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FORORD TIL FEMTE BIND

Alvorlig taler ved Alfarvej
med Grønsvær tækket de gamles Grave. 
Henfarne Slægter — forglem dem e j ! 
i Arv de gav dig en ædel Gave.

Henfarne Slægter
i Landets Marv
sig ej fornægter. 
Bevar din Arv!

Johs. V. Jensen,

Med nærværende Hæfte paabegynder Glahn-Samfundet et nyt Bind 
— Bind V — af Slægtsbladene, og det falder da naturligt at indlede 
dette Bind med foranstaaende Vers fra Johs. V. Jensens Fædrelands
sang: Hvor smiler fager den danske Kyst. Thi det, der omtales i dette 
Vers, er jo netop et af de Formaal, Glahn-Samfundet har sat sig, nem
lig: at værne om Slægtens Minder, at bevare den Gave, vi har faaet i 
Arv fra vore Forfædre.

„Henfarne Slægter — forglem dem ej !
i Arv de gav dig en ædel Gave.“

Hertil vil jeg gerne føje dette Ønske: Maatte Slægtens Medlemmer 
stadig slutte op om Glahn-Samfundet og støtte det med Penge og Stof 
til Slægtsbladct, kort sagt: maatte Medlemmerne stadig vise „Glahn- 
Samfundssind“.

Februar 1952.
H. E. G.

Redaktør:
Kontorchef Hans Egede Glahn, Duntzfelts Allé 20, Hellerup.
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FEM BREVE
fra

DRONNING CAROLINE AMALIE
til

STIFTSPROVST HANS EGEDE GLAHN
Ved Hans Egede Glahn.

Nedenfor bringes 5 Breve fra Dronning Caroline Amalie til Stifts
provst Hans Egede Glahn. Caroline Amalie, Datter af Hertug Frederik 
Christian af Augustenborg, var født 28. Juni 1796. Hun viedes 1815 til 
Prins Christian Frederik, der fra 1839 til 1848 som Christian VIII var 
Danmarks Konge. Hun døde 9. Marts 1881. Brevene er skrevet hen
holdsvis 1868, 1869, 1870, 1872 og 1873. Hans Egede Glahn var fra 1859 
til 1871 Stiftsprovst over Aalborg Stift, og de 3 første Breve er saaledes 
skrevet til Stiftsprovst Glahn, medens han boede i Aalborg. De 2 sidste 
Breve stammer fra Store-Hcdinge, hvor H. E. Glahn var Sognepræst fra 
1871 til sin Død i 1898. Alle 5 Breve findes hos mig.

I.
Herr Stiftsprovst Glahn!

Meget have De glædet mig ved Deres kjære Skrivelse og det fornøier 
mig at høre al Frk. Garben er glad over sin Undervisning og gjør gode 
Fremskridt.

Det er mig særdeles kjært, at den værdige Biskop Kirkegaard1) 
atter har rettet sig efter det for hans physiske Kræfter for tunge Em
bede2), ihvorvel jeg havde Ønsket, at han var vedblevet at være et Lem 
i Regjeringen! Loven3) er gaaet igjennem fordi Conseilpræsidenten 
gjorde den til et Cabinetspørgsmaal; rigtignok er den en Deel modi- 
ficered og det kan have sit Gode. Vorherre mener det godt med Dan
mark.

!) Peter Christian Kierkegaard, f. 6.7.1805, Biskop i Aalborg, Sept. 1867 til Marts 
1868 Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet, j- 24.2.1888. Gift 12.6.1841 med 
Sophie Henriette Glahn (en Søster til Stiftsprovst Glahn).

2) Som Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet.
3) Loven om Valgmenigheder.

QLAHN-SAMFUNDET V. BIND, 1. HÆFTE 1952
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Grundtvig1) har nu faaet sit Ønske opfyldt og selv confinneret sin 
yngste Søn2). Handlingen skal have været særdeles rørende og hans 
Takkebøn til Gud særdeles gribende. Inderlig ønske vi Alle den kjære 
Gamle nu Aftenhvilen, især da hans Hukommelse begynder at slaa 
ham feil. Rørdam3) nyder nu som sædvanlig sin Ferie efter (konfirma
tionen og ville over til Lund for at høre hvorledes der prædikes i Sver- 
rig. Jeg tænker han kommer hjem den (i. Mai. Peter Boisens4) Datter5) 
har taget mod mit Tilbud at give nogle Timer i mit Asyl, det ville vist 
have glædet hendes Fader; han lever stedse i kj ærligt Minde hos os 
Alle.

Maa jeg nu ønske Dem en velsignet Sommer til Dem og Deres og 
Frøken Møller.6) De ville glæde mig ved at hilse Biskop Kirkegaard 
fra mig.

Med Højagtelse
velvilligst

30. April Caroline Amalie.
1868.

II.

Herr Provst Glahn!

De har ret gkedet mig ved Sændelsen af Dere senere Prædikener.7) 
Den første Sændelse ifior, hvorfor jeg aldrig har takket, læste jeg med 
stor Tilfredsstillelse og glæder mig nu dobelt til at læse denne anden 
Samling; og at benytte Skriftetalerne ved Forberedelse til min Alter
gang. Hvorledes var Deres Helbred i det siste Aar? Jeg hørte ifior at 
De havde været meget syg. Gud være lovet at De atter kan bestige Præ-

i) Nicolai Frederik Severin Grundtvig, f. 8.9.1783, Salmedigter og Biskop, 
t 2.9.1872. Gift 1’ Gang 12.8.1818 med Elisabeth Christina Margaretha Blicher (en 
Søster til Stiftsprovst Claim’s Moder).

-) Frederik Lange Grundtvig, f. 15.5.1854, Præst i Amerika, f 21.3.1902.
:<) Peter Rørdam, f. 6.5.1806, Sognepræst i Kongens Lyngby, f 18.9.1883.
>) Peter Outzen Boisen, f. 22.6.1815, 1851 Forstander ved Dronning Caroline 

Amalies Asylskole, f 21.8.1862. Gift 29.10.1847 med Biskop Grundtvigs Datter, Meta 
Cathrine Marie Bang Grundtvig.

•r») Anna Elisabeth Susette Boisen, f. 21.4.1850, f 7.7.1919 ugift.
,! ) Hanne Møller, Datter af Justitsraad Møller. Plejcsøster til Stiflsprovstinde 

Glahn, i hvis Hjem hun boede fra 1857—1871, jfr. nærmere H. P. Barfod: Minder 
fra gamle Grundtvigske Hjem. IV Bind Side 43—44.

• ) Tolv Prædikener af Egcde Glahn, 2. Oplag. 1869.
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kcstolcn og atter forkynde Guds Ord! Maae jeg ønske Dem og Deres 
en velsignet Juul. Hvorledes har Fr. Møller1) det?

23. December 
1869.

velvilligst
Caroline Amalie,

III.
Herr Stiftsprovst Glahn!

Maae jeg benytte vor fælles Vens Reise til Dem for at sænde Dem 
disse Linier, som skal udtrykke Dem mine hjerteligste Ønsker i Anled
ning af Deres Sølvbryllup.2) Maatte De og Deres kjære Frue endnu 
glæde Dem samlede i mange Aar, og om Gud vil skjænke Dem den 
sjældne Lykke at feire Guldbrylluppet.3) Rørdam4) vil kunne fortælle 
Dem Meget herfra og ligeledes bringe os Meget fra det kjære Jylland. 
Vorherre bevare vort elskede Fædreneland og lad os i Fred udvikle 
hos os: Alt hvad der er nært og Ham kjært, hos os. Med mine venligste 
Hilsner til Deres kjære Frue og Svigerinde5) forbliver jeg stedse med 
Høiagtelse

velvilligst
20. Oktober Caroline Amalie.

1870.

Meget glædedes jeg ved Deres kjærc Brev hvilket jeg opbevarer.

IV.
Herr Stiftsprovst Glahn

Ret hjertelig takker jeg Dem for Deres kjære Brev og det lille 
Skrift6) der saa tydeligen forklarer os vor kjære gamle Biskops7) store 
Betydning. Det har ret glædet mig at læse det og jeg haaber det vil

!) Hanne Møller, Plejcsøster til Stiftsprovstinde Glahn.
2) Stiftsprovst H. E. Glahn og Hustru, født v. Radecke, fejrede deres Sølvbryllup 

den 23.10.1870 i Aalborg.
3) Ønsket gik i Opfyldelse, idet de kunde fejre deres Guldbryllup den 23.10.1895 

i Store-Hedingc.
•O Peter Rørdam, f. 6.5.1806, Sognepræst i Kongens Lyngby, i* 18.9.1883.
5) Hanne Møller, Plejesøstcr til Stiftsprovstinde Glahn.
15) Om Grundtvigs Betydning i vor Kirke. Ved Egede Glahn (1872).
7) Biskop Nicolai Frederik Severin Grundtvig, f 2.9.1872.
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bidrage meget til at Mange faae Øinene op for den Velsignelse han har 
været for vort Folk. Med blandede Følelser saae vi denne store Mand 
gaae ned som Sol i Høst. Jeg kunne kalde denne Følelse: en vemodig 
Glæde. Herrens Barmhjertighed opfyldte hans Ønske at sove ind uden 
Kamp; men derfor føles hans Bortgang dog med megen Vemod af alle 
os der elskede ham. — Jeg haaber De er rask og føler Dem tilfreds i 
Storehedinge.1) De vil med mig have glædet Dem over det danske 
Folks Godgjørenhed mod de Vandlidte2) og ogsaa over den Sympatie 
der i Gjerningen vises os fra mange Kanter i Udlandet. Med Høiagtelse 
Herr Stiftsprovst Glahn undertegner jeg mig

velvilligst 
og erkjendtligst 

17. December Caroline Amalie,
1872.

V.
Herr Provst Glahn!

Jeg er Dem hjertelig forbunden for Sændelsen af Dere evangelie Præ
dikener fra Advent ind til Faste.3) hvoraf jeg nu strax læste den før
ste og glæder mig ret til at læse dem Alle i denne kjære Juletid. Tillige 
takker jeg Dem hjerteligen for Dere gode Ønsker: at jeg maac faac 
en rigtig Juleglæde. Hvilket Ønske jeg gjentager for Dem og Deres. 
Gud velsigne Dem.

taknemmeligst
20. December Caroline Amalie,

1873.

O Stiftsprovst H. E. Glahn var 16.6.1871 blcven udnævnt til Sognepræst i 
Store-Hedinge.

-) Stormfloden November 1872.
3) Juletiden. Prædikener til alle Son- og Helligdage fra første Søndag i Advent 

til Fasten. Af Egede Glahn.
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ANETAVLE
for

CIVILINGENIØR POUL EGEDE GLAHN
• 18. Oktbr. 1924.

Ved Hans Egede Glahn.

Som den 4. i Rækken af de i Glahn-Samfundet trykte Anetavler brin
ges her en Anetavle for Civilingeniør Poul Egede Glahn. Den er tillige 
Anetavle for hans Søskende, for Kontorchef Hans Egede Glahn og Hu
stru, f. Lange-Müller, og hans Søskende, for Driftsbestyrer Karl Glahn 
og Hustru, f. Rønne, og hans Søskende, for Stiftsprovst Hans Egede 
Glahn og Hustru, f. von Radeckc, og hans Søskende, og for Pastor Poul 
Egede Glahn og Hustru, f. Blicher. Den er tillige delvis Anetavle for 
alle de Slægtsmedlemmer, der hører til Pastor Poul Egede Glahn’s 
Linie (A 4).

Gjertrud Christine Glahn, f. Egede’s, Anetavle har tidligere været 
trykt i Sla^gtsbladet. Her nævnes derfor kun disse Aners Navne, Fød
sels- og Dødsaar samt Stilling, medens der angaaende deres øvrige Data 
henvises til Glahn-Samfundet Bind III Side 177—181.

Flere af Anerne kan føres tilbage til 1500-Tallet, og i enkelte Tilfælde 
kan de endog føres 15 Generationer tilbage, formentlig til 1400-Tallet.

Nogle af Anerne stammer fra Udlandet: Norge (Garboe, Hind, Rasch. 
Bruun m. fl.), Tyskland (Glahn, von Radecke, Frauen, Kratzenstein, 
Truchccs von Høffingen, Lcrchenfelder von Nappurg m. fl.), Holland 
(van Schepsel, Blancheriis), Frankrig (Lakier) og Skotland (Borthig).

Blandt Anerne findes saavel jævne Haandværkere (Skræder, Skoma
ger, Sejlmager) som Rigets højeste Embedsmænd (Assessor i Højeste
ret, Sjællands Biskop, Københavns Overpræsident, Rector magnificus, 
Stempelpapirforvalter i Danmark og Norge). Endvidere kan nævnes, 
at baade Adel, Gejstlighed, Borger og Bonde er repræsenteret blandt 
Anerne, — hvoraf Præsterne er i Flertal — samt at der blandt Anerne 
findes Repræsentanter for Kunst, Videnskab, Handel og Søfart.1)

i) Til Forklaring ved Studering af Anetavlen bemærkes følgende: Romertallene 
I—XV betegner de femten Generationer. Desuden er der ud for hver Person an
bragt et Arabertal, nemlig et ulige Tal ved Mændcne og et lige Tal ved Kvinderne. 
Da Anernes Antal fordobles for hver Generation, findes en Persons Forældre i 
den næste Generation for Moderens Vedkommende under det dobbelte Tal og for 
Faderens Vedkommende under det dobbelte Tal 1, saaledes at Manden altsaa 
staar opført umiddelbart foran Hustruen. Eksempel: VI. 3. Provst Diderik Nicolai 
Blicher. Hans Forældre findes i næste Generation VII, hans Fader under 
(2X3 = 6; 6-^-1=) 5. Sognepræst Peder Jensen Blicher, hans Moder under 
(2 X 3=) 6. Bodil Marie Collin.
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I. (Hahn, Poul Egede, * 18.10.1924 Hellerup, 1950 cand, polyt. 
(Elektroingeniør), s. A. ansat i Akts. F. L. Smidth & Co., 
Kbhvn.

II. 1. Glahn, Hans Egede, * 1.5.1891 Assens, 1916 cand. jur., 1919 
Sekretær i Indenrigsministeriet, 1926 Fuldmægtig i Social
ministeriet, 1931 Ekspeditionssekretær, 1938 Kontorchef i 
Landsnævnet for Børneforsorg.
G. 25.5.1923 Hørsholm m.:

II. 2. Lange-Müller, Hulh Irmelin, * 13.2.1895 Kbhvn. (Set. Ja
kobs S.).

III. 1. Glahn, Karl (dbt. Carl), * 27.12.1855 Sommersted, Ingeniør, 
1881 ansat i A/S De danske Sukkerfabrikker, 1892 Under
bestyrer ved Stege Sukkerfabrik, 1910 ved Assens Sukker
fabrik, 1911 Driftsbestyrer ved Odense Sukkerfabrik, 1915- 
29 ved Saxkøbing Sukkerfabrik, j- 26. 5. 19 10 Hellerup.
G. 19.6.1890 Kbhvn. (Garnisons K.) m.:

III. 2. Kønne, Johanne Marie, * 27.4.1859 Kbhvn. (dbt. Vartov K.), 
t 31. 7.1941 Gentofte.

III. 3. Lange-Müller, Peter Erasmus'), * 1.12.1850 Frederiksberg, 
1871 cand, phil., debuterede 1874 som Komponist, 1925 For- 
tjcnstmedaillen i Guld, f 26.2.1926 Kbhvn.
Ci. 23. 6. 1892 Maricnbad m.:

III. 4. Møller, adopt. Block, Huth Alpha Gudma, * 8. 4.1866 Kbhvn. 
(Jobs.), adopteret 30.12.1887 af Chef for Handelshuset John 
Burd & ('o., Honkong, dansk Konsul i Kina, Ejer af Kokkedal 
i Hørsholm Sogn Jens Frederik Horsens Block og Caroline 
Kirstine, f. Torp, j- 30.10.1921 Sophienherg, Hørsholm Sogn.

IV. 1. Glahn, Hans Egede, * 8.9.1814 Olstrup, 1841 cand, teol., 1852 
Sognepraxst til Sommersted, 1859 Stiftsprovst over Aalborg 
Stift, 1871 Sognepra'st til Store Hcdinge, f 19.2.1898 Store 
Hedinge.
G. 23.10.1845 Væggerløse m.:

i) Jfr. Anetavle for Komponisten P. E. Lange-Müller. Ved Hans Egede Glahn. 
Personalhistorisk Tidsskrift, 71. Aargang, 1950 Side 181 189.
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IV. 2. v. Radecke, Adelheid Conradine Augusta, * 27. 7. 1817 Ny
købing F., f 27.12.1903 Tjæreby.

IV. 3. Rønne, Hans Johannes, *27.4.1817 Kbhvn., Grosserer og 
Skibsreder i Kbhvn., 1878 til sin Død Direktør i Det kgl. oktr. 
Søassurance Kompagni, j- 27. 1. 1893 Kbhvn.
G. 3.11.1849 Kbhvn ni.:

IV. 4. Nielsen, Thora Hansine, * 19.9.1822 Kbhvn., f 12.1.1890 
Kbhvn.

IV. 5. Müller, Otto Frederik (dbt. Frcderich Otto), *31.8.1807 
Kbhvn., 1830 cand. jur., 1832 Auditør i Armeen, 1836 Kancel
list i Danske Kancelli, 1839 Overauditør, 1816 Assessor i 
Landsover- samt Hol- og Stadsretten, 1860 Assessor i Højeste
ret, f 20. 4.1882 Frederiksberg.
G. 23. 4.1842 Kbhvn. m.:

IV. (). Lange, Sophie Charlotte, * 27. 10. 1818 Kbhvn., f 27. 6. 18.59 
Frederiksberg.

IV. 7. Møller, Johan Carl, * 1836, Dispachørfuldnuegtig, f 1870.
G. m.:

IV. 8. Petersen, Hansine Frederikke Henriette, * 1839, f 1868.

V. 1. Glahn, Poul Egede, * 28.10.1778 Ullensvang, 1803 cand, teol., 
1808 Sognepræst til Ulsø og Braaby, 1824 Sognekapcllan ved 
Kbhvn.s Garnisons Kirke, f 15. 7.1846 Kbhvn.
G. 15.5.1808 Kbhvn. (hjemmevielse, Frue Kb.) m.:

V. 2. Blicher, Bodil Marie Elisabeth, * 10.4.1783 Gunslev, f 21.2. 
1862 Sorø.

V. 3. v. Radecke, Carl Christopher, * 9. 6. 1784 Plathe, Landmand, 
t 20. 10.1855 paa Gaarden Elysium, Falster.
G. 1814 Hardenberg m.:

V. 1. Megnberg (Mainberg) Jeanette Caroline, * 14.12.1795 Har
denberg, t 25.1.1879 Horsens.

V. 5. Rønne, Hans Hansen, * 4.1.1780 Rønne, til Søs, 1804 Borger
skab som Skibsfører, senere Bromand paa Knippelsbro i 
Kbhvn., f 19. 8.1859 Kbhvn.
G. 10.11.1810 Kbhvn. m.:

V. 6. Brandt, Cathrine Marie, * 1.1.1787 Kbhvn., f 25.8.1855 
Kbhvn.

V. 7. Nielsen ................ Skrædermcster i Kbhvn.
V. 9. Müller, Peter Erasmus, * 29.5.1776 Kbhvn., 1795 cand, teol., 

1797 Magister (Dr. phil.), 1801 ekstraordinær Professor i Teo-
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logi ved Københavns Universitet, 1803 Dr. teol., 1806 ordent
lig Professor, 1808-09, 1814—15 og 1827—28 Universitetets 
Rektor, 1830 Biskop over Sjællands Stift, f 4. 9.1834 Kbhvn. 
G. 30.12.1805 paa Kalundborg Ladegaard in.:

V. 10. Stub, Augusta Louise, * 27. 3. 1788 Kbhvn., f 10. 2.1852 Kbhvn.
V. 11. Lange, Michael, * 23.2.1788 Kbhvn. (Helligg.), 1806 cand. 

jur., 1812 Kancellist i Danske Kancelli, 1814 Assessor i Lands
over- samt Hof- og Stadsretten, 1822 Assessor i Højesteret, 
1825 Deputeret i Danske Kancelli, 1841 Konfercnsraad, 1846 
Overpræsident i Kbhvn., 1847 Storkors af Dbg., f 20.3.1856 
Kbhvn. (Helligg.).
G. 8.8.1816 Christiansand m.:

V. 12. Petersen, Lucie (Louise) Thomine, * 21. 4.1795 Christian
sand, f 16. 4.1858 Frederiksberg.

VI. 1. Glahn, Henric Christopher, * 16.12.1738 Alling, 1761 cand. 
teol., 1763 Missionær i Grønland, 1771 Sognepræst til Kinscr- 
vig i Norge, 1778 Sognepræst til Tingsted, 1779 Professor, 
1781 Sognepræst til Nørre Vedby og Nørre Alslev, f 21. 7.1804 
Riserup.
G. 14.8.1771 Kbhvn. (Vartov) m.:

VI. 2. Egede, Gjertrud Kirstine, * 17.11.1748 Kbhvn. (Vartov), 
t 11.2.1816 Nr. Alslev.

VI. 3. Blicher, Diderik Nicolai, * 10.5.1746 Stokkemarkc, 1771 
cand. teol., 1772 Hovmester hos Grev A. G. Moltkc til Bregent- 
ved, 1781 Sognepræst til Gunslev, 1797 Provst, j- 27. 6.1805 
ved Landemodet i Maribo.
G. 10.5.1782 m.:

VI. 4. Poulsen, Mette, * 31.12.1751, f 28. 4.1826 Kbhvn. (Christians
havn) .

VI. 5. v. Radecke, Johann Daniel, * 16. 2.1742 Reinfeld, Godsforval
ter ved Godserne Reinfeld og Plathc, f ca. 1805. (G. 2° 15.1. 
1801 m. Dorothea Wilhelmine Katharina v. Zastrow).
G. 1° 1.1.1777 Plathe m.:

VI. 6. Voigt, Sofie Louise, * 22. 7.1759, f 13. 7.1800 Plathe.
VI. 7. Meynberg (Mainberg) ............ Godsinspektør paa Hardenberg

G. m.:
VI. 8. Kolding, Birgitte.
VI. 9. Pedersen, Hans, * 14. 8.1727 Rønne, Skomager og Kromand 

i Rønne, f 16.3.1793 Rønne. (G. 1° 15.12.1753 m. Karen 
Olufsdatter, begr. 12. 6.1759. — G. 2° 23. 2.1760 m. Bodil Kir-
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stine Hansdatter, j- 4. 3.1763). Hans Børn antog Navnet Rønne 
efter deres Fødeby.
G. 3C 23. 6.1763 Rønne m.:

VI. 10. Christiansdatter, Giertrud, * 20.11.1735 Øster Marie, begr. 
17. 4.1813 Rønne.

VI. 11. Brandt, Johannes Nielsen, Skibsfører, omkom Sept. 1789 paa 
en Hjemrejse fra Strad David.
G. 7.1.1785 Kbhvn. m.:

VI. 12. Bang, Anne Kirstine, * 10.2.1765 Kbhvn. (dbt. Nikolai S.), 
f 6.11.1843 Kbhvn. (Hun g. 2° 15. 6.1791 m. Koffardikaptajn, 
Oldermand for Københavns Skipperlaug Henning Hansen 
Rønne, * 14.11.1766, f 22. 7.1852).

VI. 17. Müller, Friederich (Fritz) Adam, * 28.5.1725 paa Boller, 
1744 Baccalaureus, 1758 Hofskriver, 1765 Stempelpapirfor
valter i Danmark og Norge, 1774 Etatsraad, 1784 Konferens- 
raad, samlede 4—5000 Kobberstik „Pinacotheca Dano-Nor- 
vcgica“, der nu findes i Det kgl. Bibliotek, j- 27.2.1795 
Kbhvn. (begr. i Helligaands K.).
G. 15. 9.1763 Tikøb m.:

VI. 18. Garboe, Martha Sophie, * 11.10.1745 Tikøb, f 20.2.1780 
Kbhvn. (begr. i Helligaands K.).

VI. 19. Stub, Otto Friderich, * 1.3.1754 Hellested, 1770 Kadet, 1774 
Sekondløjtnant, 1781 Premierløjtnant, 1788 Kaptajnløjtnant, 
1796 Kaptajn, 1796—1807 Ejer af Kalundborg Ladegaard, 
1802 Kommandørkaptajn, j- 1. 6.1827 Kalundborg.
G. 9.3.1781 m.:

VI. 20. Kratzenstein, Louise Elisabeth, * 30. 3.1757 Kbhvn. (Petri K.), 
t 15.10.1844.

VI. 21. Lange, Henrich Christian, * 18. 10.1756 Kbhvn., 1786 Brygger 
i Kbhvn., Kasserer i Det asiatiske Kompagni, f 30. 6.1814 
Kbhvn.
G. 18.11.1786 Bloustrød m.:

VI. 22. Clausen, Elisabeth Charlotta Christiana, * 23.10.1769 Barm
stedt, (Holsten), f 12.11.1847 Birkerød.

VI. 23. Petersen, Claus Peter, * 4.3.1762 paa Dronninggaard i Hol
bæk Amt, 1788 cand. med., 1789 Provinsialmedicus i 
Christiansand, 1812 Stadsfysikus smst., j- 14.11.1823 Chri
stiansand.
G. 22.10.1790 Christiansand m.:

VI. 24. Lakier, Christine Wilhelmina, * 24.12.1768 Skelskør, f 8.11. 
1817 Christiansand.
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VII. 1. Glahn, Adam Wilhadt, * 23.11.1707 Kbhvn. (dbt. 24.11. i Ni
colai K.), 1730 cand. teol., 1734 Feltpræst, 1736 Sognepræst til 
Alling og Tulstrup, 1754—70 Provst for Gjern Herred, f 1.12. 
1780 Alling. (G. 2° 23.10.1750 m. Mette Magdalene Esmann, 
* 12. 3.1720, f 6.5.1776).
G. 1° 19.10.1736 Kbhvn. (Petri) ni.:

VII. 2. Weffling, Inger Christina, * 1.6.1710 Kbhvn. (dbt. 30.6. 
Petri), f 19.4.1750 Alling.

Vil. 3. Egede, Poul Hansen, 1709—1789 Biskop. I Se
VII. 1. Frauen (Framen) Elisabeth Maria, 1718—1752. | Indledningen.

VII. 5. Blicher, Peder Jensen, * 11.2.1683 Bælum, 1703 cand. teol., 
1708 Magister, 1709 Feltpræst, 1715 Sognepræst til Stokke- 
marke, j- 14. 6.1746 Stokkeinarke. (G. 1 m. Forgængerens 
Enke, Kirstine Margrethe Hansdatter Atke, f. Halsen, t 1738). 
G. 2° 23.2.1741 m.S

VII. 6. Collin, Bodil Marie, * 1704, | 14. 6.1766. (Enke efter Tolder 
Rahr i Nysted).

VII. 7. Poulsen ................. Skolelærer i Sest ved Kolding.
VII. 9. v. Radecke, Daniel Johann Georg, * 1696 Soldau, Fændrik 

Herre til Wolka og Rudwangen, fik 5. 3.1740 af den preus
siske Konge, Friedrich Wilhelm I, Anerkendelse og Fornyelse 
af sit Adelskab, f ca. 1760.
G. 1717 m.:

VII. 10. i). Puttkamer, Charlotte, * 1701, f ca. 1745.
VII. 17. Hansen, Peder, * ca. 1693, Skomager i Rønne, f 27.11.1776 

Rønne. (G. 2° m. Karen Pedersdatter).
G. 1° m.:

VII. 18. Hansdatter, Johanne.
VII. 19. Jepson, Christian, dbt. 5. 4.1696 Øster Marie, begr. 30.11.1761 

Øster Marie.
G. m.:

VII. 20. Espensdatter, Giertrud, dbt. 1.6.1691 Øster Marie, begr. 
16.12.1775 Øster Marie.

VII. 23. Bang, Thomas Rasmussen, Sejlmager.
G. m.:

VII. 24. Jensdatter Anne.
Vil. 33. Møller, Peter, * 1675, 1699 Forvalter paa Boller, siden tillige 

paa Møgelkjær, fik 1715 Ekspektance paa By- og Raadstue- 
skriverstillingen i Aarhus, f 21.3.1749 paa Boller (begr. i 
Horsens Klosterkirke).
G. 15.8.1709 Tyrsted m.:
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VII. 31. Anchersen, Aurelia, dbt. 2.11.1684 Tyrstcd, f 20.9. 1754 
Horsens.

VII. 35. Garboe, Rasmus Henriksen, * Maj 1699 Vejrum, 1715 cand. 
teol., 1722 Magister, 1723 Sognepræst til Tikøb, 1737 Provst, 
1777 Konsistorialraad, f 9. 8.1784 Tikøb. (G. 1° 18. 5. 1724 in. 
Forgængerens Enke, Else Maria Bircherod, f. Sevcl, f 1728). 
G. 2° 6. 7.1729 m.:

VII. 36. Lindemann, Charlotte Sophie Jacobsdatter, j- 1762.
VII. 37. Stub, Laurentius Lauritsen, dbt. 29.1.1723 Longelse, 1747 

cand. teol., 1748 Lærer ved Waisenhuset, 1752 Sognepræst 
til Hellested, 1762 til Kallehave, 1766 til Højby, 1774 Provst, 
t 7.4.1777 Højby.
G. 14.12.1752 m.:

VU. 38. Greis, Valdborg Jensdalter (Enke efter Frederik Lohmann).
VII. 39. Kratzenstein, Christian Gottlieb, * 30.1.1723 Wernigerode 

(dbt. 2. 2.), 1746 Dr. med., s. A. Professor i Fysik v. Universi
tetet i Hallo, 1748 Professor i St. Petersborg, 1753 Professor 
i Eksperimentalfysik og Medicin ved Københavns Universi
tet; 1765, 1771, 1779 og 1785 Universitetets Rektor, f 7. 7.1795 
Kbhvn. (begr. Frederiksberg). (G. 2° 29.9.1784 m. Anna 
Marie Thuun, * 30. 8.1753, f 13. 6.1827).
G. 1° 8. 5.1754 Kbhvn. (Petri) m.:

VII. 40. Hagen, Anne Margrethe, * 1733 Kbhvn., dbt. 5.1. 1734 (Petri), 
t 24.12.1783 Kbhvn.

VII. 41. Lange, Michael, * 24.12.1729 Kbhvn. (Vandkunsten), 1755 
Borgerskab som Brygger (Kbhvn.), Oldermand for Brygger- 
lauget, 1768—71 og 1776—86 en af Stadens 32 Mænd1), Raad- 
mand, j- 30.1.1786 Kbhvn.
G. 27.10.1755 Sorterup (Sjælland) m.:

VII. 42. Røeder, Sophia Birgitha, * ca. 1732, begr. 21.3.1765 Kbhvn. 
(Vor Frue Kirke).

VII. 43. Clausen, Christian August Carl, * ca. 1735, 1763 Skovrider 
paa Grevskabet Rantzau, 1780 adjungcret Anders Olsen med 
Successionsret som Overførster i Københavns, Frederiksborg, 
Kronborg og Hørsholm Amter med Jægersborg samt Ods 
Herred, 1801 Vildt- og Forstmester, f i Embedet 10.12.1804. 
G. m.:

VII. 44. Nielsen, Friderica Christiane Charlotte.
VII. 45. Pedersen, Christian Frederik, Forpagter.

G. m.:
VIL 46. Johnsdatter, Gjertrud.
l) Datidens Borgerrepræsentanter.
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VII. 47. Lakier, Peder Baggeren, * 9.10.1733 Ringkøbing, 1753 cand. 
teol., 1758 Præst p,aa Handelsskib, der sejlede paa Kina, 1765 
Sognepræst til Skelskør, 1769 til Ramløse og Annisse, f 8. 2. 
1820 Petershvile, Annisse Sogn.
G. 31.1.1766 Kbhvn. (Nicolai) m.:

VII. 48. Borthig, Lucia Thomina, dbt. 30.8.1737 Kalundborg, f 26.8. 
1814 Hillerød. (Enke efter Jacob Quist).

VIII. 1. Glahn, Henric Christopher, * 28.12.1672 Haste i Tyskland, 
1691—1733 Kok i Kongens Køkken, f 27.10.1757 Alling.
G. 20.10.1706 Kbhvn. m.:

VIII. 2. Meyer, Abel Christine, * 12. 8.1667 Kbhvn., f 2. 6.1751 Kbhvn. 
(Hun g. Ie 19.10.1693 m. kgl. Kok Wilhadt Felten, f 1705) .

VIII. 3. Weffling, Christian Frederik, * Vef linge paa Fyn, Hofskræ- 
der, + 171? Kbhvn.
G. 1705 Kbhvn. m.:

VIII. 4. Zäch, Inger Christine, * 20.7.1683 Kbhvn., f 27.11.1770 
Kbhvn. (Petri). (Hun g. 2° m. Hattemager Johan 
Leidner).

VIII. 5. Egede, Hans Poulsen, 1686—1758, Grønlands Apostel 
og Kolonisator.

VIII. 6. Rask (Rasch), Giertrud Nielsdatter, * ca. 1673,
+ 1735, begr. 4.10A) 1736 paa Niolai Kirkegaard, 
Kbhvn.

VIII. 7. Frauen (Frawen), Marcus Haggæus, 1686—1735, 
Toldinspektør, Justitsraad.

VIII. 8. Falsen, Benedicte Christiane, f 1728.
VIII. 9. Horsens, Jens Ove Nielsen, * 1639 Horsens, Helium

1662 cand. teol., 1675 Sognepræst til Bælum og Solbjerg, 
begr. 25.10.1686 Bælum. Hans Børn antog Navnet Blicher. 
G. 13. 9.1676 Aalborg (Budolfi K.) m.:

VIII. 10. Pedersdatter, Maren, * ca. 1651, j- 19.7.1731. (Hun g. 2° m. 
sin Mands Efterfølger i Embedet, Sognepræst Ove Lauritzen 
Helsted).

VIII. 17. v. Radecke, Johann Christof Daniel, * 1650 Lahna, Herre til 
Wolka, Rudwangen og Thiergarten, 1690 Borggreve af Sol
dai!, f 1703 Soldai!. (G. 1° m. v. Schlubhut).
G. 2° 1693 m. :

Georg

Se 
Indled
ningen

erred,

r) Jfr. Louis Bobé: Hans Egedc, Side 291. I Glahn-Samfundet, III Bd. Side 177 
staar: Dec.
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VUE 18. v. Dzierzgowska, Magdalene Esther, * 1675 Dzierzgowo, f 1747 
paa Wolka. (Hun g. 2 1704 in. Kaptajn Georg Ernst v. Net- 
telhorst, f 1711).

VIII. 33. Olsen, Hans, Borger i Bonne, j- ca. 1711.
G. m.:

VIII. 34. Rømersdalter, Anne, * ca. 1670.
VIII. 35. Smed, Ilans Nielsen, Købmand i Rønne. (G. 2 m. Anna Mor

tensdatter. — G. 3° in. Sine Pedersdatter).
G. T in.:

VIII. 36. Rohn, Elisabeth(Lisbelh)Henningsdatter, *ca. 1670, f før 1711.
VIII. 37. Smid, Jep, Kjer af 15. Selvej ergaard i Øster Marie Sogn, 

Bornholm.
VIII. 39. Hansen, Esben.
VIII. 67. Anchersen, Jeremias, * 12.3,1650 Kolding, 1682 Sognepræst 

til Tyrsted og Ut, 1709 Provst, 1713 Sognepræst ved Aarhus 
Domkirke, 1715 Stiftsprovst over Aarhus Stift, j- 1.5.1719 
Aarhus.
G. 11.6.1683 m.:

V1H. 68. Eriis, Sidsel Christensdatter, * 1.11.1647, f 2.7.1728 Aarhus. 
(Hun g. 1° 1670 m. Sognepræst til Tyrsted og Ut, Provst Arild 
Jørgensen Bentzen, * 3.12.1639, f 23.12.1681).

VIII. 69. Garboe, Henrik Eilersen, * 1669 Bergen, Magister, 1697 Sog
nepræst til Veirum, j- 12. 3.1727 Veirum. (G. 2° 30. 9.1700 m. 
Forgængerens Enke, Karen Sørensdatter Wandborg, f. An
chersen, j- Marts 1743).
G. 1° m.:

VIII. 70. Bruun, Anna Cathrina Rasmusdalter, f 29.1.1700. (Søster 
til VIII, 72).

VHI. 71. Lindemann, Jacob, * 1665, 1712—37 Assistentshusforvalter i 
Kbhvn., f 1738.
G. m.:

VIII. 72. Bruun, Martha Sophia Rasmusdalter, * 1672, f 1738 (Søster 
til VIII. 70).

VIII. 73. Stub, Lauritz, Degn i Longelse paa Fyn.
G. m.:

VIII. 74. Rose, Kirsten.
VIII. 77. Kratzenstein, Thomas Andreas, * 1684, Overlærer ved Bor

gerskolen, Raadmand og Borgmester i Wernigerode i Tysk
land, f 1765.
G. m.:

VIII. 78. Mannessen, Marie Elisabeth, * 1690, f 1760.
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VIII. 79. Hagen, Bernhard, * 1696 Tønning, dbt. 14.11., 1709 i Apo
tekerlære, 1719 paa Kong Salomons Apotek i Kbhvn., som 
han i de sidste Aar indtil 1732 forestod som Provisor, 28.12. 
1731 Bevilling som Apoteker, 7.4.1732 Ejer af Kong Salo
mons Apotek, j- 1747, bisat 4.12. Kbhvn. (Petri K.).
G. 18.6.1732 Kbhvn. m.:

VIII. 80. Cøllner, Anne Margrethe, * 1714, f 1748, bisat 3. 7. Kbhvn. 
(Petri K.).

VIII. 81. Lange, Christen Michelsen, * ca. 1663, Brygger i Kbhvn., Ejer 
af den gamle Bryggerigaard Matr. Nr. 149 paa Vandkunsten, 
t 30.8.1730 Kbhvn. (Vandkunsten).
G. 11.3.1712 Kbhvn. (Vor Frue K.) m.:

VIII. 82. Lindberg, Margrete Larsdatter, * 25.12.1694 Kbhvn., begr. 
25. 3.1750 Kbhvn.

VIII. 83. Røeder, Henrik Herman, * 6.12.1695 Nykøbing F., 1717 
cand. teol., 1729 resid. Kapellan ved Viborg Graabrødre 
Kirke, 1731 Sognepræst til Vemmelev og Ilemmershøj, 
f 14. 3.1738 Vemmelev.
G. 1729 m.:

VIII. 84. Zimmer, Anna Catherine Gregersdatter, * 1701. (Hun g. 2 
9. 8.1741 m. Sognepræst til Sorterup-Ottcstrup Elias Hansen 
Svane, * 5.12.1690, f 1.10.1761).

VIII. 93. Lakier, Peder, * 2.9.1698 Ringkøbing, Storkøbmand i Jyl
land, senere Fuldmægtig og Taksator ved Curantbanken i 
Kbhvn., begr. 30. 3.1718 Kbhvn.
G. 19.5.1724 Ringkøbing m.:

VIII. 94. Ilø.rbroe, Johanne Marie Hansdatter. (Hun g. 2 m. Urte
kræmmer Chr. Falch).

VIII. 95. Borthig, Frederik Vilhelm, * 1697, Købmand i Kalundborg. I 
Skattemandtallet i 1743 hedder det om denne: „... er en for
armet Købmand, der lever af gode Venners Hjælp i Hr. Niels 
Hansen Bechs Gaard“. Begr. 19. 9.1750 Kalundborg.
G. 22.11.1726 Kalundborg m.:

VIII. 96. Bech, Margrethe Catharine Nielsdalter, * 3.8.1709 Kalund
borg, begr. 22. 6. 1743 Kalundborg.

IX. 7. ? Zilch, Baltzer, Skomager, f før 1717.
G. m.:

IX. 8. ?------------- Kirstine, lever endnu 1728.
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Se 
Indled
ningen

IX. 9. Egede, Poul Hansen, * 1648, 16791) Sorenskriver i 
Senjen Fogderi, f 1706.
G. 1680 (Tillad, til Hjemmevielse af 22.1.) m.:

IX. 10. Hind, Kirsten Jensdatter, 1656—1724.
IX. 11. Rask (Rasch), Niels Nilssøn, Lensmand, f ca. 1704.
IX. 12. Nielsdatter, Nille.
IX. 13. Frauen( Frawen), Christian, Kirurg, f 1717.
IX. 14. Dalhuus, Elisabeth Marie, f 1731.
IX. 15. Pedersen, Falle, 1625—1702, Godsejer.
IX. 16. Dalhuus, Elisabeth Eskildsdatter, 1661—1725.
IX. 17. Jensen, Niels, Fæster under Kronen, Herredsfoged i Horsens, 

Helium Herred, Aalborg Amt, j- 1667.
IX. 19. Tornsen, Peder, 1650, Sognepræst til Rødding og Kreibjcrg, 

1690 Provst, begr. 3. 2.1699 Ringkøbing.
G. m.:

IX. 20. Hansdatter, Mette, * i Viborg.
IX. 33. Radecke,2) Johann Christof, Herre til Lahna og Kommessin. 

G. m.:
IX. 34. v. Schlubhut, Barbara.
IX. 65. Hansen, Ole eller Oluf, var 1668 Borger i Rønne.
IX. 71. Bohn, Henning Clausen, Købmand i Rønne, nævnes 1664 som 

Raadmand og Stadskaptajn, begr. 15.11.1689 i Rønne Kirke. 
G. m.:

IX. 72. Madsdatter, Giertrud, f 1706.
IX. 133. Sørensen, Ancher, * 21. 6.1608 Egtved, 1635 Sognepræst til 

Kolding, 1637 Magister, 1661 Provst, f 16.11.1682 Kolding. 
(G. 1° 1637 m. Maren Nielsdatter Bøgvad, * 1618, f 1639).
G. 2° 1641 m.:

IX. 134. Wulff, Anne Jeremiasdatter, * 1625 Kolding, begr. 23.4.1700.
IX. 135. Friis, Christen Nielsen, * ca. 1604 Aarhus, 1630 Rektor i Hor

sen, 1641 Sognepræst til Frue Kirke i Aarhus, 1647 Magister, 
Kannik ved Domkirken og Provst for Ning Herred, 
f 13. 9.1664 Aarhus.
G. ca. 1630 m.:

IX. 136. Clemensdatter, Karen, begr. 27. 3.1685 Aarhus.
IX. 139. Bruun, Rasmus, Dronning Charlotte Amalies Bibliotekar med 

Bopæl paa Slottet. „En kerd Nordmand af god Familie“. 
G. m.:

') I Glahn-Samfundet, III Bd. Side 178, under 3. 1, er en Trykfejl. Der slaar 
fejlagtig: 1769, men der skal staa: 1679.
2) Slægten von Radecke stammer fra Schweiz og kom omkr. 1315 med Johann 
Radecke fra Schaffhausen til Preussen.
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IX. 110. Truchcesin. v. Høffingen, Sophie Catharina, * 29.7.1649 Höf
lingen, kom fra Tyskland til Danmark 1667 i Følge med 
Prinsesse Charlotte Amalie (Chr. V’s Dronning), f 9.2.1729 
Tikøb, begr. i Tikøb Kirke. (Hun g. 2° in. Hans v. Bildering).

IK. 143. Rasmus Bruun, se under IX. 139. — G. m.:
IX. 144. Truchcesin v. Høffingen, Sophie Catharina, se under IX. 140.
IX. 157. Hagen, Mathias, Købmand og deputeret Borger i Tønning. 

G. m.:
IX. 158. Schøler------------- .
IX. 159. Cøllner, Johan Arnold, Købmand i København, en af Stadens 

32 MændJ) f 1732.
G. m. :

IX. 160. Schack, Anna Margrethe, f 1732.
IX. 163. Lindberg, Lauritz Biørnsøn, Brygger paa Vandkunsten i 

Kbhvn. '
G. m. :

IX. 164. Becli, Ellen Søffrensdatter.
IX. 167. Zimmer, Gregers Hansen, * Juli 1666 Nykøbing, 1688 cand. 

teol., Magister, 1690 Sogncpra'st til Nykøbing og Systofte un
der Maribo Amt, j- 27. 6.1720 Nykøbing. (G. 1° 27.11.1692 m. 
Forgængerens Datter, Anna Cathrine Frederiksdatter Brandt, 
t 1699).
G. 2° 26.7.1700 m.:

IX. 168. Suhr, Anna Frederiksdatter, * 22. 7. 1679, f 22. 1. 1706.
IX. 185. Lakier, Christen Pedersen, * ca. 1670, 1696 Købmand i Ring

købing, f 12. 7.1700 Ringkøbing.
G. m.:

IX. 186. Boesdatter, Gunder. (Hun g. 2 m. Raadmand Anders Stau- 
ning).

IX. 187. Høxbroe, Hans Thomsen, Kæmner og Skatteopkræver i Vejle, 
f 1705.
G. m. :

IX. 188. Hansdatter, Karen, * 1666, f 1705.
IX. 189. Borthig, Jacob, dbt. 29.7.1646 Køge, Ridefoged paa Erik- 

strup, senere paa Dragsholm, derefter Amtsforvalter i Ka
lundborg, j- 17. 9.1702 Kalundborg, begr. 9. 6.1703 under 
Gulvet i Køge Kirke. (G. 1 6.4.1671 m. Sabine Jørgens-
datter).
G. 2° ca. 1686 m.:

IX. 190. van Schepsel, Thominc, * ca. 1661 i Holland, begr. 18.9.1711 
Kalundborg.

!) Datidens Borgerrepræsentanter.
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IX. 191. Bech, Niels Hansen, * 13.4.167(5, Købmand, Consumptions- 
forvalter i Kalundborg, begr. 21.12. 1745 Kalundborg. Ifølge 
Skifteprotokollen 1749 afsluttes hans Bo med „beholdende 
Formue af 11.334 Rigsdaler og 15 Skilling“. (G. 2° m. Lucia 
Nielsdatter Barfoed, Magister Trams Enke).
G. l°m.:

IX. 192. Lund, Gertrud Sørensdatter, * 15. 11. 1684, begr. 15. 7. 1728 Ka
lundborg.

X. 17. Coling (Ravn), Hans Jensen, * 1596Q Kolind. 
1620 dimitteret fra Aarhus Skole til Universi
tetet (Johannes Janus Coldingcnsis), Sogne
præst, f 1659. Se

X. 18. Andersdatter, Kirsten, 1611—1680. Indledningen
X. 19. Hind, Jens Pedersen, Sorenskriver, f ca. 1688.
X. 31. Dalhuus, Eskild Lauridsen, Prof, philos, t 1688.
X. 32. Randulph, Ellen, 1635—1705.
X. 129. Olufsen, Hans, 1659—1661 Kæmner i Rønne.
X. 141. Bohn, Claus Hermansen, Købmand og Raadmand i Rønne. 

15. 4.1610 udvalgt til at repræsentere Byen ved Hyldningen 
i Lund af Prins Christian (Chr. IV’s Søn), den udvalgte Tron
følger. Ejede, foruden en Ejendom i Rønne, den 18de Vor- 
nedegaard, Bakkegaard, i Østerlars Sogn, Bornholm.

X. 265. Poulsen, Søren,2) * 1561 Kolding, 1588 Sognepræst til Egtved 
og Ødsted, Provst, dræbte engang paa en Sognerejse en Ulv 
med en Sten, j- 1640. (G. 2° 22.11.1618 in. Inger Nielsdatter, 
t 1656).
G. 1° 14.6.1590 m.:

X. 266. Stephansdatter, Mette, f 1617.
X. 267.------- ---------Jeremias, Slotsskrivcr paa Koldinghus.

G. m.:
X. 268. Reinunch, Annike Her mansdatter.

l) I Glahn-Samfundet IV Bd. Side 177 under VII. 17, er en Trykfejl. Der staar 
som Fødselsaar fejlagtig: 1625, men der skal staa 1596.

-) Han maa betragtes som Stamfader til Slægten Anchersen, en af de danske 
lærde Slægter. Han gøres af Gicssing og samtidige Genealoger til Søn af Magister 
Poul Ancharius, Sognepræst til Starup i Haderslev Amt (f 1634), men dette har 
senere vist sig at være urigtigt. Hans Fader kendes ikke, jfr. Dr. phil. Albert 
Fabritius i Dansk Biografisk Leksikon 1933 I Bd. Side 289—290.
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X. 269. Friis, Niels Christensen, * ca. 1565, 1603 Købmand i Aarhus, 
1608 Raadmand. Han var gift 3 Gange, men Navnet paa hans 
1ste Hustru, der var Moder til IX. 135, kendes ikke, f 1621 
Aarhus, begr. i Domkirken.

X. 271. Smagbier, Clemens Jensen, Raadmand i Aarhus.
G. m.:

X. 272. Olufsdatter, Anne.
X. 279. Truchces v. Høf fingen, Johan Ludvig.

G. m.:
X. 280. Lerchenfelderin v. Nappurg, Catharina Felicitas.
X. 287. Truchces v. Høf fingen, Johan Ludvig, se under X. 279.

G. m.:
X. 288. Lerchenf elderin v. Nappurg, Catharina Felicitas, se under

X. 280.
X. 333. Zimmer, Hans Jacobsen, Hof-Sadelmager.

G. m.:
X. 334. Humble, Birthe Gregersdatter.
X. 335. Suhr, Frederik, * 20.10.1644, 1680 kgl. Amtsskriver over Aal

borg Amt, 1689 Amtsforvalter over Aalholm og Maribo Am
ter, 1696 tillige Amtsforvalter over Halsted Klosters Amt, 
1703 Kammerraad, f 28.11.1706 Nysted.
G. 1671 m.:

X. 336. Pedersdatter, Cathrine, * 1639, j- 3. 5.1706 Nysted.
X. 369. de la Quièrre, Pierre Basile, * ca. 1640. Hugenot fra Nord- 

mandiet i Frankrig.
X. 377. Borthig, Jacob, * ca. 1615 i Skotland, Kræmmer i Kalundborg, 

senere i Køge, 1661—1681 Raadmand i Køge, begr. 22. 3.1682 
under Gulvet i Køge Kirke.
G. 1639 Køge m.:

X. 378. Jensdatter, Gjedske.
X. 379. van Schepsel, Abraham, * i Holland, indkaldt til Danmark 

1672, Diacon ved Reformert Kirke, Menighed-Ældste fra 
1687, + 1700.
G. m.:

X. 380. Blanche riis, Elisabeth, * i Holland, indkaldt til Danmark 
1672. I forskellige Kilder benævnt: „Dronningens Bademoder“ 
eller „Cramfrau (Gram-Lægeurter) der Königin“ eller „Wch- 
mutter der Königin“, j- 1708.

X. 383. Lund, Søren Matthsøn, 1672 Herredsfoged i Løve Herred, fra 
7. 2.1685 i Ars og Skippinge Herreder med Bopæl i Kalund
borg, f 1703 i Kalundborg.
G. m.:
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X. 384. —-------Jacobe a Aminica, * ca. 1639, begr. 29.11.1724 Ka
lundborg.

XI. 63. Randulph, Enevold Nielsen, 1597—1666, Domprovst. I Se
XI. 64. Mims, Bente Rasmusdatter, begr. 1673. J ningeiî
XI. 281. Bohn, Herman, Købmand og Raadmand i Rønne, nævnes 

1585 i Hammershus Lensregnskaber, 1608 deltog han paa 
Byens Vegne i Hyldningen i Kbhvn. af Prins Christian.
G. m.:

XI. 282. Gagge,----------- Henningsdatter.
XI. 530. Poulsdatter, Else.
XI. 531. Sørensen, Stephan, Sognepræst til Verst og Bække, 1594 

Provst.
G. m.:

XI. 532. Buch,------------Madsdatter.
XI. 557. Truchess von und zu Høffingen, Bernhard.

G. m.:
XI. 558. Karpffin, Marie Magdalene Jacobæ.
XI. 559. Lerckenfelder v. Nappurg, Johan Caspar, høj-fyrstelig wiirt- 

tembergsk Raad og Kammerherre.
G. m.:

XI. 560. Reithmohrin v. Deuthoffen, Elisabetha.
XI. 573. Truchcess von und zu Høffingen, Bernhard, se under XI. 557. 

G. m.:
XI. 574. Karpfinn, Marie Magdelene Jacobæ, se under XI. 558.
XI. 575. Lerckenfcldcr v. Nappung, Johan Casper, se under XI. 559. 

G. m.:
XI. 576. Reithmohrin v. Deuthoffen, Elisabetha, se under XI. 560.
XI. 667. Humble, Gregers Christensen, * 1597 Humble, 1624 Sogne

præst til Sønder Kirkeby og Sønder Alslev, j- ca. 1657.
G. 1° m.:

XI. 668. Hansdatter, Karen.
XI. 669. Suhr, Bernt, * ca. 1615, kom som Livkarl med Hertug Frede

ri ch (Frederik III) fra Bremen til Danmark, 1648 Hoffurer, 
1663—66 Forvalter over Gisselfeld Gods, 1666 Inspektør over 
„Vores Gaard i Gj entoile“, 1673 Fodermarskal, 1676 Bestal
ling som Bryghusskriver ved Bryggerset i Kbhvn., j- 28.10. 
1685 Kbhvn.
G. i Bremen m.:

XI. 670. Krammer, Margrethe Johansdatter, * ca. 1621, f 1683 Kbhvn., 
begr. 4.6. (Holmens K.).
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XII. 127. Muus, Rasmus.
XII. 563. Gagge, Henning, var 1551 Hofsinde og blev da Kongens Foged 

paa Bornholm, fik s. A. Brev paa Set. Jørgens Hospital paa 
Bornholm og beholdt dette til sin Død. Ejer af Store Alme- 
gaard i Knudsker Sogn, nævnes som Frimand (d.v.s. af ade
lig Æt), f 20.6.1562.
G. m. :

XII. 564. Kames, Elisabeth, j- 23.10.1578.
XII. 1063. Buch, Mads, 1531 Sognepra'st til Egtved og Ødsted, Provst, 

t 1584.
XII. 1113. Truchces non und zu Høff ingen, i) Hans.

G. m.:
XII. 1114. n. Sternfels, Agnes.
XII. 1117. Lerchenfelder v. Nappurg, Casper.

G. m.:
XII. 1118. Bühlmagrin, Agnes.
XII. 1145. Truchces non und zu Høf [ingen, Hans, se under XII. 1113.

G. m.:
XII. 1146. n. Sternfels, Agnes, se under XII. 1114.
XII. 1149. Lerchenfelder n. Nappurg, Casper, se under XII. 1117.

G. m.:
XII. 1150. Biihlmayrin, Agnes, se under XII. 1118.
XII. 1333. Pedersen, Christen, 1590 Rektor i Odense, 1592 Sognepra'st 

til Humble i Svendborg Amt, 1595 Provst, f 25. 5.1624 (han 
var af den gamle, danske adelige Skcgt Uldsax.2))
G. 10.10.1592 m.:

XII. 1334. Gregersdatter, Maren, f 30. 9.1618.
XII. 1335. Jacobsen, Hans, * i Odense, 1606 Rektor i Odense, 1612 Sogne

pra'st til Nykøbing og Systofte, Provst, f 18. 7. 1630.

XIII. 1125. Gagge, Jørgen, Ej er af Lensgaard paa Bornholm, nævnes 1522 
som Frimand og var da Medudsteder af et Vidne af Born
holms Landsting. Han skal være blevet adlet af Kong Hans.

XIII. 2233. Lerchenfelder n. Nappurg, Wulff, Oberst i Presburg.
G. m.:

XIII. 2234. Bernerin n. Masspay, Anne.
XIII. 2297. Lerchenfelder n. Nappurg, Wulff, se under XIII, 2233.

G. m.:
O Truchces von Höflingen, schwabisk, adelig Slægt, der allerede omtales i 

900-Tallet.
2) Uidsax, dansk Uradel, uddød; Saxe Torbernsen, nævnt 1246, og Saxo Pe

dersen, nævnt 1335, hører til denne Slægt.
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XIII. 2298. Bernerin v. Masspay, Anne, se under XIII. 2234.
XIII. 2667. Nielsen, Gregers, 1569, Sognepræst til Bødstrup, f 7. 7.1605.

XIV. 4465. Lerchenfelder v. Lerchenhof, Georg.
G. m.:

XIV. 4466. Altin, Barbara.
XIV. 4593. Lerchenfelder v. Lerchenhof, Georg, se under XIV. 4465.

G. m.:
XIV. 4594. Altin, Barbara, se under XIV. 4466.

XV. 8929. Lerchenfelder, Henrich.
G. m.:

XV. 8930. Sirgin v. Sirgenstein, Marie.
XV. 9185. Lerchenfelder,. Henrich, se under XV. 8929.

G. m.:
XV. 9186. Sirgin v. Sirgenstein, Marie, se under XV. 8930.

KILDER
Foruden en Række aim. Haandbøger kan nævnes følgende Stamtavler og Slægts

bøger m. v.:
Th. Hauch-Fausbøll ôg H. R. Hiort-Lorenzen : Patriciskc Slægter 2. Samling: 

Slægten Müller; 4. Samling: Slægten Glahn.
Det Miillerske Familiearkiv.
II. Hjorth-Niclsen : Købmands- og Skibsførerslægten Rønne (København 1942, 

duplikeret).
John Arthur Lange: Slægt Lange. 2. Bd. Brygger i Kbhvn. Christen Michelsen 

Lange. (Ilaandskrevet, Rigsarkivet).
Marcelli Janecki: Handbuch des preussischen Adels: von Radeckc (Berlin 1892). 
Louis.Bobé: Hans Egcde, Grønlands Missionær og Kolonisator. (Kbhvn. 1944). 
Thv. Lindeman: Den trønderske Familie Lindeman (Trondheim 1924).
O. M. Gicrsing: Stamtavle over Efterkommerne af Bernhard Hagen og Ane 

Cøllner (1884).
Kong Salomons Apotek i Kbhvn., 250 A ars Historie, 1658—11. Maj- 1908. Ud

givet af Otto Müller, samlet og fortalt af E. Dam (Kbhvn. 1908).
II. Friis-Petcrscn : Stamtavle over Familien Friis fra Aarhus (Aarhus 1946, 

duplikeret, Landsarkivet for Sjælland).
Sofus Lakjcr: Slægten Lakjer (Gentofte 1941, maskinskrevet, Det kgl. Bibliotek). 
Max Grohshennig: Den Suhr’ske Stiftelse. Dens Grundlægger og hans Slægt 

(København 1912).
Søren Hansen: Steen Blichers Forfædre, jfr. Personalhistorisk Tidsskrift 1932. 
Oplysninger vedrørende Anerne til VII. 48. Lucia Thomina Borthig er meddelt 

mig af Indenrigs- og Boligminister Aksel Møller. (Brev af 3.8.1951).
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IN MEMORIAM

SEKRETÆR
VIGGO CHRISTIAN GJERN ALS 

f 6. SEPTEMBER 1950

Min svigerfader var født den 28. novbr. 1893 som søn af kammer
herre, oberst C. F. Gjernals og hustru, f. Linnemann. I 1918 blev han 
gift med Else M. Glahn, datter af mønstringsbestyrer, kaptajn i 0. K., 
Poul Egede Glahn og hustru, f. Johannsen.

Viggo Gjernals var stærkt præget af sin afstamning og sit milieu. Hans 
fædrene familie stammede fra Augustenborg på Als, og herfra overtog 
min svigerfader sin dybe kærlighed til Slesvig og grænsespørgsmålet, 
som han med trofasthed og smukt fædrelandssind arbejdede for i alle 
sine dage. Udgået fra en officersfamilie blev hans løbebane tidligt fast
lagt. Efter studentereksamen 1911 fra Schneekloths skole af tjente han 
sin værnepligt ved artilleriet og kom på Kornetskolen for at følge sit 
naturlige kald. Men sygdom standsede hans livsløb ad denne vej. For 
en mand af Viggo Gjernals karakter undgik denne skuffelse ikke at 
sætte sit præg på ham resten af livet. Af helbredsgrunde fulgte 1912—13 
ophold i Norge, Østrig og Schweiz. I 1914 blev han ansat i Nordisk Gjcn- 
forsikringsselskab, for hvem han i 1916 rejste til Frankrig, hvor han 
var ansat et år i et forsikringsselskab i Marseille og % år i Paris. 1 
Frankrig deltog han i arbejdet med at udtage dansksindede sønder
jyder, der var kommet i franske fangelejre. Fra 1918 var han ansat 
i Kgl. octr. Sø. og blev herfra sendt til Buenos Aires i 1919 og senere til
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Paris og London med fast bopæl i sidstnawnte by. Efter kort tids be
skæftigelse hos „National“ overgik han fra 1. jan. 1925 til „Nordisk 
Brand“, hvor han havde sin gerning, til døden indhentede ham i en 
altfor tidlig alder. Som chef for dette selskabs udenlandske afdeling 
foretog han talrige rejser til en række curopadske lande.

Som arv fra sin fader, hvis høje idealer om Gud, Konge og Fædreland 
så tydeligt sporedes hos min svigerfader, overtog Viggo Gjernals også 
kærligheden til frimurerordenen, hvor han indtrådte i 1924 og til slut 
nåede en meget høj grad i kraft af sin noble og retskafne karakter, sin 
trofasthed og sin i alle livets forhold ranke holdning.

Et grundtra'k i min svigerfaders karakter var den åbne venlighed, 
hvormed han altid kom mennesker imøde, og den elskværdige hjælp
somhed, han altid var rede til at vise sin slægt, sine mange venner og 
de mennesker, han kom i berøring med.

/Ere være hans minde.
Henrik Bertelsen, 

adjunkt.

JOHANNE ELISABETH EGEDE JENSEN, FØDT GLAHN 
t 26. AUGUST 1951

Lis var født d. 22. April 1927 i det skønne Hørsholm Sogn, hvor hun 
og hendes yngre Søskende voksede op, først paa Sophienberg, senere 
paa Folehavegaard, som hendes Fader — Svend Egede Glahn — havde 
forpagtet.
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Yndig var hun, baade som Barn og som voksen, med sin fine slanke 
Skikkelse og sit mørke, sydlandske Ydre, en Arv fra Oldemoderen 
(f. v. Radecke), særpræget, saa ingen, der havde været sammen med 
Lis, kunde glemme hende. Men det var, som hendes Liv var stemt i 
Mol, som hvilede der lige fra Barndommen en Skygge over det, saa at 
hun ikke kunde „hjertefyldt le eller græde“, som Henrik Ibsen udtryk
ker det.

