ikke krav på betaling for de resterende mindst 3 timer (som jeg plejer
at få honoreret med 52 kr. pr. time) , men mon din tyske s^ægtnin^ dog ikke
finder resultaterne af undersøgelserne så væsentlige og vmrÆfåuXrø, at han evt.
vil ofre yderligere en 5® DM-seddel på sagen. Det ville passe så nogenlunde.
I hvert fald ser jeg mig ikke i stand til at foretage yderligere undersøgelser
uden honorar. Såfremt det qx den tyske slagtning, der er specielt interesseret
i familiehistorien, kan dubbede ham henvende sig direkte til mig. Jeg har arbejd
et for mange andre tyskere og svarer gerne på tysk.-Ierox-kopier af de anførte
og andre dokumenter kan leveres af Landsarkivet for en grundtakst af lo kr. ♦ 1
kr. pr. side.

Vedr. gården matrikel nr. 9» senere matr. nr, 23, senest nr. 23A af Glud sogn
og by, ggså kaldet; BJERREGÅRD:

Bilag 8
Gården nævnes første gang i Stjeraholm amts matrikel 1664 (Z5-7, fol. 38a)
med lo tdo 3 skæpper hartkorn, beboet af Rasmus Raarnuggep, og som fæstegård
under herregården PALSGÅRD i As sogn - med tilføjelse:"øde, uden bygning og
brug"o
Ifl. samme amts matrikel 1688 (Z9-14, fol. loo) er hartkornet ændret til:
lo tønder 1 skp. 2 album (forkoifet:lo-l-o-2-), matrikelnumret er:9> gården
er stadig fæstegård under: Palsgård og den bebos af:Bendt Bierregård.
1695 dom. jubilate troloves ifl. Glud kirkebog "Bend Rasmussen i Bierregård
og Maren Hansdatter”, og dom. reminiseere 17oo døbes i Glud kirke Peder,
søn af "Peder Pedersen i Bierregaard". Peder Pedersen i Bjerregård synes at
have haft 2 sønner, nemlig foruden den nævnte Peder (jfr. nedenfor) en søn,
Rasmus Pedersen Bjerregaard (født ca. 17o2^fra hvilket år dåbsregistret
mangler) , der synes at have delt BJERREGÅRDjmellem sig. Rasmus Pedersen af
Bjerregård blev 3. søndag i adøvent 1728 i irlud viet til Karen Sørensdatter
af Glud og døde 15/3 1774 ("Rasmus Pedersen Bierregård i Glud") i sit 72. år.
Hans søn og efterfølger på den ene haiidel af Bjerregård må være:Jørgen Rasmussen
BierregårdrffcfttaBt gårdmand i Glud, der døde 22/7 1816, 77 år gi., og hans søn
og efterfølger igen var:Søren Jørgensen Bjerregård, gårdmand i Glud, der døde
28/2 1844, 47 år gi. Beboerne af denne gård nævnes side om side med beboerne af
den i det følgende omtalte gård (den anden halvdel af Bjerregård) i folketælling
erne 1787 og 18ol.