Allerede i 13-aars Alderen mistede Lis sin elskelige Moder — Inge
borg, f. Broager — et just for denne Alder uopretteligt Tab. Skønt hun 
i Else Hessellund, der senere blev hendes Stedmoder, fandt en kærlig 
og forstaaende Støtte, havde hun saa svært ved at finde sig til Retle i 
Til va1 reisen, og sit rette Felt fandt hun først, da hun slog ind paa Barne- 
plcjen.

Lis holdt Bryllup i Efteraaret 1947 med stud. mag. — nu mag. scient. 
— Poul Jensen, som hun havde kendt fra Barndommen. De byggede 
deres idylliske Hjem „Krathuset“ i Skoven bag Vedbæk, og her fandt 
hun som Moder endelig sin fulde Lykke. Men kort før sit andet Barns 
Fødsel maatte hun gennemgaa en Operation, der kostede dem begge 
Livet.

En stille Sommerdag stedtes hun til Hvile, kun 21 Aar gammel, ved 
sin Moders Side paa Kirkegaarden ved Hørsholm Slotspark, under 
Klangen af de samme Klokker, som havde ringet ved hendes Daab og 
Konfirmation.

Stor er den Skare, hvis medynksfulde Tanker samler sig om hendes 
kære, hendes Mand og hendes lille Pige, det lyslokkede Barn, der saa 
lidet aner, hvad det har mistet. Maatte de komme til at sande, at:

„Den er slet ikke af Gud forladt,
hvem han fratager de Hjertenskære; 
thi hvor vi have vort Hjertes Skat, 
der vil og gerne vort Hjerte være. 
Vi ved saa sikkert: hvad Gud har givet 
engang vi skuer oprejst til Livet, 
o, Gud ske Lov!

Gudmor Irmelin.
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Vilhelm Gregersens Digt
ved

Apoteker HANS EGEDE GLAHN’s Død 1874

Gubbe med det glade Blik, 
Gubbe med de milde Tanker 
Ind til Fredens Havn Du gik, 
Lagde Livets Baad for Anker, 
Livets Baad, hvori Du tidt 
Styred op mod stride Strømme, 
Livets Baad, hvori Du blidt 
Drømte Vaarens Drømme.

Seilet svulmer ikke mer, 
Klar og rolig blaaner Havnen, 
Himlens varme Morgenskær 
Liegger Purpurglands om Stavnen, 
Lægger Guld paa Mast og Raa 
Og om Korsets Flag, som vaier 
Over Bølgens dybe Blaa 
Som et Tegn paa Seier.

Ja, fordi Du kom i Tro, 
Under denne lyse Fane, 
Stængte ikke Syndens Bro 
For din Snekkes hvide Svane, 
Men hvor Fredens Palme skjøn 
Vugger blidt i Lys og Toner, 
Tog imod Dig Kongens Søn, 
Syndernes Forsoner.
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Tag da blidelig Farvel
Gubbe med de milde Tanker,
Gid at vi, som Du, i Kvæld
Trygt maa kaste Haabets Anker, 
Vinde frem til Hjemmets Stavn, 
Til de kjæres Fryd og Gammen, 
Vinde frem i Jesu Navn
Til Vorherre — Amen!

Vilhelm Gregersen «)

OVERSIGT OVER

STEEN STEENSEN BLICHER’s
Slægtskab med Familien Glahn.

Ved Hans Egede Glahn.

Omstaacndc Tavle viser, at Slægten Glahn kommer ind i Slægten 
Blicher paa 3 Steder, nemlig paa 2 Steder direkte ved Ægteskab mellem 
en Blicher og en Glahn og paa 1 Sted indirekte gennem Slægten Leu- 
ning. Tavlen viser endvidere, at man for at naa til den fælles Stamfader 
med Digteren Steen Steenscn Rlichcr maa gaa tilbage til dennes Tip- 
Oldefader.

Slægten Blichers Stamfader er Niels Jensen, f 1667, Falster under 
Kronen, Herredsfoged i Horsens, Helium Herred. Han var Fader til den 
øverst paa omstaaende Tavle opførte Jens Ove Nielsen Horsens.

') Digler og Præst, :i: 17.3.1848, y 16.1.1929. Student fra Sorø 1868, jfr. nærmere 
Dansk Biografisk Leksikon, Bind VIII 1936.
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Jens Ove Nielsen Horsens 
1639-1686

Sognepræst til Bælum og Solbjerg
g. m.

Maren Pedersdatter
ca. 1651-1731

Niels Jensen Blicher1) 
1678-1735

Sognepræst til Rødding, Løvel og Pederstrup

Peder Jensen Blicher1)
1683-1746

Magister, Sognepræst til Stokkemarke
g- m.

Ursula Maria Aabye 
1676—1736

Jens Nielsen Blicher 
1711—1765

g. m.
Bodil Marie Collin

1704-1766

Diderik Nicolai Blicher
1746-1805

Sognepræst til Gauerslund
g. 1° m. g. 2° m.

Pouline Thomasia Gantzel Gyde Gudme
1725—1753 f 1762

I

Sognepræst til Gunslev, Provst 
g. m.

Mette Poulsen 
1751—1826

Niels Blicher 
1748—1839 

Sognepræst til Randbjerg 
og Bjerager, Forfatter 

g. m.
Kristine Marie Curtz

1753—1820

Niels Gudme Blicher 
1755—1832 
Amtsprovst

g. rn.

Anna Marie Brøchner 
1775—1845

I------------------------------- Î
Bodil Marie Elisabeth Blicher2) Hans Jacob Blicher 

1789—1863 
Overlærer

g. m.
Louise Margrethe Kornbech 

1791-1871

1783—1862

g- m.

Poul Egede Glahn
1778—1846

Præst ved Kbhvns 
Garnisons Kirke

Steen Steensen Blicher
1782—1848 

Digter

Peter Brøchner Blicher 
1818-1874 
Adjunkt

Mette (dbt. Metha) Louise 
Blicher 

1816—1883
g. m.

Sabine Kannegiesser
1830-1882

Niels Henrik Blicher
1853— 1919 

Havne- og Stadsingeniør
g- m.

Maria Elisabeth Glahn
1854— 1937

g- in.
Edvard William Leuning 

1801-1877 
Amtsforvalter, Justitsraad

Louise Dorothea Leuning 
1851-1931

g. m.
Henrik Christopher Glahn

1850-1931 
Arkitekt

J) De antog Navnet Blicher ved Opkaldelse efter Købmand og Bartskær i Aalborg 
Diderik Blicher, hvis Hustrus Søster, Mette Hansdatter, (se foran Side 17 under 
IX. 20) var deres Mormoder.

‘-) Hendes Søster. Elisabeth (Lise) C. M. Blicher blev 1818 gift med Salmedigteren, 
Biskop N. F. S. Giundtvig.
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TILLÆG XIX
TIL

DET GLAHNSKE FAMILIELEGAT
Under 19. december 1950 er der gennem justitsministeriet meddelt 

kgl. stadfæstelse på tillæg XIX til den under 9. december 1918 stadfæ
stede fundats for Det Glahnske Familielegat.

1 anledning af, at det i dag er 100 år siden min fader, komponisten 
P. E. Lange-Müller, fødtes, skænker jeg, undertegnede Irmelin Egede 
Glahn, i forening med min mand, kontorchef lians Egcde Glahn, her
ved Det Glahnske Familielegat et beløb af 6.000 kr. — seks tusind kro
ner — anbragt i obligationer, således at samtlige de for Det Glahnske 
Familielegat fastsatte bestemmelser finder anvendelse på det herom- 
handlede beløb, dog med den undtagelse, der følger af nedenstående 
midlertidige bestemmelse.

MIDLERTIDIG BESTEMMELSE.

Af legatets renter tilfaldcr et beløb af 200 kr. — to hundrede kroner 
— årlig vore til enhver tid i live værende børn til lige deling, hvorved 
bemærkes, at vi nu har børn, nemlig:

Poul Egede Glahn, født den 18. oktober 1921, civilingeniør,
Ruth Laila Benedicte Egede Glahn, født den 13. december 1926, 

stud, med.,
Adam Wilhadt Egede Glahn, født den 11. november 1928, og
Henrik Christopher Egede Glahn, født den 4. juli 1931, student.

Når vore børns antal på grund af dødsfald er svundet ind til 1, oppe
bærer vort sidstlevende barn hele fornævnte rentebeløb.

Efter at alle vore børn er afgået ved døden, tilfalder det ommeldte 
rentebeløb på 200 kr. årlig vore til enhver tid i live værende børnebørn 
til lige deling. Er der kun 1 barnebarn, tilfalder hele beløbet dette.

Såfremt det heromhandlede rentebeløb skulle tilfalde vore børn eller 
børnebørn, inden de er myndige, vil rentebeløb ikke være at indsætte 
i overformynderiet.

Den de forannævnte personer tillagte rentenydelse er en disse per
sonlig tilkommende ret og kan ikke gøres til genstand for nogen som 
helst overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning. Først når alle disse
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personer er afgået ved døden, kommer det heromhandledc rentebeløb 
til uddeling efter hovedfundatsens bestemmelser.

Hellerup, den 1. december 1950.

Irmelin Egedc Glalin, Hans Egedc Glahn.
f. Lange-Müller.

Tiltrædes.

Bestyrelsen for Det Glahnske Familielegat.

Th. Glahn. Inger Jønsson, Hans Egedc Glahn.
* f. Glahn.

TILLÆG XX
TIL

DET GLAHNSKE FAMILIELEGAT
Under 17. maj 1951 er der gennem justitsministeriet meddelt kgl. 

stadfæstelse på tillæg XX til den under 9. december 1918 stadfæstede 
fundats for Det Glahnske Familielegat.

I anledning af min 60 års fødselsdag i dag skænker jeg, undertegnede 
kontorchef i landsnævnet for børneforsorg Hans Egede Glahn, i for
ening med min hustru, Irmelin Egede Glahn, født Lange-Müller, her
ved Det Glahnske Familielegat et beløb af 6.000 kr. — seks tusinde kro
ner — anbragt i obligationer, således at samtlige de for Det Glahnske 
Familielegat fastsatte bestemmelser finder anvendelse på det her om
handlede beløb, dog med den undtagelse, der følger af nedennævnte 
midlertidige bestemmelser.

MIDLERTIDIG BESTEMMELSE.

Af legatets renter tilfaldcr et beløb af 200 kr. — to hundrede kroner 
— årlig vore til enhver tid i live værende børn til lige deling, hvorved 
bemærkes, at vi nu har 4 børn, nemlig:

Poul Egede Glahn, født den 18. oktober 1924, civilingeniør,
Ruth Laila Benedicte Egede Glahn, født den 13. december 1926, 

stud, med.,
Adam Wilhadt Egedc Glahn, født den 11. november 1928, og
Henrik Christopher Egede Glahn, født den 4. juli 1931, student.
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Når vore børns antal på grund af dødsfald er svundet ind til 1, oppe
bærer vort sidstlevende barn hele fornævnte renteløb.

Efter at alle vore børn er afgået ved døden, tilfalder det ommeldte 
rentebeløb på 200 kr. årlig vore til enhver tid i live vægrende børnebørn 
til lige deling. Er der kun 1 barnebarn, tilfalder hele beløbet dette.

Såfremt det her omhandlede rentebeløb skulle tilfalde vore børn eller 
børnebørn, inden de er myndige, vil rentebeløbet ikke være at indsætte 
i overformynderiet.

Den de foran nævnte personer tillagte rentenydelse er en disse per
sonlig tilkommende ret og kan ikke gøres til genstand for nogen som 
helst overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning. Først når alle disse 
personer er afgået ved døden, kommer det her omhandlede rentebeløb 
til uddeling efter hovedfundatsens bestemmelser.

Hellerup, den 1. maj 1951.

Irmelin Egede Glcdin, Hans Egede Glahn.
f. Lange-Müller.

Tiltrædes.
Bestyrelsen for Det Glahnske Familiclegat.

Th. Glahn. Inger Jønsson, 
f. Glahn.

Hans Egedc Glahn.
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MEDDELELSER
Glahn-Samfundets Regnskab 1950—51.

Kassereren, Kontorchef Hans Egede Glahn, meddeler her et Uddrag
af fornævnte Regnskaber:

1950
Beholdning ved Aarets Begyndelse .................... 716 Kr. 66 Øre
Indtægt: Medlemskontingent + Renter ....... 694 „ 23

Indbetaling for Klichéer .................... 900 „ 00
Gaver, jfr. nedenfor ............................ 173 „ 00
Salg af Slægtsblad ............................ 2 „ 00

2485 Kr. 89 Øre 
Underskud pr. 31. December 1950 .................... 1200 „ 11 „

3686 Kr. 00 Øre 
Udgift: Trykning af 19. Medlemsblad (IV.

Bind, 5. Hæfte) ................................. 2580 Kr. 00 Øre
Ny Klichéer og Rensning af ældre

Klichéer ................................................ 1034 „ 00
250 Stykker Papark ............................ 39 „ 25
Porto ved Hæftets Udsendelse ....... 32 „ 75 „

3686 Kr. 00 Øre

1951
Indta\gt: Medlemskontingent 4 Renter ....... 704 Kr. 78 Øre

Gaver, jfr. nedenfor ............................ 700 „ 00

1404 Kr. 78 Øre 
Underskud ved Aarets Begyndelse .................... 1200 „ 11 „

Beholdning pr. 31. December 1951 .................... 204 Kr. 67 Øre

Regnskaberne for begge Aarene er af Overassistent Henrik Glahn for
synet med Paategning om, at de er revideret og befundet i Orden.

*
Ganer.

Glahn-Samfundet har i 1950 og 1951 modtaget forskellige Pengegaver 
fra Slægtens Medlemmer, bl. a. folgende større Beløb: La\ge Vagn 
I£gede-Lassen 100 Kr., Forpagter Svend Egede Glahn 100 Kr., Landin-
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spektør Otto V. Egede Budtz 100 Kr. samt Kontorchef Hans Egede Glahn 
i Anledning af hans 60 Aars Eødselsdag 500 Kr.

For de modtagne Gaver bringer Bestyrelsen herved Glahn-Samfun- 
dets bedste Tak.

*

Det Glahnske Familielegat li)5() og L95Ï.

I Aaret 1950 indkom 4 Ansøgninger. Der tildeltes Fru Emmy Glahn, 
Ringsted, Fru Gudrun Glahn, Kbhvn., Frk. Agnete Dændler, Nyborg, 
og Hother Glahn, Langaa, hver en Legatportion paa 100 Kr.

I Aaret 1951 indkom 7 Ansøgninger. Der tildeltes Fru Amalie Mogen
sen, f. Glahn, Kbhvn., Fru Emmy Glahn, Ringsted, Fru Else Budtz, 
Rørvig, og Fru Gudrun Glahn, Kbhvn., hver en Legatportion paa 100 Kr.

Ifølge sandige Fundatsbestemmelser er der i hvert af de 2 Aar ud
betalt til Vedligeholdelse af Gravsteder over følgende Slægtsmedlem
mer: Stiftsprovst Hans Egede Glahn (Tillæg I) 20 Kr., Laila A. Egcde 
Glahn (Tillæg II) 15 Kr., Driftsbestyrer Karl Glahn (Tillæg XI) 40 Kr., 
og Ingeborg Egede Glahn (Tillæg XII) 40 Kr., hvorhos de ligeledes ifølge 
særlige Fundatsbestemmelser visse bestemte Personer forbeholdte Ren
tebeløb er udbetalt de paagældende.

Legatets Kapital er i disse 2 Aar blevet forøget dels ved Gaver, nem
lig 6.000 Kr., jfr. det foran Side 30 optagne Tillæg XIX, og 6.000 Kr., 
jfr. det foran Side 31 optagne Tillæg XX, dels ved Udtrækning af Obli
gationer og Indkøb af nye Obligationer til under Pari, saaledes al Ka
pitalen pr. 31. December 1951 udgør 127.4 10 Kr. 50 Øre.

*

8de Generations Slægtssammenkomst 16. Sept. 1661.

For at Glalm’er-Ungdommen kunde la're hinanden bedre at kende og 
,,styrke Slægtens Liv og Sammenhold4* indbød Civilingeniør Poul Egcde 
Glahn 8de Generations Glahn’er til en „uformel Sammenkomst44 i sil 
Fædrenehjem i Hellerup Søndag den 16. September 1951 Kl. 12. Der 
mødte ca. 25 unge Sla'gtsmedlemmer. Vejret var saa godt, at man kunde 
sidde i Haven og spise den medbragte Frokost. Derefter dyrkedes for
skellige Spil i Haven og ved 3^-Tiden drak man Kaffe (fra K.K.K.) 
indendørs, hvor del hyggelige og fornøjelige Samvær fortsattes, og hvor 
bl. a. Slægtstavlerne studeredes, for at man kunde finde ud af det ind
byrdes Slægtskab. Man havde Indtryk af, at de unge var glade for og 
interesserede i at lære hinanden at kende, og man maa haabe, at andre 
Skvgtsmcdlemmer viderefører denne gode Idé.

*
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Tivolis Pjerrot og Slægten Glahn.

Den bekendte Mimiker, Niels Henrik Volkersen, der vandt saa stort 
et Publikum, ikke mindst blandt Børnene, som Pjerrot paa Pantomime
teatret i Tivoli, nedstammer fra Provst i Alling, Adam Wilhadt Glalin 
(* 1707, j-1780), idet Provstens Datter, Margrethe Glahn (* 1745, f 1823) 
blev gift med Sognepræst til Nysted Christian Frederiksen Völkersen 
(* 1739, f 1785). Deres Søn, cand. phil., Lærer, Graver ved Frue Kirke 
i Kbhvn. Christian Michael Rottbøll Völkersen (* 1773, f 1826) blev 
gift med Magdalene Dorothea Piccardi (* 1787, f 1854) og deres Søn 
var fornævnte Niels Henrik Volkersen, der blev født 1820 og døde 1893. 
„Hans geniale Udførelse [af Pjerrot-Figuren] hvilede paa de sikreste 
Traditioner fra Casortis Tid, men samtidig fordanskede han Bollen. 
Hans Pjerrot var,“ skrev Peter Hansen, „en nationaliseret Maskefigur, 
hvis oprindelige italienske Grazioso-Væsen blev forvandlet til Folke
eventyrets Klumpedumpe-Natur, beslægtet med Arv hos Holberg og som 
Syndebuk for de mere snedige. Humørfyldt Godmodighed og elskvær
dig Hygge var udbredt over ham, og hans kaade og dog beherskede 
Lazzi [komiske Mimik] fremkaldte ikke tom, men hjertelig Latter. Völ
kersens naive Komik var især straalende, naar Dummepeter i sine egne 
Tanker var opfindsom og fiffig,“ jfr. Biografisk Leksikon, Bind XXVI, 
1944.

*

Stiftsprovst Hans Egede Glahn s Salme.

Stiftsprovst Glahn’s Salme „Dig vil jeg elske, Du min Styrke“, der 
som Nr. 666 findes i den nuværende danske Salmebog, jfr. Glahn-Sam
fundet, Bind IV, Side 197—199, er som Nr. 639 optaget i det paa P. 
Haase og Søns Forlag i 1951 trykte Forslag til en ny dansk Salmebog.

♦

Redaktørens 60 A ars Fødselsdag.

Da Redaktøren af Slægtsbladet, Kontorchef Hans Egcde Glahn, d. 4. 
Maj 1951 fyldte 60 Aar, mødte en Deputation af Slægtens Medlemmer i 
hans Hjem i Duntzfelts Allé. Deputationen, der bestod af Formanden 
for Glahn-Samfundet, Arkitekt Gunnar Glahn, Medlem af Bestyrelsen 
for Glahn-Samfundet, Landinspektør Otto V. Egede Budtz og Læge 
Vagn Egede-Lassen, bragte med Formanden som Ordfører Fødselsdags
barnet en hjertelig Tak for hans store og energiske Arbejde for Slægten, 
hvorefter Deputationens Medlemmer gav denne Tak et synligt Udtryk 
ved at overrække ham liflige Gaver i Form af Vin af forskellig Art.

*
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Arne Stevns: Vor Hær i Krig og Fred.
I dette af to tykke Bind bestaaende Værk, der udkom 1942—43, findes 

Billeder af 2 af Slægtens Medlemmer med en kort Omtale af deres Be
tydning for Hæren. Det ene Billede (2. Bd. p. 432) er af Oberst Hans 
Otto Glahn (1817—1914), og under Billedet staar: „Fremragende dygtig 
Ingeniørofficer, som byggede den første store Øvelseslejr uden for Gar
nisonerne til Mandskabets Uddannelse i Felttjeneste, Lejren ved Hald.“ 
Billedet er efter Tegning af Professor Fr. Vermehren. Det andet Billede 
(2. Bd. p. 443) er af General Poul Egede Glahn (1811—1896), og under 
Billedet staar: „Fremragende Artilleriofficer, der kaunpede med Hauler 
i saavel Treaarskrigen som Krigen 1864. Hans Hjertesag var Danmarks 
Forsvar, og han fremmede det i Tale og Skrift som Næstformand for 
,,Den frivillige Selvbeskatning“ til Forsvarets Gavn og ikke mindst som 
Formand for Selskabet „De Danske Vaabenbrødre“ fra 1882 til sin 
Død.“

*
Billedtillæg.

Med nærværende Hæfte følger som Tillæg med særskilt Paginering 
Billeder af Professor Henrik Christopher Glahn og Hustru, f. Egede, 
samt 4de og 5te Generation af Sla'gten Glahn i Billeder.

*
Rettelse.

I Glahn-Samfundet, Bd. IV, S. 181, er trykt et Brev fra Assessor 
pharm. C. Johan Glahn, hvori omtales „det Gert W...........  Parti.“ I en
Note (Note 2) har Red. bemærket, at det formentlig skal betyde, „det 
Gert Westphalske Parti“, jfr. Holbergs Komedie: Mester Gert Westpha- 
lcr. Bibliotekar H. Ehrencron-Müller har imidlertid senere gjort Bed. 
opmærksom paa, at der hermed ganske sikkert sigtes til „det Geert 
Win the r s k e parti1 *.

Geert Henrik Winther, * 20.11.1813, f 28.3.1905, Politiker. Han var 
sammen med A. F. Tscherning Fører for den ene Fløj af Bondeven
nerne.

*
Kontingent.

Glahn-Samfundets Medlemmer anmodes om snarest efter Modtagel
sen af dette Slægtsblad at indbetale Medlemskontingentet for Aaret 1952 
paa Postgiro-Konto 211.19. Indbetalingskort vedlægges.

Kontingentet udgør ifølge Bestyrelsens Beslutning nu 8 Kr. uartigt, 
dog at Ægtepar kun betaler 10 Kr. tilsammen og Personer under 25 Aar 
kun 4 Kr.
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BREVE
TIL SENERE BYGMESTER

OTTO MICHAEL GLAHN
FRA FAMILIEN — VÆSENTLIG FRA FADEREN, SOGNEPRÆST, 

SENERE KONSISTORIALRAAD

ADAM WILHADT GLAHN
Ved Torben Glahn.

ADAM W. GLAHN, 
Konsistorialraad.

OTTO M. GLAHN, 
Bygmester.

Nedenfor gengives en Række Breve fra et af Familiens gamle Præ- 
stegaardshjem. Det er Sognepræst Adam Wilhadt Glahn og hans Nær
meste, der har skrevet disse Breve til den yngste Søn Otto, der i 1828 
— knap 15 Aar gammel — forlod Barndomhjemmet i Taars Præste- 
gaard paa Lolland for som Tømrerlærling i København at begynde sin 
Uddannelse.

Brevene giver et godt Billede af Hjemmet og et hyggeligt Indblik i 
Familielivet. Ikke mindst Faderen, Adam Wilhadt, der har skrevet de 
fleste af Brevene, synes man efter endt Gennemlæsning at kende og

GLAHN-SAMFUNDET V. BIND, 2. HÆFTE 1954
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holde af. løvrigt fortælles mange Smaatræk om hele Familien Glahn, 
der dengang (ca. 1830) var let at overse, idet den kun bestod af 5 gifte 
Brødre med tilsammen 12 Drenge og 9 Piger og derudover 3 gifte Søstre 
med 9 Drenge og 5 Piger. Der var saaledes dengang Tale om det nær
meste Slægtskab i Familien, alle kendte hinanden, og Sammenholdet 
var godt. I en lille Kreds, kaldet „Historicum“, samledes omkring 1840 
de yngre Fætre med deres nærmeste Venner, og Brevene fortæller ogsaa 
lidt om disse Møder.

Som Introduktion og samtidig Noter til Brevene vil det være nød
vendigt at give nogle ganske kortfattede Oplysninger om den Del at 
Familien, der omtales. (Familienavnene fra „Historicum“ gengives i 
Parentes). Den, der vil vide udførligere Besked, henvises til Slægte- 
bogen.

Professor Henrik Christopher Glahn’s Børn:
a. Adam Wilhadt Glahn (1775—1863), Sognepræst i Ta ars paa Lolland, 

senere Veggerløse paa Falster. Konsistorialraad. Gift m. Andrea Bre- 
denberg (1779—1842). Børn:
1. Henrik (1810—40), cand teol. En Tid Huslærer hos Præsten i 

Udby, Peter J. Spang (1796—1846), hvor han lærte Nabopræsten 
P. Rosenstand Wøldike (1781—1850), senere Præst i Taarnby paa 
Amager, at kende og blev forlovet med Datteren Sophie Wøldike. 
Henrik Glahn døde som Ung af Tyfus i København.

2. Sophie (1811—35). Forlovet med Fætteren Nicolai (se nedenfor). 
Ogsaa hun døde ganske ung.

3. Otto (kaldet „Otto Taars“) (1813—79). Fra Midten af 1840’erne 
Bygmester i Nykøbing F. Blev gift med Eccardine Gram 
(1811—90).

b. Poul Egede Glahn (1778—1846), Præst i København. Gift m. Marie 
E. Blicher (1783—1862).
Børn (ofte kaldet „Olstrupperne“ efter deres Fødested) :
1. „Jette“ (1809—81), gift m. senere Biskop P. C. Kierkegaard 

(1805—88).
2. Henrik (kaldet „Gamle“) (1810—91). Præst. Gift m. nedennævnte 

Kusine Birgitte Glahn (1823—1908).
3. Nicolai (1812—92). Præst. Gift m. Amalie Berg (1821—88).
4. Egede (1814—98). Senere Stiftsprovst. Gift m. Adelheid v. Rade

cke (1817—1903).
5. Marie (1816—1900). Gift m. Chr. Ancker Winther (kaldet „Asen 

Gebesen“) (1816—98). Præst.
c. Marcus Glahn (1781—1868), senere Generalmajor.

Af hans Børn nævnes kun den yngste i Brevene:
7. Carl (1827—1900). Kaptajn.
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d. Hans Egede Glahn (1783—1874), Apoteker i Sorø.
Børn:

1. Johan (kaldet „David“) (1813—78). Apoteker, gift m. Erasmine 
Myhre (1820—92).

2. Otto (kaldet „Otto Løjtnant“) (1817--1914). Senere Oberst. Gift 
m. Augusta Kierboe (1818—66).

3. Henrik (kaldet „Lille“) (1820—99). Senere Apoteker.
4. Birgitte (se ovenfor b2).

e. Tønne Glahn (1788—1874). Senere Generalkrigskominissær.
Af hans 4 Børn nævnes:
1. „Mine“ (1823—86).
2. Henrik (1827—86). Senere Generalmajor.

f. Inger Christine (1772—1843), gift m. Landmand C. L. J. Budtz.
AK^leresTirBørn nævnes:

1. Giertrud Kirstine (1799—1883), gift m. kgl. Skovrider J. V. Bo
berg.
Datter: Emilie (1818—92).

3. Henrik Michael Budtz (1802—78). Snedker.
Datter: Caroline (1829—64), senere gift m. Husmand Peter Sø
rensen.

6. Poul Budtz (1808—77). Senere Præst.
7. Georg Wilhelm Budtz (1809—92). Senere Farver.

g. Pauline (1774—1865), gift m. kgl. Fortskriver L. B. Ørbech.
h. Gjertrud (1786—1863), gift m. kgl. Skovrider Timm Sievers.

Taars, d. 17. Juuli [1828].

Min kiære Otto!

Den Dag, Du faaer dette, er en slem Dag for Dig, thi enten er Faer 
reist eller skal snart til at forlade Dig, men jeg trøster mig ved at Du 
er hos Oncle Paul og Tante Maria som Du nu maae ansee for Dine For
ældre ... Din Hest var lit syg igaar men i Dag, er den rask, Din Hund 
længes ligesom jeg, den er bleven mager endskjøndt Sophie og jeg giver 
den sød Melk, Katten tager sig Verden let, hvilket den giør klogt i, men 
den har da ogsaa sit Barn endnu ...

Lev nu vel min gode Søn hils alle fra
Din

Moer Andrea.

Hils Jette og Maria mange Gange fra Din lille Søster.
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Sorøe Mandag [14 eller 21 Juli 1828].

Det var en slem Tour, vi havde fra Khvn til Roeskilde Kroe under en 
Regn, som blødte igiennem indtil Skindet paa adskillige Steder. I Kroen 
omgiven af Heste og Vogne og Kudske tilbragte vi 3 Timer i Forvent
ning af en klarere Himmel, som viste sig ved Midnat. I en Kro uden for 
Roeskilde drak jeg mig en Kop Kaffe; gjennem Roesk. gik jeg paa 
mine Pusselanker, som var vaade allerede i forveien. Nu kjørte vi ret 
lystigt giennem smukke Egne og passerede blandt andet Moérs Fødeby 
Rorup, som er en net beliggende Ry. Min Kudsk sov næsten bestandig 
og jeg maatte have Øie med Tømmen. Den skankede Hest gjorde sine 
Sager fortreffeligt; jo længere den løb, desto muntrere blev den; desto 
mindre saae man, at den haltede ... Kl. 1 vare vi i Sorøe. Middagssøv
nen og Middagsmaden smagde fortreffelig. Kl. 4y2 sad vi atter paa 
Vognen, NR ikke paa Hønsekremmerens, men paa Ondes og giorde 
en Reise paa 4 Mile frem og tilbage gjennem smukke, ubekjendte Egne 
hen til en Ven af Hans, en Skovrider Seeliusen,') hvor vi fik noget 
Harpespil og Sang, og paa hele Veien hjem Sang, i blandt andre o sanc- 
tissima. Kl. 11V2 i Seng, sov himmelsk sødt efter at have tænkt lidt paa 
den gode gamle Otto ...

Hvordan har Du levet min brave Dreng, siden vi skiltes ad? Kom 
Du [i] Pladsen om Aftenen? Du blev vel ogsaa vaad? Hvorledes til
bragte Du Søndagen? Fik Du ordnet nogle Sager. Fik Du Vadskerkonc 
i Tale? ... spadserede Du med Tante? idag har Du vel ikke arbeide? 
Du benytter vel ethvert Øieblik, Du er hjemme, naar Du har hvilt Dig, 
til et og andet, som bør gjøres?

Ja Tingen gaaer nok og gaaer nok godt, naar Du selv samler din hele 
Kraft for at arbeide Dig frem til det dobbelte Maal: som Menneske og 
som Borger; og griber enhver Ledighed til Din Uddannelse baade til 
Legeme og Sjæl; og vogter Dig for enhver Tanke og enhver Handling, 
der elsker Mørket, og ikke kan fordrage Lyset. Havde jeg ikke dette 
Haab, da vilde jeg finde mig dybt nedbøiet ved at forlade Dig, men jeg 
har det, Gud være lovet! og derfor forlader jeg Dig, om ikke uden 
Vemod, saa dog rolig og uden Ængstelse — Gud være med Dig, min 
elskede Søn! Med ham den Alvidende for Øie bevarer Du Reenhed 
imellem Urene, og med det samme bevarer Du den indvortes Fred, som 
er saa uskateerligt et Gode, og hvor paa der aldrig maae lides Skib
brud i hvor meget vi end tabe.

Lev vel! tænk ofte paa Moer og Faér.
GI.

’) Apoteker H. E. Glahn’s Ven, Skovrider Chr. H. S. Scehusen (1791—1863), 
Dianalund.
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30 Juli 28.

I den landlige Stilhed sidder jeg her i Præstegaarden ganske ene. 
Henric og mad, R1) reiste i Formiddags; Moer og Sophie ere i Efter
middag til mad. Bonnesen for at tage Afsked; imorgen er den Bonne- 
senske Familie ikke længere Medlem af denne Menighed. Dorte er gaaet 
til Staden i Haab om at skaffe Brev fra Dig, Jens er paa Falster, Jørgen 
ude at pløie; de eneste Væsner af fornuftige at være, som jeg har om
kring mig, ere Munken, som i dette Nu gik ind i Kostalden for at hente 
Grønt til sine Børn, Peer Grap skuffer Gangene, Peer rokker nede i 
Stalden ved Hestene, Pigerne sidde i Borgestuen, imedens jeg sidder 
i den nysmalede Dagligstue ved det firekantede Bord, med Ansigtet mod 
Vinduet, Ryggen mod Sophaen, som er iført sit nye Betræk. 1 min En
somhed føler jeg Længslen efter Dig, Du gamle Knægt! desto dybere, 
og tænker paa Dig desto alvorligere, og spørger mig selv desto inder
ligere: Hvad mon nu Drengen bestiller? Hvordan mon han har det? 
mon han er frisk og glad og oprømt? mon han godt holder Arbeidet ud? 
mon han er frie om Søndagen? mon han kan snoe sig imellem de mange 
fremmede? mon han bevarer sit Hjertes Reenhed, om han end er Vidne 
til noget Ureent? Saa spørger jeg, og paa den eneste tilfredsstillende 
Maade søger jeg at besvare Spørgsmaalene. Jeg vil savne Dig ved ad
skillige Ledigheder, min kjære Otto, især nu, da meget Arbeide staaer 
for Haanden. Imorgen lader jeg mine egne Karle og Høstmanden Péer 
Carlstorph begynde at meie Rugen, Fredag vilde jeg nedlægge Resten. 
Den er moden. Hveden har taget meget Skade af Rust; den er sort paa 
Straaet og bliver rynket i Kjærnen.

Jeg så før, at madam Reph. er reist. Vi skulle været til Ehrenreichs2) 
i Søndags, men kom ikke, da Henric maatte ligge, han er snaus i Maven, 
og har været det hele Sommeren, siden han var hjemme i Paasken; saa 
man er lidt bange for ham. I Mandags spiste de friske til Middag hos 
Boisen,3) til Aften hos S chows;1) hvor Børnene morede dem fortræffe
ligt ved Uhret, som kunde spille. Igaar giorde Baronen5) og Frans Visit. 
I Fredags giorde vi Visit paa Ourebye, hvor 7 Msker ere syge. Mathis’ 
var med, og han var nærved at komme op at slaaes med Erich om en 
Hammer, som de begge havde fat paa. Mad Reph. fik Erich til at give 
efter, ellers havde vi faaet et græsseligt Brøl af Contra parten, som veed

9 Christiane Marie Repholtz (død 1853). Enke efter Pastor R. til Saxkøbing 
og Maibølle.

2) Godsforvalter Gotfr. Ehrenreich, Hardenberg (død 1829), med Sønnen 
Vilh. Aug. E. (1810 -49), Stud, fra Nyk. 1828, senere Præsi.

3) Pastor Boie F. O. Boisen (1793—1876) i Maibølle.
4) Vel Distriktslæge T. Schow i Saxkøbing (1781—1831).
5) Baron Henrik Chr. Rosenørn-Lehn (1782—1847) til Orebygaard.
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med Staalhandsker at forsvare sin Ret. En herlig Dreng! kun under
tiden maatte jeg bede om Fred i mit Hus. Da jeg bad om Fred i mit 
Hus oppe hos Boisen, svarede Drengen: Det er jo ikke Dit Hus!

Ha! Ha! Nu kom Moer og saa kom Dorte, med Brev fra Dig. Det er jo 
glædeligt, at Alt gaaer saa jævnt godt: dobbelt glædeligt, da jeg for Din 
Skyld har havt saa mangen en svær Dyst. Ja! hold Du kun endelig fast 
paa Søndagens Frihed! Beed Oxner ret meget derom fra mig af, dersom 
det skulde gjøres Behov; Den Frihed er nødvendig baade for Legeme 
og Sjæl. Anvendte Du Søndagen til noget Syndigt, saa siger jeg: Nei! 
saa blive Du langt hellere siddende derude paa Pladsen med Jernet i 
Haanden og slide i det. Saa afbryder jeg for at skaffe Plads til Din 
Moer. Det er en ganske god Moer, Du har. Hun fortiener, at Tanken 
paa hende skal næst efter Tanken paa Gud være den Skytsengel, der 
omsvæver Dig og bevarer Dig.

Hils Onkel og Tante1) og den brave Henric mange Gange, kys Tante 
paa Haanden for det Brev hun skrev til Moér.

Den, saa længe du er en brav Dreng, elskende
Fader.

Dit Brev er skreven ganske godt; kun følgende Smaating tillader Du 
mig at rette for en anden Gang Skyld.

Mange tak var skreven med lille t — skal som Substantiv være stort 
T. Verbum: jeg takker skal have sit lille t — erfarede skal hedde: 
erfoer. Det er nemlig et uregelret Verbum, interresserer — skal kun 
have eet r------- vi Tømmermænd lider — dette r bort i pluralis — ind
bydelse — skal som Substantiv have stort I — Smedt hedder Smith, 
vogen — vaagen tidlig om Morgenen. En Vogn, man kjører med, staves 
med o — ikke med aa — Ploue — hedder Plove eller Plouge — Vigger 
— d: ViÆÅer — at Du med Søe vare komne hjem 5: var kommen hjem. 
Du havde skrevet det rigtigt først.

Taars den 14de August [28]. 
Kjære Broder!

Det glæder mig bestandig at høre fra Dig, at Du er ret vel fornøiet 
i din nye Stilling, gid det saaledes maae vedblive, saa vil det nok gaae 
Dig godt. Moder var ikke ganske tilfreds med, at hun ingen Brev fik 
i Aftes, men vi trøstede hende med, at der maaske var et underveis med 
en Skipper, eller at Du ikke brød Dig om at skrive, fordi vi saa nyelig, 
ved Oncle, har erfaret, at alt er vel. Stakkels Henrich har faaet Kol-

O Se Indledningen b.
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feber fire Gange, den femte Gang blev den borte, men han er dog ei 
ganske rask, det er paa en slem Tid for ham.

Degnen lever godt, han har ogsaa lovet at skrive dig til, han kommer 
her kun sjælden og naar han endelig kommer, taler han ikke om andet 
end Høsten og sin Sygdom. I Søndags forrettede Fader Gudstjenesten 
for Her Boisen,1) der har været syg, men nu igjen er ret brav, jeg var 
taget med for at besøge Krigsraadens, da jeg kom der, stod Fruen og 
Teine færdige for at gaa i Kirke, jeg fulgte altsaa med og tilbragte 
siden Eftermiddagen hos dem, de spurgte meget til Dig og bade at hilse. 
Bonnesons ere allerede for 14 Dage siden flyttede til Falster, Madam 
Boas fulgte med strax, nu troer jeg Antonette er der, saaledes vil de nok 
skiftes saalænge Sommeren varer, siden bliver Anto: der bestandig. Det 
er en meget vandskelig Høst i Aar, fordi Veiret er saa ovennaade usta
digt; vi har endnu 6 Læs Rug ude, uagtet vi, hvergang det har været 
Tørreveir, har kjørt lidt ind. Paa Hveden har vi endnu ikke begyndt, 
dog troer jeg, at den skal meies i Morgen. Spurren begyndte alle[re]de 
at tale om, at han skal have Din Hest feed til Du kommer hjem ...

Vilhelm Bucllz har ikke besøgt os siden et Par Døgn efter, at Henrich 
var reist, hans Søster Gertrud har havt Nervefeber.2) Vi have næsten 
hverken Æbler eller Pærer i Aar, dog er der lidt Æbler paa dit Træe, 
dem skal du have, hvis der gaar en Ledighed, naar de ere modne.

Vil Du hilse dem alle hos Ondes mange Gange; men dog især Jette, 
som jeg længes uhyre efter at gjøre Bekjendtskab med; men Gud ved 
naar det skeer for det første ikke i Aar; men Moer og jeg har stor Lyst 
til at gjøre en Udenlandsreise næste Sommer. Lev vel kjære Otto og 
tænk imellem paa din stakkels Søster Sophie.

[Paa samme Ark fortsætter Moderen:]

Nu har Du jo faaet Sladder nok denne Gang, saa jeg har ikke Behov 
at skrive, kuns vil jeg sige, at jeg blev ligesaa alvorlig i Aftes, da der 
ej kom brev som jeg blev glad i gaar otte Dage over Dit brev, det var saa 
muntert jeg kan godt lide at Du indteresscrer Dig for alt her hiemme. 
Vil Du hilse Tante Maria at jeg vilde skrevet til hende i Dag men er 
blevet forhindret derfra hun maae for al Ting ikke være vred, siig 
hende, at jeg er ret inderlig glad, at Du er hos hende og at det har 
beroliget mig meget at Du er i Ondes Huus, siig hende at jeg synes hun 
skulde reise her over med en Skipper det er det minst bekostelige hun 
tager Madkurv med og lille Maria og lader Jette passe Huuset saa bliver 
Tante hos os saa længe hun vil, vi befordrer hende til hendes Broder

O Se Noten S. 41.
2) Se Indledningen f.
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i N: og saa kunde hun og hendes Søster Jane følges ad Hiem.1) Er det 
ikke slemt med den stakkels Henrik, det har ret sat mig i ondt Humør. 
Lev nu vel min kiære Dreng, pas godt paa Dit Tøj, see til Din Kavaj, 
at Muusene ikke skal spiise den. Hils alle fra Din gamle Moer ...

[Brev til Ottos Broder Henrik]. d. 19. Oct. 28.

Lieber Heinrich!

Saasandt som Laudabilis er paa Dansk det samme som meget godt, 
saasandt har jeg Aarsag til med Din Bestræbelse for Artium og med 
Din Examens Udfald at være meget, meget godt fornøiet. Det var den 
behageligste og kjæreste Geburtsdags Foræring, Du kunde bringe mig. 
Slige Foræringer forynger. Ja! Gud være lovet! at den Skjærsild er 
gjennemgaaet saa heldig; det er egentligen den værste Examen af dem 
alle, fordi her er saameget at giøre Begnskab for, og fordi man er saa 
ukjendt med Professorerne og staaer for disse Mænd, der, som Forp N 
udtrykker sig, har saameget i deres Hoved. Hvor det glæder Madam 
Reph.,2) in specie præe for Græsken. Passer ogsaa ret godt, at, hvad 
Kjøbstadpræsten lærte Dig, derfor fik du Udmærkelse; Landsby præ
stens evige Bestræbelser kronedes med Laud. Kun Degnens fik et Haud. 
At du gik paa Komedie med et let Hjerte og med Glæde bivaanede Vau
devillen, det kan jeg begribe. Af de Penge, jeg sender med Kammerher
ren, som skal logere hos Kammerherre Wichfeld*) i Amalie Gaden 
paa høire Haand fra St. Annæ Plads, i en graa Gaard, troer jeg, ved 
Siden af et Sukkerhus, paa hvis Port staaer tegnet et Sukker-Symbol, 
af de Penge maa Du til en lille Recreation tage en Parterre Billet til 
Dig og den lille brave Tømmermand en Aften, naar der gaaer et godt 
Stykke uden for megen Trængsel. — Baronen træffes bedst om Morge
nen, inden Kl 8, og han mener, at Mandag Morgen kunde Du gjøre 
Forsøget.

Men, hvorledes gik det til med Ehr.[enreich\4) minor? Var det 
Uheld eller Dovenskab? hvad ville Carl saa snart oppe igjen? Kunde 
han ikke fulgt mit Raad at bie? Mon han nu fremstiller sig oftere? Det 
er til Bekymring for Forældrene. De gode Hoveder stole formeget paa 
den dem iboende Kraft; stundom blive de en Smule narrede. Maadeligt 
Haud for Poul; dog er jeg glad ved, at Hovedkarakteren ikke gik til

}) Overlærer i Nykøbing Hans Jacob Blicher (1789—1863) og Søsteren Jane 
M. Blicher (1792- 1853).

2) Se Note D S. 41.
3) Kammerherre Henning Wichfeld, t 1846, til Engestofte og Ulriksdal.
<) Se Note 2) S. 41.
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Non. Er han tilfreds? samles I stundom, og hvor? Olstruperen'1) har 
vel ikke noget imod Sin Karakteer; fra min Side er den ham undt.

Var Eders Stiil svær? svær den latinske Oversættelse? Du har altsaa 
faaet Laud for skriftlig Historie? jeg ser paa Strom der Zeit, at blandt 
Opfindelserne i 14 See. regnes ogsaa Brændeviin. Dette aqua har havt 
betydelig Indflydelse paa Lolland in specie. Hvilke momenter anførte 
Du og hvad Vending gav Du dem ? Hvem examinerede Dig i Mathem., 
Religion, Græsk, Latin og Historie? Under hvem var du bedst stemt? 
fik du nogensteds spinøse Spørgsmaal? Var det hele lettere eller van
skeligere end du havde forestillet Dig Tingen.

Jeg kan ret forestille mig, hvor Du svinker og sveier omkring i disse 
Dage, lettere end Fuglen, der flyver hen over dit Hoved. En herlig Sag, 
som du vist allerede skjønner paa, at Du har de gode Familier at be
søge. Sidde hjemme kan man ikke ved saadanne Ledigheder; og hvor 
skulde man under Savnet af Onkl Poul, Marcus, Tante R. o. s. v. vel 
ty hen.

Ja! hidtil er det gaaet godt kiære H! Af Dig og med Dig har vi havt 
indtil dette Nu megen Fornøielse; lad det saa blive ved fremdeles, at 
Verden kan sige: Præsten i Taars er fattig paa Penge, dog riig paa 
Glæder. Glahn.

[I samme Brev fortsætter han til Otto].

Min brave Tømmermand! Du slider ogsaa i det paa Din Maade, om 
ikke saameget med Hoved saa desmer med Haanden. Ligesaa lidt kan 
Præsten undvære Hus og Tag over Hovedet, som Folket kan taale at 
savne aandelige Ledsagere, dersom vi ellers have nogen høiere Be
stemmelse, end den at fødes og leve og dø, og saa raadne. For den brave 
□ : den duelige og tillige retskafne Tømrer høier jeg mig med samme Ag
telse som for den duelige og retskafne Siælesørger og Minister og Keiser. 
2de Maal har el. skulle vi Alle have for Øie: at lære at fortjene vort 
Brød, og at modnes for en høiere Tilværelse. Begge Bestemmelserne 
have ogsaa Du stadig for Øie, sect og useet, og jeg skal da i lige Maade 
velsigne Timen, da Du fødtes. I ligge begge os lige nær vore Hierter, saa- 
længc I ere begge 2 brave Drenge.

Du har adskillige haarde Toure fl£x i Stormen i Fredags; men Du 
har ogsaa Fornøielser. Jeg saavelsom den lille Degn gad heller end 
gjærne delt Concerten med Dig i Torsdag. Du sidder ogsaa rart, naar 
du befinder Dig i Selskab med Dagmar og Jette og hvad de hedde de 
adskillige, som interesserer sig for Dig, og det vil de gjøre fremdeles, 
naar de finder Dig værdig dertil. Hvad sa Fru Ros! om Kongslev? Hvad

!) Se Indledningen b 2.
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siger Du om Bergamotterne og Osten og Skjorterne og Klædet til Hen
ries Frak, som gik afsted med Peter N, der har lidt Havari, det vil 
sige denne Gang, Læk paa sit Skib i Stormen hvorover han maatte liste 
ind i Præstø og losse sin Ladning, som paa 80 Tdr nær var bleven vaad. 
Jeg skriver ham til i Aften for at erfare, om Dine Skjorter ere vaade 
& hvorledes? Jeg haaber dog, at Tingen vil komme igjen i Orden. Hans 
Christensen er afgaaet med Lys og Støvler. Det kommer an paa, hvor 
han har været i de fæle Dage. Tænk Dig engang. Artilleri Hoppen, som 
skulde kommet Løverdag Eftermiddag, har vi endnu ikke seet.

Den gamle brune Hest har som sædvanlig megen Hoste og duer ikke 
meget, den gamle Artillerihest vil ikke ret til at æde, han er ogsaa noget 
flou; de øvrige i god Orden. Med Vænget ere vi færdige. Næst efter 
Hestene komme Dine Venner Carl') og Hans! De have begge været 
her imorges, de leve vel. De spekulere meget paa, hvorledes de bedst 
vil celebrere Prindsens Formæling!2) Sophie agter sig til Staden for 
at see Oplysningen. Maa kun Du ikke vove Dig ind i nogen Trængsel 
eller faa nogen Vognstang i Ryggen. Hvad Trængsel fører med sig for 
Sidebenene, det har Du erfaret. Moér mener, at, siden der ei ere flere 
Vinduer, end Eders paa den Etage, saa kunne I gærne lade være at illu
minere, saa meget mere som Gaden er saa ubetydelig. Er der Lys i 
Vinduerne, skal jo et Mske sidde paa Værelserne og passe paa, at ingen 
Skade afstedkommer. — ja! vær forsigtig, lille Søn, hvidsker Moér! 
endelig vove Du ikke din Helbred.

Hvordan gaaer det med Føden. Er der noget Forslag i det, 1 faaer? 
Kan det være tilstrækkeligt til Liv og Kræfter? faaer Du endog Ugeløn 
eller har Du accorderet Arbeide? trækker Vinden ikke stærkt ind i saa- 
dant et aabent Hus, gaaer Du brav lige og opreist eller lidt krogrygget, 
spørger moér.

Tak for kjærlig Lykønskning til min Fødselsdag; I tænkte paa mig, 
vi talte om Eder. Paa Torsdag skal Sophie til Ødegd?) i Anledning af 
Stines Geburtsdag; igaar gjorde den samme Sophie med mig Besøg hos 
Baronen;4) Du ved, hun vil gierne paa Farten. Baronessen spørger 
immer til Drengen, hun er saa glad ved, at Du saa godt kan udholde 
Veirliget. Paa Onsdag d. 29 Bal hos Stybe, Løverdagen derefter Spise- 
gilde paa samme Sted pr Persona 1 m for 3 Retter Mad. Bispen^)

’) Vist nok Carl Anton Trap, Ottos jævnaldrende (1813—97). Senere Godsfor
valter paa Orebygaard.

2) Den senere Konge Frederik d. 7. blev 1828 gift med Fr. d. Gtes Datter 
Prinsesse Vilhclminc.

3) Ødegaard ligger 4—5 km fra Taars.
4) Se Note 5) S. 41.
5) P. O. Boisen (1762—1831) fra 1825 Biskop over Lolland-Falster Stilt.
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reiser paa Fredag, Jessen/) Wulf og 7îo.$(?)2) kjøre i een Vogn paa 
Løverdag, saa Byen bliver snart fuld af store Folk. 25 Damer i Holstcen 
har broderet et Bordtæppe til Prindsessen, som 2 af Personalet over
rækker. Fra Lolland kommer ogsaa noget; man taler ogsaa om noget fra 
Jomfru Rag. — dog vil jeg ikke indestaae for Sandheden af den sidste 
Efterretning. Kan Du faa Leilighed en Morgenstund at gjøre din Op
vartning hos Baronen, da skader det ikke. — Men ophold ham ikke læn
gere end 2 Minutter. Nu lev vel! Snart Brev! der maa berøres 1000 
smaa Ting! De fornøier paa Landet, hvor man lever saa Ene.

Din hengivne Faér.

Det fornøier mig meget kjære Broder at du nu har Ende paa din 
Examen, og at det er gaaet saa godt, men det gjør mig ondt for den 
stakkels Budtz/) at han ikke fik en bedre Carachteer, endskjønt han 
vel ikke havde ventet meget mere. I det sidste Brev der blev sendt til 
Eder, med Hans Christensen, bad jeg Otto, at besørge, ved Jette, et Par 
Commissioner for mig, som skulde sendes hjem med første Leilighed; 
men hvis der ingen Leilighed gaaer før, maae du endelig sende det med 
Posten i næste Uge. Skulde du ikke have faaet Brevet med Skipperen, 
da var det vigtigste der skulde kjøbes, 3 Alen Blondekniplinger til 12 
eller 14 ß Alen, som skulde være til at sætte for en lille Kappe, jeg bro
derer til Tante Gertas Datter. Din lille Søster.

[19. Oct. 28].
Min kiære Henrik! af ganske Hierte gratulerer jeg Dig og os, at vi 

nu er kommet saavit og at det er gaaet saa godt. Vil du hilse M. R. og 
takke for hendes sidste Brev, jeg vilde skrevet til hende til hendes Fød
selsdag, men Tante 0‘) var her i de Dage.

Det giør mig ondt for dig, kiære Otto, at Dit Tøj er kommet til 
Præstøe, Du kommer vist til at lade noget vaske, jeg er saa bange, Du 
mangler reent Tøj og Fødevare. Bergamotterne faaer Du vel ikke at see.

Hils alle fra Eders gamle Moer.

1. Oct. 29.
Gode Otto!

Du tog fejl i den Formening, at jeg studerede paa min Prædiken den 
Aften, vi fik Eders Brev med Jørgen. Jeg studerede ikke, fordi jeg er

!) v. Jessen, Matth. R. (1780—1853), Stiftamtmand over Lolland-Falster Stift.
2) Vel Baron Rosenørn-Lehn, se Note 3) S. 41.
3) Se Indledningen f 6.
4) Se Indledningen g.
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færdig, og vilde ikke anstrænge Tænkningen, for ei at forstyrre min 
Nattero. Min Tiltrædelses Prædiken er skrevet og omskreven allerede 3 
à 4 Gange og halvt læst; men bliver formodentligen omskreven endnu 
engang. En Tiltrædelses Prædiken er meest udsat for Kritikken, derfor 
maa den omhyggelig udarbeeides ... Winding1) veed Du bliver min 
Eftermand ... Hils Tanter og Onkler. Vær uhyre opmærksom paa 
Tegne-Academiet. Jeg skal nærmere skrive Dig til om hvorledes Vin
teren skal anvendes. Det glæder mig hjertelig, at Du gaaer saa tro ved 
Dit Arbeide, som vel efterhaanden blive Dig mindre besværligt, og 
skaffe Dig stedse flere Glæder. Jeg tænker ofte paa den Fornøielse, jeg 
har af mine Rollinger, især, naar jeg hører andre Fædre at sukke — 
Bliv Du kun ved at være flink! Det kommer igjen med Renter.

Din hengivne Faér GI.

18. Feb. 30.

Du min kjære Otto fornøiede mig, dels ved det paa nogle smaa Skriv- 
feil, som H. en anden Gang kan hjælpe Dig til at undgaa, velskrevne 
Brev; dels ved den Tegning, Du saa stadigen sysle med i disse kolde 
Dage. Vi faae vel at blive ved Tegnebrædtet endnu i Marts Maaned; saa 
maa det dog hjælpe noget; Du kan saa i den Maaned ikke arbeide paa 
Pladsen formedelst Kulde. Det værste er, at Du nu bliver noget for
kjælet. Glem ikke at bevæge flittig Dit blodrige Legeme. Det kan ellers 
faa Følger. Du staaer formodentlig, naar Du tegner. At sidde, det Liv er 
snaus for Underlivet og Brystet.

Hvorledes gaaer det med Brændet? Der maa ikke fryses iaar som 
ifior ...

Apropos! Madam Heind?) har nu foreslaaet mig at flytte til Juni; 
jeg sa Ja! for jeg veed nok, at Fruentimmer især, de ride ikke den Dag, 
de sadle — først i Juni, høist medio Juni haabe vi at være samlede Faér 
og Moer i Vegløse — i August see vi der i det mindste een af Sønnerne.

Hvorledes lever man hos Onklerne og Tante? ... Lev vel! altid en 
brav Søn. Glahn.

E. Sk. jeg vænner mig til — jeg er vant til 
jeg vender ham Ryggen, har vendt 
Uacoratesse □: Uacuratesse 
Keile d: Kegle.

1) 1829 forflyttedes Adam Wilhadt (llahn til Veggerløsc og Andr. Er. Win
ding (1785- 1865) blev hans Efterfølger.

2) Enken efter A. W. Glahn’s Forgænger i Veggerløse, Pastor H. D. Heineth 
(1766—1829).
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4. Juli 30.
Jeg forlod Gaabense endnu førend Du havde bestegen Dampskibet 

min gode Otto; og kom til Ørslev Kirke. Der gjorde jeg Holdt og besin
dede mig, om jeg skulde tage ind i Præstegaarden. Jeg tog derind, fandt 
Bispen') ved Thebordet og fandt ham glad, som det syntes, ved at see 
mig. Han skulde været i Skolen Kl 8, og Kl var dengang S1/^- Vi snak
kede til IO1/:»- Ja! nu er det for sildig at gaae i Skole; lad Børnene 
komme igjen, naar vi ere færdige i Kirken. Nu gik vi i Kirke, men jeg 
holdt mig ved Døren, for uden Forargelse at kunne retirere, hvilket 
jeg ogsaa gjorde Kl 121/2, efterat have hørt Præsten prædike og cate- 
chisere og Bispen holde sin første Tale.

Henimod Nykjøb. begyndte Begnen ... I Veggerløse Kl 5; sov deilig 
fra Kl 9 til 6V2 uafbrudt, uden at høre Klokken slaae en eneste Gang. 
— Igaar den store Skole-Commission, idag i Kirke, hvor jeg holdt en 
taalelig god Prædiken slet, fordi Tilhørernes Tal var neppe 30, hvortil 
Aarsagen var det vaade Veir. I Eftermiddag Moér Besøg af Rasmus 
Koks Kone; jeg af en Mand i Badbjerg, som villig tilstod mig, hvad 
han havde nægtet min Formand, Æg og Kyllinger, med de Ord: „Om 
jeg endogsaa ikke kunde indsee min Skyldighed til at betale dette, vilde 
jeg dog gjøre det, naar De siger det. Jeg har saamegen Agtelse for Dem, 
at jeg umulig kan tro, at De kræver andet, end hvad der er Deres Ret.“ 
Vi blev ogsaa enige om Korntienden. Han staaer nemlig under Under- 
Commissionens Kjendelse. Den indgik han retlig i, og dermed var det 
Eventyr ude. Vilde kun flere følge det Exempel; thi jeg er ikke for at 
tælle [ ?] med ret mange. ... Længes meget efter Posten og efter Brev 
fra din Knægt og fra Broér ... 8 Juli ....... Du havde en heldig Reise,
Din Kna'gt! Skalke have immer bedst Lykke. Du var i Khvn ligcsaa- 
snart som jeg var i VI. [o: Veggerløse]. Du traf Maleren; hvem veed, 
hvad han kan være Dig til Tjeneste? Voldinc er druknet paa min Ordre. 
Han var et unyttigt Medlem i Samfundet. Hvo ei vil arbeide, skal heller 
ikke æde.

Og saa for denne Gang et venligt Lev vel ! Det glædede os, at vi saae 
Dig sund og ufordærvet. Lad det saaledes blive fremdeles, det ønsker 
jo ingen inderligere end Din Moer og

Din Faer.
[Brevet slutter med følgende fra Søsteren Sophie:]

Nu er Du altsaa igjen i den Store Stad kjære Otto! og støver om paa 
Gaderne, medens vi sidde her i det ensomme Veggerløse, jeg har siden 
Du tog bort næsten ei været uden for Døren, fordi jeg har været lidt 
syg, nu er jeg igjen rask; men i Dag er Veiret ei godt, det blæser skræk-

D Bispen, se Note 5) S. 46.
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keligt. Dersom Henrich ei er reist maae Du hilse ham meget fra mig, 
jeg længes stærk efter at faae ham hjem.

Her er slet intet nyt at fortælle Dig undtagen at Voldine er død, og 
over hans Grav skal staae følgende, af Jomfruen i Vegger : [løse] forfat
tede Gravskrift ...

+ + f

Herunder hviler Voldine, den troe Hund
Som leved her kun en liden Stund.
Han led ingen Nød,
Spiste daglig Grød,
Er i Taars fød
Og i Veggerløse død.

17 Nov. 31.

Du har gjort dine Sager godt min brave Otto! Gjennem Slid og Møie 
har Du arbeidet Dig frem til dette Maal, og skjøndt halvt et Barn sendt 
ud i den store Verden dog bevaret Dig for Besmittelse.

Meget og det værste er nu vel o verstauet; i det mindste det Farligste. 
Du har nu erhvervet Dig mere Modenhed i Forstanden, større Kraft i 
Vilien, saa vi haabe, at Du fremdeles vil glæde dine Forældre, som Du 
i Sandhed glædede os hidtil. Vi ere meget fornøiede med Dig.

Du kjender Kampen, jeg havde at gjennemgaa med din retskafne 
Moder, fordi hun anskuede Sagen fra en anden Side end jeg; altsaa 
for min Deel endnu en Anledning til Tilfredshed, da jeg vandt Seier 
ved din gode Opførsel.

Med Svendene er det vel ikke værdt at have mere Commerce end 
høist fornødent. Til din Mester skriver jeg med næste Post. Idag skal 
jeg til Nykjøbing.

Hvad du forlanger af mig, derpaa maa jeg betænke mig lidt, da Kil
derne begynder at tørres, saasom jeg i denne Tid øser saa vældig af 
dem.

Kommer Du hjem, saa tag med Dag Vognen! Tag med Dig saamange, 
at Færgen ikke koster Eder synderligt. Kom hellere tidlig, at ikke Hjem
reisen skal blive for sildig. Ved Gaabense kan min Vogn møde.

Mange Hilsener fra Moer, som slagter og fra Sophie, som i 14 Dage 
har været feberfri.

Din hengivne

Far.
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t Juni! [1835]

K. Otto!

Nu længes jeg efter at høre noget fra Dig, for at erfare, hvorledes Du 
har det i Din nye Stilling.') Det glæder mig, at Du kom paa Landet, og 
til den deilige Egn, hvor Du ret vil kunne fryde Dig ved Lysttoure Søn
dag Eftermiddagene, og hvor Du vel ogsaa vil k[un]de la*re en Deel med 
Hensyn til dit Metier, da jeg forestiller mig Arbeidet som godt især, 
hvis Latinskolen tillige skal reises af dens Grus. Det glæder mig lige
ledes, at Mesteren har brugt Dig et Par Gange til aparte Giærning. 
Maaske vil slige smaa Prøver, ifald de have vundet Tilfredshed, kunne 
føre til mere af den Slags og paa denne Maade efterhaanden hielpe til 
at rive Dig ud af Sliddet, det haardeste; og det var jo en deilig Sag. 
Det var ret godt for det første, at Du ei gik til Norge. Næste Aar maa- 
skee! da er vel en saadan Tour ei at foragte. At see sig om er herligt. Det 
giver ogsaa behagelige Erindringer og Minder paa de gamle Dage. En 
længere Tour i Udlandene vil genere Dig mindre, naar Du først i det 
Smaae nu og da har giort en Afstikker af Dig [?|. Kammeraten, Senge
kammeraten, er vigtig. Ham maa Du immer see at bringe med Dig. 
Man samler let noget Galskab for sit Legeme, dette Guds Tempel som 
kan have varige Følger. Skriv os snart til om Alt! Alt interesserer ...

Pintse Løverdag. Vi havde ventet Brev fra Fredrichsborg idag, da 
dette udeblev, sender jeg nu mit Brev pr. Henric, haabende at det maa 
finde dig à ton aise. Vi alle Dig hilse, vi alle Dig elske.

Din
Faer.

Følgende er Uddrag af 5 Hilsener dateret:

Veggerløse 25 Juli 1835.

Vi ere nu paa Falsters Land og have været her siden i Løverdags 
Aftes. Nogle interessante Begivenheder, som mødte os paa Reisen, 
kunne maaskee være Dig til Trøst og Glæde, jeg skal derfor meddele 
Dig, hvad der kan rummes paa et Areal af atten Quadrattommer. Dette 
indskrænkede Rum her paa Papiret vil bringe din Phantasie i det 
rette Humeur til at sætte Dig ind i min Situation. Tænk Dig en Vogn 
med 7 Mennesker og 1 Kufferter og 3 Vadsa'kke i med 3 Heste for, og 
lænk Dig Sanderne af Vognen falde tilbage, saa at Folkene sidde paa 
Bagsmækken med Benene ud paa Siden af Vognen, saa sec Du blandt 
dem ogsaa mig paa Veien fra Kjøbenhavn til Roeskilde Kroe. De Øvrige

*) Otto var nu i Frederiksborg.
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af Personalet var Nicolai, begge Jens Blicherne.1) Egede og den yngste 
Winther2) ...

Mine’ og Sophie’ slaae Hovederne istykker paa hverandre eller have 
det isinde, Du kan altsaa see, at det er nødvendigt, at jeg holder op, 
for at overlade mig til de Følelser, som derved vækkes hos din Broder

Henrik.

Kiære Otto! Dit Brev har vi modtaget, Gud skee Lov Du er frisk, jeg 
længtes meget efter at høre noget fra Dig, i denne Tiid savner jeg Dig 
ret nu da alle de andre ere hiemme, Du veed vel nok, at Mine kom 
3 Uger før Henrik, han, Nicolaj og Egede kom i Løverdags ... At Du 
faaer dette Brev i saa mange stumper det er min Skyld, thi det er kiede- 
ligt, naar man skriver paa et stykke Papir, saa kan den sidste la^se alt, 
hvad de andre har skrevet. Egede er i Nykiøbing i disse Dage ... Du 
veed vel, at Faer har i sinde at reise til Rensborg?) det vil blive en 
stor Fornøielse for de fem Brødre at samles, de har vist ikke været 
samlet i 30 Aar, Oncle Paul’ reiser nok med Paketten til Kiel, men 
Oncel Hans’ tager med Dampbaaden fra Wordingborg, og Faer fra 
Gaabense, saa ,at de mødes paa Trappen. Denne Reise tager sin Be- 
gindelse om fiorten Dage ... Lev nu vel og skriv snart til Din

Elskende Moder.

Alt seer jeg din Glæde kjære Broder! men og tillige din Forundring 
over disse mange Lapper. Naar jeg var i dit Sted, vilde jeg kun læse 
een hver Dag for rigtig lamge at have godt af dem, men det er sandt, 
naar det skulde blive morsomt, maatte alle Lapperne være indholdsrige, 
og det tør jeg, hvad mig angaar ikke love. Altsaa, Du læser et efter et an
det og glemmer, eller kaster bort, hvad der ikke er hvert (!) at gjemme 
paa. — Skal jeg fortælle Dig noget om mig selv? da vil det vel glæde 
Dig at høre at jeg har det ganske fortræffligt. Paa det nær at Mine 
hænger paa Ryggen af mig, med saadan en Vægt, at jeg neppe kan 
flytte min Arm. Nu reiste hun sig endelig, men rent lade være at plage 
mig kan hun dog ikke — forresten er hun et ganske godt lille Asen. — 
Men vi kom fra hvad vi talte om, jeg har det ganske fortreffeligt. 
N(icolai), H(enrik) og Egede kom sidste Løverdagsaften Kl. 1. Nicolai 
har været syg et Par Dage, men Gud ske Lov! han er kommet sig igjen, 
saa jeg atter er glad. At vi ofte tale om Dig kjære Otto! kan Du vel

1) Jens Blicher (1805—33), senere Præst.
2) Se Indledningen b 5.
3) Marcus Glahn i Rendsborg, se Indledningen c.
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begribe, og ønske, at vi havde Dig her i vor Midte naar vi ere i rigtig 
godt Humeur, at Du ogsaa kunde gjøre lidt Løier med ...? Gud ske Lov 
at Du har det ret godt, at arbeide der er da langt bedre end inde i Byen 
hvor der er saa lummert. Lad mig nu see Du ikke løber af med en af 
Gartnerens Døtre med mindre de ere uhyre elskværdige.

Altid er og bliver jeg din hengivne Søster Sophie,

Du kan tro, kjære Otto! her er muntert i denne Tid, dog er den heller 
ikke saa ganske fri for smaae Sorger; Henrich skulde nemlig have præ- 
dikct imorgen, ... men da han i et Par Dage har været lidt upasselig, 
maa hans Prædiken opsættees, og din Fader, maa nu af alle Kræfter 
til at skrive og studere efter han hele Ugen har holdt Ferie. ... Du 
skal ikke altid kjære Otto tro Sophies Fortællinger og Historier om 
mig, for de ere ikke saa ganske sandfærdige, men Grunden er hu[n] 
er i saadant ypperligt Humeur i denne Tid, hvorover kan Du vel nok 
gjette og saa maa jeg Stakkel tjene til Stof for hendes Vittighed, men 
det er mig en Fornøielse ... Du seer mit Papiir er fuldt derfor maa jeg 
sige Stop. Mine,

Kjære Fætter!

... Jeg sidder i Sophaen i Dagligstuen, hvor jeg ikke saa faa Gange 
sad med dig i Vinter og kan ikke lade være, med Glæde at erindre 
mig den fornøielige Tid, vi tilbragte sammen her ... Jeg vilde ønske, 
at jeg kunde faae Dig at see herovre i Sommer ... Det skeer nu ikke 
i Aar efter al Sandsynlighed, maaske til næste. — Vi ville leve i Haabet; 
det er jo den hele Ungdoms Skik. Men ak! Papiret er fuldt. Lev vel! 
saa vel som din hengivne Svoger N[icolai] Glahn,

Søndagen 12 Oct (1835).

Hvirvlet ind i 1000 Ting, har jeg neppe Tid til at skrive et Ord til 
vor elskede Otto, som dog er en af dem, jeg helst ønskede at tale med 
under nærværende Omstænd. Du har dog vel faaet Underretning ved 
din Broder om, at Sophie var bleven angreben af en Nervefeber, jeg 
bad ham derom ved afvigte Post; Du veed maaske ogsaa, hvorledes vi 
haabede, dennegang med en u-hørt Sikkerhed, at Alt vilde vende sig 
til vor Glæde, tvivlede ikke et Minut herpaa, førend i samme Stund, som 
hendes Øine vare nærved at lukkes, da aabnedes først Vore. Det var 
Natten mellem 7’ og 8’ Oct.; jeg vaagede selv, for at Moer, som egentlig
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ikke havde faaet Ro i 8 Nætter, kunde sove. Hele Onsdagen sov hun, 
hvilket vi antoge for et godt Tegn, hver anden Time maatte vi vække 
hende for at give hende Mixtur; da jeg om Aftenen Kl 10 atter vilde 
vække hende i dette Øiemed, kunde jeg slet ikke faae hende vaagen. 
Vi maatte med Magt reise hende, hun fik Skeen til Munden, Munden 
eller Tænderne vare næsten tilspærrede, hun smilte nu, men det var 
et krampagtigt Smiil; vi lagde hen (de) igjen tilbage i Sengen indtil Kl 
lP/L da begyndte Brystet at hæve sig, Bevægelsen var endog hørlig, nu 
mærkede jeg først, at en alvorlig Stund ventede os, og Kl 12 udaandede 
hun sit jordiske Liv saa sagte.

Hvad skulde jeg Stakkel nu gjøre? Da jeg mærkede, at Døden nær
mede sig, maatte jeg ned til stakkels Moér, som skulde vækkes af sin 
søde Søvn, for først at forberedes paa noget, som forestod, og for der
efter at sige det reent ud, at hun havde mistet sin kjære Sophie. Der 
gik jeg imellem den døende Datter og den levende Moder. Jeg var saa 
bange for Moér, som jo vil savne denne Pige der kunde gaae om hende 
som en Engel, bortfjærne alt Ubehageligt, naar det var muligt, og rette 
sig i alle Maader efter hendes smaa Skrøbeligheder; hun vil savne 
hende uhyre, og hvad sige om gi Faer? troer du ikke, han vil savne 
hende? Dog, Gud være lovet! Moder græder og ikke sjælden blande 
vore Taarer sig, men vi græder stille og sagte. Vi takke, fordi hun i 
24 Aar har levet og gjort os Glæde, og aldrig foraarsaget hverken Faér 
el Moér, saavidt jeg mindes, en eneste mørk Time; og i vor Sorg, store 
dybe Sorg, glæde vi os inderligen ved, at hun gik fuldmoden over i 
Himmelen. I Himmelen er hun, salig er hun; saligt maa saadant et 
Hjerte være, der allerede her paa Jorden greb efter det høiere him
melske. Hvorfor denne Forandring skete, derom ville vi ikke spørge. 
Guds Raad maae æres; vare de end urandsagelige. Men, saameget veed 
jeg, at jeg vil hver Dag i mit Liv tænke mig Sophie, som den herlige 
vennehulde, kjærlige, ømme, opofrende Datter, og ligeledes tænke mig 
hende som en Engel, der har hjemme deroppe, hvor der er godt at 
være. Jeg vil ikke trådtes ved Jorden, saalænge jeg skal være her, men 
Himlen bliver mig ved Sophies Vandring didhen dobbelt tiltrækkende. 
Det Ønske og det Forsæt, at ville holde fast ved Guds Haand og bede 
ham hjælpe mig naadigen til at føre Livet i Reenhed og Tugt, vil her
efter blive endnu mere levende i min Barm, end det var nogensinde 
tilforn.

Ja! kjære Otto! Bidrag Du nu Din Deel, at Tabet kan oprettes, Sorgen 
kan mildnes! Opfør Dig saaledes, ja — jeg søger ogsaa til mig selv — 
opfør Dig saaledes, at vi dog kunne samles i Guds Rige. Engang kom
mer ogsaa vor sidste Time.

Imorgen begrave vi hende. Gid den Dag var overstaaet! Ved hendes
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Kiste i Kirken synge vi Nr. 252. — Præsten Kok') har lovet mig at 
tale et Par Ord.

Lev vel min gode, elskede, velsignede Otto! Lad os altid høre godt 
fra dig. Døden er langt fra ikke det værste.

Din hengivne, trofaste, høit elskende Fader.

25 Nov 36.

Dit Brev og Fru Ros. Brev fik vi først i dette Øieblik.
Du skriver, kjære Otto, at det glæder dig, at jeg er i godt Humeur. 

Jeg har ogsaa virkelig uhyre meget at takke Gud for. En trofast Hustru, 
der skaffer mig et hyggeligt og fredeligt Hjem; en Datter tabte jeg vel, 
men en stor Glæde, at tænke tilbage paa hende og paa hendes Sjæls 
Engle Reenhed og vide det saavist som der er Gud og Evighed til, at 
det Faderens Hus, hvor hun er kommen, at der er godt at være. Jeg 
har en herlig ældste Søn, nu glad i Sindet, med en fyrig, kraftig Sjæl 
og med et Hjerte, som slaaer varmt og stærkt for alt hvad der er ædelt 
og stort, og som ret arbeider paa sit eget Indre, at det mere og mere kan 
optage Kristus i sig. Med ham for Øie som den store Regulator for vore 
Handlinger gaae vi sikkert. — Jeg har en rar yngste Søn, som vi elske 
ikke mindre, om hvem Fru R skriver: „Han synes mig ganske, som 
da han kom fra Dem, han seer sund og frisk, god og skikkelig ud,“ 
og hvad kan jeg saa forlange mere som Faer? jeg har fuld Brug baade 
af Hoved og Øine og Øren; er i dette Efteraar endnu fuldt fri for den 
Svimmel, som fulgte mig hele Vinteren lige til Landemodet. Mit Embede 
skjænker mig, om ikke ublandet, saa dog megen Fornøielse. Mine Fi- 
nantser retter sig saaledes, at jeg dog øiner Land og haaber, at ingen 
skal lide Tab ved hvad de betroede mig. Jeg venter at skulle kunne 
støtte lidt under Dig, naar Du, hvis jeg da lever, om nogle Aar vilde 
gjøre en lille Udenlands Reise. At kunne betale min Gjæld og sætte 
mine Børn istand til at erhverve deres daglige Brød, længere gaar mine 
Ønsker for timeligt Gods ikke; thi at efterlade Eder Penge, det for
langer jeg ikke, det maa I h|e]Iler ikke fordre. Har I faaet en god 
Opdragelse, har I dertil erholdt Duelighed og Dygtighed til at erhverve 
Livets Ophold, saa eie I i Grunden en stor Capital. Naar I saa seer Jer 
for, førend I træder ind i Ægtestanden, at I vælger, som det sig bør, 
da vil det gaae, og med Haab ville vi se Dagene imøde, om vi end ei 
tør [vente] en Himmel bestandig klar og lys. —

------------ Gaasen smagte Eder godt! Det kan begribes. Det Pillesul, 
som Selskabet levnede til næste Dags Frokost, har vel været ubetyde-

i) H. C. Koch (1774—1847), Præst i Horbelev.
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ligt. I Studentere og Officerer og Tømmermænd maae nødvendig kunne 
slaae et alvorligt Slag. Moér gad gerne seet Dig som Vert, hun er af 
den Formening at Du har viist Dig med Anstand og især med Anstand 
skilt Dig ved Trancheringen v. [vel — Latin: eller] Forskjæringen, i 
hvilken Kunst dog vel Nicolai er din Mester.

I Julen venter jeg magelige Dage, thi Egede prædiker 2. Hl. Dag, 
Hansen tænker jeg, pr. 1ste Hl. Dag; jeg faaer da gode Stunder til at 
tælle mit Offer og pille Rosiner af Hvedekagen. —

Hils denne Egede, som iøvrigt er sammensat af Ild og Qvægsølv, saa- 
vel som hans Kjæreste. Det hliver in parenthese en forvildet Afkom. 
Siig ham, at jeg stoler nu paa, at han prædiker, jeg modtager senere 
ingen Excuser. Jeg vil ha alt paa det rene, naar mine Børn kommer 
hjem, at der kan hlive Tid til at snakke. Veed jeg nu, at jeg skal præ
dike paa den Tid, saa kan jeg begynde nu. Har desaarsag idag begyndt 
paa min Ny Aars Pr. Sig ham, at han kan giærne holde sin Pr. først 
for Slaverne. Om man endog holder den samme Pr. 2 Gange een Dag, 
saa taler man altid med Varme, endog anden Gang, al den Stund 
man ikke har nogle dvaske Kaalhovder for sig, og saadanne Væsner 
vente v. [vel — Latin: eller] frygte han ikke at finde den Dag i VI. [□: 
Veggerløse] Kirke, naar Adelheid og Frøken Mille og Jutta1) og Can
didat Philosophus Hjertebjerg ere tilhørere. De vil paa min Ære nok 
holde ham varm ... Holder han Pr. i Forvejen, vinder han Sikkerhed 
og Tillid paa Pr.stolen, som ikke er at foragte som Middelet til et godt 
Foredrag. Den største Helt kan dog blive lidt forknyt, naar det kommer 
til Stykket, at han staaer vis à vis for Fienden.

Tak ham for den lille kostlige Bog, han sendte mig om Asyler. Du 
kan trøste ham med, at jeg allerede har capret een Subscribent, som 
vil give aarlig 5 r. for dette Øiemed at faa et Asyl i Nyk. Ellers maa 
han ikke troe, at man saaledes kan løbe Storm naar man vil see saadan 
en institution indført. Jeg har imidlertid dog giort noget. Jeg har sendt 
Bogen til Parelius?) som en af de gediegneste Mænd, lagt ham Sagen 
paa Hierte, bedt ham at lade Bogen circulere iblandt Danneqvinderne 
Fru Parelius, Fru Møller?) Fru Winge; disse maa først vindes for 
Sagen, at de igjen kan begejstre Mændene. — Saa skal Redacteuren 
give Avisen et Uddrag af Bogen, og til Slutningen yttre det Ønske for 
Publicum: skulle vi ikke have os et Asyl i Nyk.— ?

Jeg lovede P., at jeg vilde komme til Byen i næste Uge og giøre nær
mere mundtlig Aftale. Jeg skal saaledes støbe alle de Kugler, som jeg

J) Jutta Jespersen, f. Boisen (1810 97). Gift med Pastor H. A. Jespersen i 
Utterslev. Hun var Datter af Biskop B. (Se Note 5) S. 46).

2) Justitsraad H. L. S. Parelius (1783—1849), Amtsforvalter i Nyk. F.
3) Vel Fru Borgmester Møller, se Note 2) S. 64.
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kan, om Egede, denne herlige, muntre Karl dermed er tilfreds. Naar 
han kommer i Julen, maa Hovedet paa Sømmet. Knuden er denne: 
hvorfra faar vi en Egede, en Rørdam,') der sætter sig begejstret ned 
i Barnekredsen og fortæller dem bibelske Historier? og ret arbeider paa 
deres Aands, de smaa Aanders Udvikling? Hvad, siger Du dertil min 
kjære Egede? Slige Folk kan ikke forskrives fra Fabrikerne. ...

Jeg lamges efter at giøre Bekjendskab med Din Skrøder?) jeg tæn
ker det er en brav honet Person, siden Du har kaaret ham til Contuber- 
nal og som det lader, Ven. Hans Faer kjendte jeg som Stykjunker, det 
var en vakker lille Person. Hils alle gode Venner hos Onkle! giv Nicolai 
en speciel Hilsen fra din hengivne Faer.

20 Januar [39].

Min brave, skikkelige, flinke, lærvillige Otto! ...

Hos os Alt ved det gamle. I Menigheden er skeet et Selvmord paa 
Bøtø af en ung Tjenestekarl, den 5’ Karl, der har dræbt sig selv her 
i Sognet, siden jeg kom. Jeg kjendte ingen af dem personlig og alle 
vare de fra fremmede Menigheder. Den ene havde kun været her i 14 
Dage, da han hængte sig, fordi han var affordret et Bidrag til et Barns 
Opfostring, som han var Faer til udenfor Ægteskab. De 3 tjente i Stou- 
by, alle 3 bekj endte som liderlige Kortenspillere d Kortenspillere af Pro
fession, den sidste paa Bøtø gik ligefra Spillebordet ud til Vertens 
Brønd, hvori han styrtede sig. Dette har givet min Sognefoged Anled
ning til i Forening med mine 2 Medhjælpere at skrive et Sendebrev til 
Menigheden, hvori de opfordrer alle Husbonder til i Fælles Samfund 
at række hverandre Haand til at virke imod Spilleraseriet. Han bad mig 
concipere Skrivelsen. Dette Ønske opfyldte jeg med stor Fornøielse. 
Sognefogden har det allerede, og sidder nu og reenskriver paa det. Jeg 
skal ved Ledighed sende dig Sognefogdens Anmodning til mig, og der
efter hans Skrivelse til Sognet, som jeg vil have i Bondevennen, det kan 
du ogsaa faae i sin Tid, og da benytte dette Tilfælde, naar Turen kom
mer til dig at fortælle Historier. Men saa er det ikke værdt at nævne 
Tildragelsen forud til nogen af Convent Herrerne, at Historien ei skal 
savne Nyhedens Interesse. Du kunde vel ogsaa fortælle et og andet om

J) Præsten Peter Rørdam (1806—83). Var Sekretær i det 1838 danske Asyl
selskab.

2) Vel Peter J. Schrøder (1814—1900), f. i Skjørringe. Senere Forpagter.
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Norge. I det hele lider jeg godt saadanne smaa Sammenkomster?) 
de tjene til at forædle Foredraget og vel ogsaa til at indsamle en og 
anden Idee. ... Nu længes jeg svært efter at vide Udfaldet af Sogne
fogdens Bestræbelser. Det er egentlig [ved] en saadan Hjælp af Folkets 
Midte, at vi Præster skal kunne udrette Noget. Øvrigheden, vi har, gjør 
nu aldeles intet, snarere virker den directe imod end med, snarere 
nedriver end opbygger —

----------- Farvel min gode Dreng! Gud være med Dig.
Din hengivne Faer.

24 Januar (samme Brev).

Jeg sender Dig medfølgende Skrivelse, udstædt af Sognefogden og 
Medhjælperne til Menigheden, om Du kan gjøre Brug af den i det 
historiske Selskab.

Du kunde da først holde en liden Indledningstale fEx saaledes: Mine 
Herrer undskylder, at jeg som læg Mand maae staae tilbage for de 
videnskabelig dannede som i saa meget andet, saa ogsaa i at foredrage, 
i at fortælle, og naar jeg ikke k[un]de stole paa Deres Overbærelse, da 
vilde jeg ingenlunde driste mig til at optræde i denne Kreds.

Paa Overbærelse stoler jeg og vil begynde. Historien er en virkelig 
Tildragelse, som er foregaaet i V[egger] løse Sogn. Der hersker nemlig 
der som andetsteds adskillig Usædeligh[ed] blandt Ungdommen, især 
hvad Spil og Svir sig anbelanger. I min Faders Embedstid der har 4 
Mskr taget Livet af dem selv, og alle disse 4 vare dristige Spillere. Gan
ske nylig gik et ung Msk paa Bøtø lige fra Spillebordet og styrtede sig i 
Brønden. — Min Fader har ofte privat og offentlig yttret sig om denne 
Gjenstand, og yttred, at det blev ikke bedre, saalænge ingen af Folkets 
Midte vilde reise sig og være behjædpelig. Dette er nu skeet. Sognefog
den skrev min Fader et Brev til, hvori han yttrede sin Bekymring om 
det, som skeet var tilligemed sin Bekymring over Aarsagen og Anled
ning til det skete og spørger ham: hvad han syntes om den Idee at ud
stede en Skrivelse til Sognemændene og deri opfordre dem til at forene 
sig og i Forening arbeide paa at modvirke Usædelighed, og om han i saa 
Tilfælde, at han bifaldt Ideen, vilde concipere en saadan Skrivelse.

Min Faér greb naturligvis dette Forslag med Glæde, satte sig strax 
ned at skrive, og hvad han skrev, afskrev Sognefogden og udsendte ikke 
i Præstens, men i sit eget og i begge Medhjælperes Navn. Denne Skri
velse tillader jeg mig nu herved at oplæse —/: nu tager Du Skrivelsen

i) Historicum var en Diskussionsklub dannet af „Olstruppcrne“, d. v. s. Poul 
Egede Glahn’s Sønner. Den talte baade Slægtninge og Venner. (Se Indledningen).
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op af Lommen og læser efter Du tilforn har gjennemlæst den nogle 
Gange, for at kunne læse den langsomt med det rette Eftertryk og dog 
flydende :/ Sagen vil interessere alle, fordi det er Menneskelighedens 
Sag, og Theologerne in specie, derpaa gjør jeg Regning, maaske tør jeg 
ogsaa forvente Interessen potenseret en Smule, forsaavidt det kommer 
fra et Sted, som vi alle have megen Godhed for.

Faaer jeg Udfaldet af Skrivelsen at vide, inden Du kommer til at for
tælle, saa skal den blive dig meldt. —

Du kan ogsaa til en Forandring henkaste et Spørgsmaal: fEx. hvad 
er Begeistring, Enthusiasme, kan den være forenet med rolig Besindig
hed? '

Gaae udenfor Vesterport og betragt Støtten, opreist 31 Juli 1792 i An
ledning af Stavnsbaandets Løsning, og betragt den, den er forfærdiget 
efter Abildgaards Tegning, den bestaar af en 24 Fod høi Obelisk af 
bornholmsk Sandsten paa Postament af Norsk Marmor omgiven af fire 
3V2 Al. høie Figurer af italiensk Marmor forestillende Troskab, Tapper
hed, Jorddyrkningsflid og Fædrelandskjærlighed med deres Attributer. 
Indskriften kan læses.

Jeg mener, at dette kunde give Dig Stof til en Fortælling i Eders Sel
skab, der kunde begynde med disse Ord: Den danske Bondes Vilkaar 
fra Middelalderen til 1784. — [Derefter følger Notater til et Foredrag 
om dette Emne og Faderen slutter:] Forfatteren til ovenstaaende er 
Bergsøe?) der har skrevet et kronet Pris skrift over Statsminister 
Christian Reventlov.

8 Mfarts 39].

Min gode Otto! jeg vil begynde paa et Brev, ubestemt paa, naar det 
kommer bort; jeg maae da først sige Dig, at det var Moér kjært, at 
Rørdam?) som fortæller saa magesløst, fik 6 Rosiner i sit Stykke Hvede
brød, ligesom hun haaber og formoder, at de 10 Herrer ikke levnede ret 
meget for Verten til at giøre sig tilgode med næste Dagen. Den hele 
historiske Anordning behager os meget; foruden at den knytter og 
strammer Baandet mellem Fættrene, yder den baade Nytte og For- 
nøielse. Du skal ingenlunde frygte for, at Stavnsbaandet er for be
lt j endt. Jeg er ganske vis paa, at dersom de Herrer ikke netop har læst 
Bergsøe om Reventlows Virksomhed, som ei er at antage, har ingen 
af dem nogen klar Forestilling om den Affaire. Du kan med Tillid 
fortadle og med Tillid vente, at Fortællingen vil interessere, NB. der
som Du fortæller med Liv og sætter lidt Sauce paa den. Saameget som

!) A. F. Bergsøes Bog om Reventlow udkom 1837.
2) Sc Note 3) S. 57.



60 

muligt foredrage Du med egne Ord eller i det mindste læse Skrivelsen 
saa ofte igjennem, at det flyder, som blev det hele undfanget og født 
i Foredrags Momentet, og saa meget som muligt i præsens f. Ex. siger 
istedetfor sagde ...

Jeg har endnu ikke funden Sognefogdens skrivelse i Bondevennen}) 
Han maa dog vel have faaet den? □: Du har dog vel addresseret rigtig? 
... Henric hører jeg sjældnere fra nu end da han var paa Møen. Han 
har nok kun ringe Tid; disse smaa Rollinger keder ham vel. Det er en 
Taalmodigheds Prøve, som kan være godt for noget ...

Ilte. Jo nu staaer Sognefogdens Skrivelse i B[ondc| vennen, hvor den 
giver sig ret godt ud ... 23. ... Lev nu vel min Søn og va'r altid vor gode, 
kjære, brave Otto. Din gi. Mutter hilser ... Hænger Du dygtig i Teg
ningen? Din hengivne Faér.

19 Apr. [1839 J.
Det er nu noget siden, Du fik Brev fra min Haand lieber Otto! ... 

Du tilbragte en behagelig Ferie i Sorøe, skjøndt ikke i det Grønne ... 
Du mener altsaa igjen at rejse til Norge? Maatte blot Reisen gaae hel
dig gjenem det slemme Kattegat! ...

20. ... Jeg seer, at Spang}) søger V.artou. Henric skriver, hvis han 
faaer det, da kunde H. have Lyst til at tilbringe nogen Tid i Khvn, og 
dette vilde jeg ønske ham NB sub conditione af Noget til at leve af ...

Nu kom Posten og bragte Brev fra Onkel Hans, som siger, at den Otto, 
de havde, gav dem fuld Opreisning for den Otto}) der udeblev. ... 
Fra Rendsborg har han nylig havt Skrivelse. Der tænker man som det 
synes lidt for meget paa at more sig, man tager Mo roet med, naar det 
gives, men det er ikke Livets Maal. Marcus vil ha sin Søn4) til Sorøe, 
men hvorledes [faae] Plads da Huset er fuldt og 12 desuden have 
mældt sig ...

Nu sige vi nok stop for denne Gang. Lad os snart høre fra Dig. Glem 
ikke at kla'de dig varmt, naar Du gaaer til Søes: thi hun er kold og 
bliver vel længe i den Retning. Lev vel min gode Dreng! Du væ're stedse 
vor elskede kjærc Søn! Hengivne ste Faér.

25. Apr. [1839].
Skjøndt Tiden just ikke er meget rund i Dag, saasom vi har Bededag 

i Morgen og Postdag i Dag, maa Du dog have et Par Linier, saameget

1) Trykt i Bondevennen 20.2.1839.
2) Om Spang, se Indledningen a 1.
3) Otto Taars og Otto Ltnt. Se Indledningen a 3 og d 2.
4) Se Indledningen c 7.
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mere, soin de muelig turde være de sidste, Du faaer fra Hjemmet, imens 
Du endnu har Foden paa Danmarks Jordbund.

Dersom det maa siges i en god Tid, saa forlader Du begge dine Foræl
dre ret friske og i ret god phvsisk Orden, som vi skal stræbe at holde paa 
til vi ses igjen, som mueligen bliver i Oct., dersom Alt maa lykkes. Gid 
det nu maa gaae Dig ligesaa heldig for det første med dine Reiser som 
forrige Gang. Haaber dog, at det værste skulde Veiret faae rystet af 
sig, inden Du gaaer ombord. Dine Sager besørger Du dig efterladte med 
din stcdvanl. Omhyggelgd, derpaa tvivies ikke ... Kkcd dig endelig 
varmt paa Skibet! Van' forsigtig hvem Du ligger hos paa fremmede 
Steder, at intet Onde skal vederfares dit Legem, som Paulus kalder et 
Guds Tempel. Gud holde iøvrigt sin Haand over Dig til Legem og Sjæl! 
Den samme Gud, der har sin Trone ligesaafuldt i Norge som i Dan
mark ...

Fra Henric fik vi intet idag, længes efter at erfare, [om] Spang v. 
I vel — Latin: eller] Gruntvig') gaaer af med Vartou. Du slap dog no
genlunde med Frihedsstøtten. Det vidste jeg nok. Kunde Du ikke nok 
mærke, at Sagen ikke var saa forfærdelig bekjendt? Var Materien ikke 
ret interessant?

Du skriver os naturligvis til saa snart som muligt fra Norge! see at 
faae lidt pynteligt Logis! ... Lev vel min gode, kjære, dyrebare Otto! 
saa sige Moér og Faér i Forening. Gud ledsage Dig paa alle dine Veie! 
Ved hans Haand holde Du Dig fast.

Det ønsker vi Gamle, dine hengivne høit elskende
Forældre.

(iode Ven og Frænde.

Efter din Faders Anmodning skulle vi undertegnede 16 Glahner 
skrive til den landflygtige Do, og jeg er glad ved at have Lov til al 
begynde for ikke at generes af det de Andre har skrevet. Du havde 
lovet at lade Historikum høre lidt fra Dig, paa een eller anden Maade, 
og hver Løverdag hed det: „Har Ingen hørt noget fra Architekten“? 
Men det stadige Svar var: „Nei han maa have det saa godt i Norrige, 
at han glemmer sine Venner her nede“! og dermed maatte vi da lade 
os nøie indtil nogle af os kom hertil og hørte at Du havde været syg, 
men heldigvis var rask igjen og tjente mange Penge. See det er nu me
get godt, men det er altfor længe vi have ventet paa dennes Efterret
ning! For Fremtiden maa vi have den friskere! Om en prægtig Møens- 
reise som vi Alle have gjort faaer en Anden skrive til Dig da jeg har 
brugt min Deel af Pladsen.

Lev vel! Din J[ohan] Glahn.
9 N. F. S. Grundtvig, der som bekendt blev Vartov-Præst.
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1. Møensreisen. Historicum, som har undfanget saa mange glimrende 
Ideer, fyldte Antallet af disse ved en, som vistnok ikke staaer tilbage 
for nogen tidligere, Ideen til Møensreisen; og denne har havt det Fortrin 
for mange foregaaende, at den er bleven realiseret og realiseret paa 
en Maade, som langt overtraf vor Forventning. En Kommittee, Gamle,1) 
Paul B, Egede og P. Boisen2) leiede paa egen Risico Dampskibet Dron
ning Maria,3) averterede sammes Afgang til Møen og Grønsund, saa
ledes at Dampskibet gik 19de om Aftenen Kl 5 fra Kjøbenh. anløb 
Møens Klint Kl. 12 Nat, gik derfra til Grønsund og vendte derfra tilbage 
til Klinten 20de om Morgenen tidlig med dem, som fra Falster vilde del
tage i Klintetouren. Alting gik efter Ønske; omtrent 300 meldte sig, men 
der var kun Plads for 200. Kastels jægerne vare leiede til at underholde 
os med Musik ombord og paa Klinten. Stor Frokost til 300 Personer 
medtagen. Veiret brillant indtil Dragør omtrent, da der opstod en stank 
Syd-S-V. hvorved Kj øgebugt blev et Vomitiv for næsten hele Selskabet. 
11% ved Møens Klint, som var illumineret med Beegfakler af Grevinde 
Raben1) i vor Anledning, da N. Blicher*) 2 Dage i Forveien var sendt 
derover af Kommitteen. Meget besværlig næsten farlig Landsætning i 
Brændingen med 5 Baadc i 2 Timer, Landingsbroen oplyst med Blaalys. 
Blicher paa Landet mellem Logis til alle Damer og ældre Herrer i dei
lige Huse hos Skovfogder o.s.v. for Ungdommen paa Seil i Loen (som 
Sild i en Tønde). 21 om Morgenen Spadseren paa lille Klint med Moder, 
Schmidts") og nogle flere, som to Dage i Forvejen over Land vare 
komne til Møen for at reise hjem med Dampskib, foruden med 
Rørdam1) og Søster Emma og Boisens. Glimrende Veir, Klinten deilig,

9 Se Indledningen b 2.
2) Peter O. Boisen (1815—62), Asylbestyrer. Søn af Biskop B. (Se Note 5) 

S. 46).
3) Iflg. Berlingske Tidende var der ialt 176 Passagerer. Det hedder i Avis

referatet: „Som vi i Løverdags berettede afgik Dampskibet „Dronning Maria“ i 
Fredags Eftermiddag til Møen, hvor Passagererne ankom omtrent Kl. 2 Løverdag 
Morgen. Løverdagen anvendtes til at bese Klinten, og da man erfarede, at Thor
valdsen og Oehlenschlæger just opholdt sig paa Møen, bragtes disse et Hurra, 
efter Afsyngelsen af en cand. theol. Troels Smith improviseret Sang, hvoraf saa 
mange Exemplarer, soin Tiden vilde tillade bleve afskrevne. Søndag Formiddag 
Kl. 10% afgik Dampskibet atter hertil, hvor det ankom i Gaar Eftermiddag Kl. 4. 
Baade Frem- og Tilbageturen, som ogsaa Opholdet paa Møen var begunstiget af 
det skjønneste Veir“.

4) Grevinde Emerentia Baben, f. Roscnkrantz-Huitfcld, ejede Liselund Slot.
6) Diderik Nicolai Blicher (1812—1901). Præst. Gift med Oline Olsen 

(1813—89).
G) Troels Smith (1813—80). Præst. Smig, ovenstaaende Note 3).
7) Se Note x) S. 57.
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Alt fortræf feligt. Kl. fra 9—11 til Storeklint kjørende. Fortsettelse 
følger. —

2. Familieaffairer. Moder, Marie, Jette, Fader i Skovshoved, hvor 
Marie bruger Strandhade og Strandluft for sin Fod, som er noget i 
Bedring. Gamle og Winther') i Olstrup, Egede og Undertegnede paa 
Falster, hvor vi træffe dine Forældre meget vel. Henrik i Vente i Dag. 
Onkle Hans og 3 Sønner og 1 Datter ligeledes her. Købke forlovet med 
Bol. Rørdam!1)

3. Lev vel! Din N[icolaj]. |Efterskrift:J Egede har forfattet en Ind
gangsvise til Historicum,*) den lyder som følger: Naar Solen har kys
set hver Rose til Godnat I Guds Fred! God Aften! I og Fuglen bag Løvet 
til Hvile sig har sat / Guds Fred! God Aften! I Vi Venner mødes mun
ter, vi Venner mødes tro I Vil Du see, mildt de lec / Velsignet er den 
Aften, vi hinanden see! — N[icolaj\.

Kjære Fætter og Navne!

Førend jeg efter Nicolaj s Opfordring fortsætter Møensreisen maa jeg 
først fortælle Dig, hvorledes jeg med Familie var arriveret til Møen. 
Fredag Morgen Kl 5 forlode vi (Fader, Gitte Caroline Budtz4) M. 
Monrad7') og jeg) Sorø for at begive os paa Reisen til Stege, hvor vi 
lykkeligt indtraf om Aftenen. M. og jeg havde i Forveien aftalt at ville 
spadsere til Klinten for her at nyde det prægtige Skue af Solens Op
gang over Østersøen. Udsigten til at dette skulde lykkes var imidlertid 
kun ringe, da en meget truende, skyfuld Himmel lod til at ville skjule 
den for os. Mit givne Løvte vilde jeg dog ikke bryde og M. vilde paa 
ingen Maade opgive den skjønne, romantiske Plan.

Ved Midnat forlode vi da efter 2 Timers Søvn vor Seng (en reen 
Bagerovn) og begave os Kl 1% paa Veien til vort ophøiede Maal. „1 
Nattens Mørke lyste Lynet for os,“ men Regn undgik vi lykkeligt; i 
Dagbrækningen begyndte Himlen at klare sig og Veiret blev saa yndigt, 
man kun kunde ønske sig det. Store Klint naaede vi efter en meget rask 
Marsch, jeg lidt træt, M. ret munter, som det lod; men paa Veien her
fra til Liselund (Lille Klint) skiftede vi Rolle, her var jeg overmande 
munter, han derimod gruelig jammerlig, og ærgerlig over at have be
gyndt paa denne Tour, istedetfor at blive og tage med de Andre til

9 Se Indledningen b 5.
2) Hans Peter Købke, cand, theol, (død 1839), forlovet med Bolette Rørdam 

(1815—87), der senere blev gift in. Pastor N. L. Feilberg.
3) Se Noten S. 58. I „Historicums-Minder“ (Trykt som Manuscript) findes 

denne „Samlings-Sang“ S. 3.
4) Se Indledningen f 3.
5) Martin Monrad (1819—93), f. i Vejle, Student fra Sorø, senere Etatsraad.
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Vogns. Jeg skal imidlertid aldrig fortryde denne Tour, thi noget mere 
imponerende og dog saa fortryllende har jeg aldrig seet; den deilige 
Harmoni mellem den kridhvide bratte Klint og den grønne Skov og 
Krat, som bedadekede dens Top og Sider, det vidtudstrakte Hav ved 
Foden, gjorde et saa velgjørende Indtryk paa Sindet, al jeg rent glemte 
al Træthed. Vi fulgte bestandig Høiden af Skrænten for ret at nyde det 
altid varierende Skuespil. Solens Opgang gik vi, som Du kan tænke 
dig, af flere Grunde Glip af. Efter tre Miles Marsch ankom vi Kl. 9 til 
Liselund, hvor M. strax forføiede sig til Hvile. Jeg hilste paa Familie 
og Venner fra Kjøbenhavn, og ventede med Længsel efter Soranerne 
fra Siege og efter mit Tøj for at komme til at se en Smule menneskelig 
ud efter den støvede Reise.Kl. 10 arriverede de endelig, og kort efter gik 
Reisen igjen, men nu til Vogns, til store Klint. Jeg besaae her, hvad 
jeg endnu ikke havde seet af Klinten i Forening med Familien, besaa 
den, baade oppe fra Skrænten og fra neden, ved Søen. Op- og Ned
gangen var besværlige, dog mærkede jeg aldeles ikke til Træthed uagtet 
Dagens store Besværligheder. Paa Klinten tracterede Entrepreneurerne 
med en brillant Frokost i det Grønne, hvor der var Overflod af alle 
Ting saasom: Madeira, Geneverviin, Rødviin, Kalvesteg o.s.v, o.s.v. og 
hvad der prydede det allermest en broget Række af Damer placerede 
paa tyrkisk Viis i Graxsset med en stor Dug bredt i Midten; denne indre 
Krands var indfattet i en ydre Krands af Herrer. Efter Frokosten, hvor 
iblandt andre Skaaler Entrepreneurernes blev drukket med meget En- 
thusiasme, begav Selskabet sig parviis tilfods til Aborrebjerget med 
Musikken i Spidsen, den samme Tour, jeg havde glædet mig saa meget 
over om Morgenen. Herfra til Liselund, hvor den øvrige Dag tilbragtes 
med Middagsspisning, Dands, Fyrværkeri o.s.v. Ved Middagsbordet 
blev igjen Entrep. Skaal drukket og sandelig den Satisfaction havde de 
ærligt fortjent for deres smukke Arrangement. Efter Bordet hilste vi 
med en Sang paa Øhlenschlæger og Thorvaldsen, som hændelsesviis var 
i Nærheden. Fyrværkeriet var nydeligt, og var en Overraskelse beredt 
af Capitain Fensmark') som i det hele havde viist sig særdeles net. I 
dette Øieblik blev jeg afbrudt af Just. Møllers Familie,2) der kører ind i 
Prestegaarden, og har bragt Egede Nyheder fra Kjøbenhavn, hvor alle 
ere vel ankomne efter en yderst behagelig Reise, hvor en gjensidig 
Forekommenhed havde tilveiebragt en yderst venlig og ligefrem Tone; 
under Spil og Sang og Dands og Hurraraab ankrede de paa Kjøben
havns Rhed; lydelige Taknemlighedsyttringer løde fra alle Sider til 
Entrepreneurerne, hvis Skaal tredie Gang var drukket paa Dampskibet, 
hvor de tracterede med Resterne af Vinen. Udgivter og Indtægter ere

*) Kaptain Joh. Henr. Fensmark (1797—1871). Senere Generalmajor.
-) Justitsraad Matthias Møller (1777—1857). Borgmester i Nyk. F.
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omtrent lige, maaske en halv Snees Daler Overskud. Sikkert vil Be
rømmelse over Entrepr. og over hele Touren gjenlyde i Aviserne. Nu 
maa jeg slutte med mange Hilsener fra Alle her, nemlig fra Fader og, 
dersom Egede ikke haver Tid at skrive, fra Adelheid. Lev vel, kjære 
Ven, og hils Schrøder1) fra

Din hengivne Fætter
Otto GI.

Kjære Ven!

De Andre, især Otto, har baade taget Papiret, og Tiden og, saa jeg 
faaer fatte mig kort, vil jeg snakke med. Alle mine Forgjængere have 
talt om Møenstouren, jeg vil derfor tie om den, saa meget meer, som 
jeg vel er den, der har maattet talt meest om den. Mat og sløv af 14 
Dages Arbeide paa Forberedelserne, som kostede vaagne Nætter og 
travle Dage, kom jeg herover i den Hensigt at more mig ved et frit 
og kraftigt Liv i en Retning forskjellig fra den sædvanlige og maa være 
glad, om jeg kan ende Ferien saa kraftig, at jeg kan begynde mine 
Forretninger med det Liv, hvormed jeg forlod dem. Endnu rører der 
sig nemlig ikke meget andet Liv i mig end det animalske — Søvn og 
Mad er fast det Eneste, jeg har Sands for — det er en kummerlig Til
værelse! Vi ville see til, det bliver bedre! At Du under disse Omstæn
digheder er bedst tjent med, at mit Brev strax tager en Ende, er jo 
klart; imidlertid maa jeg dog først fortælle Dig, at vort kjære Histori- 
kum blomstrer frem som en frodig Bøg, i hvis Skygge vi Alle herligen 
trives og hvorfra vi sende Hilsener og Ønsker til vor Ven iblandt Gra
nerne. Send os alle et Brev! Det vilde glæde os meget; beskriv os Norge 
og din Stilling! og nu Farvel!

Din Broder fra Historikum
Egede Glahn.

Kjære Otto!

Mine mange Fættere og Brødre have opvartet Dig med saa interes
sante Ting, at jeg frygter for, at min Aand er for svag til at frembringe 
noget, der kan sættes i Klasse med deres; dog, jeg er comanderet til 
at skrive, og adlyder heller ikke ugjerne. Den Materie, som jeg vil va'lge 
til Gjenstanden for mit Brev er dine Landsmænds, Falstringers og Lol- 
lekers Opførsel paa Møensturen. — Efter vel at have landsat os ved 
Klinten d. 19de om Aftenen, seilede Egede med Dampsk. til Grønsund, 
for der at tage de Omtalte ombord. Da han kom der, sagde Kaptainen 
til ham: „Vi kunne ikke lande ved Klinten men maae gaae til Stege.“ 
Egede maatte finde sig deri og sagde det høit, hvergang en Baad med

O Se Note 2) S. 57.
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Pasagerer var ved Siden af Skibet og lagde til, at hvo som ei vilde 
gaae med dertil, kunde gaae fra Borde, men ikke Een knyede. Antallet 
af Pasagerer var c. 100 og Prisen 1 Rbd. pr. Pers, da Entrepeneuren ikke 
behøvede alle disse 100 Rbd. for at dække Omkostn., havde E. besluttet at 
anvende c. 25 for at skaffe Damerne fri Befordring fra Stege til Klinten 
og denne Plan meddelte han et Par af sine Venner. Man seilede imid
lertid; men lidt efter lidt dannede man sig i Grupper, og Nogle kom hen 
til E. og sagde til ham: „Hvordan kommer vi til Klinten?“ „Det veed 
jeg virkelig ikke,“ var Svaret, „det maae De selv sørge for.“ „Ja, saa 
betale vi ikke“ (de antage neml, at de for denne Rbdl. skulde have fri 
Dampskibsfart frem og tilbage og fri Befordring paa Møen; ja Nogle 
antoge endog at de skulde have fri Fortæring.) E. lod nu Tjeneren gaae 
om og samle Pengene ind men [han] kom snart tilbage med den Be
skjed, at Mange ikke vilde betale. „Spørg Enhver om han vil betale 
eller ei,“ svarede E., „men forlang dem ikke af Nogen.“ Dette gjorde 
Tj. og han kom tilbage med c. 30 Rbd. Pasagererne fik imidlertid Nys 
om Egedes Plan med Damerne og sendte 2 ned til ham i Kahytten, som 
sagde, at det var saa gentilt af E, at de nu vilde sørge for, at Alle 
betalte. Efter at have lovet Eg. ei at ville tvinge Nogen, gik de op, og 
kort efter kom de igjen med Resten, men sagde tillige til E, at da han 
dog ei kunde have gjort Regning paa at faac disse Penge ind, saa 
havde de nu i Sinde at anvende dem til at leic Vogne for til hele Sel
skabet, hvilket Forslag E. fandt saa uforskammet, at han knap kunde 
svare „Ja gjør De som De vil, jeg vil ei have mere med Dem at bestille,“ 
— og vendte dem Ryggen. Du seer heraf, at den stakkels E. ikke har 
havt megen Glæde paa Veien fra G røns. til Stege — Kjøbenhavnernes 
Høflighed opmuntrede ham dog saameget, at han snart glemte de ufor
skammede Lolleker. Du seer, at jeg har brugt mig og Papiret saa godt 
jeg kunde og jeg slutter derfor med at ønske Dig fremdeles Held i 
Norge. Fra Gitte skal jeg hilse Dig.

Den heng. Henrik Glahn studios.

Kl. 8. Din Broder Henrik er endnu ei kommen; han er ventet siden 
Kl. 5.

Kl. O1/^. Nu kom han og Dorph1) i et skyllende Regnveir.

25. Juli. Jeg havde skreven et langt Brev til Dig, som jeg nu tilbage
holder for Postpengenes Skyld, da jeg troede, at dette vilde interessere 
Dig mere. Henrik kom i Aftes Kl 9*4, da havde vi mange Fremmede, 
nu er han og Dorph kjørt ud med til Nyk, der har altsaa ikke været

9 Vel Henriks Studiekammerat, den senere Præst Hans P. C. Dorph, f. 1810. 
Søn af Godsforvalteren paa Gjorslev.
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Leilighed for ham som heller ikke Plads til at skrive ved denne Lei- 
lighed. Han seer vel ud og bringer et Brev med fra dig, som Moer nu, 
da vi for nogle Timer ere ene, læser, hun er vel, din Faer ligeledes.

Hengivneste GI.

(Mellem 16.1. og 1.2.1810).

Blandt Brevene er der et, hvorover der staar skrevet: ,,For Histori- 
eum“, og som begynder: „Jeg agter denne Gang at meddele en Historie, 
min Fader fortalte mig som Barn ..." Derpaa følger en Oplevelse fra 
A. W. Glahn’s første Præstetid, hvor han har talt med en Morder - 
Jørgen Balle — i Arresten, Balle havde dræbt en anden Mand, der 
havde truet med at skyde ham, hvis han ikke hjalp til med at brænde 
en Herregaard af. Man fattede Mistanke til Balle, men han nægtede, 
og først flere Aar efter, da han var blevet arresteret for nogle Smaa- 
tyverier, blev Mordet opklaret. Spørgsmaalet blev nu, om det var Mord 
eller Nødværge. Den sidste Mening sejrede, og han slap med 3 Aars 
Tugthus. Ved Løsladelsen fik han „Hus og andre Goder, at han ei skulde 
fristes. Han opførte sig siden meget loialtA ...

Bag paa dette, som er skrevet med Adam Wilhadts Haand, fortsætte'; 
med et Brev til Sønnen:

... Søndag — i dag har jeg talt om huslig Lykke, den kan man trænge 
til især i et saadant bistert Veier. Mor er brav. Vi andre ligesaa; men 
med motion gaar det simpelt. Boede jeg i Nærheden af Nørre e[Iler] 
Vestervold, da skulde det blive anderledes. Lever jeg til de 80, saa faaer 
jeg vel Lov til at resignere; faaer jeg da en nogenlunde Pension, da 
flytter jeg til Khvn, til Deels for at kunne spadsere, og om Sommeren 
leier jeg mig et Værelse tæt ved Trongaarden, der galopperer jeg da 
op en Gang om Dagen for at opfriskes og blive ung igjen ved at tale 
om de gi. Tider. ...

Apothek. Henric drager til Staden i Mai, jeg anbefalede ham Johan 
til Leder. — ... Lev vel elskede gamle Stakler! Vi trænge til Kjærlighed.

2 Sept. [1840].
... Nu tænker Du vel saa smaat paa at retournere? Opsæt ikke Rejsen 

saaledes, at Du igjen kommer for sildig. Hcnric har søgt at afparere 
Grindsted i Ribe, som glæder mig og virkelig letter mit Sind, da det 
laac mig som en Steen paa Hjerte at see ham drage over til den Ussel
hed, som jeg kan see, det Kald maa være i en daarlig Egn, og dertil 
maaske en ussel Præstegaard. Han vilde formodentlig have faaet det, 
hvis han ikke havde contramineret. Han bereder sig nu paa at tilbringe
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Vinteren i Khvn, søger til den Ende Borchens Collegium, hvor Plads 
bliver ledig i October. Patienterne i Udby forbedre sig, Sophie staaer 
kjæk endnu. Fætter Henric svæver i de høiere Regioner, i det mindste 
i 7’ Himmel, bygger om i sin Præstegaard, som han endnu kun har i 
Indbildningen, af alle Kræfter, en Bygningsmaade, som for det første 
ikke bringer ham i nogen Giæld.

I Nyk har jeg længe ikke været. Man siger, at der leves vel der. 
Kongen ventes da nu igjen. Lev nu vel min gode, kjære, rare Otto! saa 
ønsker din hengivne F.

5 Sept. [1840?]

Min kjærc Otto! Du est en brav Karl, at Du saaledes fik jaget din 
Sygdom paa Døren og kan igjen lå Deel i Verdens Glæder, hvoraf 
Møens uforglemmelige Land ei skaffer Dig saa faa. I skal ha Tak, at 
I interesserer Eder for de gi. Forældres Portraiter, men jeg vil dog in
gen Maler forskrive. Skulde han faae i Sinde at besøge Nyk., da var 
det muligt, at vi engagerede ham, men forskrive ham, som sagt, det 
gjør jeg ikke gjærne. Han kunde vel falde paa at blive liggende her 
en Maaneds Tid, det vilde være ubeleiligt.

Dette til Gjensvar paa din Forespørgsel ...
For denne Gang saa intet videre end de kjærligste Hilsener til alle 

Venner, in specie til Dig fra Moér og
Din hengivne Faer.

Torsdag 17. [Sept. 1840].

... Det kunde være godt nok at blive malede, og vi erkjende vore 
Børns Interesse for den Sag, men sandt at sige, ere vi, in specie Moér 
ikke meget for at have saadan en Person her trippende maaskee i Maa- 
neder, thi paa Tid mangler det ham ikke. Vor Nyk. Familie faae vi 
muligen herud paa samme Tid. Saa Du maa see at afværge et directe 
Besøg især nu, da Vinteren og de korte Dage og lange Aftener stunde til.

Fra Nicolai Brev, hvori han anmælder sin Forlovelse med Amalie 
Berg paa Skuldemose, det er formodentlig en velopdragen Pige, da hun 
har en ikke almindelig Moér. Gitte skrev mig ogsaa til for at takke mig 
for mit Brev. Hun sværmer og Fætter H[enrich] sværmer. Egede svær
mer nok for Tiden ikke, den som sværmer maae have Vinger, og Vin
ger, som ei ere belagte med Bly, og Attestatsen er Blyet ...

Moér og jeg, vi havde et pudsigt Optrin i Aftes. Vi gik i Seng Kl. 9M>, 
da Moér var kommen vel i Seng, udbryder hun: hvor jeg dog ligger 
godt! maatte jeg faae Lov til at ligge saaledes til min Dødedag! Men
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hvad skeer? Nogle Minutter efter, at Lyset var slukket, hører hun en 
Mus, hun synes, at den er i Sengegardinet, hun begynder at slaae om
kring sig og jamrer sig og giøre en sært Spectakl. Papa brummede 
over al denne Allarm, yttrende: Musen er jo henne ved Vinduerne og 
ikke i Sengen. Giv den en Tvebak hen, den kan pille i. Det giør hun, 
hun staaer op, tager Tvebak, og lægger den paa Gulvet og gaaer da 
endelig i Seng igjen. Men neppe er hun i Seng, førend jeg mærker 
Musen at galopere i Sengegardinerne. Ogsaa jeg har Horreur for at 
ligge i Seng med de uskyldige Smaa, jeg foer op i et Nu. Mutter ikke 
langsommere, paa Dorthea blev der kaldt, og Seng opredct paa Sophaen 
i Dagligstuen. Fred fik vi saa for vor Fiende, men Leiet — var simpel. 
Og Følgen blev, at jeg stod op Kl. 7, istedetfor Kl. fV/o •••

Nu lev vel min Søn! Din Moér hilser ...
Hengivneste F.

18 Octob. [1840].
Tak min gode Otto for Lykønskning /: for Pennekniv og Briller :/ der 

kom idag med Diderik BlicherF) Alt var saa glædeligt i Præstegaar- 
den igaar, indtil Aftenen kom, thi med den kom Posten og bragte de 
slemme Efterretninger om kjære Henric. Vi søgte imidlertid vi haa- 
bede, at fatte os og ville for det første vente det Bedste. Maatte vi kun 
snart faae Efterretning om Status! Det gjør mig ondt for H, og ondt 
for Dig og stakkels Sophie. Hils hende, det gode Barn! Hun skal snart 
faae Brev, men idag formaaer jeg ikke at skrive mere, da jeg nylig 
er kommen fra Kirken, og Postmanden er arriveret. Brev, om kun et 
Par Linier, maa vi have hver anden Dag, indtil vi ere komne ind paa 
et heldigere Terrain ...

Lever vel! snart Henric frisk!
Hengivnest ...

29 Oct. 40.
Vi hentede dit Brev i Aftes, fordi vi ikke gjærne vilde vente paa det, 

til Postbudet bragte det, som imorges. Vi see deraf, at der endnu ingen 
Forandring er foregaaet til Forbedring. Han har en svær Dyst at ud- 
staae, den arme H. Det trøster os imidlertid, at d. 15 Dag er passeret, 
Sygdommen maa da vist ha culmineret, skjøndt Bedringen endnu ikke 
er ma^rkelig for Øjet.

Du skal ret ha Tak, at Du immer giver os Beskrivelse over Tilstan
den, som den er; det er meget bedre end al denne Dækken, hvorved 
man tilhyller Sandheden og giver Phantasien desmere Spillerum.

9 Vel Didrik Blicher, Student, Typograf (død 1848). Søn af Overlærer B. 
(smig. Note 1) S. 44).
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Moer er jo bekymret, dog immer ikke anderledes, end sømmeligt og 
tilbørligt er, hun lider af Gigt. Du er nu flyttet og har megen Uro, 
maatte du blive stærk nok til at udholde den, maatte du nu ogsaa blive 
fornøiet med dit Logis? boer du ikke ved Siden af Otto Lieutenant? 
det glæder mig. Hils ham.

Rejsen til Khvn havde jeg opgivet, deels paa Grund af, at jeg havde 
seet Eder saa brav i Sommer, deels fordi Aarstiden er raa, og mit 
Hoved maadeligt, men jeg begynder nu at speculere paa, hvorlunde det 
kunde lade sig gjøre ind i Nov, naar H. igjen er Reconvalescent. Som 
Sagerne nu staae, kunde han ikke glæde sig over min Nærværelse, det 
han maaske dog vilde, naar han var sund, men herom nærmere.

... At jeg betaler Hs. Udgifter paa Hospitalet, det behøver jeg vel 
ikke at gjøre dig opmærksom paa, saa H. skal ikke ængste sig ved 
Tanken om denne Udgift, naar han igjen vaagner til Bevidsthed. Moér 
hilser ...

Din hengivne F.

Torsdag [5. Nov. 40].

Intet Brev med Posten imorges forekom os noget besynderligt, og var 
ikke langt fra at gjøre os ængstelige; dog beroligede vi os med den 
Tanke, at det maaskee nu var bleven noget bedre, thi af din forrige 
Skrivelse sluttede vi, fordi det faldt os behageligst maaske, at en For
andring til Forbedring var paa Vejen. Men Blicher') og Kone kom 
Kl 9. Da jeg mødte dem, begreb jeg, hvad der var passeret; Moer kom 
strax ud til os, og — hvordan det saa gik, behøver jeg ikke at sige. Men 
fordi jeg har mistet Henric, vilde jeg dog ikke sige: gid han aldrig 
havde været født! Du veed selv, at vi har haft mange Bekymringer over 
hans flere Slags Lidelser, men du veed ogsaa, at det var en Søn, For
ældre kunne være stolt af. Her var Dygtighed i Forening med et oprig
tigt, grundærligt Gemyt, som han ved sa,amange Ledigheder har lagt 
for Dagen. Jeg nød hans fulde Tillid og Fortrolighed, der var ikke en 
Fold i hans Sjæl, som han ikke havde aabenbaret mig, jeg veed, jeg 
var hans Ven. Og stødte man end stundom paa et og andet i hans Væsen, 
som var mindre lideligt, saa tilgav den, der kjendte ham nøiere, dette 
gjærne.

Det var Synd at misunde Dig det Broderklap, Du fik af ham paa det 
sidste, da Du har viist Dig som en brav og kjærlig Broêr imod ham 
saavel nu som da, dog havde jeg gjerne bøiet mit gamle Hoved ned til 
hans Seng for at modtage et lignende Kjærtegn af den hendøende Søn. 
Nu fortryder jeg, at jeg ikke strax styrtede ind til Byen, saa gjærne

n Se Note x) S. 44.
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vilde jeg dog seet ham; ja! jeg vilde ogsaa beskuet hans Liig som 
Sophie, om jeg havde været tilstede.

Det er vor Trøst, sagde jeg før, at han var saa brav, men ogsaa en 
Trøst, at der ei kan ligge saa mange Dage mellem hans Dødsdag og 
hans Forældres, skjøndt ethvert saadant Dødsfald bidrager jo til at 
gjøre Livet øde og tomt.

Jeg beklager dog endnu mere Dig; I ville sikkcrligt holdt stedse mere 
og mere af hinanden og blevnc ret broderlige Venner. Dog beklager 
jeg allermeest af os alle den stakkels Sophie. Jeg skulde skrive hende 
til, og jeg forma ae r næsten ikke mere.1)

Altsaa har vi nu kun eet Barn tilbage! vor kjære Otto! hvad Du ikke 
var kjær før, maa Du jo blive os nu, som vort eneste Haab. Hvad 
der er beskikket hernede, det veed vi ikke, men det veed jeg, og det 
troer jeg fast, at lever Du, da vil Du ikke gjøre hverken dit Navn eller 
dine Forældre Skam. Du vil kunne mildne vore Dage, og det vil Du. 
Vi trænge. Vor Herre beskytte Dig! Det ønsker Din sørgende Moér, det 
ønsker Din Faér.

12 Nov [1810].

Du skal ha Tak min gode Otto baadc fra Moér og Fader, fordi Du 
tilskriver os saa lange Breve. Jo længere, desto kjærcre. Moérs Frygt 
for at I kunne være smittede er nu nogenledes hævet ...

Naar jeg ta?nkcr paa denne Hcnric, at vi aldrig skal see ham mere, 
da bliver det saa mørkt; jeg søger da strax at vende Bladet, og da seer 
jeg ham i Himmelen og paa Beisen derhen skulle vi Andre jo være. 
Han kommer ikke til os, vi kunne komme til ham ...