Peder Pedersen, døbt 17oo, ses ikke at have kaldt sig:Bjerregaard, men kaldes:
Dam. Han bliver dom. 26.p.trin. 1728 i Glud viet til "Maren Rasmusdatter af
Bierregaard", og 15/6 1729 fødes Maren, datter af "Peder Dam af Bierregaard";
hun bliver ved dåben båret af "Karen Sørensdatter i Bierregaard" og blandt fad
derne er: Inger Pedersdatter og Rasmus Pedersen, begge "af Bierregaard".
2. pinsedag 1735 får Peder Dam døbt en datter,Gunder, født lo/5, og efter
at en søn, Peder, er død 4/5 1762, 24 år gi., afstår han 1765 "det halve af
gård matr. nr. 9 i Glud af htk. 5-O-2-1- til datteren,Gunder Pedersdatter og
hendes mand(viet Glud 16/3 1764, da han tjente i præstegården) .Christen
Knudsen, født i Skjold 1727, og 27/4 1765 udsteder7Holder Reedtz til Palsgård
fæstebrev på denne gård til Christen Knudsen,"som ved bytte fra hr. Hans
Gluds gods(=Jensgård) er ble ven mig overdraget" (Palsgård fæste .,rotokol 1719-84,
s.352)7?Gunder Pedersdatter dør allerede 12/5 1767, og 21/7 1767 afholdes der
skifte efter hende, der efterlader manden og 2 børn, 1)Tngermarie Christensdaiter, 2 1/2 år gi., og 2)Peder Christensen, 1/2 år gi.(/Palsgård skifteprotokol
1745_9o, fol. 337a).Christen Knudsen blev derefter 8/1 1768 viet til Maren
Hans datter, der
tjente på Jensgård og var halv-kusine til hans
første kone. Hun er født i Glud 2o/6 1742 som datter af Hans Knudsen (af Glud) ,
der 1. søndag i advent 1741 i Glud var blevet viet til Margrethe Jensdatter
af Hjarnø. Hun levede ifl. FKT 1787 som enke og aftægtskone, 76 år gi., på en
gård i Glud, der åbenbart var gået ud af familien, mens en yngre datter,Bodil
Hansdatter, født lo/2 1748, tjente som stuepige på Jensgård og først 8/7 1791
blev gift med ladefogeden på Jensgård.Mikkel Terkildsen, og parret fik derefter
en anden gård i Glud, som de ifl. FKT 18ol beboede uden at have børn.
,(
X
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Maren Hansdatter døde 16/12 178o, efter at hun 1/9 k78o havde født en datter,
Anne Margrethe, jom var død 18/9.Efterlevende var af2q. ægteskab 3 børn: 1)Birthe
ChristensdatterJca. 1775, 2) Hans Christensen, født 1775 og 3) Gunder Christensdatter, op kaldt efter Christen Knudsens første kone, født ca. 1776 og begravet
ugift 22/4 1796 i sit 21. år. 3. gang blev Christen Knudsen 23/6 1781 gift med
Maren Madsdatter, der også tjente på JensduwSuwF, og forøvrigt var langt yngre,
født ca. 1753 og ^rst død på aftægt hos sin datter og svigersøn 13/4.1836
83 år gi. Christen Knudsen var da forlængst død (begr. 27/4 18o2, 74 år gi.) ,
men til trods for, at sønnen af 1. ægteskab,Peder Christensen, født 1767 (døbt
12/5) ved FKT 18ol gik ugift hjemme på gården, 34 år gi., blev det ikke ham,
men den vistnok eneste datter af 3« ægteskab,Maren Christensdatter, født ca.
1782, der fik gården sammen med sin mand. Rasmus Hensen • der vistnok tjente