Vi møde ogsaa megen Dccltagelse, det qvæger; dog — den bedste 
Vederqvægelsc er den: at vide Henric i Himmerig.

Gud veed om han var bleven lykkelig paa Jorden, vist nok lykkelig 
gift, dertil var det Udsigter; men innerst bar han paa et Hjærte, som 
hældede til Tungsindighed som Følge af de mange Saar, det i sin Tid 
havde faaet og de mange svære Kampe.

Moér befinder sig nogenlunde. Nu er kun Sagen denne: at hun ikke 
bliver ængstelig for Dig, som nu er hendes Eneste.

Farvel min gode Dreng ...
Din hengivne Faér.

h N. F. S. Grundtvig skrev et Mindedigt over Henrik Glahn, se Glahn-Sam- 
fundet Bd. III S. 128.
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Søndag Middag [Nov.? 1840]

Jeg kan denne Gang ikke sige Dig meget, men vil blot mælde Dig 
hvad der er det vigtigste, at Reisen gik fortrinlig heldig, at Moér er 
brav, og at jeg har sovet og hvilet til Kl 9 imorges og har denne Søndag 
ikke bekymret mig om Kirken.

Jeg maa dog ikke lægge Pennen uden dernæst at sige Dig Tak for 
al din Opmærksomhed og al din sønlige Kjærlighed; og være Gud lovet 
at det ikke er gaaet mig, som det stundom kan have gaaet Andre, at 
de har mistet det bedste og beholdt Udskuddet tilbage. Dette er ikke 
min Lod. Jeg har mistet 2 herlige Børn, som begge vare deres Foræl
dres Ære og Krone, men vi har endnu en Søn tilbage, der indtager og 
indtog ligesaa stort et Rum i vore Hjerter, som de, der forlod os.

Vi agte din Redelighed, vi elske Dig for din Kjærlighed, og det ville 
vi fremdeles, saalænge vi leve sammen, overladende det tillidsfulde til 
Gud, hvem der skal blive sørgende tilbage.

Gid Du nu maatte faa Styrke til at giøre din Gjærning, som ligger 
na'.rmest for Dig for det første. For Fremtiden ville vi ikke ængste os. 
Jeg har i Formiddag la^st Hs Prædiken, den er forunderlig smuk.

Din kjévrlige Moér er vel.
Hils Otto og tak ham for alt godt. Tak dem alle, alle de, der mødte 

mig med saa megen Kjterlighed. Det giorde godt. ... Farvel min gode 
Dreng. Lad det gaae Dig vel!

Din hengivne Faér.

V[ egger I løse 11. Jan. 11.

Koncept til Brev til Baron Kosenørn-Lehn.')

Tillad mig høistæredc Hr. Kammerherre! at jeg henvender mig til 
Dem i en Hiertesag, forsaavidt den angaaer mit eneste Barns Fremtids 
Skjæbne ...

Vor Plan har hidtil va'ret denne: arbeide ved Møllebyggeriet i fore- 
staaende Sommer, som i forrige, denne og na'ste Vinter tegne paa 
Medailleskolen, og saa Foraaret 42 en Udenlandsreise og ved Hiemkom- 
sten nedsætte sig som Tømmermester, der tillige kunde giøre Archi- 
tectens Giærning. NB i en Provindsstad. Saaledes var Planen lagt, men 
nu kommer den unge Testof\ ! | ,‘2) som fortadler ham, at paa Herre- 
gaarden i Stiftet er meget Arbeide at formode, selv bygger han en Stald

') Se Note 5) S. 41.
2) Edward Tesdorpf (1817—89), Købmandssøn fra Hamborg. Købte 1840 

Godset Ourupgaard ved Nykøbing. En fremragende Dygtighed inden for Land
bruget. (Omtales Slægtebogen S. 88).
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til 250 Køer, hvortil han rigtig nok allerede har engageret en Holstener, 
og opmuntrer ham af al Magt til at nedsætte sig i Nykjøbing. Han men- 
tionerede desuden, at navnlig Cortzlitse skulde ombygges, en Længde 
til Hospitalet i Nyk, Hage1) i Nachsc[ov] Kornmagasiner o. s. v.

Alt dette har sat os Alle i en synderlig Bevægelse. Hidtil troede vi 
ikke, det lod [sig] giøre med Udsigt til Held, nu gribe vi begierligen 
derefter, for dog at have ham i Nærheden. Vi kunne være ham til mang
foldig Tjeneste; han møder i disse Provindser mange, som kjende ham 
og endnu flere, der kjende hans Fader, om jeg maa sige det, forhaa- 
bende ikke til hans Skade.

Nu er kun Spørgsmaalet, hvorvidt vor Begejstring er lidt for meget 
Ungdommens, om vi ikke oversee noget, der kunde være af stor Vig
tighed og Betydning, derfor paalagde min Søn mig, han er idag reist 
til Kbhvn, at drage til Oureby og conferere med Deres Høivelbaarenhed 
og modtage Deres Baad og Deres Svar paa det Spørgsmaal: bør han 
nedsætte sig i Nyk? Da de kjender Forholdene og den Begion, i hvilken 
det bedste Arbeide skulde forventes.

Dersom han nu fatter den Beslutning, da tegner han igjen i Vinter, 
anvender Foraar og Sommeren 1841 til en lille Beise i Udlandet, kom
mer hjem sidst i Oct. og giør da Mesterstykke i bemældte N. Hvad 
tykkes Dem om det? Hvilke ere de Gjenstande efter Deres Formening, 
som han fornemmelig bør fæste Øiet paa i Udlandet med Hensyn til 
omtalte Bestemmelse?

Skulde jeg ikke komme til Oureby omtrent lige saa snart som dette 
Brev, da tager jeg mig den Frihed at udbede mig Deres skriftlige 
videtur saasnart det maatte falde Dem beledigt, men Taushed ønskede 
man bevaret, for at ei en anden imidlertid skal blive lokket herover 
og komme ham i forkjøbet, i hvorvel Sagen er vanskelig at faae ganske 
fortiet under nærværende Omstændighed.

Lieber Otto!
Her har Du Koncepten til det Brev, som idag afgaaer til Bar [on] 

R[osenørn-Lehn]. Min Bestemmelse var at besøge Bar[onen] idag, men 
Veiret er saa leedagtigt [?] med Storm og Snee, at jeg er glad ved at 
kunne blive hjemme, saameget mere som jeg idag befinder mig flou, 
som Du veed, man er med m[e]gen Snue og Forkjølelse. Et Brev af 
samme Indhold blev sendt igaar til Sieo\ers\?) Du vil finde i oven- 
staaende alle væsentlige Punkter berørte, saa at vi nok kan vente et 
ordentlig Svar; og naar dette indløber, skal det strax blive Dig med-

a) Sikkert Købmand i Nakskov, Vicekonsul C. Th. F. Hage (1819—72).
2) Se Indledningen h.
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deelt. Jeg tror, at det i et hvert Tilfælde bliver det bedste strax at tage 
Bestemmelse at reise til Foraaret. Skeer det ikke, imens jeg lever, vilde 
det mulig blive vanskeligere siden, og en Reise giver immer en Anse
else, som Hjemfødningen ikke saa let faaer. Tesd[orpf], hvem jeg 
igaar var hos fra Kl. 2^ til 8%, en usædvanlig Visit, raadede til at 
forlænge Reisen, hellere paa et heelt end et halvt Aar; han arrangerede 
Dig til øiebliklig Logis hos hans Faér under Opholdet i Hamburg o. s. v. 
men det vil jo altsammen komme an paa, hvor vidt 400 rækker. De 
200 staar i Sparekassen, de andre 200 maa laanes, da Aaret iaar ei giver 
videre Overskud; disse 200 laaner jeg gjærne; naar de kan befordre 
din Lykke, men, da vi begge indsee, at der skal atter noget til, naar Du 
kommer tilbage, for at gjøre Mesterstykke, inden Du selv kommer i 
Tour, som jo umulig kan skee, selv under de heldigste Omstæn
digheder] paa een Dag, saa fortryder Du ikke paa, at jeg bemærker 
dette for ei at giøre Regning uden Vert. Du tvivler jo ingenlunde paa 
min V[e]lvillighed, og min Glæde ved at kunne fremhjelpe Dig til et 
Maal, da jeg engang har sat Dig ind paa denne Bane, men Du miskjen
der heller ikke den gamle Mands Forsigtighed, der nødig vove sig læn
gere ud, end han igjen kan see Land.

Det gjælder nu altsaa at forberede sig af al Magt til at kunne reise 
med Nytte. At Du vil reise, derom kan Du jo gjærne tale til hvem det 
skal være, kun ikke hvor Du vil lande. Det blev da først i Foraaret 
1842 istedet for Efteraaret 41, at Du maatte gjøre Mesterstykke, dersom 
Du anvendte et Aar paa din Reise.

... En herlig lille Karl, den Tfesdorpf], Paa mit Spørgsmaal, troer 
De saa virkelig, det kan gaae an med Nedsættelse i N., svarede han: 
Deres Søn kan jeg meget godt lide, men hans Dygtighed kjender jeg 
ikke, besidder han bare den, da har det ingen Nød —. Jeg behøver ikke 
for saa brav en Person, som Du er, at tilføie: anvend Tiden! kjøb den 
som Guld! Testof reiser til Kbhvn. paa Mandag, han besøger dig, han 
har faaet din Adresse, ...

Tak for begge dine Breve! de gjorde godt navnlig paa Moér, som 
trænger til og glæder sig ved enhver Opmærksomhed, da hun er sig 
bevidst at have været en opmærksom Moér for sine Børn. Hun trænger 
saa meget mere, som hun nu er gammel og svag, og Verden har død for 
hende ...

Lev vel min gode Dreng! Lad os leve sammen i Kjærlighed den Stund 
vi har tilbage. Moér hilser paa det venligste.

Din hengivne F,
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Søndag d 17 Kl ll1^ [Januar 1841].
Jeg er nu kommen fra Kirke, hvor jeg fandt den mindste Forsamling, 

jeg endnu har oplevet. Vi var nemlig kun 16 Mskr tilhobe, fordi Alle, 
Husmænd og Gaardmænd ere ude at kaste Snee. Gud været lovet for 
kun een Kirke paa de gl. Dage! Det er en herlig Sag. Min Forkjølelse, 
som var bleven reent slem, er idag taalelig. Af dit Brev, som vi fik i 
Aftes, erfare vi med Glæde, at Du befinder Dig vel efter Reisen, maatte 
nu T[esdorpfJ som farer af med Deligencen imorgen, nyde samme 
Lykke! Jeg takkede T, fordi han saa broderlig interesserede sig for Dig, 
jeg bad ham, om jeg skulde døe, at han da vilde tage sig af Dig, jeg 
fortalte ham, for at sætte ham ind i mine Følelser, at jeg havde havt 
nogle specielle Lidelser for din Skyld, fordi jeg troede, jeg burde følge 
min Overbevisning, og derved til megen Smerte for mit Hjerte handle 
lige tvertimod en øm Moder, en trofast Hustrus Ønsker. Jeg gjorde ham 
opmærksom paa, at, ligesom det altid vilde glæde mig at have en Søn 
i en nogenlunde ordentlig Stilling, vilde et heldigt Udfald under saa- 
danne Omstændigheder glæde mig 10 dobbelt og faae mig til at udraabe 
det lydeligste Hurra. Han begreb Tingen og gav mig de hjerteligste 
Forsikringer.

Nu turde jeg efter dette ikke gaae ham nærmere og altsaa blev der 
ikke spurgt om Holsteneren hvis Udelukkelse vist nok var saare for
nøden.

Jeg mener derfor, at naar han nu besøger Dig, og I ere komne ret 
ind i Tingen, da kun (de) Du vel sige ganske beskedentlig til ham: „Det 
er et stort Arbeide, De har for med den Stald, det vilde være ønskeligt 
for mig at kunne fremtræde /: debutere :/ med at bygge den, den vilde 
strax anbefale mig. Tør jeg nu spørge Dem, om De er saaledes bunden 
ved Contrakt med eller Løfte til nogen anden Tømmermester, at De 
ikke har frie Hænder? jeg turde nok paatage mig Arbeidet. Naar jeg 
nu reiste til Foraaret, saa kunde jeg vel komme saa tidlig tilbage, at 
jeg kunde gjøre Mesterstykke, og da tage fat paa Stalden i Foraaret 
1842. Hvad siger De dertil? Bliv ikke vred paa min Ligefremhed!“ Jeg 
troer, Du bør tale omtrent saaledes. Han er jo saa hjertelig.

Mit Brev maa Ros[enørn-Lehn] have faaet idag, Svar vil indløbe 
med det første, saasnart det komme, skal det blive dig tilsendt.

Du skriver om de bagvendte Mskr. Der er noget i, hvad Du siger; 
man maa vel ikke tage sig det for nær.

Otto Lieutenant skal ikke sørge, fordi han bliver commanderet ud 
paa Veiarbeide2) det er jo et kosteligt Liv; saadanne Folk ere vel 
antagne allevegne.

x) Fra 1841—55 virkede Otto Glahn ved Vejtjenesten og anlagde i den Tid 
flere af de nørrejydske Veje.
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Hils Fætter Hfenrik], ønsk ham til Lykke i hans nye Stilling! beed 
ham memorere sine Prædikener godt, og begynde paa sin Prædikens 
Udarbeidelse ikke Løverdag, men Mandag. Anbefal Nicolai at læse 
Leben des William Wilberforce von Uhden. Denne Mand arbeide [de] 
i 40 Aar i Parlamentet for at faae Negerslaveriet hævet. En herlig Mand, 
en sand Kristen.

Din Moér er temmelig fix; vi skal nok gjøre os Umage for at leve 
lidt endnu. For at conservere Livet, spise vi idag en Haresteg, i Aftes 
kom en Mand og leverede en Hare for et Par Kyllinger.

Det værste er, denne Hare er skudt af en Krybskytte, spørg Egede 
om det kan gaa an at spise den. Saalænge indtil hans Svar indløber skal 
Haren hænge urørt ...

Lev vel min gode Søn!
altid din stedse høit elskende Faer.

Nu kom Prindsebørnene1) og fortælle jublende, at deres Faer til 
sin store Fryd er udvalgt til Deputeret igien. Lad ham nyde den Lykke 
og Glæde, giærne for mig, naar jeg bare kan blive salig. Farvel!

[18 Jan. 1841].
Bar [ron] R[osenørn-Lehn] skrev saaledes: „Naar Hr. Test, ikke, i 

det han mælder om sin store Stald, tillige havde sagt, at han allerede 
havde antaget en Bygmester, saa vilde jeg raadet Deres Søn til uden 
Betænkning at gaae ind paa Forslaget, da det jo kun er eet Aar af 
hans Forberedelses Tid, han off rer, hvilket han senere kunne indhente, 
naar der et Aar ikke vare presserende [ ?| Forretninger eller store Ar
beider, ved at offre det til en Reise, thi jeg tænker mig, nemlig, at Deres 
Søn ved at bosætte sig i Nyk, ikkun mener at tage Mesterskab, men ikke 
etablere sig med Kone Hus og Hjem.

Deres Plan med Anvendelsen af det forestaaende Aar finder jeg saa
ledes meget rigtig, og antager jeg da, at hans Reise i Udlandet hoved
sagelige» skulde gaae ud paa at giøre sig bekjendt med de større og 
bedst indrettede oeconomiske og Wirtschafts Bygninger /: altsaa ikke 
Münchenske Palais’ □: mine Ord :/ i de Egne, som nogenlunde svare til 
vort Land og Klima og Bedrift. Møllebygning og Bebygning kunde han 
jo tage med underveis. Med andre Ord, at han især skulde have Øje 
paa, hvad han kunde vente at komme til at practise re i Provindsen.

En stor Fordeel er det jo unægtelig, at kunne begynde sin Virksom
hed i Nærheden af Dem, og en stor Trøst og Glæde vilde det jo være 
Dem at have ham om Dem.

!) Isaak Sidenius, Brændevinsbrænder. Deputeret (1788—1859). Ejede Prind- 
seholm ved Nykøbing F.
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Dette, at Hr. Test, ikke strax tilbyder ham Arbeide, forandrer jo Sa
gen noget, da det dog er at gaae ind paa det Uvisse. Vel vil jeg troe, 
at adskillige større Arbeider kan være ivente, Kornmagaziner og des
ligste, dersom Kornpriserne nogenlunde holde sig, men det kommer an 
paa om det Arbeide lader sig fange af en ung Mand, som just begynder, 
og som fornuftigviis ikke kan løbe an paa at drage Arbeidet til sig ved 
godt Kjøb.

Imidlertid for Deres Søn, der er saavidt i sin Uddannelse, at det jo 
egentlig er nogen Politur han vil have, er det jo ingen farlig Sag at 
giøre Forsøget, om der vil findes tilstrækkelig Beskiæftigelse og Fortie- 
neste i Provindsen. Bekostningen ved at giøre Mesterstykke og at tage 
Borgerskab kan ikke være af nogen Betydenhed. At her i Provindsen 
er en total Mangel paa Tømmermænd for vigtigere Arbeider, end sige 
paa en Architekt, er vist. Nogle af vore Murmestre agerer vel et Stykke 
deraf, men Ideer, Overslag og Planer til noget større og nyere, maae dog 
søges andetsteds fra.

Da Sagen i Henseende til Deres Familieforhold kunde bringe Dem 
saa megen Behagelighed, saa var den alene derfor jo værd at tages i 
nøieste Overveielse.

Deres Brev fik jeg imorges, jeg skriver iaften, for at vise Dem, at jeg 
ei er ligegyldig ved den Tillid, De viser mig. Arbeidet er derfor bleven 
lidt Hastværks. Skulde det siden falde mig et eller andet skriveværdigt 
ind, da skal det blive Dem meddelt.“

See! her har Du Bfaronens] Mening. Det bliver da nok det rigtigste 
at berede sig paa at reise for det første, saameget mere som det lader 
til, der ikke er Udsigt til Sommer Arbeide, og vel mueligt, at Du bør 
anvende henimod et Aar istedet for % Aar. Det gjælder nu kun disse 
Par Maaneder at komme ret ind i, hvorledes der bør reises hensigts
mæssigt ...
Nu vil jeg ønske, at jeg herved har tilfredsstillet Dig. Jeg gjentager kun 
min Begjæring, som Du vist ikke vredes over: Anvend bare Tiden hen
sigtsmæssig! ...

Din hengivne 
Faér.

21de Jan. [1841].
Det er Aften og Tanken hviler paa Dig og din Fremtid. Det falder 

mig ind, at efterhaanden, som Du husker noget op for din Beise, bør 
Du skrive det ind i en liden dertil indrettet Bog. Saaledes tegne Du nu 
Æorzirensnings machiner — Hør machiner dem burde man giøre sig 
nøie bekjendt med. Det var et Arbeide, der kunde foretages om Vin-
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teren hjemme. Kornmagaziner, Stalde, Teglovne o. s. v. vil ogsaa blive 
Gjenstand for Opmærksomheden. Paa denne Maade bliver det rigtigere 
at bereise Holsteen, Mechlenb[or]g end Stæderne. — En hurtig Fortje
neste har jeg fundet for Dig. Du vil blive valgt til Synsmand af Præ
sten, det giver 1° af hver Pgd. og ligesaameget, troer jeg af Kirken og 
er hurtig fortjent. Paa 3 Dage gjenemfarer man hele Landet, skjøndt 
man gjerne bruge 2 forskjellige Mænd i hvert Herred.

28de Jan. Nu i Aften, Torsd. Aften kom dit Brev og Sophfies] Brev 
/: Du maa endelig tale Tydsk med hende, naar Du besøger hende :/ Du 
seer af Ovenstaaende, som er skrevet d. 21., at jeg ikke har ladfe]t 
mig kyse af Correspondenterne, og at jeg netop har tænkt det samme 
som Baronen [?], at Du bør besøge de vigtigste Herregaarde i Holsteen 
og Mechlenb. Igaar var jeg hos Bos[enørn-Lehn] og i Taars og havde 
en saare behagelig Beise. Bfaronen] har en Deel tilovers for vor Idee, 
men lægger megen Vægt paa at faae Fingre paa T. Stald, da det ellers 
kunne forlænge Pinetiden [?], inden noget blev Dig betroet, og han 
fandt intet i at sige ham, at din tidligere el. sildigere Hjemkomst fra 
en Reise vilde dependere af dette Arbeide. Du bør altsaa skrive T. til. 
Vi ere altsaa enige deri, at Du belaver Dig til Reise i Guds Navn, og 
som jeg antager i April og nedsætter dig i Efteraaret i Nyk.

Bfaronen] mente, at det var ikke af Veien ved Ledighed at faae Knud 
S. til at sige til Knuth,1) at Du var i Farvandet. Hvad Hemmelighol
delsen angaar, da vil det neppe nu ret længe blive geheimt, siden saa 
mange ere vidende.------------

29de. Endnu engang Tak for dit udførlige, velskrevne Brev. Jeg har 
egentlig aldrig hældet til at nedsætte sig i N. som paa et Forsøg. Lad 
det skee! Derpå a ville vi nu stole.

Foruden det, at en Plan lægges for hensigtsmæssig Reisen vil Meka
niken være Dig af uendelig Vigtighed og Nytte; stræb derfor at gaae 
ind paa den, saavidt muligt; tag Morgentimerne fra 6 til 8, førend 
Du gaaer paa Accad., det vil stemme Dig vel for hele Dagen. Uden Mor
gentimerne bliver det hele et reent Ruskomsnusk. Tag mig det ikke ilde 
op! jeg mener Dig det saa godt og saa kiærligt, som jeg skal stræbe 
at vise min Kjærlighed til Dig i Gjærning, hvis jeg ikke allerede skulde 
have givet Dig Prøve derpaa, at Du er mit Hierte nær, og at Du er mig 
en elsket Søn.

30te. Siden T. har paa en Maade anmældt Dig hos Cl\assen] ,2) 
saa tror jeg, at Du bør gaae derop. Du finder nok paa, hvad Du skal 
sige, skjøndt Compliment Visiter ere af de vanskeligere. Var det mig,

9 F. M. Knuth, Greve (1813—56) til Knuthenborg.
2) Kammerjunker Peter Hersleb Classen (1804—86). Medlem af Direktionen 

for det Classenske Fideicommis,
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da tror jeg, at jeg vilde indlede Sagen saaledes. Hr. K[ammer] j [tinker] 
tager mig det ikke ilde op, at jeg er saa fri at uleilige Dem. Hr. Tesd. 
så mig, at han havde meddelt Dem min Plan at giøre en lille Reise i 
Udlandet og derefter sætte mig ned i N. Mit Ærinde er derfor at anbe
fale mig, ifald der i sin Tid skulde [blive] Arbeide paa Fideicommisen“. 
Da jeg er af de meget feilbare Folk, tør jeg ikke udgive denne Entrée 
for den allerbedste; maaskee kunde den give Dig selv Anl[e]dn[in]g 
til at udfinde noget bedre, det er det første Skridt, som koster, le pre
mier pas, qui coûte, siger Franskmanden.

Imidlertid maa man tå lidt Mod til sig og holde en passende Middelvei 
mellem utidig Beskedenhed og frisk Fyrs Væsen med det sidste har 
det ingen Nød; med det første vel ikke heller. —

Idag er Dreivsen') og Orla Lehman<P) kommen til Nyk. den første, 
som er udvalgt af Bønderne her og desuden paa 2 andre Steder, vil 
prøve Aanderne og har til den Ende inviteret alle Vælgere at spise Fro
kost hos sig imorgen, for med det samme at erfare, hvorvidt de ønsker 
Statsretlige Garantier, at han derefter kan tage sin Beslutning, hvem 
han vil tjene. Min Sognefoged spurgte mig, hvad skal vi svare ham?

I skal svare: jeg kjender dygtige Folk, som siger: Constitution! og 
Andre ligesaa dygtige, som forsvare den absolute Magt, derfor falder 
det mig som simpel Bonde vanskeligt at have nogen bestemt Mening. 
Saa meget synes mig, at vi Bønder, som have Ene volds Kongen Fr. 6. 
saameget at takke, burde være de sidste, som forlangte ham Magten fra
taget, mig synes overhovedet, at de, der tale og skrive, naar de nævne 
Kongen, da forudsætte de stedse, at han er en slet Mand, og naar de tale 
om /opgiv. Stænder, da fremstille de disse stedse som et Udvalg af Lan
dets viseste Mænd, og det er de jo ikke. At Noget imidlertid maa gjø
res, det indrømmer jeg dog gjerne med saa mange flere, og dette 
Noget skulde være, at man staaer fast paa [ :insistere:] det 2aarige 
Budjet og fuldstændigste Regnskab. Skeer det, opnaae vi det, da er jeg 
for Tiden for min Deel aldeles tilfreds.“ — Hvad siger du dertil? Orla L. 
siger vel, jeg er en Obscurant, der elsker Mørket mere end Lyset. — —

Løverdag Aften.
Nu kom dit Brev. Det faaer at gaae med Hemmeligheden hos Clasen, 

der er vel ikke noget ved at gøre. Det er ganske godt, at Du var hos ham. 
Nu var Bønderne her og forklarede mig, hvorledes det var gaaet i Nyk. 
med Orla Lehm. Han skal have holdt nogle halvoprørske Taler; min 
Sognefoged slap godt med sin Tale, den blev taget under Overveielse,

q J. C. Drewsen (1777—1851), Papirvarefabrikant. Deputeret.
-) Orla Lehmann (1810—70). Den kendte Politiker. Mødet paa Falster kostede 

L. 3 Maaneders Fængsel, men gjorde ham samtidig til en fejret Frihedshelt.
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men ikke hundset, saa han var ret glad, og den eneste Bonde saa at 
sige, der talede. Drewsen sa’ den Vittighed I havde før en Vest,J) jeg 
skal stræbe at blive Eder en Trøie.

Søndag [31. Januar (?) 1841] Veggerløse Kl. 12%.

... Nu drikker jeg Kaffe, saa kjører jeg, hører nyt om Lehman, som 
er i Nyk. siden i Onsdag, og vender op og ned paa Alt ...

Nu kommer jeg fra Mest [er], som modtog mig i sin hvide Trøie nys 
kommen op af Middagssøvnen. Han lovede, at Opgaven skulde være 
færdig, saaledes at, naar Du kom om Aftenen skulde Du faae den näs
ste Dagen. Jeg vilde luske Hemmeligheden ud: Ja! sommetider en Kjøb- 
mandsgaard, stundom en Fabrik, m. m., som man ei videre kan tale om. 

Din hengivne Faer.

5te Febr. 41.
1 Mandags var jeg i Kane paa Hasseløe, det gik meget godt, da kjørte 

jeg paa venstre Side af Broen og i tilbørlig Afstand derfra; Dagen efter, 
i Tirsdag var Hasseløe Veien herudenfor tilsneet, jeg kjørte da i Slæde 
ned af Nyk. Veien, over Rasmus Kromands ad [ ?| Præstegadc ud paa 
Isen, kom da paa den høire Side af Broen og NB Broen for nær, hvor 
der næsten aldrig er fast Is; der sank begge Hestene i op til Ryggen, 
og det saae galt ud. Vi fik Skaglerne af i en Fart, og de sprang til og 
kom op; 4 à 5 Skridt derfra sank de atter i, og imedens de sank i, sank 
jeg ogsaa i, i nogen Afstand fra Hestene, sank i til Hoften med det ene 
Been og fik naturligvis koldt Bad for Alvor, men var heldig nok til at 
komme op ved egen Kraft, da Karlen maneurerede med Hestene. Vi 
lode Slæden staae, lod Karlen ride hjem i Carriere, for at opvarme He
stene, og selv gik jeg samme Vei i Frak og Pelts og fik derved varmet 
mig op, indtil tørt Tøi kunde tages paa, og jeg har Gud skee Lov ikke 
følt nogen Ulæmpc derefter. Mandskab sendte vi saa ned til Slæden, 
som ikke var dumpet ned uden med Stangen og fik den slæbt hen paa 
den faste Is, indtil Kromandens Heste kunde anname den. Her kunde 
skeet stor Skade, men vi slap godt, og Tak skal vor Herre have for et 
lykkeligt Udfald. Du maa troe, det seer ikke godt ud, naar saadan et 
Par Heste synker ned i Vandet. ...

Tesd[orpf] var endnu ikke kommen i Onsdags. Jeg skal aftale med 
ham din Reiseplan i Holsteen og Meckl.; thi derom veed han vel Be
sked — ... I øvrigt har Du ret i, at i Holsteen vilde Du kunde for en Del 
besøge Herregaardene tilfods med en Botaniseer Kasse paa Nakken ...

!) Peder Jensen Vest (1783—1859), Sognefoged i Nr. Ørslev p. Falster.
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München! Jeg har ikke noget derimod, naar Tid og Penge kan slaae 
til. T. meente, at Reisen frem og tilbage fra Hamburg til Wien vilde 
koste / : Reisen alene :/ 100 Rd., altsaa ikke mere til M.

Hvorledes gaar det nu med Mechaniken, siden Kjærligheden kom i 
Veien? noget Begreb om den Sag er af megen Vigtighed. For Guds 
Skyld, tag fat!

Løverdag Aften — Alt er vel under Borde, paa Dido nær, som har 
faaet en Hævelse paa sit ene Laar, formodentlig ved Springet op af 
Vandet. Den halter noget. ...

Hils allevegne — og vær stedse vor kjære Søn, som Du er vor enesle 
Søn. hengivneste GI.

Tirsdag [1841].
Nu tænker jeg, haaber jeg, at Spillet er vundet. Tesd. var hos mig i 

Aftes; Talen faldt snart paa Dig, og da vi havde snakket lidt frem og 
tilbage, sagde han af sig selv, uopfordret: „jeg agter at tilbyde Deres 
Søn Stald Arbeidet, dersom vi kan blive enige om Prisen. Jeg maa dog 
altid ved Deres Søn faae Arbeidet giort i det mindste for ligesaa billig 
Priis“. Jeg yttrede min Tilfredshed over dette Anbud, deels fordi det 
strax bragte Dig i Virksomhed, da der ellers let kunde indtreffc et 
Naadsens Aar, deels vilde det give Dig Leilighed til strax at byde Ver
den et i Øjenfaldende Bevis paa din Dygtighed til din videre Anbe
faling i Publico. Da jeg fortalte ham, at Du havde havt i Sinde ...[?] 
at petitionere om Laden, svarede han: „Lad ham kun skrive mig til 
snart; deri er adskilligt at afhandle.'” ...

... Han kjender alle de Herregaarde, Du bør besøge i Holsteen og vil 
give Dig Anbefalingskrivel[se] med til hver især...

Jeg sagde til ham i Anledning af Betalingen for Stalden: dersom jeg 
var Tømmermand, saa vilde jeg sige: hav Tillid til min Redelighed. 
Jeg anskaffer Folk, anordner med disse, passer paa, at de bestille 
noget, og at de giøre Arbeidet godt, De betaler Alt dette efter Regning, 
og mig som Bygmester giver de saa og saa meget i Honorar — men 
dette forudsætter megen Tillid mente jeg. Det tilstod han, tilstod ogsaa, 
at en bestemt Anord, har for Bygherren en vis Behagelighed.

Du seer k. Otto, at jeg har lige saa travlt med Dig og din Reise, som 
Du selv. Hvorlænge kunde man nu være om at bygge en Stald med 
saa og saa mange Arbeidere? Du maatte betinge Dig Kost og Logis 
hos T., naar Du var der...

[Onsdag] Jeg seer nu af Aviserne, at Orla Lehman er under Fiscalens 
Tiltale det [er] glædelfigt], havde Regieringen [ikke] taget notice af 
hans oprøriske Tale, vilde den see sin Magt svækket og Baandet efter- 
haanden opløst, thi er Tilliden først borte, da gi’r jeg ikke meget for
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Resten. Og til at svække Folketilliden, dertil giorde han Alt Sit. 
G-veed, hvad Prindsemanden siger hertil, jeg skal ud og fundere Ge
mytterne paa Fredag, men skal ikke kjøre over Stranden...

[Torsdag] Bliv nu endelig snart helbredet! det ønsker Moér og Far 
— din Moér — din Faer. — ...

Fredag Formid. [Febr. 1841]

Dit Brev kom i Aftes, kjære Otto! i Selskab med Sophies. Det er ret 
rart, at I skrive saa ofte, saa er det næsten, som man er samlede. Du 
glæder Dig til, at Moér besøger Dig i Foraaret; dertil seer det just 
ikke ud i disse Dage. Kulden trykker hende, hun har holdt Sengen 
i 3 Dage af Forkjølelse, navnlig Gigten, er dog idag igjen noget liv
ligere, saa jeg troer ikke, at der er videre Fare paafærde. At det strax 
gjør en ubehagelig Forandring i Huset, naar Husmoéren ligger, det er 
en Selvfølge. Jeg fik dreven mit Onde ud af Ryggen ved at ligge, skam
meligt at tale om, med 2’ uldne Trøier om Natten.

Du siger, at Du frygter for at have stødt mig for Hovedet ved Yt- 
tringer i dit sidste Brev om T og München; det kan jeg dog egentlig 
ikke sige, skjøndt jeg derfor ikke nægter, at jeg ved andre Lejligheder 
kan have følt mig saaret, naar Du ikke har taget paa din gamle Fader 
med saa øm Haand, som han kunde ønske. Jeg havde foresat mig at 
opsætte at tale om den Sag, indtil naar du, om G. vil, traadte i nærmere 
Forhold til os som vor Nabo i N., men siden Du nu selv gir mig Anled
ning og paa en Maade opfordrer mig, saa vil jeg dog opgive Dig et Par 
Tilfælde som Exempter, men vel at mærke, dette skrives, som Latin 
sige: sine ira d: uden al Vrede, ud af det mildeste Sind, med det uen
ligste Ansigt.

Ex, da Du var hjemme sidst, og du opfordrede mig til at lade Sneen 
kjøre ud af Gaarden, da føiede du til: „Mine Folk skal jeg nok lære 
at gjøre Gavn i sin Tid.“ Heri laae en Reprimande. Jeg tænkte den
gang som saa: det maa vel undskyldes, om den 65aarige Mand ei er 
saa fyrig som den 27aarig. Jeg tænkte fremdeles: gaaer det lidt lang
sommere med Gjærningen om Dagen, saa er der igjen vunden et For
spring om Morgenen, idet Folkene maae være tidlig paa færde, naar 
de veed, Husbonden er tidlig paa Benene. Jeg er paa Benene om Vin
teren Kl. 61/?, Du stod op, i det mindste da Du var her Kl. 9. Vil du 
gjøre ligesaa som Husbond, da troer jeg, at du med dine Tjenere ei er 
kommen meget videre ved Feuraftentid end Pr[æsten] i V[eggerløse].

Et andet Ex. Da jeg under Hs Sygdom anbefalte Soph, at forsyne 
sig med Røver Ædike,1) da skrev du mig til saa sans façon: „Det Brev 

x) Røver Eddike = Acetum Aromaticum.
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var vist ikke beroligende*6 d: deri gjorde eller sâe Du k[ære] Fåer en 
Dumhed, som Du hellere maatte beholde hos Dig selv!

See! kjære Otto! saadanne Udtryk ere vist ikke ilde mente, men 
mildest talt lidt indiscrete eller ubetænksomme el. udelicate, al den 
Stund det siges til gamle Forældre, da Tonen er hovmestererende. Og 
erkjender Faderen, at han maa behandle den voxne Søn anderledes 
end Drengen eller Barnet, at hvad han har at sige, siger han som ældre 
Ven, saa bør ogsaa Sønnen erkjende, at den Form, hvori han tilrette- 
viser sine Forældre, naar Tilretteviselse ansees fornøden, bør være en 
anden end den, hvori han tiltaler sin Jawnaldrende.

See nu k. O! nu er det sagt, men dermed er det ogsaa glemt. Men 
det skader ikke, at det siges, for at enhver Barriere imellem os kan 
blive nedreven. Jeg vilde saa gjærne elske Dig og elske Dig heelt, og 
beder jeg, at dersom Du paa din Side har nogen Bekjendelse at af
lægge, at Du da vil skrifte ganske gerade. Meget kan siges og Alt kan 
siges, naar man rammer den rette Maade...

Lev vel min gode Dreng! Lader os elske hverandre, indtil vi skilles 
ad ved Døden. Jeg har læst idag en rar Bøn af Henric til en Prædiken. 
Han har sikkert bedet i sit Lønkammer, siden han beder saa smukt paa 
Prædikestolen. Med alle sine smaa tilgivelige Skrøbeligheder var han 
en reen Sjæl. Derfor glæde ham Gud!

Din hengivne F.

18 Feb. [1841]

... Du skal ha Tak for dit Brev og for den smukke, sønlige Maade, 
hvorpaa Du har behandlet vort Mellemværende. Imellem os kan da nu 
ikke være andet en heel og u blandet og u skrømtet Kjærlighed, og kun 
ved den, især i saadanne nære Forhold befinder man sig vel. Ja! Lad 
Kjærligheden fremdeles være inderlig og frisk og stærk! ... Det glæder 
mig at faae hyppig Brev fra S[ophie] den forunderlige Pige. Det bi
drager til, at Hs Billede stedse træder levende frem. Man kan mærke, 
at Folk dømmer hende lidt skjævt, fordi hun ikke helder med Hovedet 
og sætter et Bededags Ansigt op. Jeg kan saa godt forestille mig Sagen. 
Ogsaa jeg kan glæde mig over Livets Ting, og tage Deel i Alt, hvad 
der interesserer Mskt, men føler derfor ikke mindre for de kjære Af
døde. Saa ofte holder jeg min Aften-Bøn med mine Arme sænkede 
ned paa Hs Skatol. Ved at forestille mig, hvor ofte han der har siddet 
og sukket, mindes jeg ham saa tydeligt, jeg drages derfra op til Himlen, 
og Hjertet fyldes med Vemod, men ogsaa med Glæde. Dømmer Folk
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mig efter hvad de see paa mit Ansigt, da maae de ogsaa troe, at Alt 
er glemt, at jeg ikke mere mindes en Søn, der var mig saa dyrebar.

Fredag Eftermidd. Har været i Kirke og viet Peder Kok til Rasm. 
Rysses Datter; jeg fandt for mig en stor Forsamling og som sædvanlig 
Orden og Stilhed paa det nær, at Gæssene har faaet Gang paa Kirke- 
gaarden. Om et Par Timer skal jeg til Rryllupshuset og transpirere, 
O, at man dog maatte kunne drage Aande ...

Lev vel min gode Otto.

9de M[arts] [1841].
Idag fik jeg Brev fra Bar. R[osenørn-Lehn], han skriver: „Det glæder 

mig meget, hvad De mælder mig om Deres Søns Affairer, da jeg nu 
anseer hans Plan for fuldkommen baseret ved det af T. tilbudte Ar
beide“ ...

17’— M[arts]. Dette Brev fandt jeg nu; det havde giemt sig mellem 
nogle andre Papirer. Det skulde været bort i Søndags, men da kom 
Alt saa hovedkulds paa mig, at jeg ikke erindrede, at det var paabe
gyndt. Der er da heller ikke tabt meget ved dets Udeblivelse, kan jeg 
troe ...

Nu sidde Mesteren og svede, tænker jeg, over Opgaven, som skal 
gives. Jeg agter at spørge Mad. Gram,') om Du kan logere der, naar 
Du gjør Mesterstykke. Naturligvis ikke anderledes, end at Du kan lade 
være at tage derimod, om Du ei vil entrere. ...

20de. Nu kom dit Brev, jeg gratulerer med, at Du blev færdig; gid 
Fliden maatte blive kronet ...

Lev vel min gode Dreng! 
og sank Kræfter efter den svære Tur paa Academiet!

hengivnest 
og 

kjærligst 
GI.

[Juli 1841].
Onsdagen □ : Dagen før din Afrejse fra Khvn.

Vi ville altsaa nu begynde at male lidt op til vor udenlandske Søn; 
vi ville begynde itide og skrive lidt hver Dag, for ikke at overvældes 
paa det sidste. Jeg holder ikke af at have forfærdeligt travlt, og for
færdeligt travlt faaer man netop ved Opsættelse ...

Det falder mig ind: Skulde det behage en Katholik at spørge Dig: 
„Hvad Tro har egentlig I Protestanter?“ Da kunde der svares: Vi har

9 Maaske „Otto Taars“s senere Svigermoder Christiane Gram (f. 1794).
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den samme Tro, som I Katholiker havde i de første 3 à 400 Aar efter 
Xtus; thi da var Paven kun simpel romersk Biskop. Vi troe paa Xtus, 
og lade hans Evangelium, som et Guds Ord være den øverste Regel for 
vor Tro. Den Magt at bestemme vor Tro, indrømmer vi ikke noget ene
ste Mske. Altsaa heller ingen Pave, thi han maa kunde feile, som alle 
andre Msker ...

Dersom en Katolik vilde sige: 1 vor Kirke er der mere Eenhed i Troe, 
end hos Protest., saa svares: det kan synes at være sandt nok, men man 
kan giærnc have forskiællige Anskuelser i mindre vigtige Ting, naar 
man kun er enig i Hovedsagen. Forskiællige Anskuelser vækker og ved
ligeholder det aandelige Liv som ellers let kan stagnere, gaae istaae.

løvrigt er det tilraadeligt at indlade sig med Varsomhed paa disse 
Gjenstande, da det er kun faa Mskr. givet at tale derom med Rolighed. 
Og det er aldrig værd at komme i Affekt eller bringes i Affekt, naar 
samme kan undgaaes.

Torsdag. Idag har været mig en haard Dag; thi jeg besluttede imor- 
ges kun at ryge 5 Piber om Dagen; det har jeg holdt; nu er Kl. 6V2, 
4 Piber er expederede, Aftenpiben har jeg tilgode. Du kender det fran
ske Ordsprog: C’est le premier pas, qui coûte. Det har jeg erfaret idag, 
om jeg ikke vidste det før; imorgen bliver Kampen mindre og derefter 
endnu mindre. Jeg giorde for meget af den Fornøielse. Tobaken smagte 
bitter, og Smag og Lugt forgaaer, fordi Nerverne uafladelig blive pir
rede ...

Fredag. Min sidste Bøn i Aftes var denne: Gud! beskyt min kjære 
Otto! bevar ham til Legeme og Sjæl!

Nu er du da i Kiel, antage vi, efter en ikke aldeles uheldig Overfart, 
og Du er nu i Begreb med at see Dig om med store Øine og at biydes 
med det tydske Sprog. Vi har det ved det gamle, ere i Vløse og blive i 
Vløse, saalænge vi dertil faae Tilladelse ...

Løverdag. Du vandrer i dette Øieblik omkring paa Kiels Gader, og 
snart vil Reiserne gaae videre. Ja! Vor Herre ledsage Dig! Nu maae 
jeg hen at lægge sidste Haand paa mit Arbejde til imorgen. Vi gaae 
hver i sin Retning, dog har vi begge een Retning tilfælles, denne nemlig, 
at begge vende vi os til Gud. Far vel! Lev vel! Kl. S1/?- Jeg tager atter 
Brevet frem nu; da jeg har gjort mig færdig til imorgen, blot for at 
sige Dig, at det lille Vers, hvormed jeg slutter min Catéchisation, fandt 
jeg hos Münster, det lyder saaledes: „Min Villie skal være indsluttet 
i Din, og roligt mit Hjerte i Lyst og i Smerte, thi det er mig nok, at Du 
altid er min“.

11 Juli. Jeg seer idag af Aviserne, at Arkitekt GI. er gaaet med Chri
stian den 8dc. ... Du har idag et smukt Veir til Excursion paa Herre-
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gaardene, dersom det ellers, hvad jeg ikke troer, vil blive staaende til 
Aften ...

Aften. ... Lidt har jeg læst, skreven lidt, spillet lidt paa Violinen, som 
nu kun har 3 Strenge. Det begynder at mørkne, saa maae jeg ind til 
Moér, og see, om hun endnu læser Øhlensleger. Gud veed, hvor Du 
nu er; paa den første eller anden Herregaard. Vi byde dig atter: god 
Nat!

12 Juli. Jeg griber mig ofte selv i en sørgmodig Stemning, jeg føler det 
bør ikke være saaledes, jeg læste derfor imorges Münsters Prædiken med 
Forsæt over Sørgmodighed; og deri siger han: hvad kalde vi det vel; 
naar Nogen ingen Glæde føler ved det Gode, der gives ham, hvad kalde 
vi det uden Uskjønsomhed? Hvad kalde vi det, naar Nogen ingen Mod
gang kan bære, uden Feighed? Mskt fik Herredømmet paa Jorden, fordi 
han skulde overvinde Verden, ikke Verden ham. Vi opfordre Enhver, 
som er i denne Tilstand ret at tænke sig om og spørge sig, hvad det er, 
hvorover han sørger eller hvorfor han frygter. Uden Tvivl vil han da 
ofte finde, at den nærmeste Aarsag til hans Kummer er noget Ubetyde
ligt, som han burde foragte, hvorom han maa tilstaae, at saa meget 
skulde dog ethvert Mske kunne bære; finde det uskjønsomt, naar han 
blandt meget godt opsøger et lidet Onde og lader dette forbittre sig 
hiint. Ligeledes vil han ogsaa finde, hvor ubillig hans Frygt er, Han vil 
erindre sig de forbigangne Tider, hvorofte han har frygtet og for intet, 
thi Gud vendte Alt til det Gode; han vil erindre sig, hvor ofte det Onde, 
han forud frygtede, da det kom nærmere, antog en mildere Skikkelse 
og ikke medførte den Smerte, han havde ventet, og naar han da ser 
ud i Fremtiden, vil han forestille sig det samme, at mangt et muligt 
Onde, hvorfor han grue, ikke vil træffe ham, at det som træffer, vil 
kunne taales; han vil indsee, at Livets Gjenvordigheder kun have den 
Magt over os, som vi indrømme dem, at derfor ere de saa bittre, fordi 
de finde os frygtagtige og feige. Sandelig, hvor det Hjerte er, som troer 
Gud, der kunne de jordiske Sorger intet blivende Sted finde; thi deres 
egentlige Indhold er dog Misfornøielse med Guds Regjering; derimod er 
Troens rette Kj endemærke dette, at den overlader alting i Guds Haand“. 
------- |: Jeg maa give ethvert af disse Ord Magt, jeg skal ogsaa stræbe 
at komme dem ihu :/ ...

Emilie1) kommer og fortæller, at endelig er Polyteknikeren, den 
gamle Johan bleven forlovet med en Frøken Myre?) som skal være 
Gouvernante der i Byen [Sorø], til Alles store Glæde. Det er alt, hvad 
jeg veed om den Ting, maaske bringer Posten nærmere Efterretning. 
Gid vi ogsaa kunde blive ret sjæleglade ved Dit Valg, naar din Forlo-

1) Se Indledningen f 1.
2) Se Indledningen d 1.
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velsestime engang slaaer. Jeg længes efter dig k. O. og ønsker, at vi 
havde Brev fra dig, men der skal længe ventes endnu.

15de. Posten bragte Brev fra Sophie. Hun fortæller, at Wöld. com- 
manderede dem Alle op i Taarnet for at see Chr. 8 fare majestætisk 
forbi. Den vigtigste Nyhed er Nicolai Bl.1) Attestats. Han var angst, 
Faderen angst, Line angst, derfor var Glæden desto større, da Resulta- 
tet kom, som var et godt Haud. Moderen græd af Glæde en heel Time. 
Ja! det vilde jeg have forsvoret; Lykken var vist ogsaa her bedre end 
Forstanden ... Jette K.[ierke\gaard'1) skal være lige saa svagelig som 
Jette GL, hun ligger hele Dage af Hovedpine. Hvad skal der blive af, 
dog maaske pipper hun paa unge Koners Maneer.

17de ... I morges var jeg inde ved Toxva^rd Skov Kl. 4. Kunde Du paa 
Din Udenlands Rejse lære at blive Morgenmand, det vilde jeg have saa 
kjært, som om En gav mig 4 ß og endda lidt til. Morgenstund har Guld 
i Mund og disponerer Humeuret og Kroppen charmant for hele Dagen. 
See ad min gode Dreng! det er ikke et ringe Ønske, og din Faérs, den 
gamle Fars Ønske vil Du jo dog gjerne honorere, al den Stund disse 
ere ikke ubillige eller urimelige. Reglen er denne eller deri bestaaer 
egentlig Hemmeligheden og Kunsten, at man springer ud af Sengen i 
samme Stund, som man vaagner, og endelig ikke tænker som saa: Kun 
endnu nogle Minutters Blund! thi da er man caput. ...

Søndag Morgen før Kirketid. Jeg slutter nu mit Brev med det Ønske, 
at det maa treffe Dig sund og frisk og munter. Du maa nu endelig lade 
mig vide, hvorhen jeg skal addressere No. 2 af mine Breve. Idag 4 Uger 
sender jeg et afsted igjen d|eo] v [olente] /) Det bliver vel for sildig at 
lade det gaae til Berlin. Jeg troer, jeg vil sende det idag 3 Uger til 
Dresden. Derfra kan Du saa lade os vide, hvor Veien gaaer. Glem alt
saa ikke at forespørge paa Posthuset i Dresden. Far vel! Far vel! Din 
hengivne Faér.

Jeg længes meget efter et Brev, vi har kun faaet et fra Kiøbenhavn, 
og det var kort; jeg har allerede for fiorten Dage siden begynt at læn
ges efter Dig. Hvad siger Du om Johan, nu har de kun lille tilbage, 
saa ere Oncle Hans ligesaavidt som Oncle Paul, Jette er da det samme 
Skræl endnu, hun ligger af Hovedpine ... Paa Onsdag venter vi Oncle 
Tønnes, de bliver her nok i fiorten Dage ... Lev nu vel min kiæ're Søn og 
gid vi maae samles med Glæde det ønske Din

gamle Moer.
... No. 2.
24 [Juli]. I Aftes kom Onkel Tønnes Kl. 8y2 ••• Onkel bragte med sig

O Se Note 5) S. 62.
2) Se Indledningen b 1.
3) Om Gud vil.
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Brev fra Rendsborg, hvoraf vi erfare, at Du var bleven vel imodtagen, 
og at Du befandt Dig hidtil i Medgang. Gid det saaledes maa vedblive ! 
I Aften eller senest imorgen maae vi have Brev directe fra den Rei
sende ...

28de ... Dit Brev No. 1 kom i Aftes til vor store Glæde, det blev læst 
af mig i Havestuen i Sophaen med Tønne ved den ene Side, Moder ved 
den anden, Mine og Emilie ligeoverfor, Alle lutter Øre. Dit Brev var 
ingenlunde tørt, vi fandt det Alle meget interessant; vi fulgte Dig Skridt 
for Skridt, fornøiede os over, at Du allevegne var bleven saa vel imod
tagen, at Du havde seet saa meget og deriblandt meget, der maatte 
kunne være Dig til Nytte. Denne Periode af Dit Liv er den interessan
teste, Du oplever, den vil skaffe Dig mange Erindringer at tygge paa 
dit hele Liv. Alt er jo til Datum gaaet superb, og Skrækken og Frygten 
for det udenlandske fremmede Væsen er overvunden; Sproget er bleven 
Dig coulant og det ene Bekjendtskab baner Vei til det andet fra Sted 
til Sted. Vist nok bør Du nøie overveie, hvorvidt Pungen og Tiden til
lader Dig at lægge Veien om af Wien. Jeg gad vide hvor meget din 
Kasse er bleven lettere inden Du kom til Dresden, hvor jeg haaber, at 
dette Brev skal fange Dig og hvorfra jeg igjen haaber, at Du skriver. 
Mit Brev No. 3, om jeg lever, som haabes, er det vel bedst at adressere 
til München ... I Hamborg og Altona vil Du vist finde adskilligt seevær- 
digt ...

30 [Juli]. I Nyek. med Tønne, ikke Tønde og Heinrich. Paa Veien 
mødte vi Prindsen, som agtede sig til VI. [d: Veggerløse] med en Melon, 
ham tog vi op og giorde et Sving om til hans Borg ...

1ste Aug. besøgte unge Tesd. og fandt der Broderen med Kone nys 
arriveret fra Hburg tillige med din Billet, som jeg ilede at bringe vor 
Moér. Hidtil er det jo gaaet meget brav; jeg vidste forud, at Du i Peters 
vilde finde en prægtig Karl. Det er mig kjært, at Du gik bus paa Pro
fessoren; der er ikke andet for, naar man reiser. Noget maa voves, naar 
noget skal vindes ... Den nysankomne Tesd. sagde, at Du havde spurgt 
ham om Wien, og sagde tillige, at hans Hoved dengang var saa fuldt, 
at han ei k[un]de give noget overlagt Svar. Nu beder han mig sige Dig, 
at han har talt med flere, som har været i W., men alle ere de enige 
i, at der for Dig intet er at hente. Vi ville altsaa slaae en Streg over 
Wien for ikke at adsprede Kræfterne og for at kunne dvæle desto læn
gere paa de vigtigere Steder ...

6te Sp.[ang] har været i Taarnbye') et Par Dage og under sit Op
hold der skreven sit Farvel til H[enrik] o: hans Ligtale, som er sendt 
mig af Sfophie], den er god, jeg kan se, at han har kjendt H. til Bunds.

7de ... Nu vil jeg slutte og love Dig Brev om en Maaned circa, addres-
1) Sammenlign Indledningen a 1.
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seret til München, da jeg antager, Du kjører uden om Wien ... Lev vel 
kjære, gode Søn! Altid din hengivne F.

[En Efterskrift fra Moderen lyder:]
Her har Du mig igjen min kiær Otto for at sige Dig, at jeg er frisk 

og har det ret godt, Ondes er da reist, det var ret nogle velopdragne 
Børn og jeg var meget fornøyet med den hele Familie ...

15 Aug. Kjære Fætter! Her sidder jeg med Pen i Haand i Vægger- 
løse Præstegaard i Havestuen ved samme Bord som din Moder, medens 
din Fader sover til Middag. Det er Søndag; Adelheid og jeg gik herud 
igaaraftes for at besøge Onkel og Tante og gaae i Kirke idag. Jeg har 
gjort Beisen herover i Kompagnie med Peter og Harald Boisen') 
over Jylland og Fyen, Langeland og Laaland. Otto Lieutenant var jeg 
samlet med i en Uge, de 3 Dage i Horsens, da jeg kom fra Himmel
bjerget?) de 3 Dage paa Palsgaard hos Kammerjunker Reedtz''’) og i 
Veile. Otto lever vel, men længes noget efter sine Venner, især efter 
sin Augusta; han venter at blive i Jylland i 2 eller 3 Aar, og det skal 
holde haardt nok for ham at faae nogle faae Uger fri til Julen. Nicolai 
traf jeg i Odense — Amalie var ret rask; hendes Brøndkuur havde 
hjulpet hende godt, dog havde hun skrantet lidt kort før vi kom ... 
Hele Familien baade i Kjøbenhavn, i Sorøe og her lever vel — saavidt 
vi veed. Farvel kjære Otto! Min Adelheid hilser Dig! ...

Din hengivne Fætter
Egede.

... 16 Aug. ... Spangs har været i Taarnbye en 14 Dage. Wøldike 
beder dig hilset. Sophie er meget glad ved Spangs, da ingen kj endte 
H. saa godt som de, og ingen interesserede sig saa meget for ham. 
Sp[ang]s Smaapiger har bundet Krandse til Korset og talede meget iv
rigt om, om han kunde see og høre dem, hvorfor vilde vor Herre dog 
tage ham op til sig? Jo! fordi han skulde have det bedre. Men, han 
havde det jo godt, vi holdt jo Alle saa meget af ham. Synes Du ikke, 
han var rar Sophie? o. s. v. ...

18. Aug. ... Apropos! Har Du allerede lagt Mærke til ved at bivaane 
Gudstjenesten i catholske Lande, at d. catholske Kirke har en bestemt

T) Peter 0. Boisen (1815—62), Asylbestyrer, og Præsten Harald B. (1817—94). 
Sønner af Biskop B. (Se Note 5) S. 46).

2) Om Himmelbjergmødet 1841 sammenlign Aakjær: Blichers Livs Tragedie, 
Bd. 2 S. 292 flg.

3) Otto Reedtz (1802—87) til Palsgaard, gift m. Biskop Boisens Datter Helga 
(1812—40). (Smig. Note 5) S. 46).
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Retning mod det Sandselige. Det Aandelige er i d. Gudstjeneste forenet 
med det Sandselige med bestemt Overvægt paa d. sidstnævnte Side, 
imedens den protestantiske v. [vel — Latin: eller] evangeliske hævder 
det saa miskjendte Guds Ord og sammes Forkyndelse den væsentlige 
Plads i Gudstjenesten. I de nyere Tider er man gaaet for vidt i sin 
Fordom mod Alt sandseligt og Udvortes i Cultusen v. den offentlige 
Guddyrkelse alene af den Grund, at man havde det i den catholske 
Kirke ...

26.de Du har været i Preussen og er nu formodentlig i Bajeren. Du 
maa da vide noget om disse Landes Kongehuse ... (en indgaaende Be
retning følger nu om dette Emne) ... Onkel Marcus’s Carl skal være 
Militair, da det ikke vil gaae med Studeringerne ...

28 Aug. ... Blücher Altona1) har slaaet Blikkenslager Irgens2) paa 
Øret, fordi denne ikke vilde slaae af paa den Regning, han kom med 
efter Indtoget. Blikkenslageren syntes, at han var lige saa god og slog 
igjen. Kongen raadte Bl Alt, at rejse, siden han dog ikke kan ud
fordre en saa simpel Mand, men nu er vor fornemme Herre kommen 
hjem N.B. med Ørefigenen siddende paa sig. Det var en fatal Sag, en 
anden Gang tænker jeg, at Bl. tadler paa Knapperne først, førend han 
giver sig til at hundse en ærlig Mand, han være sig af hvilkensomhelst 
Stand.

2. Sept. Posten bragte dennegang slet intet. Længselen stiger, vi mener 
det kommer paa Løverdag, jeg mener Brevet fra Otto. ... Hvor og til 
hvad Stad sender jeg No. 4? ... Jeg havde tænkt paa Frankfurt ...

Og saa min kjære Otto vil jeg slutte min lange Epistel med Sp[ang]s 
sidste Ord ved Henr. Grav.

„Beskjærm i Naade den sidste, der endnu er levnet dem, at han maa 
vorde deres Alders Støtte, som han nu er deres Livs eneste Haab og 
sidste Glæde“! Ja! vor Herre beskjærme Dig til Legeme og Sjæl! Far
vel! Farvel! Alle Venner bringe Dig ved mig deres Hilsen. Din Faer.

... Moér er vel — hun raaber og raaber atter: Hils min Otto!
Din Faer.

3. Sept, begynder jeg paa No. 4. — No. 3 afgik igaar til München, 
gid det maa træffe Dig og træffe Dig ved god Sundhed. Det er Morgen
stund Kl. 8, deiligt Veir; Timen fra 6 til 7 anvendte jeg til at spadsere 
til Hassel Bro, en Deel af Timen derefter til at læse en af H’s Præ-

Greve Chr. Daniel Blücher-Altona (1764—1845), Overpræsident i Altona. 
I høj Yndest hos Kongen.

2) Johannes Irgens (1783—1863), Blikkenslager. Særlig kendt for sit Haand- 
værksarbejde paa Christiansborg Slot.

26.de
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dikener om Bønnen. Tilforn var jeg H’s Lærer, nu paa mine gamle 
Dage belærer han mig, ja mere end belærer, han opløfter mit Hjerte 
til Himmelen og styrker det. Gud glæde hans Sjæl der, hvor han er! 
og, maa jeg engang komme dér, hvor han er, og hvor vor salige Sophie 
er; da vil jeg være vel fornøiet ...

5te Sept. Dit Brev kom i Aftes til vor store Glæde, da det mældte os, 
at vor Søn lever in floribus og seer sig styrtende om. Jeg maa rigtig 
nok tilstaac, at Du er værd at sende udenlands, thi Du sparer Dig ikke. 
Men maa det ikke løbe sur i dit Hoved? Hvorledes bevarer Du det klare 
Overblik? tegner Du dygtig op hver Aften i din Vandrebog, at Du kan 
faae noget ordentligt derudaf? ... Potsdam gav Dig et rügt Udbytte, Du 
skuede Kongen og T[h]iers, det var ikke ilde. Med Dresden troede jeg 
nok, at Du vilde blive fortrinlig tilfreds; ypperligt, at Du kom op til 
det Sachs. Schweitz og til Leipzig ... I Prag antager jeg, at Du ei saa 
meget snart er bleven færdig, jeg mener, at det maa være en By af 
særdeles Interesse.

9de ... Skulde Du i Mfûnchen] blive plaget m. Lopper, da finder jeg 
i Rhabecks Erindringer følgende Recept imod dem: „Man tager, sagde 
han, en Loppe, og vrister Munden op derpaa, og, naar den da tilgavns 
er oppe, man Frøet |: Loppefrøet :| deri komme maa, saa døer den 
strax. Men kjære Mand! den anden hørtes at indvende, man vel let 
kan knække hende. Det kan man ogsaa svarte han“ ...

12de ... Garden anlægger nu Proces mod Fædrelandet, fordi det kal
der det et lidet berømt Korps. Det har af Kongen faaet fri Proces, v. 
[vel — Latin: eller] Beneficium processus gratuiti, som det kaldes ...

22de ... Jeg vil nu slutte mit Brev for at være vis paa at træffe dig 
i M. ...

Lev vel min elskede Søn.

No. 5.
... 27de [Sept] Dit Brev fra Wien indløb i Aftes ...

7 Oct ... Gamle') søger Nidløsc, men 2de tiaars Kandidater, søge det 
samme. Kaldet er lille og har derfor Lettelse i Skatter. — Apothekeren 
skriver, at han ønsker at kunne præsentere Dig sit Laboratorium, som 
nu er færdigt og i Brug, det skal være det første i Europa. Hans Kone 
og Datter er i Khvn ...

20. Oct. Dit Brev fra M. modtog vi igaar, jeg afhentede det selv i Nyk. 
Tak, fordi Du erindrer min Fødselsdag! Jeg har ikke noget imod, at

!) Se Indledningen b 2.
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den kommer igjen under nuværende Omstændigheder med den Hel
breds Tilstand, som jeg nyder.