1 31
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i gården« Deblev viet i Glud. 6. novbr. 18o2 ("ungkarl Rasmus Jensen af Bierregård og pigen Maren Chris tens datter ibid©”),men allerede ifl© købekontrakt af
21/7 18o2 (skøde 15/6 18o3; BJJ3-SP 19:Bjerre-Hatting herreders skøde-og panteregister 173o-186o,fol© 4®^ 344b samt B66C-SP2,fol.568b-7ob) havde Rasmus
Jensen af kammerjunker Niels Juel Reedtz til Palsgård for lloo rdl© samt aftægt
til svigermoderen til selveje købt gården matr© nr ^23 i Glud by, der efter
sidste opmåling og udskiftningen af byens jorder s4år for htk©4-l-2-o-© I
Rasmus Jensens ejertid sker der forøvrigt frasalg af jord fra gården, så dens
hartkorn bliver formindsket til:2-5-l-2 1/4-. Maren Christensdatter dør 27/3
184o, 58 år glo, mens Rasmus Jensen dør 2o/12 1849, 75 år gi© Gården var dik.
i de seneste år blevet bestyret af datteren, Maren Rasmusdatter, fødtxixzfl8o9,
og hendes mand,Niels Rasmussen fra As sogn, der tjente i gården, da de blev
gift 26/3 1841 ©“Han dør imidlertid få måneder efter svigerfaderen (16/4 185o,47
år gi©) , og det bliver Maren Rasmusdatters anden mand (gift 3/8 185o) , den 41årige Morten Jensen fra Gram, der ved skiftet eftervismus Jensen overtager gårdez
sammen med den ældste datter,Birthe Marie Rasmusdatter (født 27/9 18o3) og
hendes mand, gårdmand Jens Jensen i Nebel© 8/6 1852 får Morten Jensen imidler
tid alene skøde på gården, hvis hartkorn han) formindsker yderligere til:2-4-l-log som han ejer, til han 1/11 1872 skøder hovedparcellen, nu matr© nr© 23A,
til sin steddatter,Karen Marie Nielsen, født ca© 1848 som datter af Niels
Rasmussen og Maren Rasmusdatter, og dennes mand,Jørgen Sørensen fra Lundum (de
gift 26/1 1872)• Maren Rasmusdatter og Morten Jensen forbliver som aftægtsfolk
på gården til deres død henholdsvis 7/3 1875 og
1885, men allerede få
år efter Morten Jensens død (skøde af 21/12 1891) sælger Jørgen Sørensen,
der betegner sig:"forhen gårdejer i Glud, nu bosiddende i Horsens”, gjorden til
Jens Jørgen Jensen fra Skær lund, hvormed gården går ud af familiens eje©
Jens Jørgen Jensen har gården, indtil den ved skøde, tinglyst 17/3 1931,over
går til Rasmus Viggo Jensen, -vrøtnak en sønj (B67-SP44. Bjerre-Hatting herred
er, Realregister for Glud sogn 1856-1956, fol. x 335)»
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En gammel
Kongofarer død.
Kaptajn Jens Gustav Glud.
Endnu en af de gamle danske Kongoarere er gaa bort. Fredag Eftm. dode
kommandant de la marine, Jens Gustav
*lud, efter længere Tids Svagelighed i sit
ijem i København.
For syv Aar siden vendte Glud tilbage
ra belgisk Kongo. hvor han havde levet
iden August 1904. I en lang Aarrække
Lavde han gjort Tjeneste i Flodfarten
laa Strækningen fra Leopoldville til Staneyville, som Fører af den belgiske Stats
»assagerdampere, en særdeles betroet
Killing, der gav ham Lejlighed til at udoldede Egenskaber, som baade hans
) verordnede og hans Kolleger i Koloninarinen beundrede hos ham: En bestan
dig vaagen Interesse for .Arbejdet, en
jælden Evne til ligelig Hensyntagen til
e mangeartede Passagertyper, som befaer Kongos Floder, og en naturlig Mynighed, der gjorde ham* til en af de mest
espekterede Officerer 1 Koloniens TJenete.
Jens Gustav Glud var Kammerat med
æsten alle de Danske, som 1 Aarenes
>øb har arbejdet i Belgisk Kongo. — af
øde Distriktskommissær Søren Sørensen
g Major Einar Larsen, Distriktskommis
er Thor, Kapt. Stensbæk Davidsen, Dir.
indegaard. Kapt. Otto Liitken o. fl. Han
ar en bister Herre, som med et tort, unertiden ret kynisk Lune forstod at kaikterisere de Mennesker, som han under
It begivenhedsrige Liv var kommet i Be
dring med. I sine Velmagtsdage var han
en pertentligste Skipper paa Floden,
[ans Damper skinnede af Spuling, og
ans Passagerer blev passet som Grever.
- Glud fungerede som Laanebibllotek
)r sine Landsmænd. Med næsten hver
ost fik han Boasen dinerer fra Danmark.

og naSh^ans Skib om Aftenen laa for
tøjet ved Kajen paa en eller anden Sta^
tlon paa hans Rute, forlod han IJrøen
:ændte sin Pibe, satte sig 1 en Flugtstol
oaa Dækket og begyndte at lag§e. Blev
ian forstyrret af Aarsager, sofa ikke ;ugc
/ar tjenstlige, lagde hap; ingenlunde
Skjul paa sit Mishag.
/*
I Aarene siden sin^ hjemkomst boede
laA paa Platanv^4ian oppebar fra den
ælgiske Stat
mpapt hni Ppnsinn ner

ian var dekoreret med Ridderkorset af
len belgiske Kroneorden og Løveorden.
AUejSde før han vendte hjem til Dannark, Var han cn syg Mand, stærkt lidenle af Sukkersyge og en Hjertesygdom, og
or nogle Aar siden blev hans ene Ben
mputeret. Men indtil kort Tid før sin
XJd passede han sine faste Bridgepartier
*ed andre hjemvendte Kongofolk, passi
rende med dem dm fælles Minder fra en
evæget Uncrdnm I dø ftarne Trnnooirno