26. Fra Onkel Marcus har jeg havt Brev, han beder Dig erindre dit 
Løfte at komme igjen. Det giør Du giærne, det mælder jeg ham idag. 
Iste Januar vil Forandringen foregaae med Militairet, derom har man 
nu saa temmelig Vished. Kongen skal have yttret dette i Odense. Muligt, 
at Onkel M [arcus] da vil komme til Khvn, hvilket han ønsker for 
CarVs Skyld, som ei har Lyst at studere, men Officererne maae jo ogsaa 
studere ... Nu faaer Du vel kun eet Brev til fra Hjemmet ... Lev vel 
min gode Otto! kom hjem sund paa Legeme og Sjæl og beriget med 
mang[e] Kdskaber! Din

hengivne Faér.

No. 6.

den 23de Nov. Jeg havde fuldskreven et quart Ark i Dagbogsform, 
som sædvanlig, men da jeg ved Gjennemlæsningen fandt det noget tri
vielt, tager jeg et reent Blad, hvorved Du blot faar noget mindre til 
Fylding i qvantitet ... Dit Brev fra Nürnberg kom rigtigt, ligesom jeg 
haaber, at Du har faaet mit No. 5 i Frankfurt, der ledsages af 3de An
befalingsbreve til Mecklenburg Schwerin, hvorhen jeg meentc, Du be
stemt burde reise, da Du især paa en Maade havde dertil forpligtet 
dig. I H[am]b[urg] er Du da nu haaber jeg ...

Jeg var bange for, at det lille fattige Danmark skulde synke i dine 
Øjne nu, Du har seet saa meget smukt og herligt; derfor glæder det 
mig at høre din Dom om dit Fødeland, som det bedste. Ja! sandelig! 
her er ikke saa ilde at være, i hvormeget end Skrighalsene skrige ... 
Nidløse fik Raske1) og ikke Henric ...

Nu faae Du neppe oftere Brev førend din Hjemkomst. Lad os imid
lertid endnu et Par Gange høre fra dig, hvor og hvordan Du har det. —

[Moderen slutter Brevet:]
Nu min kiære Otto! glider Tiiden og jeg haaber, vi skal snart sees 

igien ... Familien lever vel, saa vidt jeg veed, og den bliver nok for
størret hos Jette ... Paa Søndag har vi kun tre Uger til Din Geburtsdag, 
jeg er bange, Du kommer ikke til den Tiid, men naar Du bare maae 
have nogenlunde godt Veir, og Frosten ikke skal komme for tilig. Lev 
nu vel min eneste.

Hans Çhr. Rask (1805—75), Præst.
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GLAHN-SAMFUNDETS 7. SLÆGTSMØDE
HELLERUP KLUB, ONSDAG D. 21. OKTOBER 1953

Dog sammen binder 
os stærke Baand, 
dels fælles Minder, 
dels Slægtens Aand.

(Torben Glahn).

Ligesom ved Glahn-Samfundets 1. Slægtsmøde i 1927 havde man som 
Samlingssted for Slægten valgt et Selskabslokale, denne Gang Hellerup 
Klub. Her samledes Slægtens festklædte Medlemmer — i et Antal af 58 
fordelt over 3 Generationer — Onsdag d. 21. Oktober 1953 Kl. 18,30 
efter Indbydelse af Glahn-Samfundets Festudvalg, bestaaende af Sam
fundets Formand, Arkitekt Gunnar Glahn, Tandlæge Bodil Glahn, Over
assistent Henrik Glahn og Civilingeniør Poul Egede Glahn.

Straks efter Ankomsten fik Deltagerne udleveret et med Slægtens 
Vaaben piydet Navnekort til Paasætning som Kendetegn, og samtidig 
blev udleveret en Stamtavle, der viste Slægtsforholdet mellem samtlige 
Deltagere i Festen, samt en Bordplan med alle Deltagernes Navne og 
Slægtsnummer. Alt dette gjorde, at man let kunde orientere sig om, 
hvem der var hvem, og hvor de hørte hjemme paa Slægtstræet. Efter 
at hele Selskabet var blevet fotograferet (Billedet bringes paa næste 
Side), begav man sig ind til det med Efteraarets brogede Blomster 
af Astrid Glahn smukt pyntede lange Festbord. Her bød Arkitekt Gun
nar Glahn Velkommen og foreslog Direktør, Civilingeniør Hans Egede 
Glahn som Toastmaster, hvilket modtoges med Bifald. Direktør Hans 
Egede Glahn takkede for Hvervet og bad dem, der ønskede Ordet, hen
vende sig til ham.

Første Taler var Tandlæge Holger Glahn, der talte for Slægten. Han 
sagde bl. a., at Slægtsfølelse ikke burde føre til Slægtsstolthed, men 
gennem Glæde og Taknemmelighed til Ydmyghed overfor Slægtsarven 
og omtalte, at det, der prægede de gamle Glahn’er, var Retsind, Pligt
følelse og Fromhed. Efter denne Tale sang man en af Overbibliotekar 
Torben Glahn skrevet Sang „Stamtræet“ („Den Spillemand snapped 
Fiolen fra Væg, — han vilde fra Bloksbjerg bort“).

Saa motiverede Civilingeniør Poul Egede Glahn — Aftenens eneste 
Taler fra 8. Generation — et Leve for Slægtens 2 ældste, der begge 
var til Stede ved Festen, nemlig den 90aarige Vilhelmine Glahn og den 
89a a rige Emmy Glahn. Arkitekt Gunnar Glahn redegjorde for de For
andringer, der havde fundet Sted i Festudvalgets Sammensætning, og 
fortalte lidt om Forarbejdet til Slægtsmødet og rettede her en særlig



'rr cr.

GLAHN-SAMFUNDETS 7. SLÆGTSMØDE
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627 Emmy Glahn
822 Vilhel nine Glahn

1623 Otto V. Egede Budtz
3325 Inger Jønsson
4342 Peter Grif
4342 Astrid Grif
4343 Astrid Glahn Clausen
4435 Hugo Glahn Ovesen 
4452 Cathrine Kerr Glahn 
4461 Hans Egede Glahn 
4461 Irmelin Glahn

5574 Thyra Stibolt
5575 Willie Stibolt 
6221 Axel Glahn
6221 Edith Glahn
6222 Holger Glahn 
6251 Thora Lytthans 
6272 Harriet Glahn 
6282 Gunnar Glahn
6282 Astrid Glahn
6284 Valborg Glahn 
8222 Poul Egede Glahn 
8222 Else Glahn

8223 Eva Glahn
8231 Hans Egede Glahn
8231 Bodil Glahn
8261 Henrik Glahn
8261 Karen Margr. Glahn
8263 Kjeld Glahn
8263 Alice Glahn
8264 Mogens Glahn
8264 Krestence Glahn

16621 Ole Egede Budtz 
43421 Ellen Grif

43422 Kamma Grif
44611 Poul Egede Glahn
44612 Benedicte Glahn
44613 Adam Glahn
44614 Henilk Glahn 
52221 Inger Sabroe
62731 Inger Termansen
62732 Aage Arendrup 
62732 Gudrun Arendrup 
62821 Henning Glahn
62821 Agnete Glahn
62822 Jørgen Glahn

62822 Tove Glahn
62841 Birgitte Glahn
62842 Inger Glahn
82212 Brita Bjørling
82222 Hans Egede Glahn
82223 Inger Glahn
82311 Gertrud Buch
82311 Helge Buch
82312 Vibeke Glahn
82611 Bente Lichtenberg
82611 Steen Lichtenberg
82612 Jesper Glahn
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Tak til Direktør Hans Egede Glahn, der — skønt ikke Medlem af Fest
udvalget — havde ydet meget væsentlig og værdifuld Hjælp. Man sang 
derefter Arkitekt Gunnar Glahn’s Sang: „Forsamlet er idag til fest — 
en liden flok udaf de Glahn’er“, der opfordrede til at lære Slægten 
og dens enkelte Medlemmer tilbunds at kende „så Glahn er ikke blot 
et navn, — men eet, hvor sammenhold vi ære“. Arkitekt Axel Glahn 
talte for Slægtens unge, og Talen mundede ud i et Leve for de nygifte, 
Civilingeniør Steen Lichtenberg og Hustru Bente, f. Glahn. Man sang 
derefter en anden af Overbibliotekar Torben Glahn skrevet Sang 
„Slægten“ („Hvad fører sammen til Fest i Dag — den store Skare af 
Mænd og Kvinder?“). Heri tænker Forf. sig vor Stamfader sige til os: 
„Se Slægtens Navn — stiller Jer det Krav, — at gøre Gavn — og at være 
brav!“

Landinspektør Otto V. Egede Budtz udtalte paa Kvindeliniernes 
Vegne sin Glæde over, at de i Dag var placeret paa deres rette Plads 
paa den oplysende Tavle over Deltagerne, i Stedet for — som ved 25 
Aars Jubilæet — at være opført sidst i Rækken, og sluttede med at 
takke Festudvalget, fordi det havde arrangeret denne smukke og for
nøjelige Fest. Saa sang man Astrid Glahn’s Sang „Konebådens Hyl-est“. 
(„Tænk! Gift med en Glahn! — Hvad i Verden forlanger af Livet vi 
mere?“). Sangens straalende Humor vakte stor Begejstring. I Tilslut
ning til Sangen udbragte Forfatterinden en Skaal for de „ægte“ 
Glahn’er. Direktør Hans Egede Glahn fremhævede, at vi ved denne Fest 
særlig savnede Overbibliotekar Torben Glahn, der laa syg i Flensborg, 
og derefter bragte hans Hustru, Valborg Glahn, en Hilsen fra Torben 
og en varm Tak fra ham og hende selv for den Støtte, de havde faaet 
fra Slægten i Hjælpearbejdet for nødlidende Danske i Flensborg, og 
hun rettede denne Tak særlig til Tandlæge Holger Glahn. Landinspek
tør Otto V. Egede Budtz fik almindelig Tilslutning til et Forslag om, at 
vi alle skulde sige Du til hinanden, i alt Fald for denne Aften. Arki
tekt Axel Glahn nævnede, at der var endnu et nygift Par, vi burde 
hylde, nemlig cand, oecon. Erik Hansen og Hustru, Ulla, f. Glahn, der 
for Tiden var i Ægypten, og udbragte derefter et Leve for dem.

Aftenens eneste versificerede Tale holdtes af Hospitalsinspektør Hugo 
Glahn Ovesen. Talen høstede meget Bifald, og efter Ønske fra flere af 
Mødets Deltagere bringes her et fyldigt Uddrag af den:

Jeg vil gerne forlyste Dem lidt med en tale, 
hvori jeg vil prøve med ord at male 
Glahn’erslægten til punkt og prikke —

Bestanddelene i den Glahn’skc Slægt 
er 50 % race og 50 % hygge —
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for hyggelige, det var nu de gamle, 
og i race kun få kan op mod dem hamle. 
Husker De ånden i hjemmenes rum? — 
de samler sig nu i en prægtig sum 
af skønne syner og gode minder, 
som forhåbentlig aldrig, aldrig forsvinder. 
Sansen for hygge os ligger i blodet, 
og siden hen, hvis vi tabte modet, 
rekonstruered’ vi „dufte“ og lyde, 
hvis hygge og hjemlighed måtte os fryde. 
Vi så de gamle om bord og arne 
og fornam denne ganske særegne charme, 
som udgik fra de forskellige hjem, 
der evned’ at elske det gode frem.

Men tænk Dem nu om, når slægtens ahner
i projektørlyset frem vi maner: 
Henrik — vor stamfaders ædle navn — 
bæres af mange til glæde og gavn, — 
professor og præst og gift med en Egede — 
ak! derved de mange forviklinger ske’ede. 
Henrik — en apoteker i Sorø by — 
den by med det store Glahn’ske ry —
9 familier dér fandtes engang 
af Slægten Glahn — en liste så lang. 
Henrik — præsten i Sorø, De kender, 
og i tankerne mangen en tak vi sender 
til hjemmet i Priorgade dernede, 
og dejlige minder vi frem vil lede, 
og i Nykøbing Falster en arkitekt 
og en generalmajor, hvis ord havde vægt, 
og Kongstedpræsten og så til sidst 
de 3 eller 4 her og hist;
og navnet Adam en del jo bærer,
en konsistorialråd (hvem ved mon, hvad det er), 
men også en overlærer der var 
og en enkelt her, der navnet har, 
og så er der Otto — en tømrermester, 
men først og fremmest familiens nestor, 
oberst i Sorø Otto von Glahn — 
så har vi det fornemme Glahn’ske plan. 
Hans Egede Glahn — hvem er så det?
Ja, det er der mange, der tror, at de ved: 
en apoteker i Sorø og en domorganist, 
ja, det er rigtigt, og det er vist, 
og på Odinsvej var der fabrikinspektøren 
og her standardiserings civilingeniørdirektøren;
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men ej tør for langt jeg vove mig ud 
om Hans Egcde-navnet at bringe bud;
jo, en stiftsprovst i Aalborg så gæv og god 
og flere andre med evner og mod, 
men spørger vi Henrik, som hist De kan se, 
så svares: min far i Duntzfelts Allé.

Så kommer turen til hele den flok, 
og det bli’r sandsynligvis henved en skok, 
der hedder Poul Egede Glahn med ære, 
garnisonskirkens præst, generalmajoren,

en mønstringsbestyrer, en Tjærebypræst.

Og kvinden udi den Glahn’ske slægt 
hun var i sandhed god og perfekt 
både som moder for hjemmenes poder , 
og som formidler ved små episoder, 
men fremfor alt som værtinde i hjemmet 
for slægtens unge — både kendt og fremmed; 
hvad Sorø og Storehedinge yded’ 
på dette punkt har mangfoldige frydet.

Men i dag vil vi ungdommen trykke i hånden 
og ønske, den rigtig maa opleve ånden 
i Glahn’erslægten og elske den frem 
i børnene rundt i de mange hjem.
Til denne ungdom jeg gerne vil sige: 
Vi er af en slægt med minder så rige, 
vi bør erindre — og ingen svigter — 
at adel her som altid forpligter.
Og tilsidst er der noget, jeg må ha’ sagt, 
efter at minderne nu er vakt: 
der mangler samling til fælles bedste 
i min generation og i den næste, 
når vore sammenkomster er endt, 
og takken til alle sider er sendt, 
så spiller tanken om slægtens færden 
for lille en rolle i vores verden, 
vi må vide lidt mere om enkeltpersoner 
og lytte til ungslægtens nye toner, 
lægge lidt mer’ interesse for dagen 
og i mellemakterne virke for sagen.
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Ved Desserten sang man Søstrene Doris Björling og Eva Glahn’s 
gemytlige og succesombruste Sang, „Den kære Familie“, fra Slægts
mødet i 1927, men genoptrykt ved denne Lejlighed. Direktør Hans 
Egede Glahn meddelte, at Sangen nu var bleven trykt i saa stort Oplag, 
at man havde Eksemplarer til senere Slægtsmøder, og udbragte et Leve 
for Vilhelmine Glahn, der havde accompagneret til Døtrenes Sang. Der
efter blev de indløbne Hilsener fra fraværende Slægtsmedlemmer læst 
op; der var Hilsener fra Overbibliotekar Torben Glahn, Flensborg, 
Wera Hisinger og „B“erne, Helsingfors, Gerda Lytthans Andersen, 
Kbhvn., Arkitekt Einar Glahn og Hustru, Aalborg, Forpagter Svend 
Egede Glahn og Hustru, Stengaarden, og Civilingeniør Kaj Egede Glahn 
og Hustru, Assens. Sluttelig udbragte Overassistent Henrik Glahn et 
Leve for Overbibliotekar Torben Glahn, og efter at Arkitekt Gunnar 
Glahn havde ønsket Velbekomme, gik man ind i de tilstødende Lokaler 
for at drikke Kaffe.

Ved Kaffen var der Generalforsamling under Ledelse af Kontorchef 
Hans Egede Glahn. Det vedtoges, at genvælge Bestyrelsen, at godkende 
det af Bestyrelsen — paa forventet efterfølgende Godkendelse paa 
Slægtsmøde — forhøjede Medlemskontingent, at gøre en Tilføjelse til 
Lovene angaaende Regnskabets Revision, samt at afholde det næste 
Slægtsmøde d. 19. Februar 1957, der er 40-Aars-Dagen for Glahn-Sam
fundets Stiftelse.

Da Kaffen var drukket, begyndte Dansen, der indledtes med, at den 
90aarige Alderspræsident spillede op til Lanciers. Ved 1 Tiden drak 
man The, og saa var Festen Slut.

Det Haab, som Festudvalget ved Udsendelse af Indbydelsen til Slægts
mødet havde udtrykt, nemlig at vi maatte faa „en fornøjelig Aften præ
get af Slægtens Traditioner og hjertelige Gemyt“, var tilfulde gaaet i 
Opfyldelse.

Vel mødt igen d. 19. Februar 1957!
Hans Egede Glahn.
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GLAHN-SAMFUNDETS SLÆGTSMØDELEGAT
Fra et Slægtsmedlem, der ikke ønsker sit Navn nævnt, har Glahn- 

Samfundet modtaget et kontant Beløb, stort 2.000 Kr. Giveren har ved 
Beløbets Fremsendelse udtalt, at det er hans Ønske, at Kapitalen be
vares urørt, og at de aarlige Renter anvendes til Støtte og Fremme af 
Slægtsmøder. Idet Glahn-Samfundets Bestyrelse herved bringer Give
ren en varm Tak for hans storstilede Gave, opretter Bestyrelsen herved 
følgende Fundats for Legatet:

§1.
Legatets Navn er „Glahn-Samfundets Slægtsmødelegat“.

§ 2.
Legatets Kapital bestaar af 2.000 Kr.1) — To Tusinde Kroner — og 

maa ingen Sinde formindskes.
Kapitalen skal stedse være anbragt efter Reglerne for Anbringelse af 

umyndiges Midler. Legatets Værdipapirer skal noteres som tilhørende 
Legatet og forsynes med Paategning om, at der ikke kan disponeres over 
disse uden ifølge enstemmig Beslutning og Underskrift af alle 3 Besty
relsesmedlemmer.

§3.
Legatets Formaal er at fremme Afholdelse af og yde Støtte til Slægts

møder indenfor Slægten Glahn, jfr. § 5 i Love for Glahn-Samfundet af 
21. Marts 1927.

§4.
Legatets Bestyrelse bestaar af den til enhver Tid værende Bestyrelse 

for Glahn-Samfundet, for Tiden Arkitekt Gunnar Glahn, Landinspektør 
Otto V. Egede Budtz og Kontorchef, cand. jur. Hans FLgede Glahn.

§5.
Bestyrelsen administrerer Legatets Formue og vil have at sørge for 

dens Anbringelse (§ 2) og Opbevaring.

§ 6.
Bestyrelsen udbetaler hvert Aar til Glahn-Samfundets Festudvalg 

Renterne af Legatet, og Festudvalget drager derefter Omsorg for, at 
Pengene anvendes til det i § 3 nævnte Formaal paa den efter Festudval
gets Skøn bedste Maade.

1) Der er nu indkøbt 4 % Østifternes Kreditforenings Obligationer til samlet 
Paalydende 2.500 Kr.
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§7.
Legatets aarlige Regnskab revideres af den samme Revisor, der revi

derer Glahn-Samfundets Regnskab.

§8.
Skulde Glahn-Samfundet ophøre at bestaa, tilfalder Kapitalen „Det 

Glahnske Familielegat“, kgl. stadfæstet gennem Justitsministeriet under 
9. December 1918, og samtlige de for Familielegatet fastsatte Bestem
melser finder herefter Anvendelse paa den her omhandlede Kapital.

Bestyrelsen for Glahn-Samfundet,

den 27. Oktober 1953.

Gunnar Glahn. Otto V. Egede Budtz. Hans Egede Glahn.

ÆNDRING I OG TILFØJELSE TIL 
GLAHN-SAMFUNDETS LOVE

Paa Slægtsmødet d. 21. Oktober 1953 vedtoges nedennævnte Ændring 
i og Tilføjelse til Glahn-Samfundets Love af 21. Marts 1927, jfr. Bind 
II, p. 44).

ad § 7. Paragraffen affattes saaledes:

Til Bestridelse af Samfundets løbende Udgifter samt til Dækning af 
Omkostningerne ved Medlemsbladets Udgivelse opkræves et Forenings
kontingent. Kontingentet er indtil videre 8 Kr. aarligt, dog at Ægtepar 
kun betaler 10 Kr. tilsammen og Personer under 25 Aar kun 4 Kr.

Som ny § 8 tilføjes:

Samfundets aarlige Regnskab revideres af en af Bestyrelsen valgt 
Revisor.

Bestyrelsen for Glahn-Samfundet

Gunnar Glahn, Otto V. Egede Budtz, Hans Egede Glahn,
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IN MEMORIAM

THYRA GLAHN, FØDT JOHANNSEN 
t 26. FEBRUAR 1952

Min svigermor, fru Thyra Glahn, enke efter kaptajn i Ø.K., møn
stringsbestyrer Poul Egede Glahn, døde den 26. 2. 1952 i den høje alder 
af 87% år. Lige indtil sit fyldte 85sindstyvende år var hun åndsfrisk 
og levende, men i de sidste to år kneb det noget med synet, ligesom hun 
lidt efter lidt blev noget hjerneforkalket.

Et hovedtræk i min svigermoders liv var hendes store hjælpsomhed 
og absolutte uegennyttighed. Dertil var hun et overmåde dygtigt men
neske, der var ikke den del eller ting, hun ikke kunne påtage sig og 
udføre til alles tilfredshed og glæde. Kunstnerisk begavet var farmor, 
som vi jo altid kaldte hende, efter at vore børn var født, i høj grad 
også. Som yngre malede hun adskillige smukke oliemalerier, og lidt op 
i årene, da hendes børn blev gift, malede hun til dem hver et spisestel 
med forskellige motiver, et gigantisk arbejde, når man hører, at de 
begge fik komplet til 22—24 personer.

Farmor sparede aldrig på egne kræfter; var nogen i familien syge, 
fløj hun straks afsted til vedkommende medbringende hønsekødsuppe 
eller andre rarieteter, samtidig med at hun hjalp til, hvor hjælp var 
nødvendig.
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På sig selv ofrede hun aldrig noget — på andre derimod alt. Hun 
elskede at samle sin nærmeste familie til fest i sit hjem, og hvad vi der 
blev budt på, var selvfølgelig ikke småting, og alt havde hun lavet selv 
efter først at have va'ret på torvet fra morgenstunden.

Børnebørnene elskede hun, og stolt var hun, når hun med de 6 drog 
afsted på Langelinie. Et jernhelbred var hun født med, og jeg tror 
ikke, hun ejede nerver. Godt oppe i 80erne sagde hun mange gange, 
når vi sent på aftenen spurgte, om hun ikke var træt: „Nej, kære børn, 
jeg føler mig, som var jeg kun 40.“ Jeg har indtryk af, at som årene 
gik, blev min svigermor mildere og mildere, hvilket vist desværre ikke 
altid kan siges om alle gamle mennesker. Fra naturens hånd var far
mor forlenet med et yndigt ansigt og et dejligt krøllet hår, og selv op 
i hendes høje alder var det en fryd at se hende ved festlige lejligheder 
som bryllupper og runde fødselsdage i sin hvide brokadeskjole og de 
blå venlige øjne strålende af glæde.

Seks oldebørn oplevede farmor at se, og at disse små blev til stor 
fryd for hende, behøver jeg vist ikke engang at nævne.

Sin allersidste tid efter et hospitalsophold tilbragte hun hos sin datter, 
Else Gjernals, og her udåndede hun da, kærligt plejet af såvel Else som 
af en storartet sygeplejerske.

Så kærlig en sjæl, der på andre kun tænkte, 
det var, hvad Vorherre i hende os skænkte.

Æret være hendes minde.
Bodil Glahn.
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AMALIE LOUISE AUGUSTA MOGENSEN, født GLAHN 
t 30. JANUAR 1953

Som den længstlevende af Sognepræst Diderik Nicolai Glahn’s store 
Børneflok fra Moseby Præstegaard døde Mor d. 30. Januar 1953 i si! 
93. Aar.

Af Slægten Glahn var Mor efterhaanden kun kendt af et Faatal, dels 
var de fleste af hendes Samtidige gaaet bort, og dels førte Mor i de 
sidste Aar en meget tilbagetrukken Tilværelse, men hendes store In
teresse for Slægten mindskedes aldrig, og hendes Kendskab til og 
Hukommelse om Slægten var usvækket til det sidste. Hun fortalte ofte 
om sin lykkelige Barndom i Præstegaarden, hvor mange af hendes 
Jævnaldrende kom paa Besøg i Ferier og nød godt af Bedstefaders og 
Bedstemoders store Gæstfrihed.

Senere fulgte Aarene paa Mineslund og Juulskov efter hendes Gif- 
termaal med Far, Forpagter Peer Mogensen. Herved fattede Mor en glø
dende Interesse for Landbruget, en Interesse som aldrig forlod hende.

Fars Død i 1912 var et haardt Slag for Mor og efterlod hende i smaa 
Kaar med 2 ukonfirmerede Børn, men med sin store Nøjsomhed, med 
sin aldrig svigtende Energi og Sans for det praktiske opretholdt hun 
et dejligt hyggeligt Hjem, som vi Børn mindes i stor Taknemlighed.

Fra 1916 til 1945 levede Mor i sin lille Villa „Bakkehuset“ ved Lyng
by, i nogle Aar sammen med Søstrene Paula og Ada og samlede der 
Sla\gt og Venner, navnlig af næste Generation, saa ofte det var muligt.

Sine sidste Aar tilbragte Mor hos min Søster og Svoger, dels i Køben
havn, dels i Fredensborg, og hendes Død efterlader et dybt Savn hos 
alle, der kendte hende. Svend Mogensen.
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KINSARVIK OG ULLENSVANG KIRKER
I HARDANGER I NORGE

KINSARVIK GAMLE KIRKE

Fra 1771 til 1778 var Professor Henric Christopher Glahn Sognepræst 
til Kinservig (nu Kinsarvik) med Annekserne Ullensvang, hvor Præste- 
gaarden laa, og Odda i Hardanger i Norge.

I Eftersommeren 1952 foretog min Hustru og jeg en Rejse til Norge 
og var da ogsaa i Hardanger. Vi besøgte Kinsarvik og Ullensvang Kir
ker, som vi her bringer Billeder af efter Prospektkort, vi fik deroppe. 
Begge Kirker har tidligere væ'ret afbildet i Glahn-Samfundet (I Bind 
p. 112), men Billederne her giver et særligt godt Indtryk af, hvilke stor- 
slaaede og skønne Omgivelser Kirkerne ligger i.
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ULLENSVANG KIRKE1)

Ærværdig staar Kirken paa Tangen 
og signer med Klokkeklangen.2)

Vi var ogsaa i Ullensvang Præstegaard3) og blev meget venligt mod
taget af Sognepræsten, Lars Bergo, der foreviste os Ullensvang Kirke 
indvendig, hvor vi bl. a. saa Henric Christopher Glahn’s Navn paa Tav
len over Stedets Præster. løvrigt oplyste Sognepræsten, at Kirken stod 
overfor en gennemgribende Restaurering.

Efter Hjemkomsten sendte jeg Sognepræst Bergo 3 Billeder af Pro
fessor Henric Christopher Glahn, og i sit Takkebrev skrev Sognepræ
sten bl. a.: „Det vil vere en glede for menighetsrådene henholdsvis i 
Ullensvang—Kinsarvik og Odda å få disse fotografier forstørret og op- 
hengt i de respektive kirker“.

Hans Egede Glahn,

D Kirken har efter Professor H. C. Glahn’s Tid faaet Taarn og Spir.
2) Fra Andreas Munchs Digt: Brudefærden i Hardanger, jfr. G’lahn-Samfundet 

I Bind p. 121.
3) Dog ikke den Præstegaard, hvori Professor H. C. Glahn boede, jfr. Glahn- 

Samfundet I Bind p. Ill, Note ***.
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SUPPLEMENT TIL ANETAVLE
FOR

CIVILINGENIØR POUL EGEDE GLAHN
Ved HANS EGEDE GLAHN

Efter at Anetavle for Civilingeniør Poul Egede Glahn har været trykt 
i Slægtshladet (p. 7—23), har jeg fra Landsarkivar Carl Lindberg Niel
sen, Odense, modtaget yderligere Oplysninger vedrørende Friderica 
Christiane Charlotte Nielsen [VII. 44.] og hendes Forfædre. Endvidere 
har Overbibliotekar Torben Glahn henledt min Opmærksomhed paa en 
Artikel af A. Blichfeldt-Petersen og C. J. T. Thomsen om „Raadmand 
Clemen Jensen Smagbier [X. 271.] og hans Efterkommere“ i Aarhus 
Stifts Aarbøger 1943 p. 101—153 og 1944 p. 22—65. Endelig har jeg fra 
Landsdommer Johan Fischer modtaget Oplysninger om Johan Arnold 
Göllner [IX. 159.], idet han som Grundlag herfor har henvist til O. Niel
sen: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse 6. Bind p. 447—448. Anetavlen 
vil herefter kunne suppleres som følger:

VII. 33. Møller, Peter, Overtog 1724 By- og Raadstueskriverstillingen 
i Aarhus, men lod denne betjene ved Stedfortræder; 1734 
fratraadte han Stillingen til Fordel for sin ældste Søn.

VII. 44. Nielsen, Friderica Christiane Charlotte, * 2. 3. 1740.

VIII

VIII

87. Nielsen, Marcus, dbt. 14. 5. 1715 Notmark, Kusk hos Her
tugen af Augustenborg, senere Kromand, idet han 2. 10. 1743 
af Hertugen fik Kondition paa Gæstgiveriet i Augustenborg, 
t 27.1) 8. 1797 Augustenborg, Kettinge Sogn.
Gift 1° med:

88. N. N., * 1715, begr. 21. 4. 1756 Kettinge.

IX. 135. Friis, Christen Nielsen, ejede en paa Store Torv i Aarhus 
beliggende Gaard, Matr. Nr. 451 (nuvær. Nr. 4, d. v. s. paa 
det Sted, hvor nu Hotel Royal ligger). Epitafium med Por
træt af ham og hans Hustru i Frue Kirke, Aarhus.

IX. 136. Clemensdatter, Karen, * ca. 1610.

1 ) Jfr. Augustenborg Kirkebog; ifølge Kettinge Kirkebog var Dødsdagen 26. 
August.
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IX. 159. Cöllner, Johan Arnold, 1722 udnævntes han — meget mod 
sin Vilje — til Overformynder i Kbhvn., 1723 blev han en 
af Stadens 32 Mænd,1) 1725 søgte han om Fritagelse for Stil
lingen som Overformynder, idet han undskyldte sig med, 
at han som en tysk Mand ikke var det danske Sprog mægtig, 
hvortil Magistraten svarede, at han talte dansk meget for- 
staaelig; 1726 fratrådte han som Overformynder.

IX. 174. Lauritzdatter, Charlotte, boende i Notmark.

X. 271. Smagbier, Clemen Jensen, * i Aarhus, svor 1580 Borger
ed og blev derved Borger i Aarhus, findes 1588 opført i 
Mandtallet over Borgervæbningen, 30. 4. 1608 nævnes han 
første Gang og 6. 6. 1626 sidste Gang som Raadmand i Aar
hus, boede i Mejlgade i Aarhus, hvor han bl. a. ejede Ejen
dommene Matr. Nr. 67 og 68 (nuvær. Matr. Nr. 76 og 78), 
var 1623 Borgmester2) i Aarhus, f 18. 6. 1626 i Aarhus. Lig
sten i Koret i Aarhus Domkirke med Basrelieffer af ham og 
hans 2 Hustruer. (G. 1° 1583 m. Maren Christensdatter, * i 
Haderslev, t 28. 10. 1597).
G. 2° ca. 1598 m.:

X.272. Olufsdatter, Anne, * ca. 1578, t H. 2. 1650, begr. 25. 2. 1650 
Aarhus.

XI. 543. ? Bonde, Oluf Sørensen, 1615 Raadmand i Aarhus, t 1617.

x) Datidens Borgerrepræsentanter.
2) Saakaldt Fastelavnsborgmester, fordi Raadmændene efter Tur fungerede som 

Borgmester fra det ene Aars Fastelavn til det følgende Aars.
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HAABETS 0
FORFATTEREN J. BECH NYGAARDS

ROMAN OM HANS EGEDE

Ved Hans Egede Glahn.

Forfatteren J. Bech Nygaard har i 1953 paa Martins Forlag udsendt 
en 317 Sider stor historisk Roman: Haabets 0, der handler om Hans 
Egede. Romanen, der bygger paa et stort Kildemateriale, er rig paa dra
matiske Begivenheder. Der berettes om en hidsig og vanskelig Mand, 
men han stoler paa Gud, kæmper mod sig selv, vinder Sejr og vokser 
„fra Kapellan til Apostel“, jfr. Professor Hans Brix’ Anmeldelse i Ber- 
lingske Aftenavis 5. 8. 1953. I denne Anmeldelse hedder det bl. a.: „Bo
gens første Del foregaar oppe mod Nord i Vaagen, og her er indlagt 
et Antal bevægede, meget gode Optrin, der er skrevet med Fantasi, Be
herskelse og i god levende Form. Saaledes den gamle, brøstfældige Kir
kes totale Sammenfald i Ruiner midt under Gudstjenesten.----------------
Bogens anden Halvdel bygger bl. a. paa Hans Egedes Dagbøger og maa 
lovprises for den besindige Maade, hvorpaa Eskimoernes Apostel, hans 
vekslende Medgang og Modfald fortælles, ligesaa Præstefamiliens indre 
Liv — Bogen slutter ved Gertrud Rasks Endeligt tro indtil Døden! 
— Hans Egedes Bortrejse efter 14 Aars Virke; Børnenes Opva'kst. Al
ting fremsat uden Smagsforvildelser. Der bør være Glæde helt op til 
Skyerne over denne Forfatter, der muligt med Hans Egede som lysende 
Forbillede, har kunnet gøre sig fri af fordums Svagheder“.

Efter at have læst J. Bech Nygaards Roman om denne store Mand i 
Grønlands Historie og om hans sjælsstærke og opofrende Hustru, Ger
trud Rask, gribes man af en dyb Taknemmelighed over at tælle saa- 
danne Personligheder blandt sine Aner, og man bestyrkes i det Ønske, 
hvormed Dr. phil. Louis Bobé slutter sin Artikel om Hans Egede i 
Glahn-Samfundet I Bind p. 61—74: „at de ypperlige Egenskaber, hint 
udkaarne Menneskepar ejede, vedblivende maa nedarves blandt deres 
Efterslægt som uforgængeligt Arveguld“.

Jeg har skrevet til Forfatteren J. Bech Nygaard og takket ham for 
den Glæde, Læsningen af hans udmærkede Bog har beredt mig. Sam
tidig spurgte jeg, om det var i Overensstemmelse med Virkeligheden, 
naar det i Romanen fortælles, at Hans Egede udskar Altertavlen til 
Vaagen ny Kirke. Jeg har derefter fra Forfatteren modtaget et Brev, 
som jeg lader aftrykke her, da det formentlig kan paaregne Slægtens 
Interesse.
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ET BREV FRA FORFATTEREN J. BECH NYGAARD

TIL KONTORCHEF HANS EGEDE GLAHN VEDRØRENDE

HANS EGEDE
14. september 1953. 

Kære hr. kontorchef Glahn.
Tak for Deres venlige brev af 10. ds. Jeg er altid glad, når mine 

læsere synes om, hvad jeg skriver, og endnu mere i dette tilfælde, 
hvor der måske let kunne være opstået divergenser i opfattelsen.1) 
Jeg skrev denne bog om Hans Egede, fordi E. altid har interesseret mig 
som noget af en åndelig ener, en mand stor i dyder og fejl. Og en mand 
som fortjente, at hans store og slidsomme liv blev mere og rigtigere 
kendt end alt det vås, vi har lært om ham i skoler og andre steder. Da 
jeg for få år siden fik fat i en roman om H. E. — skrevet af en dansk 
præst — syntes jeg, det kunne være nok med usandhederne og vovede 
mig i lag med opgaven.

M. h. t. Deres spørgsmål om Egedes kunstneriske evner vil jeg per
sonlig svare bekræftende. En kendsgerning er det, at Egede enten ma
lede eller skar altertavlen til Vågens nye kirke, og biskop Peder Krog 
fandt den så smuk, at han mente, den for god til den lille ø-kirke. Kil
derne — både norske og danske — går i overvejende grad ind for, at 
altertavlen blev malet, men jeg holder mig til de få, der mener, at den 
var et skærearbejde. Ikke alene viste Elgede jo aldrig synderlig sans 
for farver, omend han selv har lavet adskillige tegninger til „Grønland
ske Pelustration“ — men skærekunsten, denne møjsommelige kunst, 
der mere end nogen anden er både bibelsk og patriarkalsk i sit inderste 
væsen, måtte jo ligge Egedes storladne og vildsomme natur langt nær
mere end malerkunsten. For en malet altertavle taler, at Egede som 
barn i længere tid var næsten helt blind efter et uheld. Men i hans teg
ninger etc. finder jeg, at han har været billedskærer i højere grad end 
maler. Og Poul Egede var, som De også nævner, begavet i samme ret
ning. Han må nødvendigvis have arvet det fra — og set det hos — fade
ren. Gertrud Rask og hendes familie havde ikke anlæg i den retning.

Jeg håber, mit svar tilfredsstiller Dem.
Og endnu engang tak for de venlige ord om bogen.

Med venlig hilsen, Deres
J. Bech Nygård.

O Forfatteren J. Bech Nygaards Opfattelse af Hans Egede’s Person falder 
i det væsentlige sammen med det Billede, som Slægtens Medlemmer har faaet 
af ham gennem Dr. phil. Louis Bobé’s Artikkel om Hans Egede i Glahn-Samfundet 
I Bind p. 61—74. Der henvises her særligt til p. 64.
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MEDDELELSER
GLAHN-SAMFUNDETS REGNSKAB 1952 OG 1953

Kassereren, Kontorchef Hans Egede Glahn, meddeler her et Uddrag 
af fornævnte Regnskaber:

1952.
Beholdning ved Aarets Begyndelse .................. 204 Kr. 67 Øre
Indtægt: Medlemskontingent + Renter ....... 1097 ?? 82 ??

Indbetaling for Klichéer.................... 20 ?? 00 ??
Salg af Slægtsblade ............................ 15 ?? 00 ??
Gaver, jfr. nedenfor .......................... 210 ?? 00 ??

1547 Kr. 49 Øre
Underskud pr. 31. December 1952 .................... 1116 41 ??

2663 Kr. 90 Øre

Udgift: Trykning af 20. Medlemsblad (V.
Bind, 1. Hæfte) .................................... 2296 Kr. 00 Øre
Ny Klichéer og Rensning af ældre

Klichéer .............................................. 329 ?? 00 ??
Porto ved Hæftets Udsendelse ....... 38 ?? 90 ??

2663 Kr. 90 Øre

1953.
Indtægt: Medlemskontingent + Renter ....... 998 Kr. 83 Øre

Salg af Slægtsblade ............................ 20 00 ??
Gaver, jfr nedenfor............................ 210 ?? 00 ??

1228 Kr. 83 Øre
Underskud ved Aarets Begyndelse 1116 »? 41 ??
Beholdning pr. 31. December 1953... 112 Kr. 42 Øre

Regnskaberne for begge Aarene er af Revisor, Overassistent Henrik 
Glahn, forsynet med Paategning om, at de er revideret og befundet i 
Orden.

☆

Revisor.
I Henhold til Lovenes § 8 har Bestyrelsen i 1953 valgt Overassistent 

Henrik Glahn til Revisor af Glahn-Samfundets Regnskaber.
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Gaver.
Glahn-Samfundet har modtaget forskellige Pengegaver fra Slægtens 

Medlemmer, bl. a. følgende større Beløb: I 1952 fra Kontorchef Hans 
Egede Glahn 100 Kr. og Forpagter Svend Egede Glahn 100 Kr.; i 1953 
fra Kontorchef Hans Egede Glahn og Hustru, Irmelin, 200 Kr. i Anled
ning af deres 30 Aars Bryllupsdag d. 25. Maj 1953.

Det Glahnske Familielegat 1952 og 1953.
I Aaret 1952 indkom 5 Ansøgninger. Der tildeltes Fru Amalie Mogen

sen, f. Glahn, Fredensborg, Fru Emmy Glahn, Ringsted, Fru Gudrun 
Glahn, Kbhvn., og Frk. Agnete Dændler, Nyborg, hver en Legatportion 
paa 100 Kr.

I Aaret 1953 indkom 3 Ansøgninger. Der tildeltes Fru Emmy Glahn, 
Ringsted, og Fru Else Budtz, Rørvig, hver en Legatportion paa 100 Kr. 
samt Fru Gudrun Glahn, Kbhvn., 200 Kr.

Ifølge særlige Fundatsbestemmelser er der i hvert af de 2 Aar udbe
talt til Vedligeholdelse af Gravsteder over følgende Slægtsmedlemmer: 
Stiftsprovst Hans Egede Glahn (Tillæg I) 20 Kr., Laila A. Egede Glahn 
(Tillæg II) 15 Kr., Driftsbestyrer Karl Glahn (Tillæg XI) 40 Kr. og 
Ingeborg Egede Glahn (Tillæg XII) 40 Kr., hvorhos de ligeledes ifølge 
særlige Fundatsbestemmelser visse bestemte Personer forbeholdte 
Rentebeløb er udbetalt de paagældende.

Legatets Kapital udgør pr. 30. December 1953 uforandret 127.440 Kr. 
50 Øre.

*

Professor Henrik Christopher Glahn i Norsk Biografisk Leksikon.
I Norsk Biografisk Leksikon Bind IV (Oslo 1929) findes en Biografi 

paa % Side af Førstearkivar, nu Sognepræst, H. Blom Svendsen over 
Professor Henrik Christopher Glahn. Her staar bl. a.: „Som præst i 
Norge var han meget virksom og tok sig af sin bygds opkomst. Han var 
den første i Hardanger, som lærte folk at avle poteter,1) og han indla 
sig store fortjenester av havebruket. Han var den første, som podet 
frugttræer i Hardanger“.

★

Et islandsk Skuespil om Hans Egede.
Islands førende Dramatiker David Stefansson har skrevet et Skue

spil „Det glemte Land“ (Grønland), der handler om Hans Egede; det 
havde i Foraaret 1953 Premiere paa Islands Nationalteater.

*) Det var dog vist hans Forgænger i Embedet, Atche, der indførte Kartof
felavlen i Hardanger, jfr. Glahn-Samfundet I Bind p. 122.
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„Glahns or'.
Blandt de under „Københavns Ejendoms Forvaltning A/S“ hørende 

Ejendomskomplekser er der et, der har Navnet „Glahnsor“. Det ligger 
paa Peter Bangs Vej og har Matr. Nr. 83—85—87—89. Ejendomskom
plekset hed tidligere „Windsor“, men da dets vestlige Side vender ud 
mod Glahns Allé, (opkaldt efter Provst paa Frederiksberg Otto Valde
mar Glahn) vilde man gerne give det et Navn i Tilknytning hertil, sam
tidig med at man bevarede noget af det oprindelige Navn. Kombina
tionen Glahn—Windsor blev herefter til „Glahnsor“.

Navnet Glahns i Sverige.
Medens der, saavidt vides, ikke i Sverige findes nogen af Navnet 

Glahn, viser det sig nu, at der i dette Land findes en Familie, der har 
vores Navn i Ejefalds-Form: Glahns. Saaledes meddeles det i Berling- 
ske Aftenavis for den 19. 11. 1952, at Barneplejerskeelev Kerstin Marie 
Glahns fra Ludvika er blevet forlovet med medicinsk Student, Grev 
Folke Bernadotte af Wisborg.

Glahn-Samfundets Medlemstal.
Pr. 1. Januar 1954 havde Glahn-Samfundet 190 Medlemmer, der for

deler sig saaledes paa Slægtens forskellige Linier:
A 1 (Kvindelinie): 12 Medl. — A 2 (Kvindelinie): 7 Medl. — A3: 

10 Medl. — A 4: 44 Medl. — A 5: 11 Medl. — A 6: 60 Medl. — A 7 
(Kvindelinie) : 12 Medl. — A 8: 31 Medl. — Slægtens ældre Led: 3 Medl.

Kontingent.
Glahn-Samfundets Medlemmer anmodes om snarest efter Modtagel

sen af dette Slægtsblad at indbetale Medlemskontingentet for Aaret 
1954 paa Postgiro-Konto 211.19. Indbetalingskort vedlægges.

Kontingentet udgør 8 Kr. aarligt, dog at Ægtepar kun betaler 10 Kr. 
tilsammen og Personer under 25 Aar kun 4 Kr.
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OPTEGNELSESBOG
AF

ADAM WILHADT GLAHN
(1707 — 1780)

Ved Torben Glahn.

1 Grand jeans Slægtebog over familien Glahn oplyses, at Adam Wil
hadt Glahn, provst for Gjern herred og sognepræst til Alling og Tul- 
strup, i sin tid nedskrev en del kortfattede oplysninger om den nærme
ste familie. Til dette formål brugte han en lille bog, der iøvrigt hoved
sagelig indeholder en samling bønner. Den eksisterer endnu og ejes af 
rektor Anders Feilberg Jørgensen, Tønder, der er en af den gamle 
pragts direkte efterkommere (den Volchersen’ske linie).

Om end de sla^gtshistoriske oplysninger, der findes i bogen, ikke inde
holder stort mere, end vi allerede ved fra sla^gtebogen, så drejer det 
sig dog her om de ældste optegnelser, vi har om familien og tilmed skre
vet ikke blot af en af dens egne, men af den første Glahn, der er født 
i Danmark.

Nu har bogen imidlertid tjent forskellige formål. Den er formentlig 
påbegyndt omkring 1750, snarere lidt før, og Adam Wilhadt har da 
øjensynlig først og fremmest tænkt sig at bruge den til at nedskrive en 
lang række bønner, han har affattet. Meget snart tog han dog den sid
ste trediedel af bogen i brug til at nedskrive en række kronologiske op
tegnelser, der omfatter tiden 1754—68. Men fra tid til anden har han 
fundet andre ting at betro bogen, og han har da slået ned på andre 
sider, og efterhånden er flere og flere vilkårlige afsnit af bogen blevet 
optaget til forskellige formål, således at der i dag ikke ses og næppe 
kan siges at være nogen bestemt plan i indholdsopbygningen.

Både blandt de kronologiske optegnelser og andre steder rundt om i 
bogen finder vi adskilligt, der omhandler familien. Det er alle disse 
spredte oplysninger, der er samlet nedenfor, hvor de er gengivet i 
nogenlunde kronologisk orden.

At aftrykke hele bogen med alle dens kristelige betragtninger ville 
næppe have interesse. Derimod kunne det være naturligt at give et ind
tryk af den ved at registrere, hvad den indeholder. Det er en lille oktav
bog indbundet i hellæder. Den er på små 300 upaginerede sider og har 
følgende indhold:
S. 1—51 En Bøn at bruge ved Liig-Pra'.diken. / Een anden Bøn al

bruge for Liig-Prædiken. / Een Bøn at bruge om Søndagen 
for Prædiken. / En anden Bøn at bruge for Prædiken om 
Søndages og særdeles om Maaneds Bede-Dag. / Paaske- 
Høytiids Bøn for Prædiken. / Pintse-Høytiids Bøn. / Juvle-

GLAHN-SAMFUNDET V. BIND, 3. HÆFTE 1956
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S. 52
S. 53—66

S. 67—68

S. 69—70

S. 71—74

S. 71—100

S. 101

S. 102—124

Dags Bøn. / Een Bøn at bruge Pintse-Dag til Aften-Sang. ! 
En Bøn at bruge til Aften-Sang 1ste Paaske-Dag. / En Bøn 
som er brugt ved høyl: Ihukommelses Kong Christian den 
6tes Begravelse. /
(Digt) : Død! Du har ej meere Brod ...
(Bøn). / En kort Skrifte-Bøn. / En opmuntrings Bøn for 
Ungdommen, førend Præsten skrifter dem og tager dem til 
Guds Bord. / Et Hiærte-Suk, naar Prassten vil begynne 
Catecisathionen med de unge.
Liig-Text over min SI. Sviger-Mod: Frue Benedicta Maria 
Aagaard (gengivet nedenfor).
Ved Hr. Palle Christian von Trolle Oberste ved det jydske 
Dragoneer Regiment, som døde i Tulstrup Sogn Jaungyde 
Bye Aar 1768 d. 25. Maii og d. 9de Junii derpaa blev biesatl 
i Tulstrup Kirke bag Altret.
D. 6te Junii 1746 blev Chore t i Alling Kirke mahlet (de 
vers, som Adam Wilhadt affattede til altertavle, skrifte
stol o.s.v. er gengivet i Slægtebogen S. 12).
Onsdagen d: 16de Octobris 1754 prædike (de) jeg i Aar- 
Inius Dom-Kirke (bøn). / En Bøn at bruge i Fasten. / 
Endnu Een Bøn at bruge i Fasten. / (Bøn). / Text (ved 
Bispevisitats 5.11.1759). / Een Bøn brugt for Pra'diken 
d. 16de Octobr. 1760, da Een Jubel- og Taksigelses-Fæst 
blev holden i henseende til Souverainitaden, som da havde 
varet 100 aar. / Endnu en Bøn for Prædiken om Søndagen. 
/ En Bøn efter Textens Oplæsning i Passionen (Vers). / 
En Præste Bøn for Ordet fremgang (Vers). / (Bøn). 
liig-Texten over Hr. Fabier. / liig-Texten over Madame 
Bodil Paaskedaatt: Fogh som d. 7de Novemb. 1762 døde i 
Siørup Præsteg: hos sin Søn sammesteds Sogne-Præst 
velærværd. Hr. Christen Winding.
Høy-Messe Texten som paa Taksigelses Fæst d. 28. Junii 
1763 ... blev forklaret (samt:) Bøn. / Bøn for Talen ved 
Hr. Volchersens Indsættelse som Cappelan pro persona og 
Successor for Alling og Tulstr: Sogne. I Een Bøn ved ... 
Friederik den 5tes hensættelse i Roeskilde Domkirke Tiirs-
dagen d. 18de Martii 1766. / Bøn for Prædiken paa den 
Almindelige Bede Dag d. 25. Maii ... 1766. /

S. 124 126 Text til den Onsdags Prædiken ieg d. 10de Octobr. 1769
holdt ...

S. 126-132 Onsdagen d. Ilte Decembr. 1773 er holdt efter Kongl. aller- 
naadigst Befaling ... en almindelig Takke- og Bede-Fæst.
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S. 133—145 (Slægtsoptegnelser af Adam Wilhadt Glahns datter Inger 
Christine (1743—1803) gift 1. Brasch, 2. Hasselager, inde
holder tiden ca. 1790—1792. Hverken disse eller de føl
gende, der alle er kortfattede data, bringer noget nyt).

S. 146—150 (Slægtsoptegnelser af foregåendes søn Justitsraad Jens 
Brasch (1774—1845), der også har skrevet et par noter til 
moderens data).

S. 151—162 ubeskrevne.
S. 163—165 (Adam Wilhadts egne optegnelser (gengivet nedenfor).
S. 166—167 ubeskrevet.
S. 168—174 (Reskript udstedt af Chr. 7. 1766 om ophør af de taksigel- 

fester, der siden 1660 var blevet holdt for svenskekrigens 
ophør).

S. 175—179 Provsterne i Giern Herredet fra D: Luthers Reformation

S. 180—188

S. 189—210

S. 211—215

S. 216

S. 217—235

S. 236—237

til Aar 1770. / Sogne Præster for Alling og Tulstrup 
Sogner ...
(Slægtsoptegnelser af Adam Wilhadt (sammenlign neden
for) ).
Endeel af den høysl. Dronning Lovises, som døde d. 19de 
Xbr 1751, liig-vers.
Over den Operation, skeede ved Dronning Caroline vores 
høyl. Dronnings Moder d. 13. Novemb. 1737 (samt hendes 
død).
Fredagen d. 8de Junii 1764 (døde Biskop Peder
Hygom) ?)
Kronologiske optegnelser fra 1754—1768 (sammenlign ne
denfor) .
ubeskrevne.

S. 238— 240 Symbol: Regis (fra Chr. IV til Chr. VII).
S. 241—246 udskaaret.
S. 247—248 (Fr. 4.s død, 1730. Fr. 5.s giftemål, Chr. 6.s død).
S. 249 (Dronning Lovises død).
S. 250 Ubeskrevet.
S. 251
S. 252—255
S. 256
S. 257—259

Min velsignede Moder Abel Christine (gengivet nedenfor). 
Slægtsoptegnelser af Adam Wilhadt (gengivet nedenfor). 
(Vedrørende kongehuset).
Bøn. 28.10.1749.

S. 261- 272 (Bøn o.s.v.).
De nedenstående optegnelser vil der næppe være grund til at kom

mentere. Der vil kunne findes supplerende oplysninger i Slægtebogen, 
som det formentlig vil være tilstrækkelig her at henvise til under et.

D Jfr. Glahn-Samfundet II Bind p. 58—59.
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Alling kirke1)

ADAM WILHADT GLAHN’s OPTEGNELSER

S. 251—55 Min velsignede Moder Abel Christina Glahn er fød i den 
Kongl: Residence Stad Kiøbenhavn d: 12te Augusti 1667. 
Hun kom i Ægteskab men hendes 1ste Mand SI: Wilhadt 
Felten 1693 d: 19de 8br hvilken hun fødde til Verden 
6 Børn Een Daatter og 5 Sønner, som med deres SI: Fader 
lenge før hende er indgaaet i den SI: Ævighed. Efter hen
des SI: Mands Død og et Aars Enke-Sæde kom kun i nyt 
Ægteskab med min Kiære Fader Henrich Christopher 
Glahn d: 20de Octobr. 1706, med hvilken Hun a ulede 2de 
Sønner, hvoraf den yngere for hende i sin spæde Barndom 
ved Døden er bortgangen, den ældre Jeg Adam Wilhadt 
Glahn nu efter hende med min bedrøvede Fader bedrøvel:

D Gjern herred, Skanderborg amt, Aarhus stift. Kirkens altertavle er skænket 
af provst Adam Wilhadt Glahn’s fader -— slægtens stamfader — kgl. hofkok 
Henrik Christopher Glahn (1672—1757), hvis ligsten står i kirkens våbenhus, jfr. 
Glahn-Samfundet I bind p. 75 og 108 og nærværende bind p. 166—167.
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efterlever. Efter næsten 84 Aars leve-tiid i denne Jammer
dal og 45 Aars Ægteskab med min kiære Fader har hun 
endelig ved en SI: Død forladt denne Jammerfulde Verden 
og med sin Siæl er indgaaet i den glæde-fulde Himmel d: 
2den Junii om Morgenen Klokken halvgaaen toe A° 1751. 
Hendes jordiske Levninger ligge begravne i St Nicolai 
Urtegaard. Hendes Liv var gudelig, hendes Død Salig, hen
des Opstandelse vil derfor blive herlig!

Adam Wilhadt Glahn
Fød i den Kongl: Residentz-Stad Kiøbenhavn

d: 23de Novemb. 1707. 
bleven Student: d: 24de Iunii 1727.
kaldet til Feldt-Præst d: 15de Febr: 1734.
Kaldet til Sogne-Præst for Alling og Tulstr: Sogner:

28de Septem. 1736.
Kommen i Ægteskab med Jomfrue Inger Christina

Wefling d: 19de Octobr 1736. 
Hun fødde mig 1) et død-fød Pigebarn d: 3die Augusti 1737.
2) En Dreng kaldet i den hl. Daab Henrich Christopher

d: 16de Decemb 1738.
3) En Dreng kaldet Abel Christian d: Ilte Sept: 1740.
4) En Dreng kaldet Christian Friderich d: 16de April

1742.
5) En Pige kaldet Inger Christina 22de Novembr. 1743.
6) En Pige kaldet Margrethe d: 18de Decembr. 1745.
7) En Pige kaldet Maria Magdalena d: 7 Aug. 1748.
8) En Dreng kaldet Abel Christian Benoni d: 19de April

1750.

Samme Dag Klokken et om eftermiddagen en halv tiime 
efter Barnc-Fødselen opgav benevnte min Velsignede 
Hustrue til min største Bedrøvelse og /: Gud veed det:/ 
ret store Hiærte-Sorg, Aanden.
Glemmer leg Dig, Inger Christina, og din oprigtige Kiær- 
lighed til mig, da forglemme sig min høyre Haand. Amen, 
d: 23de Octbr 1750 kommen i nyt Ægteskab med Velædle 
og Gud-Elskende Jomfrue Mette Magdalena Esmann, Hr. 
Rittmester Hermann Esman ns efterlatte yngste Jomfrue 
Datter. Herren, som har samlet os give os Eenige og sam
lede Hiærter, og længe at være samlet her, og endel: med 
Glæde at samles i den u-adskillelige glædelige Ævighed. 
d: 31te Tulii 1751 om Morgenen Klokken et quarter til tii (?)
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fødde denne min velsignede Hustrue mig en Søn kaldet 
Benedictus Abelus —
Min Brude-Text, da ieg d: 19de Octobr. 1736 blev copu- 
leret til min velsignede Iste Koene. Es: 61 v: 10 ...
Min Brude-Text, da ieg d: 23de Octobr 1750 havde Bryllup 
med min anden velsignede Hustrue, findes i Ps. 92, v. 14 
et 15. ...
Min 1ste Sal: Koenes Liig-Text 1. Tim: 2 v. 15.
d Ilte Aug. 1752 om morgenen ved Sol-opgang haver min 
velsignede Kone Mette Magdalena født mig en Søn kaldet 
i den hl: Daab Johann Henrich.
d. 24de Aug: 1753 haver min kiære Hustrue født mig en 
Datter kaldet i den h' : Daab Benedicte Marie. Dette lidet 
Barn er 3 uger 5 Dage og 12 Timer efter sin Fødsel død 
neml: d 20de Sept. 1753.

S. 217 in Nomine Jesu!
d: 3die Maii 1754 blev ieg Adam Wilhadt Glahn Sogne- 
Præst for Alling og Tulstrup Sogner, constitueret til Provst 
for Giern Herredet.

Geistlige Forretninger i samme Embede.
A° 1755 (Uddrag vedr. Familien)

Dom: Septuages: kasted Jord paa mit eget død-fødde 
Barn (i mere kortfattede Slægtsoptegnelser i samme Bog 
S. 182 anføres: „et død-fød Drenge-Barn d. 27. Janua: 
1755“).
Festo Annunciat: Mariæ introduceret min Hustrue Mette 
Magdal: Glahn.

S. 218 d: 15de Augusti kasted lord paa mit eget Barn Abel Chri
stian Glahn.

S. 219 Onsdagen d: 18de Aug. (1756) døbt mit eget Barn kaldet 
Benedicte Maria; Fadderne vare Velærværdige Hr. Høeg 
af Hammel, Hr. Michel Schandorph af Linnaae og Hr. 
Saaebye af Bye. Endnu Jomfrue Elisabeth Broge af 
Linnaae og Madame Høeg af Hammel- (S. 182 anføres 
„En Pige kaldet Benedicte Maria d: 10de Aug: 1756“).
Festo Michaelis introduceret min kiære Hustrue Mette 
Magdalene Glahn.

S. 222 (Anføres „Provstinde Glahn fra Alling“ blandt Fadderne
i 1758 for „Vela'rværdige Hr. Gybergs Sogne-Præst for 
Linnaae og Dallerup Sogner Barn kaldet Clemen Pauel- 
sen“).

S. 223 Anføres „Jomfr Inger Christine Glahn af Alling Præsten“
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S. 226

S. 229

S. 231

S. 232

S. 233

S. 234

blandt Fadderne i 1760 for „Velærværdige Hr. Grønbechs 
Barn kaldet Karen“.
Anføres „Provstinde Glahn af Alling“ blandt Fadderne i 
1762 for „Velærva'rdige Hr. Gybergs Barn kaldet Maren 
Hoffmann“.
Anføres „Provstinde Glahn af Alling“ i 1764 blandt Fad
derne for „Velærværdige Hr. Nicolai Knubs Sogne Præst 
for Giern og Schanderups Sogner hans Barn kaldet Lucas 
Heiden“.
1766 anføres „Jomfr. Maria Magdalena Glahn fra Alling 
Præstegaard“ som Fadder for Sara Catharina Knubs.
1767 var „Hr. Volchersen af Alling“ og „Provstinde Glahn 
af Alling“ blandt Fadderne for „Velærværdige Hr. Gy
bergs Barn kaldet Clemen Pauelson“.
„Fredagen d. 26de Junii (1767) copuleret Hr. Christian 
Friderich Volchersen Capelian pro persona og Successor 
for Alling og Tulstrup Sogner med min kiære Daatter 
Jomfr. Margrethe Glahn“.
1768 var „Provstinde Glahn af Alling“ blandt Fadderne for 
„Velærværdige Hr. Grønbeks Barn kaldet Mogens“.
„Fredagen d. 12te Aug: (1768) copuleret Sr Rasmus 
Schade Sogne-Degn for Schanderup og Alling Sogner og 
Slotsdegn for Schanderborg Slotskirke med min Elskel: 
Dattr: Jomfr Maria Magdalena Glahn“.

S. 183 flg. (Efter en Opregning af de 7 Børn, der i 1763 endnu er i 
Live, fortsætter Adam Wilhadt Glahn:)
Fredagen d: 4de Martii 1763 er min ældste Søn Henrich 
Christopher Glahn kaldet som Missionarius ordinatus ved 
Sydbay og Amerlok Colonier i Grønland; Herren hiælpe 
ham i dette hans besværlige Embede og velsigne hans Ind
gang og Udgang i samme, d: 23de Martii er han i vor Frue 
Kirke i Kiøbenhavn af Hr. Biskop Harboe til samme hl: 
Embede ordineret derpaa d: 29de Martii besøgte han os 
her i Alling og d: 1ste April som var lang Fredag, præ
dikede han i Alling og Tulstrup Kirker og her i Alling 
samme Dag assisterte hans Fader ved den hl: Nadveres 
Uddelelse.
d: 4de April reyste hand fra Alling til K:havn og Torsdag 
d: 21de April Klokken 2 om Eftermiddagen begynte band 
sin reyse til Grønland.
d: 10de Junii skrev hand sin Fader til fra Street David,
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hvilket Brev ieg bekom fra K:hvn d: 17de Aug: d: 23de 
Junii ankom hand til Amerlok i Grønland efter 9 ugers 
Seylats og d: 14de Julii derpaa skrev hand mig til fra 
Amerlok med Skibet St. Peder, som havde næst Gud ført 
ham derhen og som nu toeg tilbage til K:havn, hvilket hans 
Brev ieg bekom d: 14de Nov. 17(53. Gud fremdeles holde 
sin Haand over ham for Jesu Skyld.
d: 30te Julii og d: 14de Aug: 1764 skrev bemte min Søn 
mig atter til fra Amerlok og Holsteinsborg og befant Hand 
sig da /: Gud skee lov:/ meget vel og fornøyet, Brevene 
bekom ieg d: 9dc 8br. bemte. Aar. Herrens hl: Navn være 
lovet, som har hiulpet ham det første Aar at overstande, 
Hand i Naade fremdeeles Hiælpe ham for den rette Hiæl- 
peres Jesu Xsti skyld.
d: 30tc Aug: 1765 behagede det hans Maj: efter min aller
underdanigste Ansøgning at kalde Sn Minist: Cand: Chri
stian Friderich Volchersen som Capelian og Sucessor for 
disse Alling og Tulstrup Sogner, og d: 20de Sept. a:eod: er 
Hand af Biskopen for Aarh: Stift Hr. Doet: Bildsøe til 
samme hl: Embede i Aarh: Domkirke ordineret, og d: 29de 
Septembr die S« Michael af mig til bemte_ hl: Embede 
indsat. Herren være med ham og styrke ham!
d: 1ste Julii 1765 skrev min Søn H: C: Glahn mig til fra 
Amerlok og d: 10de Aug: samme Aar fra Jacobshavn som 
er over 50 Miilc fra Amerlok, da havde hand udstaaet ad
skillige Besværligheder meere end forrige Aar, dog fantes 
efter hans Skrivelse frisk og med sin Stilling fornøyet; 
Gud glæde og styrke ham!
d: 4de Martii 1766 er mit Brev til ham herfra dateret, Gid 
det maa finde ham ved live og Helbred! Hør hl: Jesu! 
i hvis Navn ieg beder: Amen —
Herrens Navn være lovet, som har hørt min Bøn og hid
indtil haft sit Naades Øye over meer bemte min Søn Hen
rich Christopher Glahn, fra hvilken ieg i Dag d: 22de 
Novembr 1766 haver faaet Skrivelse dat: 26de Julii ejusd. 
da han fandtes frisk og fornøyet; Herren fremdeeles i 
Naade opholde og styrke ham.
d: 4de Mart: 1767 skrevet mcrbL min Søn til og d: 
Novmbr samme Aar faaet Svar fra ham, hans Breve vare 
dat: et d: Junii et andet d: Aug: hans Helbred havde
da kun været maadelig dog var han /: Gud skee tak:/ 
kommen sig, Herren ... sin Kraft i hans Skrøbelighed!
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d: 4de Martii 1768 igien skrevet ham til, give Gud, at det 
maae finde ham levendes, sund og fornøyet!
Herpaa fik ieg Svar d: 27de Sept: som var skreven d: 8de 
og 24de Juli han var da temmelig frisk og vel, hvorfor 
Herrens Navn være lovet, og spare ham nu i det 6te og 
som vi haabe sidste Aar i Grønland og lade os med Sund
hed og Glæde see hverandre!
NB d: 5te Maii 1769 er Hr. Hans Thulle af Biskopen i 
K:havn ordineret som Missionar: ordin: i Grønland, og 
tænker ieg som min Søns Successor. Herrens Engel leyre 
sig omkring ham og føre ham sund og vel til sit Stæd og 
igien min Søn ligesaa fra dette stæd til sit jordiske Fæd
reneland !
Dette mit Ønske blev fuldkomm: bønhørt i det ieg d: 9de 
octobr. saae min Søn frisk og vel retourner: til Alling.
[Af andre mere personlige Optegnelser findes de S. 71—71 
i 1746 skrevne Vers bestemt for Alling Kirke gengivet i 
Slægtebogen S. 12.j

S. 67 Liig-Text: over min SI. Sviger-Mod: Frue Benedicta Maria
Aagaard Sl: Hr. Rittmester Hermann Esmanns Enke paa 
17de Aar, som efterat hun havde levet i dette jordiske 63 
Aar og nogle Maaneder ved en SI: Død indgik med hendes 
Si&4 i det himmelske d: 4de Nov: 1752, hvis jordiske lev
ninger bleve bragte til Tønning Kirke d. 17: Nov: fori: Aar. 
Da ieg efter hendes indstændige Begiæring maatte paren- 
tere over hende, som og skeede over efterfølgende Ord af 
Davids 27 Psalme Ilte Vers, thi min Fader og min Moder 
forlade mig, men Herren annammed mig.
Parentationen blev slutted med disse taksigelses Ord: 

Imidlertiid hav tak, hav tak O Salig Moder! 
af mig, af Svogre af tre efterladte Poder, 
af Børne-Børn hav tak for alt beviiste godt! 
Jeg burde tale meer, men kand ej, derfor nok!

Dog dine levninger da ieg endnu kand skue, 
Mit Hiærte antænt staar af ki&'rlig takke Lue, 
Du elskte mig som Søn, ieg ærte dig som Moer, 
Jeg ærer og dit Støv, mens Hiærtet i mig boer.

S. 74 Onsdagen d: 16de Octobris 1754 prædike (de) ieg i Aar-
huus Dom-Kirke, hvor i Capittelet samme Dag blev holt
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Lande-Mode, som Provst og blev samme Dag tillige med 
4re andre Præster til Provste-Embedet creeret.

S. 108 Bøn for Talen ved Hr. Volchersens Indsættelse som (ka
pellan pro persona og Sucessor for Alling og Tulstr. Sogner 
(14.4.1764).

S. 124 Text til den Onsdags Prædiken ieg d: 18de Octobr 1769 
holdt i Alling Kirke i anledning af min Ældste og Elskel: 
Søns H: C: G: tilbagekomst fra Grønland som Missionarius 
sammesteds. ...

S. 165 d: 3die Junii 1778 er min Elskel: Søn Henrich Christopher
Glahn kaldet fra Kingservig i Norge Bergens Stift til 
Sogne-Præst for Tingsted Menighed paa Falster.

S. 163 Den ringere Deel af Adam Wilhadt Glahn findes i denne
Kiste. (Denne Overskrift, der er skrevet af A. W. G. selv, 
er overstreget, derefter følger) :

Han var fød i K:havn d: 23 Novenib. 1707
blev Student d: 24de Julii 1727
toeg Exam: Philosoph: d 2den April 1728 
toeg Exam: Theol: d: 1ste Sept: 1730 
prædiket for dimiss: d: 12 Aug: 1732 
alt med Caract: Laudab:
blev Feldt-Præst d: 15de Febr. 1734
blev Sogne Præst for Alling og Tulstrup Menigheder 

d: 28de Septb 1736 
blev Provst for Giern-Herredet d: 3die Maii 1754
Efter 16 Aars tieniste afstoed Provste Embedet for

medelst Sygd. 1770 
levede i Egteskab med Jomfr Inger Christine

Weffling 13 Aar og 6 Mndr. 
med Jomfr Mette Magdalene Esman 25 Aar og 7 Mdr 
den første Hustrue fødte ham 8te og den anden 5 Børn 
af det første Egteskab leve endnu 4re Børn og

13 BørnBørn 
af det andet 3 Børn
Herrens Forsorg, Forsvar og Velsignelse være over, 
med og for dem
Han som selv optegner dette i sit Embedes 45de og 
Alders 71 Aar takker Ham, som gav Ham Styrke Jesu 
Xsto vor Herre, og agtede Ham troe og Satte Ham i 
Embedet

1 Tim: 1 v: 12
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i Ham den Herre Jesu lever Han
i Ham................... dør Han, og
i Ham haaber og troer han

Een
med sine afdøde Efterlevende paa den Store Forsam
lings Dag glædelig og u-adskillelig

Samling
Alling Præstegd
d: 1ste Mart: 1778.

ALLING GAMLE PRÆSTEGAARD

1 Alling Præstegaard boede Provst Adam Wilhadt Glahn fra 1736 til 
sin Død 1780 og her nedskrev han de foranstaaende Optegnelser. 1 
denne Præstegaard boede Provstens Fader, kgl. Hofkok Henrik Chri
stopher Glahn, efter at være fratraadt sin Stilling ved Hoffet, og her 
døde han d. 27. Oktober 1757. Pra'stegaarden benyttes ikke mere som 
Præstebolig; Sognepræsten til Alling og Tulstrup bor nu i Tulstrup.
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IN MEMORIAM

VILHELMINE ERNESTA GLAHN, født VARMING 
t 24. MARTS 1954

Mor — Vilhelmine Glahn, f. Vanning — fødtes 7. Februar 1863 i eu 
jysk Præstegaard. Der var en talrig Børneflok, saa det var smaat be
vendt nled Skolegangen. Mor lærte sig selv at læse. Hun var meget mu
sikalsk, kom allerede som 15 aarig paa Konservatoriet, og gav — efter 
et Studieophold i Paris — egen Koncert i Odd Feliowpalæet. 1891 blev 
hun gift med Sognepræst — senere Dr. theol. — Ludvig Glahn.

Mor var et straalende Menneske. Smuk, livlig og vittig — rigt begavet 
i mange Retninger.

Hendes Liv førte hende i meget afvekslende Baner — som ung i Rig
mandshjem — senere som Præstekone i landlige Forhold, men Mor 
kunde tale baade med Grever og Husmænd og følte sig paa sin rette 
Hylde som Præstekone. Som saadan var hun i Sandhed ogsaa ideel — 
holdt Kvindemøder — spillede Orgel m. m. Og mange har nydt godt af 
den storslaaede Gæstfrihed, der udfoldedes i Snoldelev Præstegaard.

Efter Fars Afsked 1931 flyttedes Hjemmet til Paludan-Müllersvej, 
og efter Fars Død 1935 flyttede Mor sammen med sin Datter Eva i Hav
negade. — Mors sidste Aar blev ikke lette. Leddegigt plagede hende me
get, saa hun bl. a. ikke kunde spille som før. Men da følte man rigtig 
Mors aandelige Styrke og Fromhed. Hun plagede aldrig andre med Kla
gen over sin Sygdom og var altid saa positiv og oplivende at besøge.
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„Nu er jeg bleven en man ser til," sagde hun. Mor blev 91 Aar. Selv 
op i den høje Alderdom bevarede hun sine Interesser, tog Sprogunder
visning, og Sydslesvig var altid hendes Hjertebarn. I sit halvfemsinds
tyvende Aar havde hun stor Succes i Radioen, dels ved at fortælle 
Minder fra Musikkonservatoriets første Dage og dels ved at spille for
skellige Klaverstykker.

Et halvt Aar før sin Død var Mor til Fest i Glahn-Samfundet. Det 
var for mange af Slægten en Oplevelse at va*re sammen med hende dér 
— og lad da disse Mindeord slutte med Erindringen om Mor, der — 
sin Svaghed til Trods — stolt og ukuet spillede op til Lanciers og 
Brude valsen. Doris Björling.

ET BREV
FRA SJÆLLANDS BISKOP, DR. THEOL. ET PHIL.

TH. SKAT RØRDAM
til Fru Adelheid Glahn, født i>. Radecke, i Anledning af hendes Mand, 

Stiftsprovst Hans Egede Glahn s Død 1898.

Kære Fru Glahn!
Inden Ugen løber helt til Ende, maa jeg ved disse Linier bevidne 

Dem min hjærtelige Deltagelse i den Sorg, Gud har sendt Dem ved 
at kalde Deres kære Ægtefælle bort. Den danske Kirke har i ham tabt 
en god og trofast Søn, en Mand, som gerne vilde baade holde Fred og 
stifte Fred, ligesom han selv havde fundet Fred med Gud ved vor Herre 
Jesus Kristus. Og han stod jo som en af de allersidste, der var tilbage 
fra den skønne Tid, da Livet rørte sig saa ungdomsfriskt i den danske 
Menighed. Derfor vil han — og hans ranke og v^erdige Skikkelse -- 
blive savnet af mange, ogsaa af mig, hvor Kristne mødes; han havde 
altid et godt Ord, som mange kunde mødes i.

For Dem og Deres Børn vil Savnet være dybt; men De har den store 
Trøst, at vor Herre og Frelser vil føre sine uskadte gennem Døden, og 
at De tør haabe, at han nu har ført sin gamle Tjener hjem til at være, 
hvor Han selv er. Saa tør De ogsaa haabe, at De engang skal samles 
med Deres forudgangne Mand i den evige Lovsang.

Deres hengivne
Skat Rørdam.

København, 26/2 98.
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DA HENRIK GLAHN BLEV DR. PHIL.

Henrik Glahn
Dr. phil.

Den 11. December 1954 forsvarede Organist, Universitetsadjunkt, 
mag. art. Henrik Glahn paa Københavns Universitet en musikvidenska
belig Afhandling for den filosofiske Doktorgrad. Han er den første 
Dr. phil. i Slægten Glahn. Vi har tidligere i Slægten haft en Dr. theol.1), 
nemlig Sognepræst Ludvig Glahn, der 1929 i en Alder af 68 Aar efter en 
Disputats om Hjemkomstprofeten erhvervede den theologiske Doktor
grad. Om Henrik Glahn’s Forsvar for sin Disputats bringes nedenfor et 
Referat efter et af Dagbladene2). Hans Egede Glahn.

Der stod et klaver i det store disputatsauditorium i Studiegården i 
går bag doktoranden, den unge magister, organist Henrik Glahn. Man 
havde regnet med at skulle høre mange musikdemonstrationer. Det 
blev kun til en lille smule nynnen og sang enkelte gange.

0 Efter at Slægtsbladet er gaaet i Trykken, har vi faact en 3die Doktor i 
Slægten, idet Læge Mogens Glahn i Februar 1956 er bleven Dr. med. Nærmere 
herom i næste Slægtsblad.

2) Jfr. Kristeligt Dagblad, Onsdag d. 15.12. 1954.
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Ligefrem festligt formede handlingen sig ikke. Særlig varm var de
batten heller ikke. Der var nærmest tale om en teoretisk diskussion af 
en række enkeltheder, som det vil føre for vidt at komme nærmere ind 
på her. Men var der ikke musik i luften eller tale om de store oratoriske 
præstationer, var det til gengæld lovsangstoner, som strømmede or
ganist, magister Henrik Glahn i møde fra først til sidst. Sammen med 
andre medlemmer af den Glahnske familie sad sognepræsten fra Valby, 
Thorkil Glahn, på en af auditoriets første rækker og lyttede, og en lang 
række universitetslærere var mødt op for at høre, hvad man fra viden
skabelig side kunne have at sige til Henrik Glahns store afhandling i 
to bind: Melodistudier til den lutherske salmesangs historie fra 1524 
til ca. 1600 —- altså et meget snævert og stærkt afgrænset, men ikke 
desto mindre såre interessant musikhistorisk emne.

Et solidt arbejde.

Som bekendt har Henrik Glahn taget sig på at undersøge Hans Tho- 
missøns salmebog fra 1569 med dens 268 salmer og godt 200 melodier, 
der i 130 år var grundlaget for sangen i kirke, skole og hjem. Hvor 
stammer disse melodier fra, og hvilken historie har de? Det er det, 
Henrik Glahn har påtaget sig at undersøge i sin omfangsrige afhand
ling, der er blevet til på universitetet under dens forfatters virksomhed 
som universitetsadjunkt og i høj grad på initiativ af hans lærer, pro
fessor Jens Peter Larsen, hvem Glahn, næst Laub, skylder umådelig 
meget.

Henrik Glahn er kommet til det resultat, som da heller ikke blev an
fægtet i det væsentlige ved oppositionen i går, at et stort antal ganske 
naturligt er kommet til os fra reformationens arnested, og andre stam
mer fra Frankrig, mens enkelte er overtaget fra den katolske messe
bog. Endelig har man også kunnet benytte nogle verdslige visemelodier 
til nye, kirkelige tekster. Henrik Glahn, der ikke blot har eftersporet 
melodiernes herkomst, men også har undersøgt overleveringsmåden og 
registreret varianternes forhold til grundversionen, har arbejdet meget 
flittigt og omhyggeligt med hele det store stof, bl. a. ved gentagne besøg 
i en lang række tyske biblioteker og arkiver. Resultatet af hans under
søgelser, som han fremlagde dem i går, er dette, at Hans Thomissøn 
ikke var en slavisk efterligner af forbillederne, men man finder endda 
flere eksempler på melodier, der fra hans salmebog er vandret over 
i de tyske.

Præces samvittighed —

Grundsynspunkterne i Henrik Glahns disputats blev ikke i det væ-
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sentlige anfægtet af nogen af opponenterne. I det hele taget var der 
almindelig glæde over præces’ arbejde.

Den, der først tolkede fagfællers og videnskabens tilfredshed, var 
den meget kendte og anerkendte hymnolog, professor Moberg fra Upp
sala. Han beklagede indledningsvis, at præces ikke havde taget større 
hensyn end sket var til foreliggende nordisk materiale og ikke mindst 
måtte han beklage, at præces ikke havde benyttet væsentlig svensk stof.

Præces: — Min samvittighed over for det svenske stof er ikke særlig 
god — så meget mere dårlig har den været, som jeg skulle stedes for 
en svensk opponent!

Kastet glans over forskningen.

Men rent bortset fra denne professor Mobergs indledende anmærk
ning var han, efter en meget lang teoretisk drøftelse af forskellige en
keltheder, meget anerkendende i sin afsluttende bedømmelse af af
handlingen, som han fandt meget imponerende. Han udtalte sin store 
beundring for den smukke måde, præces havde behandlet materialet 
på — ganske vist, sagde opponenten, efter en metode, der efter min 
mening ikke er god. Professor Moberg roste også præces for de meget 
smukke specialundersøgelser. De har, sagde han, foretaget forbløffende 
sammenstillinger og paralleliseringer. Dette arbejde er gjort med me
gen dygtighed ... Deres afhandling viser, at dansk musikforskning ikke 
blot beskæftiger sig med at indsamle væsentligt materiale, men at det 
også er dens sag at kaste lys over vigtige problemer. Også i denne for
bindelse er præces med til at kaste glans over dansk musikforskning.

Eftermiddagens øvrige opponenter var ligeså rosende og elskværdige 
som første officielle, professor Moberg. Professor Schiørring bandt på 
sin side, som han selv sagde, at det var hans agt at ville gøre det, en 
lille smuk sløjfe på den æreskrans, som handlingen i eftermiddagens 
løb skulle skamke præces. Professoren efterlyste iøvrigt en gennemgang 
af Frankenaus store samlinger — et salmemelodiværk, som præces 
kunne have fundet meget værdifuldt og overraskende materiale i! 
Endnu værdifuldere ville det, sagde opponenten, have været, om De 
havde gennemgået den stemmebog, der er tilbage fra det danske can- 
tori, en af de meget store skatte i Det kongelige Bibliotek.

En sand guldgrube.

Anden opponent ex auditorio, organist, magister S. Sørensen, der er
klærede, at han ville spille scherzoen som opponent — Schiørring 
havde spillet andante — betegnede disputatsen som en sand guldgrube 
og hyldede i meget smukke og anerkendende ord præces. Tredie uoffi-
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cielle opponent, organist, magister U. J. Teuber, takkede hjerteligt 
præces for bogen, som han havde læst for en meget stor dels vedkom
mende „med sand fryd“.

Så kom endelig turen til anden officielle opponent, professor Jens 
Peter Larsen. Han var meget rosende i sin vurdering. Det er, sagde han, 
et arbejde, der betegner en landvinding for vor unge videnskab og en 
disputats, der vil få betydning langt ud. Den ruller mange interessante 
perspektiver op, og præces er gennem dette arbejde nået langt frem.

Professor Jens Peter Larsen nævnte, at det skyldtes mikrofotografe
ringens teknik, at præces havde haft mulighed for at stifte bekendtskab 
med en meget stor del af det nødvendige materiale. Han roste præces 
for hans store flid og udholdenhed.

— Det er, sluttede han, en meget solid afhandling og et arbejde, der 
har kostet både blod, sved og tårer.

Så havde alle, der havde meldt sig, haft ordet. Kun det lille piano 
forblev tavst.
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GLAHN I PAKISTAN

Birthe Glahn 
f. Olsen

Poul Egede Glahn 
Civilingeniør

Den 18. Maj 1955 fløj Civilingeniør Poul Egede Glahn, Akts. F. L. 
Smidth & C.o., Kbhvn., til West Pakistan for som chief electrical engi
neer at medvirke ved Opførelse og Igangsættelse af en stor Cementfa
brik — • The Zeal-Pak1) Ornent Factory — som P.I.D.C. — Pakistan 
Industrial Development Corporation — bygger ved Hyderabad i Sind 
Ørkenen, ca. 100 km nordøst for Hovedstaden Karachi. Da det viste sig, 
at Forholdene tillod det, fløj hans Kone, Birthe, den 17. Juli s. A. over 
til ham. Allerede herhjemme havde hun været hans Medarbejder som 
tresproget Korrespondent i F. L. S., og som det ses af det følgende er 
det væsentligst hende, der stadig passer „Korrespondentvirksomheden“.

Den 15. Januar 1956 blev Cementfabrikken aabnet — af Pakistans 
Premierminister — men Civilingeniør Glahn skal blive derude nogen 
Fid endnu, idet det allerede er besluttet, at Fabrikken skal udvides, 
hvortil kommer, at Pakistanerne først skal sættes ind i Driften af 
Cementfabrikken, saa de til sin Tid kan klare den uden Europæernes 
Hjælp.

O New Zealand-Pakistan, fordi New Zealand har ydet betydelig økonomisk 
Hjælp til Fabrikkens Opførelse (Colombo Planen).
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Nedenfor bringes Uddrag af Breve, som Ægteparret Glahn har sendt 
hjem derude fra.1)

Redaktøren har ment, at det maatte interessere Glahn-Samfundets 
Medlemmer at stifte Bekendtskab med, hvordan det daglige Liv former 
sig for 2 unge af Slaegten i et saa fjernt Land og under saa fremmed
artede Forhold.

Det er Redaktørens Haab, at saadanne Meddelelser vil styrke Inter
essen for Slægtsbladet, og jeg modtager derfor med Glæde Bidrag fra 
andre af Skx'gtens unge, der har noget at fortælle om deres Oplevelser.

Hans Egede Glahn.

Kbhvn.s Lufthavn 18. 5. 1955 kl. 13 — Rom kl. 21 — Grækenland 
Cypern — Israel Damaskus ved solopgang — den arabiske ørken - 
kl. 8 Abadan, palmelunde, lerhytter, boretårne, tankbåde og foran os 
den vidtstrakte havflade, den persiske Golf. Kl. 12 (16 dansk tid) : Vi 
nærmer os endemålet for min rejse, Karachi; før Indiens deling en 
by med mill, indb., nu Pakistans hovedstad med en befolkning, der 
på grund af flygtningestrømmen er steget til iy2 mill. Mod vest nøgne 
klipper, mod nord og øst fladt, bart ørkenland med det mudrede Indus- 
delta. Byen ser fra luften ud som en samling spredte hytter, hvor en
kelte store bygninger rager i vejret, som om de ved en misforståelse var 
glemt der. . . . [Poul Egedc]

27. 5. 55.
. . . Efter en indholdsrig uge i Karachi, hvor jeg ved H. P.s2) gode 

hjælp har gjort indkøb til mit hus lige fra gardiner til proptrækker, 
fra jakke til sandaler, sendte jeg min boy (som her kaldes bearer) 
i forvejen for at bringe lidt orden i huset, inden jeg kommer.

Var på udflugt t. forski. smukke punkter, badede ved Hawks-Bay 
og fotograferede nogle krokodiller. De stakkels dyr har i over 100 år 
(siger man) levet i en lille dam med høj mur omkring.

Jeg oplevede den muhamedanske fastes afslutning, der fejres med 
store festligheder, gaver og hilsener til venner og bekendte og bespis
ning af de fattige. Da fastens afslutning, som kaldes IDD, først kan 
fejres, når nymånen er bleven set af byens ældste, kan denne fest, 
som varer 2 dage, forskydes lidt, dersom det er skyet eller usigtbart 
vejr. Denne gang blev månen først set d. 23de om aftenen, og derfor 
var der mange, der holdt fri d. 26de også. Stor forvirring i butikkerne, 
nogle lukkede, andre åbnede. Fra vort hotel så vi morgenbønnen på 
pladsen, det var meget imponerende. . . . [Poul Egede]

l) Hvor det undtagelsesvis er Poul Egede, der skriver, er dette angivet efter 
Brevet.

-’) F. !.. Sinidths Bygningsingeniør, har været i Østen en halv Snes Aar.
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Zeal-Pak Cement Factory. 11.6. 55.
. . . Huset er stadig fuldt af håndva'rkere, men desværre er de fleste 

meget fummelfingrede og deres værktøj primitivt. For tiden er de 
ved at lave dørtrin i alle yderdøre (der er mange, da alle værelser 
har 2—3 altaner) for at holde noget af alt det støv ude, som under 
sandstormene fyger ind alle vegne. Temperaturen ligger omkring 40° C. 
i skyggen, om natten lidt køligere, og med den nu installerede aircon
dition (elek. køleapparat) i soveværelset, kan jeg få den helt ned på 
25° C., så her er ligefrem „køligt“ i sammenligning.

Fru H. P. har overladt mig sin kok, som hun har oplært til at lave 
danske retter: Frikadeller, kartoffelmos, stegt lever med løg o.s.v. 
Han laver den dejligste mad, man kan tænke sig.

Både kokken og beareren er ældre solide folk (bedstefædre med 
skæg begge to). De er små og spinkle og kaffebrune og meget venlige, 
men de skal køres med fast hånd. Det går fint, f. eks. fører jeg dag
lig husholdningsregnskab på den måde, at kokken bærer alle sine ind
køb ind på bordet, og så skriver jeg hver tings pris op og stemmer det 
af. Det er en festlig forestilling. Ingen af dem kan læse eller skrive, 
men de husker godt.

Jeg har købt sæbe og neglebørste til dem begge. Her flyder med 
høvlspåner alle vegne, og jeg ligger på min seng og skriver. Det er 
snart midnat. I morgen kommer skrædderen, der skal sy uniformer 
til mine tjenestefolk.

Arbejdet går i øvrigt godt, og jeg glæder mig meget til Birthe kom
mer herud i slutningen af juli. . . . [Poul Egede]

Palace Hotel, Karachi, 20. 7. 55.
. . . Luften føltes glødende, da jeg stod ud af maskinen på flyveplad

sen, hvor min ktvre mand stod i snehvidt tropetøj og tog imod mig. 
Fra lufthavnen kørte vi i fabrikkens bil med chauffør og tjener ind 
til byen, anbragte gods o. 1., spiste spændende, krydret mad og tra
vede tur i natten bagefter, fulgt af taxier, der aldrig havde troet, at 
hvide kunne beva'ge sig over 100 m ved egen hjælp. Her er meget 
varmt, meget støvet, meget spændende og en mærkelig lugt alle vegne.

Vi bor på Palace Hotel. Vor bov, Ali, som er rar og dygtig, serverer 
dagens første kop te kl. 8,30. Så står herskabet op, går i bad og spi
ser rigtig morgenmad. Imens ordnes værelset af hotellet, og Ali sid
der uden for døren og rejser sig pænt, når vi går ind og ud; han ser 
omtrent lige så gammel ud som farfar, så jeg er stadig flov over, at 
han skal springe, men hvor er de dog hurtige — altså nogen af dem.

Så drager vi i byen med Ali og shopper. Næsten overalt er halvdelen 
af fortovene optaget af boder, hvor der falbydes alt muligt. Mange
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steder lyder den monotone, orientalske musik. Artister optræder på 
gaden, og gøglere driver om med dresserede dyr. Bazaren er spæn
dende at gå på opdagelse i, men griseriet er ubeskriveligt. Jeg tror, 
de er garvede indvendigt allesammen, ellers måtte de dø af snavs og 
baciller. Det vrimler med tiggere, som fremviser deres deformiteter 
for at vække ens medlidenhed — rædsomt — man må simpelthen 
vænne sig til ikke at se dem. Folk med store kurve vil slæbe ens va
rer. Da vi i går havde en stor hob gods, var vi nødt til, foruden Ali, 
at have en til at bære — for ca. 1 time i brændende varme at have 
slæbt en kæmpekasse på hovedet fik han 4 annas. Det værste er, at 
jeg ikke kan stå for børnene, men P. E. siger, at jeg skal. De har de 
skønneste øjne og er ubeskriveligt vedhængende. I dag var jeg helt 
syg: en lille purk på ca. 10 år fulgte os 1 time i bazaren, hvor vi bare 
snusede om og morede os med at se på livet. Hvis vi havde haft små
penge, havde han fået en annas. Han slæbte sin store kurv rundt, og 
hver gang vi bar en pakke ud i vognen, kom han pilende. Det søde
ste var næsten, at han med et stort smil og små hop vinkede, da vi 
kørte.

Man skal ikke være her længe for at opdage, hvilken kontrasternes 
by Karachi er. I gaderne smutter elegante dollargrin og scooters mel
lem oksekærrer, kameltruknc vogne, små æsler, der pukler af sted, 
cykler og cykle-rickshaws. Her er særlige får med fedthale, og de 
bliver malet på pelsen i fine mønstre. Kamelerne ser storsnudede ud. 
Bankerne bevogtes af riffelbevæbnede, sortskæ'ggede fyre med strut
tende patronbælte. Store luksushoteller og pæne villakvartercr ligger 
side om side med tætpakkede kolonier af flygtninge, der hober sig 
sammen i skure af bølgeblik, bastmåtter, papkasser, tørret kogødning, 
og hvad man ellers kan finde at stable op som ly for den brændende 
sol, og mange er henvist til ligefrem at leve på gaderne, hvor de sover 
liggende på fortovene. Regeringen forsøger at bygge gode kolonier til 
flygtningene, men foreløbig er hjælpen kun som en dråbe i havet. . . .

Zeal-Pak Cement Factory, 24. 7. 55.
. . . Igår eftermiddags kørte vi herop. En lang brændende varm og 

meget støvet tur i bilen, som er til fælles brug for de danske familier. 
I gør jer næppe begreb om landskabets ensformighed. Gulbrunt sand 
og tuer med grønt. Af og til lidt kaktus. Hen over det hele blæser al
tid en fejende vind med store støvskyer, og inden døre ligger støvet 
tæt overalt. . . .

27. 7. 55.
. . . Nu skal I høre lidt fra den hede, støvede ørken, hvor P. E. og hans 

kone bor. Den første dag var min hovedtanke ærlig talt: „Hvad i al-
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verden har vi gjort, at vi skal være her“. Men, som 1 alle ved, når træt
heden fortager sig og man vænner sig til det ny, glemmer man såmænd 
hurtigt det ubehagelige og begynder så småt at more sig med at ordne 
tingene, som man vil have dem.

Vort hus er gult, ligger i en blæsende, jordf lugtfyldt have med mur 
om, en kæmpehave, hvor æsler, kulier og maii (gartner) slider for at 
fylde jord i. Vinden hyler altid dagen lang, så p. t. kan man kun gå 
ud ved 7-tiden om aftenen eller, hvis man er energisk, solbade fra 
kl. 6—7,30 på altanen om morgenen. Sandet vandrer i veritable klitter 
hen over alt inden døre. Her er så eventyrlig utæt, og med den susende 
blæst trænger der læs ind, så her må fejes flere gange om dagen.

Vandet er et kapitel helt for sig. Det pumpes herud i en 6—7 km 
lang kanal fra Indusfloden. Drikkevandet ledes ind i et stort kar i det 
nedre badeværelse; her bundfældes det værste grums og dynd i flere 
dage, hvorpå man forsigtig øser deraf, koger det i 3—1 timer, filtrerer 
det og sætter det i isskab. Det smager udmærket, heldigvis, for man skal 
drikke meget. Vi vasker os i grumset, mørkebrunt indusvand fra 
hanerne, som efterhånden alle vil ødelægges af mudderet, siger P. E„ og 
håndklæderne er lysebrune efter at have tørret de ny vaskede; tøjet, jeg 
har forsøgt at vaske (hvidt), bliver khaki, og det fine hvide badevæ
relse bliver plettet af det snavsede vand, også her må vi have gjort rent 
flere gange daglig. Dobien (vaskemanden) laver forresten ganske pænt 
arbejde, men der er altid ting, man ikke tør betro ham.

Efter et par dages eksperimenteren med gardiner, møbler i forskel
lige stuer O.S.V., har vi fået et af va*relserne nydeligt, med aircondition, 
så ingen uanset temperaturen herude behøver at have ondt af os. Dette 
rum bruges til at sove i, og, da der er skrivebord og reol, også som ar
bejdsværelse foreløbig. Her sætter vi os efter morgenmaden „på kon
tor“ som „chef og sekreta'E4, og Poul Egede dikterer 1 times tid, før 
han går på fabrikken. Efter lunch kl. 14, på den varmeste tid af dagen 
(op til 48—50f C i skyggen), er der et par timers siesta, men så går P. E. 
igen på fabrikken til kl. 18.

Af og til sker der brud på strømmen; så er vi uden aircondition og 
vifterne under loftet går i stå. Det er ikke særlig behageligt; vandet 
løber i stride strømme ned ad en, og man orker kun at sidde ganske 
stille.

Vore tjenestefolk bor i et sanskilt hus. Når de er i funktion, bærer de 
uniform: Kokken khaki med persianerhue, beareren hvidt med blanke 
knapper og rød/hvid turban. De er flinke, især kokken, men de skal 
holdes vældigt i ørerne alligevel, og man må sige de samme ting mange, 
mange gange, inden der sker noget. Det er irriterende, men skal til; 
P. E. har det endnu mere besværligt med arbejderne på fabrikken, men
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han siger, man skal „tage dem ved hånden“. Folkene elsker ham. Fest
ligt er det — efter sigende — for orienten typiske forhold mellem kok 
og bearer, der hver for sig søger at give det udseende af at vide og 
kunne mere end den anden; men P. E. har indført en meget retfærdig 
fordeling af arbejdet imellem dem.

Foruden disse folk har vi gartner, forskellige kulier og en sweeper 
til det groveste arbejde; han er så usandsynlig stinkende snavset, at 
det er ubegribeligt, det ikke generer ham selv. Jeg må bestandig være 
efter de dovne fyre, som, når jeg er i nærheden, ser ud til at have væl
dig travlt, men, når jeg kikker ned på dem fra vindue eller altan, lig
ger og so ver i skyggen.

Maden laves over trækulsild, men vi har dog også en el-plade og en 
petroleums-bageovn. Der bliver sørget godt for vore forsyninger, frugt, 
æg, grønsager, så madmæssigt mangler vi ikke noget.

Myrerne havde hærvej gennem huset, da vi kom; klagerne taber 
kødben på taget, det kan de små nisser lugte og starter så derop for 
at hente sig godbidder. Efter 3 dages flitning er de fleste døde; selvom 
de er renlige dyr og omgående fjerner ligene af andre insekter, vi ma
ser, kan jeg ikke fordrage det kryb. Her er små sjove firben, de fanger 
fluer og er nysgerrige som små egern. Min første skorpion slog P. E. 
ihjel i det nedre badeværelse forleden. Efterhånden har jeg vænnet mig 
til at fjerne diverse biller, der om natten finder på at kravle tværs over 
mig, næsten uden at hyle og vække ham.

Igår var jeg på rundtur på fabrikken med P. E.; de fløj op og 
stod ret og „salaam’ede“ for ham. Vi mødte den engelske kedelmontør 
og kone, og sammen beså vi kraftcentralen. Vi klamrede os til vrik
kende gelamdere og pinde og klatrede rundt i kedelen (jeg fik mine 
forestillinger om kedelcentralfyr grundigt revideret) og det var selv 
for en som mig ganske festligt. Samtidig havde jeg lejlighed til at se 
de primitive former, arbejdet foregår under, og blive rystet over deres 
sjusk med tove og stiger under bygningen af de høje siloer. De får ud
leveret reb og sikkerhedsbælter og skal bruge det, men sadger det fluks 
i bazaren og flikker så noget sammen af de underligste ting; det ham
ger de så og dingler i, til de falder ned. De bliver gang på gang ad
varet, og er ligeglade, så må de bøde for det; men indsatsen er lidt 
høj, livet er vel mere værd end de cigaretter, de kan få for et reb. Af 
10 nedstyrtede dræbtes de 7. Det er en mærkelig mentalitet at betragte 
menneskeliv med en sådan nonchalance. Ser man på den anden side 
på arbejdernes løn herude — ca. 60—90 rupees pr. måned (90— 
120 kr.) — forstår man bedre, at det er fristende at sælge værktøjet 
for at få lidt ekstra til hjælp. Det er nemlig dyrt at leve her.
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29. 7. 55.
... Igår var P. E., en svensk montør og jeg på 1% times tur om 

aftenen, hvor det plejer at være stille, langs kanalen til pumpesta
tionen. Der var en susende støvstorm, og vi rodede rundt mellem bu
ske med slanger og andet godt. De sover om aftenen, vær ikke bange. 
Efter en sådan tur kan man ikke bevæge øjenlågene for sand, ørerne 
er fyldte, håret en kage af grus, og tænderne knaser. Der sidder et 
tæl lag overalt på ens hud og ih — hvor man elsker dette land! Det 
gælder om at have en styrtende portion tilpasningsevne, og det er jeg 
ved at oparbejde nu. ...

... Vi har tilbragt en aften i den lokale klub med en major Khili, 
som er pakistaner. Man ankommer i fin kjole pr. jeep. Sætter sig i 
haven, hvor håret blæser fra en og kjolen står om ørerne. Stolene 
står i en rundkreds på plænen, til venstre herrer, til højre damer. 
Et band med leopardskind, turbaner etc. spillede sækkepibemusik, og 
man drak „cool drinks“. Efter i tvende timer at have siddet og be
tragtet de smukke pakistanske kvinder og mænd i mærkelige kostu
mer, blev man efterhånden præsenteret for byen Hyderabads spidser 
plus de herboende europæere. Der var et tysk ægtepar — ing. på en 
glasfabrik, vældig søde — nogle ubestemmelige englændere og en 
rumænsk kvindelig doktor samt en stok af vore egne ingeniører, en
gelske, svenske, danske, og mig. Så spiste man stående souper — alle 
damerne først, herrerne får levningerne — vandrede rundt med sin tal
lerken og konverserede. De var alle, særlig pakistanerne, eventyrligt 
søde. Man drak whisky, peppermint likør, benedictine e.t.c., og jeg 
dansede hele dansedelen af aftenen med alle de mystiske fyre plus 
P. E., i hvilken sidste anledning vi utallige gange fik at vide, at her 
dansede man ikke med sin mand, at vi sikkert ikke var gift o.s.v.. 
Bagefter alle tiders jeeptur gennem natten ad veje, der lignede bom
bekratere, i vild fart og susende blæst. Jo, her lever man skam spæn
dende. Det var morsomt, og vi blev kraftigt opfordret til at „joine“ 
klubben, hvilket vi sikkert sammen med H. J.s gør til vinter. . . .

2. 8. 55.
. . . Nå, her er ikke så slemt endda, men det er ikke et sted, man tager 

hen for sin fornøjelse. Nu er de sidste 10 dages sandstorm hørt op, og 
igår sad vi ude på verandaen og drak te og læste. Vi bor i det sydvest
lige hjørne af kolonien, d.v.s. at vi ikke har udsigt til andre villaer fra 
den veranda, men da landskabet ca. 50 m fra os hæver sig i bakker 
rundt om havens syd- og vestmur, og da der på toppen af bakkerne fin
des faldefærdige lerhytter og enkelte træer, som ser ganske godt ud 
mod det gule sand, kan I tro, vi nød det. Yderligere er vi nu fri for sand 
indendørs.
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Parti fra Hauen i Pakistan. Ved Hasinel Pont Egede Glahn.

Søndag og mandag var muhamedanske helligdage i commemoration 
af Abrahams offer af ged i stedet for Isak. (Koranen fortæller jo også 
om Abraham og meget andet fra det gi. testamente). I den anledning 
ofredes her om søndagen alle de fine malede får, jeg tidligere har 
fortalt om. Bagefter spiser man stor middag og iklæder sig ny farve
strålende klæder.

Vi har brugt helligdagene til at ordne i huset og planlægge haven, 
have gæster til te, trave lange ture over kalkklipperne og inspicere 
fabrikken. . . .

... På denne side af fabrikken er vi lutter europæere plus et gæste
hus til P.I.D.C.-gæster. På den anden side bor de pakistanske funk
tionærer og arbejdere. Denne adskillelse gør flueplagen minimal for 
os og formindsker smittefaren. Vi er over 1.000 mennesker herude.

Vor nabo H. J. er vældig flink. Hans kone og lille søn kommer om 
en måneds tid. Han har en fin have og driller P. E. hver dag for 
vores ørken. Mr. Old, en ung englænder, som har været i Pakistan 
i lange tider og som laver bygningsværker på fabrikken, samt H. J. 
hjalp os igår med haven, da vor gartner holdt fest. Vi fik små træer 
fra H. J., frø fra dem begge og blomster og meget godt. Jeg har fået 
overdraget jobbet med planlægningen, så imorges for gartneren — 
Ali var tolk — og „lady sahib“ rundt og stak bede af, planlagde græs
plæne o.s.v. Ens have herude er næsten altid emne for de vildeste 
diskussioner, og kan man klatre i sit casteroiltræ, er man en stor



138 

mand. Det kan kun mr. Old, og nu har jeg fået frø af det træ, så 
om et år kan vi måske klatre i vore. . . .

... Et enkelt godsspor fører herud fra Hyderabad, og lige udenfor 
havemuren går vejen til landsbyerne oppe i bjergene. Når man sid
der her på sin veranda og ser kamelflokkene blive drevet forbi 
af skæggede, turbanklædte vogtere, fløjtespillende hyrder med deres 
får og geder, kvinderne med deres småbørn, vandkrukker på hove
det og en holdning, så man uvilkårligt retter ryggen, føler man, at 
tiden har stået stille i hundreder af år; men stilheden er brudt for 
stedse, efter at cementfabrikken er kommet, og når et strømlinet loko
motiv pludselig kommer prustende, bliver man brat rykket frem til 
1955.

Vilde modbydelige hunde er her i flokkevis, men de er fejge 
heldigvis — for de er gale allesammen. De er store, glathårede og 
grimme. Nede ved kanalen, hvor drikkevandet pumpes op til os, va
sker de sig, pladrer rundt og lægger sig til at dø, for siden at glide 
med støvet ud i vandet og blive drukket af os. Hvis I så det mudder
vand, vores drikkevand fremstilles af, ville I forbavses, men kokken 
er pålidelig, og der sker ikke noget, udover at man er underlig i ma
ven engang imellem. . . .

6. 8. 55.
. . . Poul Egede har haft en omgang feber og har ligget i sengen et 

par dage. Han er, sin tyndhed til trods, vist alligevel ved godt hel
bred, har bare alt for meget at gøre på fabrikken. Men den vokser 
fra dag til dag, og det er festligt for os begge at følge med i.

Næste søndag er det indepcndcnce-day, og da de ikke skal snydes 
for fridag, er mandag også fri. De er som små skolebørn med deres 
fridage. løvrigt er det sådan, at søndag i de store byer og fredag (mu
hamedanernes helligdag) på landet er fridag. Men P. E. arbejder alle 
dage, da dieselgeneratoren overhales om fredagen — dagen uden elek
tricitet, aircondition og vifter, det er ikke udpra'get behageligt. Men 
Poul Egede er så glad for arbejdet og det er godt. . . .

10. 8. 55.
. . . P. E. og et par af de pakistanske ingeniører har haft mig med 

på jeep-tur ad hullede veje gennem det støvede, gule landskab ud 
til Indus, der dovent, som var den et sindbillede på alt herude, fly
der afsted, snavset og gullig. Vi var oppe ved Kotri og så dæmnin
gen, fint ingeniørværk, som de andre tilfulde forstod at værdsætte. 
Jeg derimod så herlige både med trekantede, sjove sejl, hvorfra fi
skerne sprang ud i vandet og med lange stager, hvorpå der sad tre-
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kantede net, svømmede mange miles ned ad floden og fangede store, 
flotte fisk, der lugtede meget ilde. For at holde sig oppe havde de 
en slags svømmebla're på ryggen, et kæmpestort, udhulet granskar. 
De driver så med strømmen ned ad floden, går i land, sælger deres 
fisk og vandrer tilbage igen, hopper i og starter påny. . . .

. . . Jeg er lige hjemkommen fra bytur til Hyderabad med Fru H. P. 
— hun er ligesom han meget tiltalende — og vi havde en festlig tur 
i de forskellige „elegante“ shops, hvor man tingede priser og viftede 
fluer, mens man sendte vort rene lille land med dyrlægekontrol, vare
mærker og kvalitetsgarantier en hel del pæne tanker. Det ville ikke 
have generet den lokale købmand at sadgc mig kaffe for 4.4, sam
tidig med, at fru H. P. fik den for 3.14; han var faktisk forarget over, 
at vi insisterede på samme pris for os begge. Egentlig skulle han efter 
egen mening have 5 for den efter devalueringen (det var en lille dåse 
nescafé, som manden har haft på lager i over 1 år), men sådan er 
de nu.

Temperaturen er faldende; her er om aftenen herligt med en stjer
nehimmel så skøn, at man knapt fatter det. Vi plejer at nyde den 
lidt fra verandaen med slukket lygte. Vi kan se Karlsvognen og Nord
stjernen. Regntiden nænner sig, og hver dag kan det bryde løs. . . .

13. 8. 55.
. . . Har haft torden og regn hele natten huset ut<æt, det dryp

per allevegne.
Myrerne bringer alt ind i disse dage og vi tværer hundreder ihjel 

i soveværelset og på trappen; de skal have æg og forråd i ly for 
regnen.

Ikke 100 m fra vores have lå et dødt æsel. Store ådselgribbe slog 
ned på det og hakkede øjne og indvolde ud, uhyggeligt. De så mær
kelige ud. Vendte vinden sig, ville her blive en ulidelig stank, så Poul 
Egede lod det fjerne.

Menneskene her er alle onde mod dyr. De stakkels æsler bliver pi
sket og tyraniseret og må slæbe og pukle dagen lang; de har ofte 
store åbne sår under seletøjet. Forleden så vi en vogn helt vildt læsset 
med sten; den var kørt fast og en lille pustende, hvid hest asede, pisket 
ubarmhjertigt af de to sløve kørere. Poul Egede fik hjulpet dem med 
vognen, idet han med fryd pillede Vu af murstenene ned, skubbede 
og satte dem til at skubbe, i stedet for at hale i dyret. Imens passede 
jeg på hesten, og i samme øjeblik en pisk hvinende faldt ned over 
dyret, sad der, som en refleks fra mig, fem fingre på den brutale fyrs 
brune ryg. Vi var vist begge lidt forskrækkede, men det virkede. Plud
selig klappede de hesten, tørrede sved af den og var, å, så dyreven-
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lige. Vognen kom op, og de kørte med deres stærkt reducerede læs og 
en servil takken til sahib. Det har interesseret mig at opdage, at Ko
ranen påbyder godhed mod dyr. Nu skal jeg til at lære at sige noget 
om det på urdu.

15. 8. 55.
I denne uge er der ikke mindre end 4 helligdage. Vi benytter dem 

til rensning af vandfilter, meget videnskabelig steril omgang, og i går 
efter den første regn gik vi ud i gråvejret og satte tråd til slyngplan
terne, der skal op ad muren. Vi har allerede en, der når 125 cm op, 
med store, hvide snerleblomster. Græsset skal komme i dag. Det hen
tes fra kanalsiderne og plantes ud i totter; det ser lyseblåt og meget 
underligt ud, men det siges, at det er græs. . . .

... Vi har set et festligt bryllupsoptog. Forrest et orkester i røde jak
ker, så masser af gæster i vogne, så en tonga (pakistansk tohjulet vogn) 
med brudeparret skjult bag rosa forhæng. Derefter en fin seng, med 
indsatte spejle, hvorpå alle brudens fine ting lå. Efter denne en al
mindelig charpoy (indisk seng bestående af 4 ben med en ramme, 
hvori er udspændt et fletværk af sejlgarn), herpå stod alt husgerå
det. Længere henne passerede vi brudgommens hus. Her spillede et 
orkester i blåt. Masser af mennesker bar store fade rundt. Der var 
et øredøvende spektakel og læg så mærke til, at det var i den elen
digste og fattigste del af byen. — Har jeg fortalt, at mændene her
ude farver hår og skæg med henna og maler neglene på hænder og 
fødder røde, men det er mest de fattige, der dyrker den slags ex
cesser. —

Jeg må daglig se kokkens hænder og negle efter, sørge for, at han 
skifter skjorte og bede ham tage sin noget ulækre turban af i køk
kenet og sætte sin persianerhue på i stedet. Ali vil helst ikke gå i uni
form, og vi har en herlig samtale hver dag, før han smider sin lasede 
skjorte af diskutabel renhed og tagei’ sin hvide jakke på. Afstøvning 
i huset foregår ved, at man med en støveklud knalder ned på alt og 
hvirvler op i snavset; han tror vist, at jeg er gal, når jeg beder ham 
ryste den udenfor og tørre forsigtigt. Han har forresten en fin, gul 
støveklud, som han holder så meget af, at han selv vasker den og 
altid har den over armen, også når han serverer ved bordet. Det ser 
lidt mærkeligt ud, men han er så glad for den.

Vort vasketøj bliver grumsedere og grumsedere; efterhånden vasker 
jeg alt det pæne selv, det er besværligt, og strygning i 40° varme er ikke 
netop behageligt. . . .
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18. 8. 55.
. . . Nu skal 1 høre om regn her. Det begyndte pænt og stille. Blev 

næste dag til torden og regnede næsten uafbrudt et døgn. Fem gange 
i nattens løb var jeg oppe at sætte gryder under dryppesteder i sove
værelset og lægge plastikposer over skabene. Der kom lange revner 
i loftet, gulvtæpperne blev våde, farverne løb ud — ud i badeværelset 
med dem. Under dørene strømmede vandet ind. Efterhånden var alt 
reddet op, dækket til og vi kunne sove - Poul Egede dog først efter 
at have reddet nogle murere fra oversvømmet kvarter. Han var alde
les mudret til, da han vendte hjem i mørket og regnen. Til alt held 
dryppede det ikke i sengene. H. P.s sov med vandfade på maven.

1 kan forestille jer vor forbavselse ved næste morgen at finde huset 
omgivet af en dejlig lyseblå sø, hvorfra en øredøvende koncert af 
frøer kom. De kom med regnen, og så var der store hvide myrer med 
3 cm lange vinger, som svirrede rundt i lyset. Her kom pragtfulde 
biller med fløjl i dybt skarlagenrødt og nu står vandet og luner 
moskitoæggene. . ..

21.8.55.
. . . Vandet er nu ved at trække sig tilbage, men veje og jernbaner, 

huse og afgrøder for millionbeløb er ødelagt, hele byer udslettet her 
i nærheden og bl. a. nogle gamle kongebyer fra de tidlige induskul- 
turer, som vi desværre ikke nåede at få set.

Her er ble ven køligt, gråvejr med byger. Vor aircondition går på 
halv speed, og vi bruger ikke vifterne så voldsomt. De fattige fryser i 
disse dage, de arme stakler. De fleste af kulierne har ikke noget sted 
at bo, sover under åben himmel, så i regnen går de rundt for at holde 
varmen og ser efterhånden meget miserable ud.

Vi så forleden en pakistaner løbe; både P. E. og jeg var helt be
taget ved synet. De bevæger sig ellers med en egen sløv ligegyldig
hed, hvad enten de er på vej for at gøre noget eller bare skal hjem. 
Deres yndlingsstilling er siddende på flade fødder med armene hæn
gende slapt ud over knæene. Man får lyst til at ruske dem, men det 
varer nok hundreder af år, før det hjaüper, og jeg indser godt, at 
man ikke kan bebrejde dem det. Man kan kun have medlidenhed med 
dem, for de er alt for fattige, underernærede og uvidende til at fore
tage sig andet, end at daske sløvt om. Hvad jeg har set af elendighed 
herude, er så rystende, at man aldrig i sin vildeste fantasi havde kun
net tænke sig mennesket synke så dybt — og så stod vor kulturs vugge 
her i Indusdaien.

Der gøres meget for at ophjælpe produktionen og sætte industrien
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igang, men en del går i fisk, fordi uddannelsen al teknikere ikke kan 
holde trit. . . .

. . . løvrigt er vi glade for at være her. Jeg føler mig nu aldeles 
hjemme og tiden flyver. Jeg glæder mig til min bagage kommer, for 
jeg savner bøger, sytøj og tegnesager. Jeg ser ikke meget til P. E., 
for han har travlt, men jeg nyder de få timer, han er hjemme. Vi 
havde den skønneste solnedgang i går. Himlen var som malet med 
fine strøg af alle de lyseste pastelfarver, og da det blev mørkt, flam
mede lynene fra et fjernt tordenvejr over hele horisonten. ...

Karachi, 24. 8. 55.
... Vi er i Karachi på anden dag. Poul Egede skulle konferere med 

P.I.D.C., Stal, Siemens etc. Spændende tur gennem regnvådt land, 
hvor buskene blomstrer og de få vejtræer er — mimoser — som efter 
regnen smykker sig med gule kvaster. Det pibler frem overalt. Har 
lige bestilt frø til 33 slags blomster og 15 slags grønsager til haven.

Vi har i rekordtid klareret min bagage, for jeg snakkede og travede 
lige ind, hvor vi skulle have ventet halve og hele timer. P. E. lod mig 
herse, og toldfolkene — det vil sige højere funktionærer — var til
gængelige for spøg, har aldrig før set en quinde kunne hitte ud af 
noget; resultatet: I dag var P. E. og jeg med nøglen inde og åbne 
sagerne. De så det forresten slet ikke efter. Bagefter blev vi, til det 
var sømmet til igen, og i morgen kan det hentes i Hyderabad. Efter 
den omgang — 1 time i gaar og 3 i dag — var shipping-agenten mør
— han havde regnet med 3 til 5 dage. Jeg tilbød min assistance en 
anden gang; nu spiser jeg halspastiller, det var nemlig en oratorisk 
prøvelse.

Der er fugtigt hernede, klamme senge og regnvejr, snavset og uf! 
Jeg glæder mig allerede til at komme hjem til fabrikken igen.

Denne gang bor vi „fashionabelt“ på Metropol, men Palace er me
get bedre. Vi er nogle af de eneste, der får ordnet værelset pænt, 
fordi Ali „superviser“ og reder sengene. Resten af dagen — næsten
— har han fri. Hans kone og nogle børn bor her i en oversvømmet 
flygtningelejr, hvorfra man i disse dage evakuerer, og det synes vi, 
han skal kunne hjælpe med til. Han så så nedtrykt ud i dag, så vi 
gav ham fri til kl. 9 a.m. samt lidt rupees til hjælp til flytningen, 
og da han sagde farvel til mig, så han lidt mere glad ud. I kan tro, 
det ikke er sjovt at være flygtning herude; både her og i Hyderabad 
står vandet op til knæhøjde i deres kolonier. Huse regner ned, folk 
slås ihjel og epidemier raser.

Jeg har for første gang alene shoppet i bazaren. Kan I huske, jeg 
skrev om en yndig unge i mit første brev. Han kom farende i dag
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og bar trofast min grønne taske på hele vor formiddagstur. Ali var 
også med, men fyren ville absolut have alt i den grønne, og så helt 
bære den selv.

Vi har truffet en hyggelig svensk familie. Vi dinerede med dem 
dels i Karachis Gymkhana Club og dels i deres hotel, et lille falde
færdigt ældgammelt et, i en dejlig del af byen. For 20 år siden var 
dette hotel byens førende; de har boet i Karachi l1/^ år og kender 
den ud og ind. Om aftenen kørte vi ind for at shoppe med dem, sølv
smykker i bazaren. Noget så festlig i mørke med de mange små olie
lamper og næsten uden fluer, der om dagen gør bazaren til noget af 
en plage for en europæer. Herfra tog vi med dem hos byens forskel
lige tæppehandlere og studerede tæpper. Fik at vide, hvad der var 
hvad, og tips om priser etc. Hos en tæppehandler fandt vi nogle her
lige Bucharatæpper. Så sluttede vi dagen med whisky-soda i klubben 
og gik hjem og drømte om blodrøde tæpper.

Både i Karachi og Hyderabad gælder det, at man hurtigst muligt 
må lære sig lidt urdu for på egen hånd at kunne handle og kontrol
lere priserne lidt, selv om det er svært for en europæer. Når det ende
lig lykkes at tinge en vare ned i et antageligt prislag, vil man blive 
fulgt til dørs af en tårevædet handlende, der hændervridende vil lade 
en forstå, at nu må hans 11 børn, kone, forældre og meget gamle 
bedsteforældre sulte den dag. ja, han kan faktisk lige så godt lukke 
butikken helt efter det tab, han har lidt.

Næste dag indfandt en tilsyneladende ret uinteresseret P. E. og kone 
sig i tæppeforretningen. Vi havde 4 timer afsat til at handle tæp
per i. I ved, det foregår med tedrikning, snakken, halen tæpper ud 
på gaden i lyset, ligge ned og spytte på lommetørklædet og gnide 
for at se, om det er plantefarvet og ikke kemisk o.s.v. Efter 2 timer 
havde vi fundet 3 tæpper, som vi gerne ville have, men først efter 
endnu 1 times tingen om budet havde vi kørt tæppehandleren mat og fik 
dem for ca. halvdelen af den først forlangte pris. Vore venner var for
bløffede over vort fine resultat, og Ali ville ikke tro, tæpperne var ægte, 
før han selv i dag med kogende vand havde prøvet alle farverne. . . .

... I kan tro, vi er spændte på, hvor meget vand der er inde i hu
set, når vi kommer hjem. . . .

3. 9.55.
. . . Vor biltur fra Karachi gik fint. Vandet var borte fra vejen og 

vi kom glat igennem. Under et rast i en mindre by fik jeg af en 
gammel kone hængt to vidunderligt duftende kranse af hvide jas
miner og røde roser plus diverse sølvpapir om halsen. De var yndigt 
lavet, og da der stank mildest talt forfærdeligt mange steder på ruten,
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kunne jeg så bare stikke næsen i blomsterne. Jeg ankom til labrikken 
smykket som en anden Hawai-pige.

Mit gods er kommet efter et utroligt vrøvl med jernbaneforsen
delsen. Det syntes rent at være forsvundet, indtil jeg truede dem 
med „my friend the danish consul“ og med at skrive til Pakistans 
minister i Stockholm, som jeg personlig kendte! Nu har jeg pakket 
ud og vi har fået det så ualmindelig hyggeligt inden døre. Jeg havde 
nogle kunstkalendere med farvereproduktioner. 1 går fik vi dem ind
rammet og hængt op i spisestuen og dagligstuen. Kokken (Kadar Bux) 
var et svip inde. Han var synligt begejstret, og hans herskab er steget 
meget i hans agtelse. Han har vist skammet sig lidt over vore bare 
vægge. Pludselig slog han ud med hånden mod en farvestrålende 
plakat, billedet fra Højbroplads med kanalen i forgrunden: „That is 
a nice place“, sagde han. Jeg sagde „ja vist“, fortalte om Copenhagen, 
kanalen og the fishmarket, hvortil han pænt lyttede og så med et char
merende smil sagde: „I know, I told Ali all about it,“ og begyndte 
at fortælle om de rene flise-slagterforretninger, frugtmarked og sejl
ture på kanalerne. Det er et mildt udtryk, at jeg var forbløffet! Kadar 
Bux var i 1935 i den engelske navy og har været i København! Han 
fortalte om alle de grønne traær, de små soldater og mange lyshå
rede børn og folk, der drak kaffe i en stor have (Tivoli), men mest 
af alt var han begejstret for alt det rene og fine, der var i forretnin
gerne, vore plukkede høns og æg, der var sorteret og vasket. Det glem
mer han aldrig. Danmark har en kæmpestjerne hos ham for den 
renlighed. Var det ikke festligt! Her har vi gået og troet, vi havde 
rene barbarer i huset, som kendte intet udover bazarens snavs og 
fluer, og så har manden købt ind i Slagteriernes Central! Han for
talte så pænt om aftenstemning ved Gammel Strand, og der havde 
været en regnbue, som var noget af det mest------------ . Rigtig noget
for en ørkenbo. Morsomt, hvor en, der oplever og ser relativt få ste
der, husker dem strålende.

Når vores el. køleskab kommer, skal vi have house-warming-party. 
Det må være inden der kommer flere danske herud, for vi har kun 
service til 6. . . .

8. 9. 55.
Her er stadig meget varmt, særlig midt på dagen; men nu er mon

sunen rigtig over os, så temperaturen svinger voldsomt, for regnen 
køler meget. Vi passer på med påklædningen, de mere uforsigtige 
får influenza i disse dage eller storforkølelser. Taget er blevet repa
reret, så vi sejler kun på gulvene, hvor regnen kommer ind under 
dørene. Vore husfirben, 10—20 cm lange og af en mystisk gennem-
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sigtig rødlig konsistens, løber rundt og fanger fluer på vægge og un
der lofterne. (Fluerne er en modbydelig plage for tiden).

Hele vor plæne er grøn nu. Slyngplanterne har vild fart på, og 
foran huset blomstrer zenierne. Vor urtehave trives fint, den hjem- 
medyrkede spinat spises i lange baner. Vi har plantet 5 bananpal
mer og en mængde roser plus en pragtfuld gul blomst, som skal sno 
sig op ad muren. Det er helt utroligt, som alting gror i varme, når det 
får rigeligt vand.

Her er de flotteste tordenvejr, lyn så fantastiske, og nogle helt 
eventyrlige skyformationer og belysninger. Aftnerne kan være dej
lige med en let brise, og vi sidder og lakser på verandaen og drikker 
te ude, til det bliver mørkt. Her er lysende insekter i luften som små 
stjerneskud, og man tilgiver gerne al dagens hede og ubehag for så
dan en kølig aftenstemning (28-—30° C.). ...