Som nævnt har jeg interesseret mig for min
fars familie siden jeg var dreng. Omkring 1951
afskrev jeg alle navnene i Stambog (Bilag 1),
og gav personerne decimaltal. Jeg besøgte fle
re gange min far, og skrev en del op, desværre
spurgte jeg ikke om ret meget. Samtidig invi
terede jeg "onkel Fritz" ud til os, for at spørge
om hans Vandreår, idet jeg var interesseret i
den tyske Wandervogel bevægelse, og dermed
også i håndværkernes vandringer over hele
Europa. Jeg skrev stikord så godt jeg kunne,
og senere har jeg renskrevet det, og af hensyn
til Helmut har jeg oversat det til tysk.
Fra 1970'erne var der meget forbindelse til
Bremen, Frida og jeg rejste ned til Helmuts
fødselsdag, og han var heroppe flere gange. Vi
var i Tøjhusmusæet, og i Kongelig Garnisons
Bibliotek. Han var jo gammel militærmand,
og var interesseret i stamfaderens løbebane.
Han sagde, at i Tyskland var det almindeligt
at den slags stilling som "betjent" blev givet
til tidligere soldater. Dette drev mig til arkiv
studier, men som sagt førte det ikke til meget,
derfor henvendte jeg mig til sagkundskaben
(Bilag 2 og 8).
På grund af alder er jeg i færd med at rydde
ud i lejligheden. Jeg stødte på det gamle ur, og

syntes at det skulle bevares. Derved kom jeg i
forbindelse med det tekniske Museum. De øn
skede oplysninger om min bedstefar, og fandt
frem til "den gamle garver", Ove Rasmussen,
som studerede Garverlavets bog, og skrev
brev om ham. Jeg fik lejlighed til at læse det
- og det gav mig ideen til at lave denne bog!
Derved kunne jeg udnytte det stof jeg havde
samlet i årenes løb.
Der er mange billeder af Eduard og hans fa
milie i denne bog. Men da de nu findes, synes
jeg de bør medtages. - Og jeg har flere gange
hørt i radioen, at det er noget specielt for Dan
mark at man har lejlighedssange, derfor er de
gengivet, som kulturhistorisk stof.
Det er noget sent jeg er kommet i gang med
dette, min bror og alle mine fætre og kusiner
er væk. Jeg har forbindelse med Wilfred, søn
af Zacha, som er interesseret i familien, og har
hjulpet med billeder og tekst, og med Internet.
Og nu i anledning af dette bogprojekt har jeg
besøgt læge Jørgen Gluud (352.1). Han har ad
skillige album med familiebilleder.
Det gamle stof er dækket, ved breve fra Bon
de og genealogen. Nu er spørgsmålet, om der
er nogen der vil lave en ny udgave af Stambo
gen, med de nye generationer.
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NOTER
Stambog: Stambog for Familien Gluud. Sam
let og afsluttet 1888 af Axel G. Gluud. Fortsat
og afsluttet April 1916 af Fritz W. Gluud. (Side
henvisninger er til det eksemplar som jeg har
arvet, det er håndskrevet, og er nu i Køben
havns Bymuseum). Der er også en trykt ud
gave fra 1888, og en fra 1916.

Garverlav: Københavns Garverlavs bog. Ved
Laurits Pedersen. 1935.
Bassøebogen: Stamtavle over Familien Bassøe. Redigeret af Hans Peter Bassøe. Århus
1999. Engelsk oversættelse: Genealogical Table
for the Bassøe Family. Edited by Hans Peter
Bassøe. Århus 1999.

Bibliotekarstand: Den danske Bibliotekar
stand. 2. Udgave. 1963.

Lægestand: Den Danske Lægestand 19932000.17. Udgave. Bind 1-2.
Materiale (billeder og tekst) om Eduard Gluud
og andre af familien, også i Bremen, som er
brugt i denne bog, er afgivet til Københavns
Bymuseum, hvor det kan beses.
Materiale om min far er afgivet til Greve Mu
seum, på grund af det meget stof om Karls
lunde Strand.
Hvad jeg har skrevet om biblioteksforhold er
afgivet til Danmarks Biblioteksskoles Biblio
tek. Desuden Artikler, og Rejseberetninger.