17. 9. 55.
. . . Ali er alvorligt syg med dysenteri og leverbetændelse. Han var 

en god bearer, samme Ali, og vi savner ham meget. Nu er jeg som 
en drage allevegne, og med blot 34° C. udenfor om formiddagen er 
min gamle energi vendt tilbage. Mens den ny bearer vikarierer, gør 
vi hovedrengøring; gulvene bliver vasket med phenolvand og her 
lugter meget rent efterhånden. Jeg går i hæléne på dem for at undgå 
yderligere kalamiteter, som den dag med salatolie og karklud på spise
bordet, og for at sikre, at støvekluden bliver brugt til støv alene og 
ikke til at pudse vandglas i. Efter at jeg har overtaget vandforsynin
gen, har ingen af os haft ma vedårlighed, og efter at mine urtekræmmer
sager er kommet under lås, går der kun det halve til, det var en ry
stende opdagelse! 1 øjeblikket er kokken den eneste, der kan stoles på 
og som ikke lyver. Jeg må stadig sige de samme ting om og om igen 
— først undrer man sig, så irriteres man, og så vænner man sig til det, 
siges der. - Jeg håber, det passer. . . .

17. 9. 55
... Jeg har jo desværre sjældent tid til at skrive på grund af travl

hed på fabrikken. Vort daglige liv er kommet godt i gænge, selvom 
det stadig er fuldt af små overraskelser. Som nu f. eks. i dag. Da 
Birthe skænkede op, syntes hun, at teen så lidt mere grumset ud, end 
den plejer, og da vi så gik ud i køkkenet, opdagede vi, at beareren 
havde lavet den af det mudrede vand, der var kogt til opvask, i ste
det for af det rene vand fra filteret. Den slags bestyrker os jo i vores 
overbevisning om, at Birthe stadig må være efter tjenestefolkene, 
hvis vi skal overleve. Det er det samme på fabrikken: Jeg kan sige
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besked om en ting mange gange, og når de så glade fortæller, at det 
er gjort, må jeg alligevel selv hen at se efter, for som regel er det 
ikke halvt færdigt. De mener vist ikke noget ondt med det; de vil 
bare gerne glæde mig ved at sige det, de mener, jeg helst vil høre, og 
deres opfattelse af sandhed og usandhed er noget forskellig fra vor. . . .

[Poul Egedej

24. 9. 55.
. . . Jeg har været i Hyderabad på bytur (ikke uden dramatik), kørte 

derind i bilen. 1 min kolonialhandel fik jeg først en dum fyr til at eks
pedere, skyhøje priser; lidt efter kom ejeren, så fik piben en anden lyd, 
priserne dalene et par rupee på enkelte ting, og vi sluttede efter en 
halv time. Han lavede en regning, talte sammen og gav mig den, hvorpå 
jeg talte efter. Pludselig rev han den til sig, stoppede den i lommen og 
hviskede “wait, there is the inspector”. Jeg sansede jo hurtigt noget 
muggent ved det nummer, og da 3 mænd med mapper og papirer kom 
ind i shoppen og begyndte at forhandle, bad jeg grumt om min reg
ning tilbage, jeg ville tælle efter og hjem, for der var varmt, og jeg 
ville sandelig ikke vente, til varelageret var gennemgaaet af de andre. 
Meget modvilligt luskede han den over disken, og sprang så over mel
lem mændene og mig, dækkede for regningen og svedte. Jeg talte lang
somt sammen, konstaterede, at det var rigtigt, da pludseligt inspector ber 
om at se mandens regninger. Herpå svarer fyren: ”1 never make cash 
memoes" (jeg stod med en i hånden). Den anden løftede øjenbrynene 
og sprang pludselig ind bag disken og greb den lille regnskabsblok. 
Ved synet af dette kastede min lille ekspedient eller indehaver sig „be
svimet“ på gulvet, uheldigvis med hovedet ind gennem en stor glas
rude, og her blev han liggende. Meget effektfuldt. Jeg fandt det hele 
et nummer for komisk til at gøre noget. Han rejste sig vaklende, mæn
dene hjalp ham til en stol og blev enige om, at det var bedre at komme 
igen en anden gang. Exit. Købmanden sagde undskyldende „Monsun
time, the heat, you know!“ Hvortil jeg tørt bemærkede, at han lavede 
det nummer lidt klodset. Han saa lige paa mig, saa sagde han, at det 
var income tax people, som ville se regninger, og det kunne han ikke 
have (det tror jeg), men nu skulle successen fejres, og han hentede 
cool drinks — som jeg desværre ikke turde drikke. Hvor har den arme 
lus, den sløve snyder, rystet, jeg stod med hele hans skæbne i hånden, 
men da shoppen er den reneste og ret fair i forhold til andre, havde 
jeg ikke spor lyst til at lave „ulykker“ for ham, og han var virkelig 
taknemmelig. Han slog sig forresten ikke særligt, og glasruden blev 
siden smidt ud på gaden, hvor en bil punkterer i den. Wonderful 
place. . ..
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26. 9. 55.
. . . Her er blevet køligere og vi nyder det. I kan tro, her var slemt 

med den fugtighed i varmen. Alle havde efterhånden nerverne strit
tende udenpå og var sure og irritable. Poul Egede kom gennemblødt 
hjem hver dag, på kontoret var der højspænding, og tjenestefolkene 
gad ikke bestille noget. Efter at have prøvet det er vi glade, at vi ikke 
bor i Bangkok, Bombay eller Karachi, hvor der altid er sådan.

Poul Egede’s arbejde på fabrikken skrider godt frem. Der er sket 
en masse siden jeg kom herud, kan jeg se. Alle de gule sandbanker 
er ved at grønnes og landskabet har fuldstændig skiftet karakter.

Vi hører af og til fra Ali, som er indlagt på hospital i Karachi. Jeg 
har læst en avisartikel — et læserbrev — om de forfærdelige forhold 
på hospitalet i Karachi, så han har vist ikke store chancer for at klare 
sig, stakkels fyr. — Ja, man skal helst ikke blive syg herude. 
Han var elendig den dag, jeg fandt ham på trappen her. Han fik 
sygdommen på sin fridag, da han besøgte sønnen i Hyderabad under 
oversvømmelserne. Samtidig udbrød der kolera derude, og vor vand
tilberedning blev naturligvis mere hysterisk renlig end nogensinde. Med 
hensyn til husholdningen glider den f. t. på kuglelejer. Vi har fået en 
dygtig gammel Pathan (Hussain) i stedet for den sjuskede unge fyr, 
der lod dørene flyve, så her vrimlede med fluer, slog itu, førte et ræd
somt sprog og intet kunne eller ville la're. Hussain er en høj ex-soldier 
med gode manerer, har mest været ansat hos engelske officerer og 
sidst 3 år ved den amerik. ambassade i Afganistan. Han fatter 
hurtigt, taler pænt engelsk og kan læse. Han har det bedste ansigt, man 
kan tænke sig, og smiler herligt. Jeg kan roligt overlade hele huset til 
ham og finde det rent, når jeg kommer tilbage.

For nogle dage siden fik vi vort elektriske køleskab. Da det var på 
plads og parat til at fyldes, kaldte jeg på kokken. Han strålede som 
et barn ved synet af et juletræ. Vi var helt rørt over hans begejstring, 
og da det store øjeblik kom, hvor kontakten skulle tændes, sagde han 
med bevæget stemme: „Good luck“. Det har heller ikke været nemt for 
ham i sommer med iskasse med svigtende forsyninger. Det første hold 
isterninger er nu parat, og vi kan opbevare fjerkræet i køleskabet, så 
det bliver mere mørt. Før måtte det koges straks efter slagtningen, vi 
havde ofte hønsene gående i haven i en snor, indtil de skulle i 
gryden . . .

3.10. 55.
. . . Vort party gik fint. Isen blev naturligvis ikke stiv, men alle holdt 

af blød is, påstod de, og kokkens marengs var dejlige. Mine sardiner
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(en til hver på toast) havde han arrangeret strålende, pyntet med alt 
muligt, så man ikke kunne se, hvor lidt sardin der var. Jeg serverede 
dem kun, fordi man ikke kan få dem herude. . . .

. . .Jeg må lære at sige besked til tjenestefolkene på urdu, det synes 
de nemlig er vældig sjovt. P. E. har lært en hel del på tabrikken. Spro
get er bygget mærkeligt op, f. eks. : koldt vand bordet på sæt be om. 
Det er da lige så særpræget, som alt andet herude, og lige så bagvendt. 
Men morsomt!

Også himmellegemerne vækker ens forbavselse. Solen står lodret over 
ens hoved, månen ligger på ryggen og karlsvognen står på hovedet.

Jeg har set en festlig type vogn, en kasse på hjul; i kassen stikker 
man et stort sejl lig en haveparasol, og så fører vinden fartøjet af sted 
på landevejen. Det er naturligvis lidt trist i modvind, så må en ell. to 
af og skubbe. . . .

7.10. 55.
. . . Var i aftes til party hos H. J. Festligt! Spiste, drak og dansede på 

3 m2 gulv mellem marokkanske puder og glas. Vi var kun os danske 
og havde det vældig fornøjeligt. Vi hørte Händel, Bach og Beethoven, 
Ebbe Rode med Storm P. historier plus sandelig Osvald Helmuth som 
Jeppe. H. J. har mange fine plader.

Den 15. januar skal fabrikken åbnes af premierministeren, og 
hovedbeska'ftigelsen er i disse dage ikke teknik mere, siger H. P., men 
derimod snakker man røde løbere, kulørte lygter og festmåltid . . .

. . . Her er kommet spændende fugle, bl. a. papegøjer, flotte falke og 
nogle henrivende blå fugle. Nogle af dem synger yndigt.

Gartneren har været syg, men kom igen idag, så der er fuld speed 
på haven. P. E. har også ligget et par dage, men nu er han o.k. . . .

20.10. 55.
. . . For at værne om vort privatliv, er vi blevet enige om, at jeg smi

der alle ud, der ikke har tilladelse fra Poul Egede med d. d. og besked 
skrevet til mig. De ynder nemlig at snuse og finder alle mulige påskud 
til at komme ind og kikke, og alle lige fra høje officials til kulier bliver 
grumt smidt på porten.

Haven trives nydeligt. Gartneren har lige betroet os, mens han pe
gede på jorden rundt om bananpalmerne, at om 2 måneder fik de 
„babyes“, og så kan vi åbenbart få en hel skov. Forresten er der noget 
vældig sjovt. Vore tjenestefolk har hver en fridag, på hvilken den an
den ordner alt. Når kokken har fri, laver Hussain den krkreste mad, 
og når Hussain har fri, gør kokken hovedrengøring i huset,. De kappes 
om at kunne overgå hinanden, og jeg ser med fryd, at det giver fine
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resultater, og roser dem naturligvis. Til daglig gør de aldrig så meget 
ud af det, som når de udfører hinandens arbejde. . . .

. . . På Poul Egedes fødselsdag lavede jeg selv cacao i stedet for teen 
og konstaterede ved den lejlighed, at mælk kan koges uden at bruse 
op, hvilket vil sige, at alt det snavs, der er i den, er flodvand! Ikke un
derligt, vi al og til får mavetilfælde, for vi koger normalt ikke mælken 
i 4 timer, som vi gør med vandet!

24.10. 55.
. . . Det bliver et par hårde måneder lige omkring starten. Forleden 

fik vi en forsmag. En afdeling, knuseriet, blev startet. P. E. arbejdede 
derovre fra kl. 8 morgen til kl. 2,30 nat. Vi var alle derovre de sidste 
() timer, og da lignede elektrikerholdet søvngængere, der vaklede om . . .

... Vi har været 3 hektiske dage i Karachi. Indkøb, vaccinationer, og 
I3. E. ordnede teknik. Der var kludder med bilen, så vi måtte tage 
toget, frygtelig støvet. I kupéen ved siden af var en minister. Han rejste 
med bodyguard med bajonetter — meget drabeligt. Vi kommer næppe 
herind mere inden jul, da fabrikkens start kræver P. E.s tilstedevæ
relse, så vi havde meget at ordne denne gang. Sikken et optog, når vi 
vandrede afsted med vore bærere, sahib og memsahib i spidsen. Vi 
nåede helskindet hjem med tog kl. 18,15 og ankom til Hyderabad kl. 22, 
en varm, støvet tur; toget snavset som alt herude og inderlig uhyggeligt 
med lys fra søvnige pærer.

1 har vel læst i avisen om de store oversvømmelser ved Lahore, hvor 
4 millioner blev husvilde på 3 timer. Det har regnet voldsomt dér i 
en uge. Halvdelen af Lahore er ødelagt, 6—8 fod vand i gaderne, hu
sene falder sammen, og mange hundrede mennesker er omkommet. . . .

4.11. 55.
... laftes prøvekørte de atter motor på fabrikken til kl. 21. Denne 

gang tilbragte jeg ventetiden med fru H. P. Vi drak te, spiste sandwich 
og æbler, mens vi ventede, sådan får vi mange aftener i den kommende 
tid. Mørket falder tidligt og brat, og vore tjenestefolk går hjem til sig 
selv, så er der ingen memsahib, der bryder sig om at være alene hjemme. 
P. E. hentede mig, og da vi traskede hjem, fandt vi, hvor vagtmanden 
skulle sidde ved vort ret fjernt liggende hus, en lille bylt tøj op ad en 
sten. Jeg snakkede højt og travede hen til den, og pludselig hørte jeg, 
at den snorkede. Den var så lille, at vi umuligt kunne tro, det var vag
ten, men ved Poul Egedes råben fik vi ham op. Hvor var han søvnig 
og fortumlet. Det var en af fabrikkens vældig vågne vægtere, der iført 
flere tæpper havde hyllet sig ind til en blid slummer. Meget betryg
gende! Der er normalt vagtmænd for hver 100 m i vor koloni. Vi har



150 

en privat vagtmand med økse og lanse, som jeg tager med, dersom jeg 
går ud alene i mørket. . . .

11.11.55.
. . . H. J.s er vældig søde naboer, og vi snakker tit sammen over have

muren. Jeg er så ked af, at fru H. J. rejser hjem i foråret. Deres lille 
søn er den allerkaneste unge. Han kommer af og til på besøg til safte
vand om formiddagen, og det er herligt at se, hvor de pakistanske 
landsbykoner, der passerer ude på vejen, er helt måbende over det lille, 
hvide menneske med guldhåret — ellers ser de næsten lige så overlegne 
ud som kamelerne.

Efter at det er blevet køligere, er det mere tillokkende at gå i køk
kenet, og når man har nogen til at gøre alt det kedelige arbejde for sig, 
er det vaddig morsomt. Jeg har lavet en stor chokoladekage med mand
ler; den skulle efter dansk opskrift bage 20 min. Efter to plus en halv 
time var den færdig i min petroleumsovn, klæg i midten og tør som 
savsmuldt i kanten, men trods alt smager den nu godt. Kan I forstå, 
det er med nogen skepsis, kokken ser mig betræde sine enemærker? 
Men efterhånden, som jeg lærer ovnen at kende, skal det nok blive 
godt, og min orangemarmelade imponerede ham. . . .

21.11.55.
. . . Hvor er det underligt, at det kun er 4 måneder siden hin minde

værdige dag i lufthavnen. Jeg synes, jeg har været her uendelig længe. 
Her var ørken, da jeg kom, og nu gror det lystigt alle vegne i haven. 
Fabrikken er omtrent færdig, og der er sket så meget.

Det er ikke ligefrem julestemning, der præger kolonien. Man aser 
og maser. Poul Egede pukler i denne måned fra 8 morgen til 8 aften 
i heldige tilfælde. Forleden kom de endda om natten og hentede ham 
derover, fordi elektrikerne ikke kunne klare sig.

Der har været lidt vanskeligheder i den sidste tid. Desuden fristes de 
fattige af alt, hvad der skinner, selv højspændingsledninger går de ikke 
af vejen for, og rotter og mus guffer kablerne i sig. Det er jo ikke så 
heldigt.

Godt, at jeg ikke er kok. Vi spiser i øjeblikket på de mærkeligste ti
der. Tit ikke frokost før kl. 15—16, middagsmad kl. 22—23 og morgen
mad kl. 7 eller 9, ærlig talt noget rodet. Vores mad venter gerne ca. 
3 timer på os, det bliver den lækker af! Hu.

Morgenerne er isende kolde nu, let tåge og gylden sol. Det ser herligt 
ud, og duggen forsølver grøsset. Spinat, gulerødder og radiser gror ly
stigt og snart kan de første tomater begynde at rødme på planterne. 
Vi er holdt op med aircondition, bruger kun åbne vinduer (net for) 
og det er dejligt. . . .
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29.11.55.
. . . Hej — jeg er helt opfyldt af feriestemning! Vi har haft week-end- 

besøg af familien T., Ø.K. folk, vi har truffet i Karachi — søde, søde 
mennesker med 2 do. børn. De medbragte deres tape-recorder, så vi 
fik en masse dejlig musik, og tiden fløj med hygsom snak — ubeskrive
ligt velgørende at se nye ansigter og tale om andet end cement.

Vi var i Hyderabad i deres la'kre folkevogn, travede om 3 timer og 
morede os dejligt i ny bazargader og så byens „uartige“ piger sidde i 
fine silkedress og se lokkende og spamdende ud. Det var T„ der vidste, 
at byen var kendt for dem, og tilfældet bragte os til deres kvarter. Så 
har vi set det med.

På hjemvejen så vi de frodige overrislede landskaber på Indusflo- 
dens anden side, bølgende korn, græssende bøfler, sumpede enge med 
et fantastisk fugleliv og fremfor alt træer og skygge. Sådan skulle vores 
ørken altså også kunne blive, når overrislingsplanerne gennemføres 
(det skal cementen, vi laver, være medvirkende til ved støbning af 
kanaler).

Ved hjemkomsten så vi fabrik, og da de drog af søndag eftermiddag, 
efterlod de rugbrød, knækbrød, leverpostej, medisterpløse (dåser), 4 
hof og et stort stykke bacon — vidunderligt at smage dansk mad igen. 
Deres besøg var så oplivende og afslappende og gennemhyggeligt — 
sikken „ferietur“. ...

2.12. 55.
. . . Ali er blevet rask. Helt fuldstændig rask, siger han, og nu får han 

stillingen hos kemikeren, som er kommet herud. Det er rart for begge 
parter. Ali får en let plads og danskeren en stedkendt mand i huset.

Der sker ellers ikke store ting. Jo da, hver dag startes der noget 
på fabrikken, og de dage, P. E. skal tilbringe derovre i eet stræk med 
starten af den store kraftcentral, nærmer sig hurtigt.

Det var vist en herlig dag for Poul Egede, den første gang han startede 
en afdeling op; det var jo det allerførste resultat af alle studieårenes 
slid og alt det kedelige skrivearbejde, der gik forud. Jeg er som regel 
en lille tur ovre at se lidt på starterne — jeg er jo så impliceret i den 
fabrik. — Jeg morer mig hver gang kongeligt over Poul Egedes fanta
stiske evne til at lade sig helt opsluge; han hører overhovedet ikke, hvad 
andre siger eller foreslår, heldigvis, da alle synes, de skal komme med 
råd og vejledning, selvom de aldeles ikke har ide om electromotorer.

Selv syr jeg, læser (papir er steget 50 % og bøger næsten ikke til at 
opdrive), nyder haven, uden tørklæde og solbriller, i sommerkjole, så 
I kan forstå, vejret ter sig nydeligt.

Vor nye sweeper, ca. 14 år, fik i går sin første løn. 1 den anledning 
begav han sig til Hyderabad for at gå i bio. Siden har ingen set ham!
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Kadar Bux mener, han kommer, når pengene er brugt. Den lille idiot, 
han ryster af kulde i sin tynde skjorte og et par tynde bukser. Han 
kunne snildt have købt sig tøj i stedet for, men sådan er det vel, når 
man står med sine første penge og ikke er en forfængelig pige.

For at spare megen irriterende snak har jeg nu indført, i stedet 
for at spørge om en ting er gjort, eller hvorfor den ikke er gjort, blot 
at bede om at få den gjort igen — det sparer megen tid. . . .

4. 12. 55.
... Sweeperen er kommet igen; så søvnig ud, han havde glemt sit 

arbejde!
Typisk for landet, at „i går“ og „i morgen“ hedder det samme på 

urdu. . . .

14.12. 55.
. . . Sikke en dag! Pakken med juletræ og pynt og rare sager er an

kommet i fineste stand, end ikke et lys er knækket; hvor ser det her
ligt og spændende ud, jeg er ganske i julestemning af at gennemgå ind
holdet. I dag har jeg bagt klejner, men hvilken skuffelse! Dels vejer 
min vægt åbenbart ikke normalt, og dels var smørret harsk, melet er 
frygteligt, jeg havde ingen hjortetaksalt, fedtet var oksetælle; ak ja, 
mens de var varme kunne de spises, og jeg skyndte mig i forudanelse 
at stikke kok og bearer nogle vanne. Resten må indgå som led i jule
dekorationen, måske på en snor under loftet, vel uden for ra'kkevidde. 
Juleaften skal jeg lave en rigtig dansk julekage, ønsk mig bedre held, 
please!

Efter at have set bøflerne, vi får madk fra, har vi helt tabt lysten! 
Nu lever vi højt på dåsemælk, både „sød“ og „kærne“, sidste rører jeg 
op med æg og sukker til en lækker drik, faktisk kærnemælkskoidskål. 
Vi fik 2 ænder forærende forleden. Chairman’en for foretagendet 
havde været her på jagt og uddelte gavmildt 2 til hver dansk husstand. 
De blev stegt og serveret med appelsinskiver i eddike som „syltetøj“, 
meget pikant!

Jeg har lige fået noget saft og syltetøj fra Karachi, smukt pakket 
i stråhadter. Der var nok til at lave en flot julebuk af. Det sad jeg og 
baksede med i entréen i griseri af strå, da pakkerne ankom, så 1 kan 
forstå, det har været en rigtig „julet“ dag. Bukken skal stå på vort buf
fetskab og se „skandinavisk“ ud.

Radioen, som I måske har hørt om, er dejlig. Stationerne meget 
uklare, men sikke en masse underholdning man kan have alene ved at 
indstille på den. Poul Egede og jeg satte en flot antenne op i går gen
nem hele husets højde. Jeg havde formiddags-tegæster, og om aftenen
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havde vi den svenske montør og S. til middag. Han var desværre syg, 
fik vores sidste dyscnteripiller, så ud til at trænge meget til dem.

P. E. har stadig travlt; det hjælper med radioen om aftenen, så er 
det ikke så ensomt. Vi har haft nogle ganske varme, stille dage og mær
kelig tåge om morgenen, så tæt, at alt udenfor skjultes i mælkehvid dis. 
Køligt med blæst og regn ville ligesom skabe mere modtagelighed for 
julestemning. Vi modtager massevis af julebreve og -kort. De læses med 
det samme, og når vi så til vor store „overraskelse“ ser, at det er jule
hilsener, går de i en sandig bunke, hvor anden gennemlæsning først 
må finde sted juleaften. . . .

16.12. 55.
. . . Herude er det virkelig meget svært at komme i julestemning, for 

vi har jo det dejligste sommervejr og haven blomstrer. Når I læser 
dette, er den 1ste del af fabrikken nok allerede startet, og selv om det 
kræver en mere end fuld indsats fra min side, så kunne jeg ikke ønske 
mig et interessantere arbejde. Birthe må jo desva1 rre være meget alene 
i denne tid, men vi trøster hinanden med, at når fabrikken først er 
kommet godt i gang, så får vi igen lidt mere tid sammen.

Vi har fået en højtidelig indbydelse til lunch hos den danske konsul 
Bernhard Olsen i Karachi d. 26. d. m. Desværre kan vi ikke tage der
ned. ... [Poul Egede]

Juledag 25.12. 55.
. . . Kraftcentralen på fabrikken blev startet op lige inden juleaften, 

og her er vildt forceret arbejde, men P. E. er jo glad, det gik godt. Vi 
spiser og sover på de mærkeligste tidspunkter, og juledag er inddraget 
som arbejdsdag for europæerne, mens pakistanerne har fri - lynende 
uretfærdigt! Men sig det til en ingeniør, der er midt i sit „mekano“ — 
og han vil se uforstående på en.

Juleaftensdag spiste Poul Egede frokost på fabrikken, termoflaske, 
og Hussain ved 5-tiden i hurtig udrykning med varm mad, så der var 
ikke særlig appetit til julemaden. Lyset var ude til kl. 18,30, det bliver 
mørkt kl. 17,30, og jeg bagte julekage i mørke og sagde mange til julen 
lidet passende ord om fabriksbyggeri, særlig da jeg rodede rundt og 
skulle dække julebord i bælgmørke. Strømmen skulle bruges på fabrik
ken. Kokken fandt det derimod meget spændende, og de riggede en 
osende lampe til. Men der kom da lys til sidst.

Poul Egede lovede bestemt at komme allersenest kl. 18. — Kl. 20,25 an
kom han. Det må havde va1 ret underligt at trave lige ind i det hjem
lige sceneri af julepynt og -sager uden at have deltaget i forberedel
serne. Kontrasten fra sommervarmen og omgivelserne må virke endnu
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større. Men vi fik en dejlig dansk juleaften ud af det, med så mange 
hjemlige ingredienser, vi kunne putte i. Juletræet var meget kønt, ly
sene, salmer, breve, gaver. Vi glemte fabrikken og hyggede os. Klokken 
blev mange, inden vi kom i seng, vi måtte jo ud og sende hilsener hjem 
via stjernene, brænde stjernekastere, synge carrols for naboen og jule
salmer med dem bagefter.

Vore tjenestefolk fik kuverter med penge i julegave, kokken bagte 
fin kage, kontormand sendte kager, appelsin og y2 rulle kiks på „sølv
bakke“ med rød klud over, højtidelig frembåret, og vor gartner, som 
vi havde sendt i seng via lægen med blodforgiftning i benet, ankom 
med kunstfærdige rosenbuketter og en kæmpekurv af frugter: Appel
sin, grape, æbler, grønsager og blomster, der duftede skønt. Det var me
get kært; han er så glad for at være her, at han siger „Sa’b leave, I 
leave, no second Sa’b, Denmark verri fine place. I go Denmark,“ så 
ham har vi virkelig glæde af. Vejret fortsat yndigt. Nu trækker vi ud 
i solen og varmer os om dagen og haler i uldent om aftenen. I kan tro, 
vi er glade for duntæpperne, dejligt!

Nu er klokken mange, så jeg må holde inde. Vi har bedt H. J.s til te 
og gæsterne kommer snart. . . .

28.12. 55.
. . . Her er de allermest bedårende hundehvalpe, 6 småbitte kluntede 

fyre i en kabelgrav på fabrikken. I kan tro, jeg gerne ville have en med 
hjem, men det er for farligt af hensyn til event, hundegalskab.

Vi er bedt til skotsk nytårsaften hos englænderne, men da det består 
af „heavy drinking and shouting“, håber vi, at vi kan slippe pænt fra 
en god undskyldning. Vi er også inviteret til week-end hos T.’s i 0. K.s 
sommerhus ved stranden nær Karachi 21.—22. j anuar. Er meget spændt 
på, om vi kan slippe af sted, for det ville vi meget gerne.

Efterhånden ser vi koner aldrig vore mænd mere, medmindre vi op
søger dem på fabrikken. Jeg går tit derover om aftenen. Når P. E. kom
mer hjem, falder han om og so ver, så snart han er indenfor døren. Han 
arbejder næsten døgnet rundt. . . .

Nytårsdag 1.1.1956.
. . . Nytårsaften kom Poul Egede hjem kl. 20,45 og halede tappert i 

blåt tøj. Vi drak et glas sherry og satte os så til bordet, gråblå dug, 
julelys og en stor skål ærteblomster fra haven (uden diskussion de 
største og smukkeste på pladsen). Hussain frembar maden; i dagens 
højtidelige anledning havde kokken lavet vores „yndlingsafsky“ af 
gulerødder til, sådan skulle det jo gå, men det var ellers lækkert. Så 
drak vi kaffe, men Poul Egede overvældedes af træthed og slumrede
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efterhånden ganske ind. Ingen talte om drinks hos englænderne, men 
kl. 22 talte vi kun om et godt og lunt hvidt sted ovenpå, og så slæbte vi 
os op, ønskede på forhånd glædeligt nytår og sov! Godt, jeg selv var 
søvnig efter nat på fabrikken, ellers havde jeg nok fundet det lidt 
trist. . . .

2.1. 56.
... Vi har i går for første gang selv udbetalt løn til vore tjeneste

folk (de fik den hidtil direkte fra firmaet) ; festligt! Vi har en fin bog, 
hvori de kvitterer. Fru H. J. fortalte så sjovt om fingeraftryk med blæk 
hos sig, og vi stillede parat til det samme, men nej. Hussain kan skrive 
en lystende klo, som han er meget stolt af. Kokken tegner underlige 
urdutegn, gartneren havde helt sving på navnet ( sikke oplyste folk, vi 
har) og først havekulien, som er den intelligenteste af banden, og swee
peren, som er meget dum, anbragte en blækfinger. Kulien tørrede re
sten af i håret, medens han med det lykkeligste smil sprang ud i haven 
og jublede over at få 10 rupees mere om måneden, end han er vant til, 
for vi er så glade for ham. Ja, vi har fabrikkens bedste tjenestefolk! . . .

. . . P. E. kom hjem til dinner kl. 21. Vi spiste, hyggede os, løste kryds 
og tværs på gulvet til kl. 23. Så lokkede han mig på en ,,lille tur“ over 
på fabrikken for at se, hvordan Asea/Stål-manden Skibnewsky klarede 
ovnmotoren. Jeg legede med de 5 hundehvalpe, og vi skulle straks 
hjem igen. Jo tak, jeg så P. E. blive fyr og flamme, de regnede med at 
kunne køre ovnen kl. 2. Resultat: I godhed trak han mig rundt for at 
se alt, der kørte — jeg sov indvendig — og vi blev altså. Kl. 2,30 var 
alt parat, sidste chance for P. E. og S., ellers skulle Aseas specialist til
kaldes. På det tidspunkt vågnede selv jeg. Jeg kørte megger til de for
skellige test og aflæste kw. i den ene ende, medens P. E. og S. signali
serede fra den anden, førte test-log og morede mig fint. Ved 4-tiden 
holdt vi chokoladefest herhjemme med resterne af min nytårskage, og 
S. som gæst. Resultaterne var meget fine og P. E. og S. strålede, men 
sikke et liv at føre! . . .

4.1.56.
. . . Vi fryser, hu! Regnen er ved at komme i gang. Hylende vinde fra 

Himalaya fejer ind over os og isner alt igennem. P. E. tilbringer stadig 
det meste af døgnet på fabrikken. I kan tro, det har været strengt om 
natten på silotoppene. I går var jeg med. P. E. var udstoppet med 2 
undertrøjer, 2 skjorter, frottéblusen og den norske trøje og jeg med 
mine uldne slacks, ulden bluse, P. E.s fiskertrøje, som kan trækkes ned 
over mine knæ omtrent, og vindjakke. Alligevel måtte jeg give op ved 
3-tiden i nat og følges hjem af en lille elektriker for at krybe i en varm
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seng. P. E. har for resten nogle ualmindelig tiltalende og rare arbej
dere ind mellem de mere uheldige fyre — nu har jeg jo fået lejlighed 
til at lære dem nærmere at kende i de lange kolde nætter på fabrikken 
— men da ingen af dem kan læse eller skrive, er det jo lidt vanskeligt 
at lære dem indviklet mekanik. H. J. er en meget behagelig arbejdsfælle, 
siger P. E. Vi skal forresten på besøg hos dem i morgen aften til sidste 
afbrænding af juletræ, salmer og sange, for at gentage den hyggelige 
4 mands aften, vi havde hos os juledag. . . .

8.1. 56.
. . . Enhver forhåbning om at se vore mænd mere herude er grumt 

blevet gjort til skamme, nu ser vi dem bogstavelig talt aldrig, og efter 
at vi har fundet ud af, hvordan man kan bruge en el. plade til køkken
brug som ovn i stuen, er der ingen memsahiber, der lyster at opholde 
sig i kulden på fabrikken. Vi render grundigt til kaffedrikkeri hos hin
anden i denne tid. Når det er særlig koldt, plyndrer vi haverne for blom
ster og går på visit hos englænderne, der har en rigtig menneskeild i 
stuen (og ingen blomster). Det regner og er råkoldt hveranden dag. 
Jeg bager et par gange om ugen for at holde trit med kagespisningen, 
min hidtil største succes var gårsdagens marmorkage. . . .

10.1.56.
. . . En stor dag, en ganske privat jubelfest for trætte ingeniører. Fa

brikken kører, Zeal-Pak producerer cement. Den 15. d. m. standses 
alt undtagen kraftcentralen og startes op ved „ministerhånd“. . . .

16. 1. 56.
. . . Lørdag kom direktør Sigurd Pedersen fra F.L.S. herud, og vi var 

alle 9 danske inviteret til aftensmad hos H. P.
Søndag morgen d. 15/1 fandt vi os selv omringet af politisoldater, store 

telte var rejst på fabrikområdet og alt vogtet omhyggeligt. Vejret var 
heldigvis strålende, vinteren er forbi (om et par måneder har vi heden 
og støvstormene igen). New Zealands flag vajede sammen med det pa
kistanske over teltet, der var rejst foran hovedkontoret, og der var hængt 
flagguirlander allevegne. Kl. 2 kørte et særtog fra Karachi ind med 
1.500 mennesker — fint pudset og skinnende. Passagererne steg ud og 
fandt efterhånden deres pladser i teltet. 3 bands af sækkepibere og 
soldater marcherede rundt. Premierministerens plads var på en forhøj
ning ved et rødt gulddækket bord, hvorpå stod på sort fløj elspude en 
sølvmodel af ovnen indeholdende hans tale. På denne forhøjning sad
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yderligere en masse diplomati, de havde alle lænestole deroppe, mens 
vi sad på klapstole. Pludselig begyndte citeringer af koranen. Det var 
en meget særpræget oplevelse (det hele radioudsendtes). Dernæst holdt 
chairman’en Faruque sin tale. Ikke et ord om F.L.S. og andre, der 
har bygget fabrikken. Ikke et ord til hverken ingeniører eller arbejdere, 
men det var kun helt i overensstemmelse med, hvad vi havde ventet. 
Tak er nemlig et ganske ukendt ord herude, i hvert fald når man sam
tidig betaler for en ting. Så talte premierministeren, Mohamad Ali. Han 
nævnede kun tal og årstal og glorious Pakistan og Pakistan zindabad 
(Pakistan leve!). Ind imellem talte New Zealands ambassadør, rar, 
pæn tale. Premierministeren afslørede en mindeplade, hvor der står 
pænt om New Zealand, og hvor F. L. Smidth & Co., Denmark, figurerer 
med store bogstaver. Lige efter det sidste zindabad trak premiermini
steren i en switch, der tændte et lys i den fjerneste ende af fabrikken. 
Her sattes ild til en 30 punds bombe, som rykkede de søvnige gæster 
ud af hvilen; ved dette startskud larmede alle vore dumpers (primitiv 
lastbil), K. kørte en larmende tur med kranen og alt, hvad der kunne 
larme, gjorde det.

Alle brød nu op for at bese fabrikken, P. E. begav sig til kraftcen
tralen og vi 3 danske koner fandt hinanden i forvirringen. Teen var 
ved at blive serveret. Vi så vandet, og jeg gik hjem og hentede en hen
rykt Hussain med en termoflaske af bakteriefri drik til os. Han fik så 
besked på at gå lige hjem ad den vej, hvor han kunne se mest. 2 timer 
senere var han stadig blandt de jublende arbejdere, der beså sække
piberne; han var så glad, det ene var hans eget regiment.

Vi hilste på en masse og en masse hilste på os. De kendte os fra 
klubben i Hyderabad, hvor vi havde været een eneste gang, rørende! 
En også dengang særdeles tiltalende familie, Patel, var vældig søde. 
De truede med at „raide“ vort hus, hvis vi ikke snart viste os derinde 
igen og Isana, politimesteren heroppe, var festlig i sin insisteren på, 
at vi skulle være selskabelige.

Alle tog af sted kl. 18, medens solen endnu var oppe. Vor fine fabrik 
lignede bagefter en forladt dyrehavsbakke. Da vi kom hjem, sank P. E. 
sovende sammen i sofaen. Vi spiste så hastig dinner og gik i seng kl. 21, 
og for første gang i umindelige tider sov P. E. en rolig lang nat, gudske
lov! Da jeg vågnede ved 8-tiden i dag, lå han glad og læste „Men of 
Mathematics“.

Det har været hårdt, nervepirrende, irriterende, afmagrende og væl
dig spændende, men midt i hverdagens støv, slid, ærgelser og besvær 
kan man selv i en ørken finde lidt af den betagende skønhed, der får 
en til at juble over at være til. Jeg tænker på den stille solnedgangstime 
ved Indus, mens palmerne vugger blidt i aftenbrisen og står som sorte
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silhuetter mod en perlemorsfarvet himmel, på de strålende stjernenæt
ter, hvor vi har et hav af glimtende diamanter om os, og på tidlige 
sommermorgener, hvor himlen, der i øst er ganske hvid, pludselig far
ves af et bundt rosa stråler, lige inden solen selv dukker op af den 
lette dis. . . .

Birthe og Poul Egede Glahn’s Hjem1) i Pakistan. 
I Forgrunden Ægteparret.

1 ) Tjenestebolig for chief electrical engineer.
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BRUDEPAR I SLÆGTEN GLAHN
1948—1955

Siden sidste Tillæg til Slægtcbogen udkom i 1948, har 11 Glahn’er 
indgaaet Ægteskab. .Jeg bar ment, at det vilde gøre disse slægtshistori
ske Data mere levende, hvis de blev ledsaget af Billeder af de paa
gældende Brudepar. Desværre findes der ikke noget anvendeligt Bryl
lupsbillede af følgende 3 Brudepar:

9. Oktbr. 1919: Assistent Jørgen Glahn og Hustru Inga, f. Olsen - 
33221.

5. August 1952: cand. oecon. Erik Hansen og Hustru Ulla, f. Glahn — 
62823.

4. Oktbr. 1952: Dommerfuldmægtig Niels Egedc Glahn og Hustru 
Karen, f. Clemmensen — 44631.

Billeder af de øvrige 8 Brudepar bringes nedenfor i den Bækkefølge, 
hvori Ægteskaberne er indgaaet.

Hans Egedc Glahn.

19. Seplbr. 1950
Grosserer Henning Glahn 

og Hustru Agnete, f. Øst erb g 
62821

13. Oktbr. 1951 
Ingeniør Palle Sliirup 

og Husi ru Marianne, f. Glahn 
W>32
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26. Januar 1952 
Arkitekt Jørgen Glahn 

og Hustru Tove, f. Suhr 
62822

29. Septbr. 1953
Civilingeniør Steen IAchlenberg 

og Hustru Bente, f. Glahn 
82611

16. Marts 1954
Apoteker Anthony Davies 

og Hustru Vibeke, f. Glahn 
82312

11. Februar 1955 
(Civilingeniør Foul Egede Glahn 

og Hustru Birthe, f. Olsen 
M611
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30. Juli 1955
Stud. mag. Carl I) i ns en 

og Hustru Esther, f. Glahn 
82231

28. Decbr. 1955
Civilingeniør Poul-Egede Glahn 
og Hustru Anna-Eisa, f. Larsson 

82313
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NY SKUD PAA SLÆGTEN GLAHN’s STAMTRÆ
1948—1955

Ved HANS EGEDE GLAHN.

8. (reneration.

82643 Charlotte Egede Glahn, f. 23. Februar 1951 Helleruplund Sogn.
82644 Jens Egede Glahn, f. 22. Septbr. 1952 Helleruplund Sogn. 

(Fuldmægtig Mogens With Glahn, Krestense Karla Kristensen).

9. Generation.

332211 Birgitte Glahn, f. 9. Februar 1954, Kbhvn. (Assistent Jørgen 
Glahn, Inga Else Olsen).

446311 Anders Egede Glahn, f. 18. Septbr. 1954 Haderslev (Dommer
fuldmægtig Niels Egede Glahn, Karen Clemmensen).

622131 Jennifer Thora Glahn, f. 12. Marts 1951 Canada, adopteret
7. Juli 1952.

622132 Jeffrey Carsten Glahn, f. 5. Marts 1951 Canada, adopteret
8. Juli 1955.
(Optometrist Carsten Glahn, Liss Jølck Jacobsen).

622212 Karen Glahn, f. 9. Marts 1950 Kbhvn.
622213 Anne Glahn, f. 9. Septbr. 1954 Hjørring.

(Læge1) Mogens Glahn, Ebba Torpet).

622323 Niels Glahn, f. 12. August 1954 Kbhvn.
622324 Karsten Glahn, f. 12. August 1954 Kbhvn.

(Organist, Dr. phil. Henrik Glahn, Bodil Iversen).

628211 Christian Michael Glahn, f. 13. Marts 1953 Kbhvn.
($28212 Abelone Henriette Glahn, f. 12. Juli 1955 Kbhvn.

(Grosserer Henning Jæger Glahn, Agnete Østerby).

’) Nu Dr. med.
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MEDDELELSER
GLAHN-SAMFUNDETS REGNSKAB 1954 OG 1955

Kassereren, Kontorchef Hans Egcde Glahn, meddeler her el Uddrag 
af fornævnte Regnskaber:

1954.
Beholdning ved Aarets Begyndelse .................. 112 Kr. 42 Øre
Indtægt: Medlemskontingent + Renter ....... 1145 „ 02 „

1257 Kr. 44 Øre
Underskud pr. 31. December 1954 .................. 1054 „ 06 „

2311 k7~5O Øre

Udgift: Trykning af 21. Medlemsblad
(V Bind, 2. Hæfte) ............................ 2107 Kr. 00 Øre
Klichéer .................................................. 154 „ 72 „
Porto ved Hæftets Udsendelse ....... 37 „ 10 „
100 Konvolutter ................................... 12 „ 68 „

2311 Kr. 50 Øre 
7955.

Indtægt: Medlemskontingent + Renter ......... 1040 Kr. 14 Øre
Gave, jfr. nedenfor ............................ 100 „ 00 „

1140 Kr. 14 Øre
Underskud ved Aarets Begyndelse ...............  1054 „ 06 „

Beholdning pr. 31. December 1955 .................. 86 Kr. 08 Øre

Regnskaberne for begge Aarene er af Revisor, Overassistent Henrik 
Glahn, forsynet med Paategning om, at de er revideret og befundet i 
Orden.

★

Gave.
I Anledning af, at det den 27. December 1955 var 100 Aar siden Drifts

bestyrer ved Saxkøbing Sukkerfabrik, Ingeniør Karl Glahn fødtes, har 
Glahn-Samfundet til hans Minde fra hans ældste Søn, Kontorchef Hans 
Egede Glahn, modtaget en Gave paa 100 Kr.

☆

Det Glahnske Familielegat 1954 og 1955.
I Aaret 1954 indkom 4 Ansøgninger. Der tildeltes Fru Emmy Glahn, 

Ringsted, Fru Gudrun Glahn, Kbhvn., Fru Wera Hisinger, f. Glahn, Hel
singfors, og Fru Else Budtz, Rørvig, hver en Legatportion paa 100 Kr.
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I Aaret 1955 indkom 4 Ansøgninger. Der tildeltes Fru Emmy Glahn, 
Ringsted, og Fru Else Budtz, Rørvig, hver en Legatportion paa 100 Kr. 
samt Fru Gudrun Glahn, Kbhvn., 200 Kr.

Ifølge særlige Fundatsbestemmelser er der i hvert af de 2 Aar udbe
talt til Vedligeholdelse af Gravsteder over f ølgende Slægtsmedlemmer : 
Stiftsprovst Hans Egede Glahn (Tillæg I) 20 Kr., Laila A. Egede Glahn 
(Tillæg II) 15 Kr., Driftsbestyrer Karl Glahn (Tillæg XI) 40 Kr. og Inge
borg Egede Glahn (Till&'g XII) 40 Kr., hvorhos de ligeledes ifølge sær
lige Fundatsbestemmelser visse bestemte Personer forbeholdte Rente
beløb er udbetalt de paagældende.

Legatets Kapital er ved Udtrækning af en Obligation og Indkøb af en 
ny Obligation under Pari forøget, saaledes at den pr. 31. December 1955 
udgjorde 128.038 Kr. 40 Øre.

Legatets Bestyrelse. Efter derom fremsat Ønske er fhv. Sognepræst 
Thorkil Glahn i 1955 udtraadt af Bestyrelsen for Det Glahnske Fami
lielegat, hvorefter den øvrige Bestyrelse har valgt Fuldmægtig i „Bi
kuben“ Mogens Glahn til Medlem af Legatets Bestyrelse, hvilket Valg 
under 27. Juni 1955 i Medfør af Fundatsens § 4 er godkendt af Justits
ministeriet. Familielegatets Bestyrelse bestaar herefter af Fru Inger 
Jønsson, født Glahn, Fuldmægtig Mogens Glahn og Kontorchef Hans 
Egede Glahn.

☆

Glahn-Samfundets Slægtsmødelegat.
Legatet, der blev oprettet 27. Okt. 1953, har en Legatkapital paa 

2.500 Kr. Renterne er udbetalt til Festudvalget med 65 Kr. 83 Øre i 1954 
og med 100 Kr. i 1955.

&

Understøttelses-Anstaltens Embedsmænd og Familien Glahn.
Ved Fundats af 16. Marts 1804 (kgl. stadfæstet 18. Maj s. A.) forandre

des den i Aaret 1736 indrettede civile og adskillige Stænders Enkekasse 
til en ny Stiftelse under Navn af „Understøttelses-Anstalt for trængende 
Efterslægt af Medlemmerne i den opha'.vede civile og adskillige Stæn
ders Enkekasse“.

Stiftelsen havde saaledes d. 16. Marts 1954 bestaaet i 150 Aar, i hvil
ken Anledning dens Direktion udsendte en af Direktør, Administrator, 
Dr. phil. Albert Fabritius udarbejdet Oversigt over Stiftelsens samtlige 
Embedsmænd gennem disse 150 Aar. Heraf fremgå ar af 3 Medlemmer 
af Slægten Glahn under Hensyn til, at de er Descendenter af Super
intendent (Biskop) Hans Egede, Grønlands Apostel, der i 1739 har gjort 
Indskud i Enkekassen for sin anden Hustru Mette Dau (* 1691, t 1761)
- har været Embedsmænd ved Understøttelses-Anstalten, nemlig: Gene-
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neralmajor Henrik Glahn, der var Repræsentant fra 1875 til sin Død 
1886, General Poul Egede Glahn, der var Repræsentant fra 1885 til sin 
Død 1896 og Kontorchef Hans Egede Glahn, der var Repræsentant fra 
1932 til han 1951 blev Direktør i denne.

Endelig skal anføres, at paa Jubilæumsmødet i 1954 blev Direktør i 
Dansk Standardiseringsraad, Civilingeniør Hans Egede Glahn indvalgt 
som Repräsentant.

☆

Slægten Glahn blandt „100 danske Præstesiægter ‘.
Sogneprtvst Paul Nedergaard, Kbhvn., har i 1954 (som Særtryk af en 

dansk Præste- og Sognehistorie 1849—1949) udsendt en Bog om: 100 
danske Præstesiægter (en lille Slægtshaandbog opstillet i Uddrag af 
Stamtavler) og heri er ogsaa medtaget Slægten Glahn. 1 et Afsnit om 
„De ældste Præstesiægter“ nævnes Slægten Glahn blandt dem, som tæl
ler 5 ubrudte Led af Præster. I et andet Afsnit om „Søskendeflokke, som 
alle blev Præster eller Præstefruer“ nævnes, at Poul Egede Glahn, resi
derende Kapellan ved Garnisonskirken i Kbhvn., (f 1846) havde 5 Børn, 
hvoraf 3 blev Præster (Sorø, Aastrup (Falster), Store Hedinge) og 2 
Døtre blev gift med Præster (Winther, Slotsbjcrgby-S. og Biskop P. C. 
Kierkegaard).

1 Forordet til Stamtavlerne siger Forf., at det oprindelig var Menin
gen kun at medtage Præster og Præstefruer og eventuelt mellemlig
gende Led. Efter Henstilling fra flere Sider er imidlertid ogsaa med
taget „kendte“ Slægtsmedlemmer, saaledes at det tillige er en Oversigt 
over en Del Kulturslægter, men Forf. er klar over, at Begrebet „kendte 
Slægtsmedlemmer“ er vanskeligt at afgrænse.

Stamtavlerne bringes i alfabetisk Orden, og Stamtavlen over Slægten 
Glahn kommer herefter som Nr. 35. Den fylder en tospaltet Side og er 
gennemset af Kontorchef Hans Egede Glahn. Bogen betyder en værdi
fuld Forøgelse af dansk Genealogi.

☆

Hofkok Henrik Christopher Glahn s Altertavle i Alling Kirke.
I Silkeborg Avis for d. 14. Maj 1955 fandtes en Artikel om Alling 

Kirke med Overskrift „Da Provsten [Adam Wilhadt Glahn] skænkede 
Hof kokken [Henrik Christopher Glahn] Hvile i Alling Kirke“. Her om
tales den Restaurering af Kirken, der fandt Sted i 1949, hvorved man 
fandt et lille Gravkammer. I dette mener man er begravet Hofkok 
H. C. Glahn, dennes Søn, Sognepræst til Alling, Provst A. W. Glahn, 
hans 2 Hustruer og 2 af deres Børn, jfr. Glahn-Samfundets Bind IV 
Side 206. Saa skrives der: „Aarsagen til at Hofkokken fik eget Grav
kammer i Kirken, mener man er sket som Taknemmelighed fra Prov-
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stens Side, da Hofkokken skænkede Kirken dens nuværende Altertavle 
som Tak for den Pleje, han nød i Sønnens Præstegaard.“

☆

Slægten Glahn ophører som Præstesiægt.
Med Udgangen af Aaret 1954 tog Sognepræst ved Jesus Kirken i Valby 

Thorkil A. W. Glahn sin Afsked paa Grund af Sygdom, og dermed har 
den sidste af Slægten Glahn s 12 Præster gennem 221 A ar forladt Tje
nesten i den danske Kirke. 1 Slægtens næste Generation er — i hvert 
Fald foreløbig — ingen Teologer. Aaret 1955 var det første Aar siden 
1733, hvor der ikke var nogen Præst med Navnet Glahn i den danske 
Kirke1). Sla'gtens første Præst var Provst Adam Wilhadt Glahn, der 
1734 blev Feltpra'st ved Oberst Henrik Bielke Kaas’ 2. jydske Geworbne 
Regiment til Hest.

Slægten Glahn har tidligere ogsaa været en Officersslægt med ialt 
9 faste Officerer, men nu findes der heller ikke nogen Officer i Slæg
ten mere. Dog skal det anføres, at 2 af Slægtens unge er ved at ud
danne sig til henholdsvis Sø- og Landofficer.

Slægten Glahn synes nu overvejende at være en Arkitektslægt. Tid
ligere Slægtled har kun haft 2 Arkitekter, men blandt de nulevende 
findes ikke mindre end 7 Arkitekter.

☆

Navnet Glahn i U. S. A.
Under sit Besøg i Danmark i Sommeren 1954 gav Ingeniør Otto M. 

Glahn, U. S. A., Redaktøren et Udklip fra en amerikansk Avis ved
rørende en Glahn i U.S.A. Dennes Familie er i sin Tid kommet til 
U. S. A. fra Tyskland, og han hører altsaa til de tyske Glahn’er, hvis 
Slægtsskab med vor Slægt ikke endnu har kunnet konstateres. I Ud
klippet stod:

„Wilbur A. Glahn, 66, of R.D. 1, Higganum, Conn., a gun engraver 
of world renown and president of the Aetna Stamp and Engraving Co., 
of Hartford, died last night in Hartfort Hospital after a long illnes.

Mr. Glahn was born in Syracuse March 12, 1884, a son of the late 
George and Jane Pankhurst Glahn. He had been a gun engraver all 
his life and was the last of four generations of gun engravers in the 
Glahn family.

He lived in Utica, where he was a gun engraver for the Remington 
Arms Co., before moving to Hartford in 1919. He became president of

l) Det bemærkes herved, at der ganske vist i Tidsrummet fra 21. Juli 1804, 
da Professor Henric Christopher Glahn døde i sit Præsteembede i Riserup, og 
til 24. Maj 1805, da hans ældste Søn, Adam Wilhadt Glahn blev Sognepræst til 
Majbølle - han var 1798 bleven cand theol. - ikke var nogen Præst i Slægten, 
men der har dog baade i Aaret 1804 og i Aaret 1805 været en Glahn som Præst.
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Aetna i 1935, and hand engraved guns for presentation to the nobility 
of the world, including the former king of Greece, the king and queen 
of Siam, the Prince of Wales, Theodore Roosevelt, Gen. Douglas Mac 
Arthur and in 1945 he engraved a Thompson sub-machine gun which 
was presented to Premier Joseph Stalin.

Mr. Glahn was a member of Ilion Lodge 95, F. and A.M. He leaves 
his wife, Mrs. Corrie Wilson Glahn; two sons, Karl G. and Wilbur A. 
Glahn, Jr., both of West Hartford, Conn.; a sister, Mrs. Arthur Grier 
of Panama Canal zone; three brothers, George H. and Roy of Syracuse, 
and Ralph Glahn of Detroit, Mich., and three grandchildren.“

*

Supplement til Anetavle for Civilingeniør Poul Egede Glahn.
Efter yderligere Studier, en Artikel af Postmester C. Klitgaard i 

Personalhistorisk Tidsskrift 1955 p. 113—127 om Slægten Blicher 
(p. 114) og 2 Breve fra ham til Redaktøren i Nov.-Dec. 1955 vil for
nævnte Anetavle p. 7—23 kunne suppleres som følger:
IX. 19. Tornsen, Peder, * ca. 1620, 1650 Sognepræst til Rødding og 

Krejbjerg, 1690 Provst, begr. 3. 2. 1699 Rødding1). Epitafium 
i Rødding Kirke over ham og hans 2 Hustruer. (G. 1° m. Mette 
Lauridsdatter Brun).
G. 2° m.

IX. 20. Hansdatter, Mette, * 1632 Viborg, f 1681 Rødding.
X. 37. ? Gammelgaard, Torn Olsen, ca. 1614 Sognepræst til Ry, Provst, 

t1653.
☆

Glahn-Samfundet fylder 40 A ar i 1957.
Den 19. Februar næste Aar er det 40 Aar siden Glahn-Samfundet blev 

stiftet. Som tidligere meddelt, jfr. foran p. 98, er det Tanken paa denne 
Dag at holde et Slægtsmøde, og Medlemmerne bedes derfor allerede nu 
reservere Dagen.

*
Kontingent.

Glahn-Samfundets Medlemmer anmodes om snarest efter Modtagel
sen af dette Slægtsblad at indbetale Medlemskontingentet for Aaret 1956 
paa Postgiro-Konto 211.19. Indbetalingskort vedlægges.

Kontingentet udgør 8 Kr. aarligt, dog at Ægtepar kun betaler 10 Kr. 
tilsammen og Personer under 25 Aar kun 4 Kr.

1 ) Ikke som fejlagtig meddelt p. 17 — Ringkøbing.
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GLAHN-SAMFUNDETS 40 AARS 
JUBILÆUMSMØDE
OTTENDE SLÆGTSMØDE

HOTEL MERCUR, KBHVN. TIRSDAG D. 19. FEBRUAR 1957

De store Selskabslokaler i Hotel Mercur, Københavns nyeste og mest 
moderne Hotel, dannede den ydre, festlige Ramme om Glahn-Samfun
dets 40 Aars Jubilæums-Slægtsmøde. Mødet var omhyggeligt tilrettelagt 
af Glahn-Samfundets Festudvalg, bestaaende af Samfundets Formand, 
Arkitekt Gunnar Glahn, Tandlæge Bodil Glahn, Fuldmægtig Henrik 
Glahn, Dr. med. Mogens Glahn og Pianostemmer Adam Glahn. Efter 
Indbydelse af dette Festudvalg samledes Slægtens festklædte Medlem
mer i et Antal af henved 80 i fornævnte Selskabslokaler Tirsdag d. 19. 
Februar 1957. Den usædvanlig milde Vinter bevirkede, at ingen Is eller 
Sne forhindrede Medlemmerne i at naa frem. Ligesom ved tidligere 
Slægtsmøder fik Deltagerne straks ved Ankomsten udleveret et Kort 
med navn og Slægtstal til Paasætning som Kendetegn, en Stamtavle, der 
viste Slægtsforholdet mellem samtlige Deltagere i Festen, samt en Bord
plan med alle Deltagernes Navne og Slægtstal.

Efter at alle var blevet fotograferet (Billedet bringes paa næste Side) 
gik man til Bords til Tonerne af en March, spillet af en Pianist, som 
under hele Maaltidet ind imellem Taler og Sange forlystede Selskabet 
med god Musik.

Arkitekt Gunnar Glahn bød Velkommen og sagde bl. a., at saa vidt 
han vidste, har vi ved tidligere Fester kun behøvet se til vores egen Tip1) 
— medens vi i Aften for at finde hinanden — maa se op til vores Tip- 
Tip2), og naar det saa falder sammen med 250 Aaret for hans Fødsel, 
kan vi vel ikke have bedre Auspicier at samles under.

Paa Formandens Forslag blev Direktør, Civilingeniør Hans Egede 
Glahn valgt til Toastmaster, og han meddelte, at der vilde blive et Par 
„officielle“ Taler, og at Ordet derefter var frit. Han nævnede, at der 
senere vilde finde en Ceremoni Sted med Slægts-Banneret og sluttede 
med at foreslaa, at alle var Dus — i alt Fald for i Aften.

O Professor Henrik Christopher Glahn (1738—1804).
2) Provst Adam Wilhadt Glahn i Alling, født 23. Novbr. 1707.

GLAHN-SAMFUNDETS V. BIND, 4. HÆFTE 1958



GLAHN-SAMFUNDETS 40 AARS JUBILÆUMSMØDE
DEN 19. FEBRUAR 1957



Ørbeoh’s linie: (A2)
1 Tage Schouboe \
2 Emma Schouboe /
3 Vagn Egede Lassen \
4 Hilda Egede Lassen /

Adam W. Glahns linie: (Aa)
5 Edvard Glahn
6 Inger Jønsson f. GI.

Poul Egede Glahns linie:(A<)
7 Hans Egede Glahn \.
8 Irmelin Glahn /•
9 Benedicte Glahn

10 Adam Glahn
11 Henrik Glahn
12 Svend Egede Glahn:
13 Mogens Glahn \
14 Corinna Lorentzen/
15 Stephen Glahn
Marous Glahns linie: (Ab)
16 Grete Glahn
17 Thyra Stibolt
18 Willie Stibolt

Hans Egede Glahns linie: (Aa)
19 Gudrun Glahn:
20 Poul Egede Glahn\
21 Ruth Petersen /
22 Bodil Glahn
23 Ragnhild Peytz f. GI.
24 Axel Glahn \
25 Edith Glahn /
26 Ida Jones
27 Holger Glahn:
28 Mogens Glahn \
29 Ebba Glahn /
30 Thorkil Glahn
31 Else Glahn /•
32 Henrik Glahn \
3 3 Bodil Glahn /

34 Bent Hisinger
35 Thora Lytthans
36 Gerda Andersen:
37 Svend Lytth. Andersen^
38 Hanne Lytth. Andersen/
39 Gunnar Glahn
40 Astrid Glahn /•
41 Henning Glahn \
4 2 Agnete Glahn /
43 Jørgen Glahn \
44 Tove Glahn /
4 5 Ulla Hansen f. GI.
4 6 Torben Glahn
4 7 Valborg Glahn /•
4 8 Birglthe Glahn
49 Inger Glahn

63 Else GJernals f. GI.:
64 Kirsten Levin \
65 Poul Levin /
66 Henrik Glahn \ .
67 Karen Margr. Glahn j •
68 Bente Lichtenberg f. GI.
69 Steen Lichtenberg
70 Jesper Glahn
71 Kjeld Glahn
72 Alice Glahn /•
73 Susanne Glahn
74 Mogens Glahn \
75 Krestense Glahn/
Völkersens linie:
76 Hildegard Conrad \
77 Gerhard Conrad /

Tønne Glahns Unie: (As)
50 Doris Bjørling f. Gl.
51 Emil Bjørling /•
52 Brita Johannsen
5 3 Henrik Bjørling
54 Poul Egede Glahn I .
5 5 Else Glahn / •
5 6 Inger Glahn
57 Eva Glahn
58 Hans Egede Glahn
59 Bodil Glahn /•
60 Gertrud Buch. f. Gl.\.
61 Helge Buch /•
62 Annelise Buch
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FZfter Suppen fik første Taler, Sognepræst Thorkil Glahn, Ordet:

Da Glahn-Samfundet blev stiftet i 1917, var der en Journalist som 
benyttede Lejligheden til at raillere i sit Blad1) over Dannelsen af et 
saadant Slægtssamfund og dermed følgende Slægtssammenkomst, idet 
han fabulerede over, hvad det kunde føre til, hvis andre Familier 
vilde optage Ideen. Han udmalede derefter, hvordan f. Ex. en Fest for 
Familien Jensen kunde komme til at forme sig; og det var baade vit
tigt og morsomt.

Denne Spot over Familiedyrkelsen kan vi selvfølgelig tage os let. 
Og dog er det værd at overveje den Brod, der ligger deri, for saa vidt 
som der jo let kan være Fare for en vis Familiestol thed, Slægtssnob
beri og gensidig Forherligelse forbundet dermed. — Misbrug og Afspo
ring kan indsnige sig overalt, selv i de bedste Foretagender.

Derfor mener jeg, at det er vigtigt for os, naar vi nu igen er samlet 
til Glahn-Fest, at gøre os Maalsætningen og Værdien af vort Slægts
samfund klar; og dertil vil jeg som Indledning gerne benytte et Citat 
af den engelske Forfatter Chesterton. Han skriver i sin Bog „Heretics“ 
følgende :

„I Virkeligheden er Familien det mest spændende Livsforhold, der 
findes. Det lille Samfund er altid mere spamdende end det store, fordi 
vi der tvinges til at møde Livet i alle dets Former, mens vi i et stort 
Samfund kan vrage og vælge vor Omgangskreds og dermed selv til en 
vis Grad være Herrer over, hvad vi vil have med at gøre og hvad vi 
vil bøje udenom. En Mands Omgangskreds er langt mere ensformig 
end hans Familie, fordi han har valgt den efter visse Sympatier, visse 
ensartede Grundsætninger. Men sine Slægtninge har han ikke valgt; 
de er der, saa stridige og forskellige som selve Menneskeslægten.

Dersom en Mand vilde vise, at han er rede til at møde hele Menneske
slægten i dens store Forskellighed, kunde han ikke gøre det bedre end 
ved at klatre gennem Skorstenen paa det første det bedste Hus og se, 
hvordan han kunde komme ud af det med Beboerne derinde. Det var 
præcis det, som enhver af os gjorde den Dag, vi blev født. At blive 
født er langt mere romantisk end at blive forelsket. I Forelskelsen 
vælger man dog til en vis Grad selv. Men at blive født er det rene 
Æventyr. Vore Forældre ligger paa Lur og farer løs paa os som Røve
re fra et Krat. Vor Onkel er en Overraskelse. Vor Tante er bogstavelig 
et Lyn fra en klar Himmel.

Med andre Ord, naar vi træder ind i Familien, træder vi ind i et 
Æventyr.“

O Jfr. Klods-Hans Nr. 17 for Fredag d. 25. Januar 1918 p. 237 (Red.).
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Ja,det er dette Æventyr, jeg gerne vil dvæle lidt ved. Det æventyr- 
lige ligger nu først og fremmest i dette, at man som Regel ved Fødslen 
paa Forhaand er ventet og modtaget med Kærlighed og Omsorg. Først 
og fremmest naturligvis af Forældrene, men i en Familie med Sam
menhold ogsaa af en langt videre Kreds. Dette er en rent ud æventyr- 
lig Gave i en Verden, hvor det ellers paa mange Maader kan blive nok 
saa strengt at klare sig igennem.

Men dernæst dette, at til Familien er vi paa Forhaand bundet i al 
dens Brogethed. Vi er blodsforbundne. Slægten er vor Forudsadning, 
baade de gamle, forlængst afdøde, og vore samtidige indenfor Slægten.

Spørgsinaalet bliver saa, om vi vil vedkende os den. Familien er 
faktisk den første Prøve paa, om vi vedkender os Livet under de givne 
Forudsætninger.

For selvfølgelig kan man sige sit Nej og vrage disse Livsrealiteter. 
Og Fristelsen dertil kan melde sig paa mange Maader. Man kan kom
me til at føle en Trang til Selvhævdelse og dermed følgende Slægts- 
lede. Familien kan føles som en Klods om Benet, og man kan fyldes af 
Oppositionslyst. - Det gamle Ord: „Framde er Frænde værst“ er 
netop Udtryk for den Modvilje, Kamplyst eller Familieflugt, som der 
kendes nok af Exempler paa.

Men selv i „Familietvist“ kan det dog vise sig, at det, der binder, er 
stærkere end det, der splitter. En Ven af mig, som tilhører en af Lan
dets gamle Slægter, fortalte mig, at det i gamle Dage var almindeligt 
ved Selskaber, at det endte i de voldsomste Skændsmaal mellem Fa
miliemedlemmer; og han tilføjede: „Saadan noget kan ikke tænkes 
nu om Dage; men maaske det i Virkeligheden betyder, at vi ikke hol
der nok af hinanden, til at vi kan taale et Skændsmaal.“ — Familic- 
baandene maa va're stærke for at kunne bære en stærk Uenighed.

Og Sandheden er den, at man svigter sig selv, naar man svigter sin 
Slægt, og man kan let blive ensom, hvor man kaster Vrag paa sine 
egne.

Et gammelt Ordsprog siger „Bar er broderiøs Bag“. Ja, det er godt 
at have nogen til at dække Ryggen i Livets Kamp.

Saa skulde da Slægtssamfundet og Slægtssammenkomster som den 
idag tjene os til Paamindelse om den Gave, det er at have Familie og 
Slægt, og tillige være Udtryk for, at vi giver hinanden Haandslag.

Efter at første Omgang af Stegen (en dejlig Oksefilet) var spist, og 
man havde sunget Overbibliotekar Torben Glahn’s Sang fra Slægtsmø
det i 1953 „Stamtræet“ (Den Spillemand snapped Fiolen fra Væg, — han 
vilde fra Bloksbjærg bort ---- ) talte Kontorchef Hans Egede Glahn:
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I Frithiofs Saga fortæller Esaias Tegnér, at da Kong Bele blev gam
mel og følte, at han ikke havde lang Tid tilbage at leve i, kaldte han 
sine Sønner til sig og talte vise og formanende Ord til dem, og her 
sagde han bl. a.:

„Pral ej af Fædres Ære! Enhver har dog blot sin;
kan du ej spænde Buen, er den ej din.“

Det er saa sandt, at ingen blot ved sin Slægts Bedrifter kan lægge en 
Alen til sin egen Vækst.

Men naar dette er sagt, saa skal det ogsaa siges, at det at høre til en 
god og anset Slægt betyder overordentlig meget. Slægten og Slægts
arven bør virke som en Inspiration, en Tilskyndelse for Slægtens en
kelte Medlemmer til med ydmygt Sind at følge i Fædrenes Spor og 
handle saaledes, at enhver i sit Hjem og i sin Gerning yder sit bedste. 
En god Slægt er en meget stor Gave at faa. Men ogsaa her gælder 
Bibelens Ord, at: den hvem meget er givet, af ham skal meget fordres. 
Det er dette Franskmandene har givet Udtryk i Ordene: Noblesse 
oblige.

Sla'gtens henfarne Mænd og Kvinder har ved hele deres Færd og 
Virke givet Navnet Glahn en god Klang blandt Danmarks mange 
Slægtsnavne; vi vil mindes dem med Tak. 1 Arv de gav os en ædel 
Gave, ja, en stor Skat, for som Salomo’s Ordsprog siger: Et godt Navn 
er mere værd end stor Rigdom.

Min Interesse for min Slægt og dens Historie mener jeg at have 
arvet efter min Bedstefader, Stiftsprovst Hans Egede Glahn i Store- 
Hedinge. Store-Hedinge og Sorø var Slægtens Samlingssteder i gamle 
Dage. I Store-Hedinge afholdt Bedstefader i 1880 det første egentlige 
Slægtsmøde1), hvori deltog ca. 30 af Slægten Glahn’s Medlemmer, re
præsenterende de forskellige Slægtslinier.

Yderligere udvidede det min Kærlighed til Slægten, at jeg i Aarene 
1902—1910 gik i Skole i Sorø, som dengang var Slægtens Centrum, og 
hvor jeg lærte Medlemmer af Slægtens andre Linier personlig at ken
de. Særlig mindes jeg med stor Taknemmelighed Hjemmet i Prior
gade hos Onkel Otto — alias Oberst Glahn — hans Søster, Tante Gitte, 
og hendes Datter, Tante Maria. De gamle i Slægten var gudfrygtige 
og retsindige Mennesker, trofaste mod Slægt og Venner, og deres Hjem 
var præget af Kultur. Maatte disse gode Egenskaber stadig gaa videre 
i Slægten som uforgængeligt Arveguld !

Der er Dage i en Slægts Liv, der rager op over alle andre Dage, 
fordi der paa denne Dag skete noget, der fik Betydning for Slægtens 
Liv i Fremtiden. En saadan Dag var for vor Slægts Vedkommende

) Jfr. Glahn-Samfundet Bind TII p. 1G med Note.
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d. 19. Februar 1917, hvor Glahn-Samfundet blev stiftet. Paa denne 
Dag skete der nemlig det, at Slægtens spredte Medlemmer samledes 
til een Slægt.

Det er naturligt, at vi i Dag paa denne Jubilæumsdag lader Tan
kerne gaa tilbage og ser paa, hvad Glahn-Samfundet har udrettet i de 
forløbne 40 Aar:

Glahn-Samfundet har afholdt 8 Slægtsmøder — heri dog indbefattet 
det i Dag. Det har udsendt 22 Slægtsblade, repræsenterende ca. 1.350 
Sider. Det er bleven sagt mig, at det er Nordens største Slægtsblad.

Jeg vil gerne benytte Lejligheden til at rette en varm Tak til Tor
ben1), Gunnar2) og Inger3) for den gode Hjælp, jeg har faaet i mit 
Arbejde med Slægtsbladet, og last not least en Tak til min Kone fol
den Støtte, hun har være mig ogsaa i denne Henseende.

Saa standser vi da i Dag ved en Milepæl. Vi, der var unge, da Glahn- 
Samfundet blev stiftet, er nu omkring Støvets Aar, og ni sætter nu nor 
Lid til Slægtens unge og haaber, at I oil føre Glahn-Samfundet og 
Slægtens Traditioner videre. Jeg vil ønske for Slægtens unge, at I maa 
forstaa Værdien af at kende den Rod, hvoraf I er rundet, og at I maa 
føle, at det er godt og vel, at I har en Slægt, som I har et Fædreland. 
Det giver en Støtte, som nok kan tiltrænges i dette vanskelige Liv.

Et Leve for Glahn-Samfundet!

Umiddelbart derefter tog Arkitekt Gunnar Glahn Ordet:

Kære Hans Egede.

Du omtalte i Din tale stiftelsen af Glahn-Samfundet i 1917. — Men 
hvad Du ikke fortalte var, hvad der står i meddelelsen om stiftelsen 
— at dette skete på initiativ af cand. jur. H. E. Glahn.

Det er vist sjældent, at en mand får lov til at sidde som medstifter 
af en forening og så opleve dennes 40 års jubilæum.

Jeg ved, at Din største interesse i samfundet er slægtsbladet, som 
Du med utrolig nidkærhed har arbejdet med i 40 år — Det er Dit 
hjertebarn, og det har ikke alene drukket af Dit hjerteblod — men 
også af Din pengepung.

Du ved, at jeg ikke altid har kunnet følge Dig i Din iver for at sætte 
bladet i højsædet, men jeg indrømmer, at jeg forstaar Dig bedre 
efterhånden.

J) Overbibliotekar Torben Glahn.
2) Arkitekt Gunnar Glahn.
3) Inger Jønsson, f. Glahn.



175

Jeg har selv syntes, at det personlige samvær var det, man skulle 
stræbe efter.

I aften tror jeg, Du måske forstår mig bedre — al den stund det nok 
ville være vanskeligt at få 80 slægtninge til at skrive en hyldest til Dig, 
mens jeg nu har let ved at samle alle her — til at bringe Dig en Tak 
for Dit initiativ — Dit store arbejde og Din kærlighed til Slægten.

I Tilknytning til fornævnte Tale sang man en af Fuldmægtig Thora 
Lytthans skrevet Sang1) „Fra før til nu44 (Den første af de Glahn’ers flok 

- fra syd herind spadsered’------------), hvor det i Sangens sidste Vers
hedder:

I dag i fyrretyve år
vort samfund har bestået;
med tak vort blik til den da går, 
der har ideen fået.
Og alle, der som navn har Glahn, 

og de, der har en Glahn til an’ 
Hans Egede hylder.

Tralala .. .

Fuldmægtig Henrik Glahn tog derefter sammen med Kontorchef Hans 
Egede Glahn og Susanne Glahn2) Opstilling ved Hovedbordet, hvorefter 
Slægts-Banneret blev ført frem, og Henrik Glahn tog Ordet:

Som søn af en af stifterne3) af det samfund, som vi fejrer her i 
aften, er det mig en glæde at konstatere, at jeg dog har været stifter af 
en af dets traditioner, idet Karen Margrethe syede og jeg tegnede og 
klippede dette banner til vores tur til Sorø for 20 år siden. Det har 
vaj et ved hvert slægtsmøde siden, omend fra forhåndenværende koste- 
skafter, brandhager o. 1. .. . Nu har det, takket være vor toast-masters 
initiativ og på hans bekostning, fået et værdigt — skal vi sige — stå
sted.

I kender alle fra universitetets festsal Wilh. Rosenstands billede: 
studenternes udfald mod svenskerne i 1658, altså for 300 år siden. I 
forgrunden står studenterføreren, sikkert Ole Borch, med kommando
tegnet på skulderen: en sponton, sådan en som denne her; selv om det 
vel næppe er Ole Borch’s, så dog så gammel, at den gamle Henrik 
Christopher4) kan have set den. Stagen er bleven forsynet med sølv
bånd, det første store med Glahn-Samfundets navn og stiftelsesdag og

*) Mel.: Vor gamle Karo holdt en Støj.
2) Datter af Driftsinspektør Kjeld Glahn.
3) Departementschef Kai Glahn.
4) Kgl. Hofkok Henrik Christopher Glahn, f. 1672.
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det næste for mødet d. 21/3 1927 hos Wivel (nu Wivex), hvor ban
neret dog ikke var til stede; men ellers er der et bånd for hvert 
slægtsmøde, hvor det har vaj et.

Taleren nævnede derefter de forskellige Slægtsmøder: Sorø-Turen 
20/6 37, hos Astrid og Gunnar Glahn 19/2 42, Svend Egede Glahn 28/6 
42, Else og Thorkil Glahn 6/6 43, Irmelin og Hans Egede Glahn 24/6 45 
og i Hellerup Klub 21/10 53.

Jeg skænker nu dette banner til Glahn-Samfundet, således at et
hvert medlem kan låne det hos migJ) til store slægtsfester, og jeg vil 
føre en slags „Log-bog“ over bannerets færden; men selve slægtsmø
derne vil blive markeret med et sølvbånd på stagen, hvis første søm 
slås i af en særlig hædret person og det andet af den yngste tilstede
værende Glahn.

Jeg vil derfor bede dig, Hans Egede, slå det første søm og dig, Su
sanne2), det andet i det bånd, der markerer 40 års dagen.

Saa sang man en af „Tilskueren“ (Astrid Glahn) skrevet Sang3), som 
begyndte. j —17 var fein samief om

at værne alt det gamle, 
Glahn-Samfundet til verden kom 
med motto: „Det skal samle----------- “

Sangen var en Opfordring til de ældre om at give Børnene „sted, at 
være fra“, og til de unge om at finde egen Melodi til den gamle Harmoni.

Da denne Sang var sunget, fik Reservekirurg, Dr. med. Mogens 
Glahn Ordet:

Indledningsvis må jeg berette om en mand, som til sin virksomhed 
søgte en betroet medarbejder. Der indkom bl. a. en ansøgning fra en 
højt kvalificeret mand, som blev tilsagt til et møde, hvor det røbede 
sig, at han talte bredt vendelbo-mål. Da man spurgte ham, hvorfor 
han ikke havde anført noget om sin hjemegn i ansøgningen, svarede 
han: „A will’ intj pråhl’“ (jeg ville ikke prale).

Parallelliserer man herfra, har man måske forklaringen på det 
skæve, påtaget beskedne, lidt modvillige smil, hvormed en rigtig 
Glahn præsenterer sig „Ja, jeg hedder altså Glahn.“ Titler er 
overflødige - navnet borger for kvaliteten.

Vi er jo ikke slemme til at rende hinanden på dørene. Men når vi 
mødes under så festlige former som i aften, så hygger vi os i bevidst-

O Adr. Olgasvej 12, Vedbæk.
2) Susanne E. Glahn, f. 7. 11. 1941.
3) Mel.: Menuet af Elverhøj.
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heden om, at vi er kun slægten, og at vi således uden utidig indblan
ding udefra uhæmmet kan hengive os til gensidige lovprisninger. Når 
denne i vore øjne så uhyre berettigede selvtilfredshed spædes op med 
passende mængde selvironi, bliver resultatet måske ikke værst. løvrigt 
har jeg en mistanke om, at selvironien skyldes de indgiftede, så sandt 
som Glahn’erne altid har formået at skaffe sig gode ægtefæller. Måske 
også, fordi den, som gifter sig med en Glahn, alene af .den grund er 
fortræffelig.

Velhavende er vi ikke i slægten. Det er som Bodil1) ved et festud
valgsmøde bemærkede: „Stor sal — lille middag — typisk glahnsk“. 
Men også dette kan i vore øjne betragtes som en dyd. —-------

Når vor udadlelighed således er passende fastslået det var egent
lig ikke det, vi skulle snakke om — vil jeg kunne tage fat på mit 
egentlige emne, conductorerne af denne fortræffelighed, den ældre 
generation.

Taleren gik derefter over til en Hyldest til „de fircifrede“, den Genera
tion, som gennem Glahn-Samfundets 40-aarige Liv har bevaret Sammen
holdet i Slægten, og raillerede over sig selv, idet han konstaterede, at 
han nu var rykket saa vidt op i Aarene, at det morede ham at studere 
Slægtens Genealogi. „Jeg læste på lektien og fulgte som „femcifret“ de 
„fircifredes“ slægtsinteresse“. Han fortsatte derefter:

En særlig hyldest vil jeg bringe samfundets æresmedlem2) for det 
kæmpearbejde, det er at redigere slægtsbladet, som vi har fået oplyst 
er jordens — eller var det Nordens - største.-----------

Endnu en egenskab — synes jeg — karakteriserer den ældre gene
ration, ikke alene de „fir-“, men overleveret gennem „tre-“, „to-“ og 
„encifrede“, den at være, ikke at synes3). Der verserer et utal af anek
doter, men jeg vil kun citere den om min fars farfar, Otto Glahn, 
obersten. Da han skulle gå af med pension, blev det ham, som tradi
tionen bød, tilbudt at gå af som general. Men han betakkede sig med 
ordene: „Har jeg ikke tjent som general, skal jeg heller ikke hedde 
general“.-----------

Og så slutter jeg med at opfordre de yngre i skegten til at fortsætte 
arbejdet, hvor de gamle slap.

Lad os „fem-“ og „sekscifrede“ råbe et leve for de „fircifrede.

O Tandlæge Bodil Glahn.
2) Kontorchef Hans Egede Glahn.
3) I denne Forbindelse skal anføres, al dette var (reneral Poul Egede Glahn’s 

Valgsprog og staar paa hans Storkorsridder-Vaabenskjold paa Frederiksborg Slot, 
jfr. Glahn-Samfundet Bind TV p. 100. (Bed.).
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„Lidt genealogi“, en Sang1), skrevet med meget Lune af „Farfars 
yngste søns yngste søn“ (Overbibliotekar Torben Glahn) blev derefter 
sunget. Den gennemgaar paa en fornøjelig Maade de gamle „Tip-Tip- 
Tipper“, men ogsaa de nulevende Slægtsmedlemmer er taget med i det 
første Vers, som lyder:

Se, slægten Glahn er vældig stor, 
hvem er mon hvem ved dette bord?
Jeg gad nok vide, om jeg tør 
spørge min dame: „sig mig, hør: 
er du (vi dutter dog vist hinanden!) 
søster? — nej, datter? — nej, gift med manden 
læng’re henne på femte plads, 
ham, som nylig har tømt sit glas?“

Skoledirektør Grete Glahn talte derefter paa Vers, der gengives i ud
drag.

På denne dag, hvor vi vort samfunds år opregner 
trods afslag jeg mig for en lille tale tegner — 
tilgiv mig, kære arkitekt2), 
at nys jeg på min travle vej 
trods bøn om ord til fælles slægt 
gav Dem et hastigt nej ! —
Som tiden nærmed’ sig for dette vort møde, 
tog slægtens minder til i tankens esse at gløde, 
jeg følte, jeg var da trods alt en Glahn, 
og at det gjaldt den fælles klan!

Vort slægteblad, som Hans Egede os skænker, 
det er for mig som smukke hjertelænker, 
det melder nyt fra slægtens mange fronter, 
det bringer bud fra jordefærd og døbefonter, 
det slynger om os slægtens gyldne bånd, 
det kommer som et pant på slægtens ånd!

Jeg ser i dag så mange, mange ansigtstræk, 
som jeg som jyde slet, slet ikke kender — 
men talen risler blandt os som en bæk, 
man føler, at man er blandt frænder. —

>) Mel.: Kejseren af Kinesiens Land. 
-) Arkitekt Gunnar Glahn.
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At nævne slægtens minderække, 
dertil vil tiden aldrig strække — 
jeg tror, man bedst kan på de svundne tider skue 
en stille aften med slægtebogen i sin stue, 
da føjer billed’ sig til billed’ i slægtens ramme, 
da føler bedst man, at den Glahnske stamme 
står dybt forankret i tiders gry, 
at slægten er gammel — og dog stedse ny!

Det Glahnske navn fik nogle her i dåben, 
for alle er dog fælles slægtens våben: 
fra slægtssignetets vågne øje 
går stråleglans imod det høje, — 
symbolet som os maner: aldrig svigt! 
det gælder danskhed, offervilje, pligt.

I venner — og frænder!
lad os standse en stund på vor travle vej 
og dvæle ved skegtens hegnede grave 
„henfarne slægter — forglem dem ej, 
i arv de gav os en ædel gave —“

„Tjunf (Doris Bjørling, f. Glahn) havde faaet den morsomme Ide at 
klistre en Pose til en Sang1) som nu blev sunget, og hvis sidste Vers lød:

Slægten har vi fejret - nydeligt og pænt — 
men ej en smule mere, end den har fortjent.

Med patos
Nu mangler vi blot det store skrald, 
det komme skal i alle fald: 
pust posen op og knald.

og saa lød Knaldene rundt ved Bordet som et helt festfyrværkeri. Da 
der igen var bleven Bo, fik Grosserer Henning Glahn Ordet:

Da der sidste gang var Glahn-fest — i Hellerup Klub i 1953 var 
der, ligesom i aften, flere der gav udtryk for bekymring for, hvordan 
sammenholdet indenfor slægten skal blive videreført af de yngre ge
nerationer.

1) Mel.: Lilli Marleen.
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Dette er utvivlsomt et problem — men det skal jeg dog ikke komme 
nærmere ind paa her.

Imidlertid var jeg den aften ked af, at ingen af os unge rejste sig 
og sagde tak til Onkel Axel og Tante Edith1), fordi de nu, igennem 
flere aar, har samlet adskillige af os unge til meget hyggelige sammen
komster.

For ikke at komme til at sidde med samme flove fornemmelse senere 
i aften, vil jeg derfor skynde mig at sige jer to hjerteligt tak, fordi I 
saa rørende har ydet jert store bidrag til, hvad man med en omskriv
ning kan kalde for „praktisk Glahnisme“.

Rent bortset fra, at det som sagt har været hyggelige timer, vi har 
tilbragt hos jer, tror jeg, at det ikke har været en forgæves indsats, 
I har ydet.

Jeg vil bede jer alle rejse jer og med mig udbringe et leve for det 
handlekraftige ægte-Glahn-par.
Talen gled derefter over i et meget vittigt Causeri, fyldt med „Bran

dere“. Taleren tog saaledes „slægtsbladet fra munden“ og foreslog et 
lidt mere demokratisk Glahn-Samfund og tænkte her f. Eks. paa lidt 
Vælgermøder og lign., „hvor man da som regel faar en hel masse godt at 
vide om fremtiden“, og saa syntes han, at „det ville være meget rart al 
høre lidt om til glæde for hvem, vi nu i 1957 gaar rundt og stammer“. 
For ikke at blive beskyldt for blot at fremkomme med gold Kritik, med
delte Taleren, at han havde forsøgt at udarbejde „en skitse til et forslag 
til en indholdsfortegnelse til en aner-ikke tavle“, som han med Glaxle 
vilde stille til Medlemmernes Disposition. Endelig redegjorde han for, 
hvorledes han paa en meget sindrig Maade var kommet til det Resultat, 
at vi om 400 Aar vilde være godt en kvart Million Glahn’er i Danmark, 
og saa sluttede han:

Med samme mødeprocent som i aften kan der regnes med, at godt 
50.000 Glahn’er vil komme til jubilæet til den tid. — — Da jeg har 
forstaaet, at Festudvalget har haft visse problemer m. h. t. at finde el 
passende lokale til festen i aften, — synes jeg ikke det er urimeligt at 
rette en henstilling til udvalget om, at man planlægger det nævnte 
jubilæum i god tid.

Man maa nemlig tage i betragtning, at dersom disse 50.000 Glahn’er 
bliver bécnket om eet stort bord, — og man beregner — 60 cm — til 
hver — og alle gæsterne saa tager hinanden i haanden, da vil disse 
50.000 Glahn’er faktisk kunne naa — ikke rundt om jorden, som nogle 
maaske havde ventet — men rundt om hele bordet. -
'Palen blev hilst med jubel.

1 ) Arkitekt, Bogtrykker Axel Glahn og Hustru Edith, 1‘. Spärek.
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Straks derefter bragte Arkitekt Axel Glahn en Tak til Henning for de 
venlige Ord til Edith og ham; deres Indsats, syntes han dog, var ret 
beskeden, og han sluttede med at udbringe et Leve for Mødets 2 yngste 
Deltagere: Susanne1) og Annelise2).

Saa sang man Astrid Glahn’s fra Slægtsmødet i 1953 kendte, saare 
fornøjelige Sang3) „Konebådens Hyl- est“ (Tænk! Gift med en Glahn! 
— hvad i Verden forlanger af Livet vi mere?), hvorefter Læge Vagn 
Egede-Lassen talte for Damerne.

Traditionen tro sang man ogsaa ved dette Jubilæums-Slægtsmøde 
Søstrene Doris Bjørling og Eva Glahn’s lystige Sang „Den kære Fami
lie“1) (fra det l’ste Slægtsmøde i 1927), og saa bragte Arkitekt Gunnar 
Glahn en Hilsen fra Slægtens ældste, Tante Emmy Glahn i Ringsted, og 
meddelte, at der var kommet Hilsen og Lykønskning fra Ingeniør Otto 
M. Glahn, Rochester, U.S.A., Wera Hisinger, f. Glahn, Helsingfors, Direk
tør Bertel Hisinger, Vasa, Finland, Sygeplejerske Astrid Glahn Clausen, 
Pastor Erik Vanning (Broder til Vilhelmine Glahn, f. Vanning) og Jo
hanne Haxthausen f. Glahn. (En telegrafisk Hilsen og Lykønskning fra 
Civilingeniør Poul Egede Glahn og Hustru, Birthe, West Pakistan, ind
løb først senere paa Aftenen).

Saa sang man den 8’nde og sidste Sang5), skrevet af Tandkege Bodil 
Glahn, der paa Festudvalgets Vegne glæder sig over den store Flok, der 
er samlet om Bordet, men

„allergladest vi er for de unge at se, 
thi ved dem skal jo underet leve og ske: 
at de værner vor slægt i de kommende år, 
disse piger og drenge i ungdommens vår.“

og hun fortsætter:

„Vi, der nu er til års, var og unge engang, 
og da lød for vort øre den selvsamme sang: 
— at som adel forpligter, så fordrer dit navn, 
at du altid din næste, dit land er til gavn.“

med en Opfordring til de unge både de fødte og de indgiftede om 
overalt paa Kloden at fastslaa Navnet Glahn’s gode Klang.

n) Susanne E. Glahn, f. 7.11.1941.
2) Annelise Tannenberg Buch, f. 8. I. 1943.
3) Mel.: Vi elske vort Land.
•*) Mel.: Min søn, om du vil i verden frem
5) Mel.: Man må rejse til fods ...
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Skoledirektør Grete Glahn takkede derefter Festudvalget for al Arbej
det med at forberede dette vellykkede Jubilæumsmøde og udbragte et 
velfortjent Leve for Festudvalget. Saa var Desserten nydt og Talernes 
Række udtømt, hvorefter Arkitekt Gunnar Glahn hævede Bordet og 
ønskede Velbekomme.

Ved Kaffen var der Generalforsamling under Ledelse af Direktør, 
Civilingeniør Hans Egede Glahn. Han gav Ordet til Kontorchef Hans 
Egede Glahn, der meddelte, at der ifølge Lovene skulle være Bestyrelses
valg. Det blev vedtaget at genvælge Arkitekt Gunnar Glahn og Kontor
chef Hans Egede Glahn; i Stedet for Landinspektør Otto V. Egede 
Budtz, der var afgaaet ved Døden1), blev - paa Bestyrelsens Forslag — 
indvalgt kommunelærer Poul Egede Glahn (Søn af Glahn-Samfundets 
tidligere Formand, Ingeniør Sigurd Egede Glahn). Endvidere vedtoges 
et Forslag fra Bestyrelsen om en Ændring i § 4 og en Tilføjelse til § 5 i 
Lovene for Glahn-Samfundet (jfr. nedenfor Side 183).

Det hyggelige Samvær fortsattes, medens Dansen gik, og det blev sent, 
før man brød op fra dette minderige Jubilæumsmøde, der formede sig 
som en straalende Afslutning paa de forløbne 40 Aar, og ved den talrige 
Tilslutning af Slægtens unge gav gode Løfter for Fremtiden.

Hans Egede Glahn.

GLAHN-SAMFUNDETS BESTYRELSE
GENNEM 40 AAR (1917-1957)

Overlæge Otto V. Lassen 1917—1919, Formand.
Lektor Alfred Glahn 1917—1934, Redaktør 1917—1929.
Kontorchef Hans Egede Glahn fra 1917, Sekretær og Kasserer fra 1917, 

Redaktør fra 1930.
Sognepræst, Dr. theol. Ludvig Glahn 1919—35, Formand.
Overbibliotekar Torben Glahn 1934—1949.
Ingeniør Sigurd Egede Glahn 1935—1947, Formand.
Arkitekt Gunnar Glahn fra 1949, Formand.
Landinspektør Otto V. Egede Budtz 1949—1956.
Kommunelærer Poul Egede Glahn fra 1957.

’) Jfr. Mindeordene om ham nedenfor Side 198.
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ÆNDRING I OG TILFØJELSE TIL

LOVE FOR GLAHN-SAMFUNDET

Paa Slægtsmødet d. 19. Februar 1957 vedtoges nedennævnte Ændring 
i og Tilføjelse til Glahn-Samfundets Love af 21. Marts 1927 (Bind II 
p. 14) jfr. Ændring og Tilføjelse af 21. Okt. 1953 (foran p. 100).

ad § 4. Paragraffen affattes saaledes:

Der udgaar saavidt muligt hvert andet Aar et Medlemsblad, redigeret 
af et af Bestyrelsens Medlemmer, indeholdende Breve, andre Papirer, 
Erindringer og Skildringer m. m. som har Slægtsinteresse, samt sup
plerende Oplysninger til „Familien Glahn’s Shcgtebog“.

ad § 5. Til Paragraffen føjes et nyt Stykke — Stykke 2 — saaledes at 
den i sin Helhed lyder saaledes:

Slægtsmøde afholdes saavidt muligt mindst hvert femte Aar.
Til at varetage det med Forberedelse og Afholdelse af disse Shrgts- 

møder forbundne Arbejde nedsætter Bestyrelsen for sin Funktionstid et 
Festudvalg paa mindst 3 Medlemmer, hvoraf mindst 1 skal være Medlem 
af Bestyrelsen for Glahn-Samfundet.

Bestyrelsen for Glahn-Samfundet.

Gunnar Glahn. Hans Egede Glahn. Poul Egede Glahn.
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VORE FÆLLES ANER
NOGLE SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Ved Torben Glahn.

I „Glahn-Samfundet“ har jeg i 1939 (bd. III s. 177 181) meddelt, 
hvad jeg på det tidspunkt vidste om Gjertrud Christine Glahn, f. Egedes 
aner. Imidlertid har grosserer Th. Bull, Oslo, i 1956 (norsk slektshisto
risk tidsskr. S. 22—25) skrevet en artikel om slægten Falsens stamfor- 
ældre, hvor han bl. a også redegør for prof essor Eskild Lauridsen Dal
hus afstamning.

Denne Eskild L. Dalhus var vor glahn’ske stammoder Gjertrud Chri
stine Glahn’s mormors morfar. Nedenfor skal derfor på grundlag af Th. 
Bulls artikel redegøres for denne betydningsfulde „nyvinding“ for vor 
fælles anetavle. Th. Bulls kortfattede oplysninger om de enkelte perso
ner er her udvidet ved benyttelse af andet kildemateriale, ligesom der er 
forsøgt opstillet korte slægtsoversigter over tre af anerækkens interes
santeste familier.

Ved opstillingen er anebrøkerne fra den tidligere gengivne anetavle 
bibeholdt.

4. 15. Dalhus, Eskild Lauridsen (t 1688). Lektor theologian og pro
fessor philosophiæ i Roskilde.

5. 29. Eskildsen, Laurids (f ca. 1656—61). 1. 5. 1626 byfoged i Kø
benhavn, rådmand 16. 8. 1628, proviantskriver 12. 5. 1631, 15.
3.1644 rådmand påny. I 1637 måtte han fremstille sig for kon
gen, da han var beskyldt for en forseelse ved kornleveringen. 
Kongen tilgav ham dog mod at han aflagde ny ed. I 1639 afgav 
han beretning til Corfitz Ulfeldt om nogle hollandske Gesand
ter, der på den tid boede hos ham. Måske har forbindelsen 
med Corfitz Ulfeldt ikke huet kongen. I alle tilfælde handler 
et af 5 klagepunkter i kongens iltre anklage med Ulfeldt (nov. 
1644) netop om Laurids Eskildsen. Kongen skriver: „Att leg 
skulle haffue Approberit, at lauers Eskelssøn skulle bliffue 
Radsmand her y byen, der thuiffler ieg pa af den arsag, at 
hand uaar aldrig uel skreffuen huoss mig, siiden hand kam 
aff myn ty eneste, Och huoss Borgeriet uar hand huoss faa 
Eller Ingen Achtit, som deraf f kan Erf arris, att hand drog 
herfra byen henad Roeskild at Boe“. Ulfeldts svar er roligt og 
på dette som andre punkter temmeligt bidende i sin saglig-
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hed: „Huad Lauridz Eskeldsen sig belanger, da efterdi Hans 
May. dett ey sig naadigst kan erindre, er dett langt fra at ieg 
uidere der udi nogid tamcker att erindre; thi imod sin herris 
mening nogid at disputere, er ey tilbørligt.“ Laurids Eskildsen 
var iøvrigt en af de borgere, der ydede kongen det største lån, 
da Regensen blev bygget. I 1647 skænkede han et „Slag-Seir- 
Værk“ til rådhuset på Gammeltorv, hvis „Résonnants og Lyd 
med Lyst vidt hen inden og uden Byen høres“, dets klokke 
kaldtes „Flæskeklokken“.1)
Gift m.

5. 30. Mogensdatter, Lisbeth. Bor som enke i 1661 i den store gård på
Gammeltorv, der var en arv fra hendes slægt, og som i 1745 
nedreves for at give plads for anlægget af Nygade.

6. 59 Mikkelsen, Mogens (f 3. 1., begr. 6. 1. 1618 i Nicolai K. i Kbh.)
Nccvnes som handlende i Kbh. 1582. Drev 1600 handel på Nar
va. Rådmand 10. 2. 1606.2)
Gift m.

6. 60. Hansdatter, .... (begr. 1. 9. 1602 i Nicolai K. sammen med et 
nyfødt barn).

7. 117. Madsen, Mikkel (t i slutningen af 1577) født i Køge, begyndte 
på handelen, giftede sig og flyttede (vist 1562) til Malmø, hvor 
han 1564 blev rådmand. Gift 2° (måske 1568) m. Elline Pe- 
dersdatter, der var enke efter den i 1564 døde guldsmed Wil- 
lum Thommesen i Malmø. Hun døde i febr. 1613. (De havde i 
dette ægteskab to børn, bl. a. den københavnske borgmester 
Jacob Mikkelsen [1577—1644] .)3)
Gift 1° m.

7. 118. . . . (navnet ukendt) (f 1563, vist nok af pest). Der var 7 børn 
i dette ægteskab.

7. 119. Dalhusen), Hans (tidligst benævnt Hans von Delffhusen) 
(t 28. 9. 1603). Fik 26. 5. 1565 livbrev på at være kgl. mønt
mester i København. 21. 2. 1576 tog han afsked fra Mønten. 
Købte 19. 6. 1567 stolesæde i Nicolai Kirke i Kbh. sammen med 
svigerfaderen Povl Fechtel. Testamenterede 500 rdl. til de 
fattige i Kbh. (gavebrev 8. 2. 1604).‘)

Gift (måske 1565) m.
7. 120. Fechtel, Mette Povlsdatter.

8. 233. Mikkelsen, Mads. Rådmand i Køge.5)
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8. 239. Fechtel, Povl. (Levede endnu sept. 1590, men døde vist kort 
efter). Ejede 1532 en gård i Malmø. Nævnes 1536 som borger 
i Helsingør. Var sikkert født i Tyskland, måske i egnen om
kring floden Vechtc i Westfalen. 1541 beskikkedes han til 
kongens møntmester i København. Fratrådte 1565 p. gr. af 
alder. Kongen takkede ham da for „tro tjeneste og godt regn
skab“, og gav ham brev på Gladsaxe kongetiende. Til minde 
om ham blev der slået en skuepenge med hans brystbillede og 
en plattysk indskrift: „God heft gegeven gelyck vnd lang 
leven“ samt hans valgsprog: „Ick leve in Godt“. Han var en 
velhavende mand, der bl. a. skænkede en pragtfuld neder
landsk altertavle til Nicolai kirke, som desværre ødelagdes 
ved en lynbrand i 1560. Ca. 1570 oprettede han den stiftelse, 
der endnu i dag bærer hans navn „Povl Fechtels Hospital“. 
Her ydedes fribolig til 14 personer. Den lå oprindelig ved den 
kongelige mønt (Gammelmønt), men nedreves i dette år
hundrede og flyttedes til Frederikssundsvej.

Der går frasagn om Povl Fechtels alder. Et sted berettes, at 
han blev 123 år gammel, og altså skulle være født ca. 1467. 
Opgivelsen stammer vist fra et gammelt manuskript (vist fra 
1718), hvor følgende indskrift (?) lyder:

Ï5 Powl Fechtel Anno Ætatis suæ CIX 76
Meine Kinder seidt from

und fürchtet den Herren, so werdet
Ihr alt werden und lange leben.
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Hvis det er rigtigt, at handelsmand Hans Povlsen Fechtel, der 
allerede 1545 nævnes som borger i Malmø, er hans søn, kan 
Povl Fechtel under alle omstændigheder na^ppe være født 
meget senere end 1495. På den anden side er i alle tilfælde 3 
sønner af hans 7 andre børn temmelig sikkert født mellem 
1540—50 og 3 døtre sandsynligvis også i dette tidsrum. Det 
ville være mærkeligt, hvis han omkr. 70-årsalderen havde sat 
så stor en børneflok i verden.0)

Gift m.

8. 240. Davidsdatter, ....

9. 479. Thomsen, David. Borgmester i Helsingør 4. 12. 1521?)

NOTER

O Oluf Nielsen: Københavns historie bd. 3 Københavns Diplomatarium 
bd. 1—6 — Kancelliets brevbøger 1628- 39. — Christian d. 4.s egenhændige breve 
bd. 4—5 — Historisk Tidsskrift Bd. 3 s. 452 flg. — Carl Bruun: København Bd. 1 
s. 503.

2) Isberg: Malmø stads historie II, A s. 163 166 — Personalhist. tidsskr. 1. R.,
bd. 1 s. 222 og 7. R, bd. 2. s. 302.

3) Isberg 1. c. — Kbhvn.s Diplomatarium Mikkel Madsen har måske været 
gift en gang tidligere. I Køge kirke fandtes en indskrift over „Salig Elizabeth Raus 
dotther Michel Matsens hustru“, død 1547 (Personalhist. tidsskr. 3. R., bd. 2 s. 242 
..- Sammesteds 8. R., bd. 6 s. 255 diskuteres Elline Pedersdatters herkomst.

4) Oluf Nielsen: Københavns hist. bd. 3 s. 348 -53 Kancelliets brevbøger 
1565-—98 -- Københavns Diplomatarium Ramsing: Københavnske ejendomme, 
bd. 2 Personalhist. tidsskr. 7. R., bd. 2 s. 303.

5) Isberg 1. c.

,J) Dansk biografisk Leksikon H. Gram: Povl Fechtels Hospitals historie, 
1923 — Kancelliets brevbøger 1551 70 Københavns Diplomatarium - - Oluf
Nielsen: Københavns historie bd. 3 s. 348—53 Th. Wåhlin: Malmø St. Petri 
Kyrko, 1919 s. 89 Isberg 1. c. Manuskript (ca. 1718?) Thottske Saml. 1070 
(2°) i kgl. Bibliotek - Nye danske Mag. bd. 1 s. 356 oplyser, at en broder til P. 
Fechtel i 1552 bor i Lybæk.

7) V. Hostrup Schultz: Helsingørs embeds- og bestillingsmænd 1904 s. 2. Her 
gives også (ligesom hos Isberg 1. c.) en mængde oplysninger om David Thomsens 
efterslægt. Mogens Seidclin: Den Seidclinske slægtsbog, 1943.
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7. 117. RÅDMAND MIKKEL MADSENS
NÆRMESTE EFTERSLÆGT1 )

Af 1. ægteskab 7 børn:

I. 1. Elisabeth Mikkelsdatter, g. m. „mester“ Peder A agesen i Kø
benhavn, begge døde 1597.

I. 2. Cliristiern Mikkelsen, „mester“, boede 1578 i Kbhvn. Død før
1597, da hans enke Margrethe omtales.

IL 1. Mikkel Christensen, hege.

II. 2. Malene Christensdatter, g. m. Johan Bøgvad, der ca. 1613 var
skriver på Frederiksborg, 1621 bygningstilsynsmand, senere 
slotsfoged sstds. 1636 fiskemester i Frederiksborg og Køben
havns len. Var meget velanskrevet hos Chr. IV, som ofte om
taler ham i optegnelser og breve.2) Lever 1648.

I. 3. Mads Mikkelsen. 1575 bosat i Lybæk. Død 1597.

I. 4. Mogens Mikkelsen (6. 59), rådmand i København. Død 1618.
G. m. en datter af kgl. møntmester Hans Dalhus (7. 119). Hun 
(6. 60) døde 1602.

II. 1. Lisbeth Möge nsdatter (5. 30), lever endnu 1661. G. m. råd
mand og proviantskriver Laurids Eskildsen (5. 29), der døde 
kort før 1661.

II. 2. Mikkel Mogensen. Begravet 29. 11. 1634 i Nie. Kirke i Kbh.3)

I. 5. Lauritz Mikkelsen. Byfoged i Helsingør. (Skifte efter ham 25.
4. 1605). G. m. Mette Clausdatter.

II. 1. Claus Lauritzen

II. 2. Dorthe Lauritzdatter. G. T m. Borgmester i Helsingør Diderik
Maer, død 1625. (Han g. 1° m. Anne Henriksdatter, død 1611). 
G. 2 m. Mogens Christensen.

1. 6. Kirstine Mikkelsdatter. G. m. Oluf Hansen, borger i Køge.

II. 1. Hans Oluf sen. Død 4. 5. 1573.

II. 2. Elisabeth Olufsdatter. Død 1613. G. ca. 1581 m. professor loer 
Stub død 1611, København. ‘)

I. 7. Cornelius Mikkelsen, død før 1597.
Af 2. ægteskab 2 børn:
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I. 8. Peder Mikkelsen. Antog navnet Skon. Levede ved moderens 
død 1613.

II. 1. Jesper Skoo. (Formodentlig den skånske ridefoged af samme 
navn, som var fader til den danske konges generalløjtnant 
Mikkel Skov, der spillede en stor rolle under Københavns be
lejring, 1659, og som døde 1713) .4)

II. 2. Mikkel Skov.
II. 3. Erik Skov.
II. 4. Lauge Skov
II. 5. Ellen Pedersdatter, g. m. Johan Hou.

I. 9. Jacob Mikkelsen. Født 1577, student fra Lund, studerede i 
Holland, Tyskland og England. Slotsskriver på Sølvitsborg, 
senere tolder og 1625 borgmester i Kbhvn. Død 1644.1) G. 1613 
m. Anne Mortensdatter Phaal, født 1578, død 1642 (hun g. 1° 
m. renteskriver Christen Hammer, død 1607). Hun var meget 
yndet af Chr. IV, som betroede hende mange hverv.5) De 
efterlod ingen børn.
(Af Elline Pedersdatters ægteskab med Willum Thommesen 
var 2 børn) :

I. a. Lidse Willumsdatter, g. m. Gregers, apoteker i Malmø.

I. b. Thomas Willumsen, død 1602. Rektor i Lund. G. m. Birgitte 
Baltzersdatter.

II. a. Bente Thomasdatter

II. b. Karen Thomasdatter g. m. Klaus Andersen

II. c. Willum Thomsen, Landsdommer i Bleking. G. m. Bente Rafn. 
(Flere børn).

7. 119. KGL. MØNTMESTER HANS DALHUS’ 
NÆRMESTE EFTERSLÆGT

LI. ... (datter) (6.60) begr. 1.9.1602. G. m. rådmand i Kbhvn. 
Mogens Mikkelsen (6.59) begr. 6.1.1618.°)

II. 1. Lisbeth Mogensdatter (5.30), død efter 1661. G. m. rådmand i 
Kbhvn. Laurids Eskildsen (5.29), død kort før 1661.

Ill. 1. Eskild Lauridsen Dalhus (4. 15), Magister, professor i Roskil
de, død 1688. G. m. Ellen Ranclulf (4.16), født 2.11.1635, død 
1705. (Hun g. 1° 1654 m. Ivar Eilertsen Schaler (1618—58). 
Lektor philosophiæ og canonicus i Roskilde. Havde med ham 
to døtre).
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IV. 1. Elisabeth Dalhus (3.8), født 1661, død 1725. G. l.° 1682 (lys
ning 2. 6.)7) m. Falle Pedersen (3.7), f. 1625, død 1702, ejer 
af Østrupgård på Sjælland. G. 2° m. cancelliråd Christen Lar
sen til Krumstrup, død 1725. Hun var stammoder til slægten 
Falsen.8)

IV. 2. Bente Dalhus, født 1664, begr. 3.1.1741. G. 3. 4.1695 m. Hans 
Tausen, præst, født ca. 1659, død 18. 5.1719.31)

IV. 3. Enevold Dalhus, født 1671. Magister filosofiæ.
IV. 4. Ellen Dalhus, født 1673. Ugift.9)
III. 2. Hack Lauridsen Dalhus, død 1682 som amtsskriver i Ringsted 

amt.10)
III. 3. Maren Lauridsdatter Dalhus, død 1712. G. m. Bartholomæus 

Pedersen Hansten. Rådmand i København, f. 1620, død 
1666.11+29)

III. 4. Lisbeth Lauritsdatter Dalhus. G. m. kgl. Kancellisekretær 
Christian Weiner. Han omtales 1645 som boende m. hustru 
på Nytorv. Lever begge 1661.i2+3o)

III. 5. .. . (barn) død 1628.6)
III. 6. ... (barn) død 1632.6)
II. 2. ... (dødfødt barn) begr. 1. 9. 1602.6)

I. 2. Alhed Hansdatter, begr. 7. 6. 1612. G. m. Henrik Berner. Klæ
dekræmmer i Kbhvn. begr. 24. 3. 1633. (Han g. 2° m. Maren 
Surbech, død ca. 1655, (datter af borgmester i Kbhvn. Simon 
Surbech), der var g. 1. m. borgmester i Slangerup Hans Peder
sen).11-^)

II. 1. Margrethe Berner, død ca. 1670, g. 1° m. Konrad Busch, død 10.
8. 1625, slotsskriver. G. 2° m. Bartholomæus Haagensen, begr.
5. 6. 1643, kgl. proviantskriver, g. 3° m. Bartholomæus Mikkel
sen, rådmand i Kbhvn. Ejer af Limhavnsgården i Malmø, 
hvor han boede fra 1656. Hovedmanden i Malmøsammensvær- 
gelsen, der gik ud på at genvinde Skåne for Danmark, og hen
rettet af svenskerne i 1659.n, i3» X6)

II. 2. Mariche Berner, g. 2° som enke mellem 1637—53 m. Jost eller
Johan Stemand, tysk student og 1659 præceptor hos svogeren 
Bartholomæus Mikkelsen.i5-ie)

II. 3. Ditlev Berner, g. m. Elisabeth . .., lever 1632n)

I. 3. ... (datter) g. m. Jacob Brun, Borgmester i Kbhvn., død efter 
1622. (Han g. 2° 29. 11. 1590 m. Anna . . ., enke efter borgme
ster i Kbhvn. Klavs Rgtter, død 1589)
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L 4. Margrethe Hansdatter, død før 15. 2. 1585, g. m. Morten Rosen
vinge Jensen, død 25.12.1625. (Han gift 2 gange senere). Ingen 
børn i 1. ægteskab.17)
Andre bærere af navnet Dalhus
Jomfru Helena Dalhus, død 1699, nævnes i navnereg. til St. 
Nicolai Kirkes begravelser i kirkenæs)
Elisabeth Dalhus nævnes 1762 i bestyrelsen for Fechtels hospi
tal (født 1700, død 2. 5. 1770).10)
Elisabeth Marie Dalhus, begr. 3. 7. 1731 i Kbhvn. g. 1685 m. 
Christian Frauen begr. 10. 7. 1717 i Trondhjem (Biskop Poul 
Egedes svigerfars mor).20)

8. 239. KGL. MØNTMESTER POVL FECHTELS 
NÆRMESTE EFTERSLÆGT21)

I 1. Hans Fechtel. Nævnes som handelsmand i Malmø 1545. Død 
1554. G. m. Mette J acobsdatter (datter af Jacob Nielsen og 
Anne)

IL 1. Hans Fechtel. Død 1562.
II. 2. Marine Fechtel. Død januar 1616. G. m. borgmester i Malmø 

Jacob Møller, død 1598. Havde mange børn, tre kendes) (Han 
g. 1° m. Ingeborg Frantsdatter, død 1564 under pesten, datter 
af Frants Ipsen i Kbhvn.)

II. 3. Jacob Fechtel, 1584 borgmester i Malmø. Død 1616. G. m. Ge
sche Willumsdatter, død apr. 1637 (datter af Willum Dirck- 
sen)

III. 1. Hans Fechtel. Død ung før 1616.
III. 2. Anne Fechtel. Død ung før 1616.
III. 3. Willum Fechtel. Begr. 19. 12. 1622.
III. 4. Franz Fechtel. Rektor i Malmø, senere præst. Død 1625. G. m. 

Anne Christensclatter (datter af præsten Christen Kielsen). 
Hun var g. 2° (før 1628) m. Dirick Mincke).

III. 5. Jacob Fechtel. Død 1625 i Malmø. G. 1622 (?) m. Anne Niels- 
datter (g. 1° m. Lauritz Henningsen og g. 3° m. isenkræmmer 
Hans Pedersen)

III. 6. Batse Fechtel. Malmø. Død 1625. G. m. Anne . . . (hun g. 2° m.
en blytækker i Malmø)

IV. 1. Willum Fechtel. Død 1667. Borger i Malmø.
III. 7. Mogens Fechtel. Dimitteredes 1622 fra Lund til universitetet

i Kbhvn. Kgl. renteskriver sstds. Udgav 1656 „Tractat om de 
sidste verdens ting46.
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III. 8. Mette Fechtel. G. 1619 m. Hans Svendsen Rogge. Født 1596, 
død 1649. Rådmand i Malmø. (De havde 5 børn)

III. 9. Maren Fechtel. Begr. 29. 11. 1629. G. m. Evert Deichmann, død
juni 1629. Borgmester i Malmø. (5 børn. Fra den ældste ned
stammer en stor slægt Deichmann)22)

III. 10. Birgitte Fechtel. Begr. 8. 9. 1623. G. m. Hans Christensen, køb
mand i Malmø. (De efterlod en talrig efterslægt i Sverige)

111. 11. Geschke Fechtel. Død 1658. G. 1621 m. rådmand i København 
Henrik Isaksen Choritz, født ca. 1595, død 27. 3.1660. (Søn af 
kandestøber Isak Choritz, død 1625). Han g. 2° m. . . ., død 
1685.23)

III. 12. Povl Fechtel. Død 1644. Stadshauptmand i Malmø, g. m. Ka- 
rine Davidsdatter, død sept. 1627 (sønnedatter af David Thom
sen (9. 479).24)

IV. 1. David Fechtel. Død ca. 1638. Købmand i Amsterdam.
IV. 2. Hans Fechtel
IV. 3. Christian Fechtel
IV. 4. Jacob Fechtel
IV. 5. Bente Fechtel g. m. Jens Pedersen2*)

I. 2. Hans Povlsen Fechtel, født 1540, død 8. 10. 158825)
I. 3. Didrik Fechtel. Studerede, da han døde 1562.2G)
I. 4. Henrik Fechtel, død 1574, studerede i 1562.2G)
I. 5. Mette Fechtel, (7. 120), g. m.kgl. møntmester i Kbhvn. Hans 

Dalhus (7. 119), død 1603. (Om deres efterslægt se ovenfor)
I. 6. Allied Fechtel, død 28. 8. 1601. G. 1566 m. borgmester i Køge 

Peder Pedersen, f. 1517, død 16. 3. 1595. (Han g. 1 1554 m. 
Bodil Sigersdatter, død 20. 3. 1560, datter af borgmester i Køge 
Siger Lauritsen)25) De havde en talrig efterslægt.27)

I. 7. Bente Fechtel, død 11. 11. 1603, g. m. rådmand i Helsingør, be
falingsmand på Dragsholm Frands Lavridsen Skriver.^7' t5’28)

I. 8. ... (datter) g. m. Henrik Althoff (nævnes f. eks. 1587—1610 i 
Kbhvn.) 13-12)

I. 9. ... (datter) g. m. Henrik Appelhof  f (nævnes 1591 i Kbhvn.12)

NOTER
1 ) A.U. Isberg: Malmø stads historie II, a Hostrup Schultz: Helsingørs 

embeds- og bestillingsmænd. — Kancelliets brevbøger 1639 s. 695. —■ Personalhist. 
tidsskr. VIII. R., bd. 6 s. 255.

2) Christian IV’s egenhændige breve, bl. a. IV, s. 5.
31 Personalhist. tidsskr. 1. R., bd. 1 s. 222 og Kancelliets brevbøger 1628.
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4) Dansk biografisk Leksikon.
5) Christian IV’s egenhændige breve III, s. 83.
6) Personalhist. tidsskr. 1. R., bd. 1.
7) Personalhist. tidsskr. 1917, bd. 38 s. 12.
8) Th. Bull: Nogle oplysninger om slekten Falsens stamforældre (norsk slekts- 

hist. tidsskr. 1956 s. 22—25) - Conrad Falsen: Slekten Falsen, 1915.
9) Gicssings Jubellære Bd. 1 (Randulf’ernes stamtvl.).

10) Personalhist. tidsskr. 7. R. bd. 4 s. 97.
11 ) Oluf Nielsen: Københavns historie.
12) Københavns Diplomatarium.
13) Personalhist. tidsskr. Bd. 1.
14) Hans Pedersens og Maren Surbecks datter Sophia (1602- 74) blev gift m. 

Københavns bekendte borgmester Hans Nansen (1598—1667).
15) H.U. Ramsing: Københavns ejendomme, bd. 2.
1G) Bartholomæus Mikkelsen spillede en hovedrolle i det mislykkede forsøg på 

at befri Malmø fra svenskerne. Han blev henrettet i dec. 1659. Leonora Christine 
lod —- vist med urette - - hårde ord falde om ham i sit forsvar for Corfitz Ulfeldt, 
der jo blev impliceret i sagen. Et sympatisk billede af B. M. gives i Knud Fabri- 
cius: Skånes overgang fra Danmark til Sverige (1955) s. 98—130, hvor derimod 
forrædernavnet hæftes på svogeren Johan Steman (s. 112, 121 og 124), der for
rådte sagen. (Se iøvrigt Nyt hist, tidsskr. IV, 1852 s. 1- 98 og Birket Smith: Leo
nora Christina Ulfeldt, 1879—81). Fredsforhandlingernc med svenskerne i Kbhvn. 
1659 fandt forøvrigt sted i et skur, der tilhørte B. M.s ejendom „bag Børsen“ (Kø
benhavns Diplomatarium).

En datter af Barth. Haagensen og Margrethe hed Karen (død 1662), hun var 
g. m. prof. Albert Bartholin (1620- 63). En søn Kort omtales i 1661.

17) V. Hostrup Schultz: Helsingørs embeds- og bestillingsmænd, 1904.
1R) Rådstuearkivet i Kbhvn.
19) Nicolai Kirkebog, begravelser.
20 ) Glahn-Samfundet bd. III s. 178.
21 ) Th. Wåhlin: Malmø St. Petri kyrko, 1919. — Isberg: Malmø stads historie.
22) Stamtavle over Familien Deichmann udarb. af P. B. Grandjean 1905. En dat

ier, Birgitte, blev g. m. borgmester i Kbhvn. Reinholdt Hansen (1581- 1646). (Han 
var g. 1° m. en af Chr. IV’s elskerinder: Kirsten Madsdatter, død 1629). Birgitte 
blev senere g. m. geheimeråd Frands Eberhard v. Speckhan, død 1697. Hun synes 
at have været Leonora Christine og Corfitz Ulfeldt meget hengiven, også i deres 
trængselstid. Nogle ville vide, at hun havde været Corfitz Ulfeldts elskerinde. 
(Chr. IV’s egenhændige breve bd. 3 s. 88. - Historisk tidsskr. 2. R., bd. 4 s. 391.

Dansk biografisk Leksikon).
23) O. Nielsen: Kbhvn.s historie bd. 3 og Personalhist. tidsskr. 3. R., bd. 2 s. 54.
24) Mogens Seidelin: Den Seidelinske slægtsbog, 1943.
25) Danmarks kirker (udg. af nationalmuseet) Københavns amt.
26) Kancelliets brevbøger 1562.
27) Personalhist. tidsskr. 1. R., bd. 2 s. 307—24.
28) Historisk tidsskr. bd. 5 s. 79 ff.
29) Efterslægt se Personalhist. tidsskr. 7. R., bd. 3 og la Cour: Slægten Paludan.
30) H. Gram: Povl Fechtels hospitals historie. 1923. S. 13.
31) H. G*. Olrik: Oversigt over forstandere og lærere i Sorø. 1930 s. 119.



TO GRAVSTENE I ROSKILDE DOMKIRKE
OVER VORE FÆLLES ANER

Domprovst i Roskilde 
Enevold Randulph 

(1597—1666)

og hustru
Bente Rasmusdatler Minis 

(t 1673)

Ejer af Østrupgaard
Falle Pedersen 
(1625—1702)

og hustru
Elisabeth Eskildsdatter Dalhus

(1661-1725)

jfr. Glahn-Samfundel
bd. III. s. 178—179, (3.7-8 og 5.31-32)

Tf 
O Billederne er laget af Nationalmuseet, der venligst har stillet dem til slægtsbladets rådighed.



195

DA MOGENS GLAHN BLEV DR. MED.

Mogens Glahn.
Dr. med.

Den 21. Februar 1956 forsvarede Læge og Tandlæge Mogens Glahn 
paa Københavns Universitet en Afhandling om Straalesvamp for den 
medicinske Doktorgrad. Han er den første Dr. med. i Slægten Glahn, 
men Nr. 3 af Slægtens doctores [Nr. 1: Dr. theol. Ludvig Glahn (1929) 
og Nr. 2: Dr. phil. Henrik Glahn (1955)]. Om Mogens Glahn’s Forsvar 
for sin Disputats bringes nedenfor et Referat efter et af Dagbladene.1)

Hans Egede Glahn.

Ved Forsvaret af en Afhandling for den medicinske Doktorgrad ved 
Københavns Universitet i Gaar oplevede man det usædvanlige, at en 
Fader ex auditorio opponerede mod Sønnens Disputats.

Det var Tandlæge Holger Glahn, der med synlig Faderstolthed, men 
ogsaa kritisk Sans, tog Ordet, da Sønnen, Reservelæge og Tandlæge Mo
gens Glahn forsvarede sin Afhandling om Straalesvamp.

Doktoranden, der nu er knyttet til Sygehuset i Hjørring, har foretaget 
sine Undersøgelser, mens han var ansat paa den kæbekirurgiske Afde
ling paa Rigshospitalet.

x) Jfr. Berlingske Tidende, Onsdag d. 22. Februar 1956.
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I Bogen er det paavist, at man har større Chance for at faa Straale- 
svamp, hvis man har Huller i Tænderne, eller hvis der opstaar Infek
tioner i Mundhulen.

Undersøgelsen tager Livet af en gammel Myte: Doktoranden har vist, 
at man ikke kan laa Straalesvamp al at tygge Græsstraa, som man har 
troet i mange Aar.

Penicillin er et virksomt Middel mod Sygdommen. Mogens Glahn har 
vist, at Jodkalium, som i mange Aar har været anvendt, er ganske uden 
Virkning.

Et Vendepunkt.

Første officielle Opponent, Professor Dr. med. E. Husted, fastslog, at 
Penicillin-Behandlingen havde betydet et Vendepunkt for denne Syg
dom.

Opponenten roste Doktoranden, fordi han saa stærkt er gaaet ind for 
Diagnosens Betydning:

— Det afgørende for Behandlingen af en Sygdom er stadig, om man 
kan finde ud af, hvad det er for en.

Og saa diskuterede man Diagnosen for Straalesvamp. Begge var enige 
om, at man maa være paa Vagt, saa snart der optræder en Byld i Kæben 
eller paa Tænderne.

Men saa var Problemet jo, hvornaar man burde alarmere Bakterio
logerne.

— Jeg har forsøgt at finde saa mange Tilfælde som muligt, sagde Dok
toranden. Men Lidelsen er jo ikke saa hyppig.

Professor Husted mente, det maatte være muligt at mødes med Bakte
riologerne paa Halvvejen. Man bør være særlig opmærksom, hvis der 
fattes mistanke ved den primære Undersøgelse, eller hvis Behandling af 
en Byld ikke hjælper efter nogen Tid.

Opponenten sluttede med at fremhæve Doktorandens store Arbejds
indsats. Han har en selvstamdig Opfattelse af vanskelige kliniske Pro
blemer. Arbejdet er af stor Værdi for Videnskaben.

Faderens Opposition.

Og saa annoncerede Dekanen, Professor, Dr. med. Poul Bonnevie, at 
Tandlæge Holger Glahn havde Ordet. Han rejste sig fra sin Plads paa 
Tilhørernes første Bække.

Opponenten mindedes, da han for første Gang for 45 Aar siden saa et 
Tilfælde af Straalesvamp.

— Den stakkels Patient, sagde han. Det var dengang en Sygdom, man 
døde af.
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Mundhygiejne vigtigt.

Tandlæge Glahn fortalte om, da Overlæge Th. Eiken havde undervist 
Tandlægerne i Behandlingen af Sygdommen. Det havde været en stor 
Begivenhed. Myten om Græsstraaet kunde allerede have været aflivet i 
1932.

Ogsaa denne Opponent beskæftigede sig med Diagnose-Problemet. 
Fader og Søn var enige om, at jo bedre Mundhygiejnen er, des mindre 
Chance for at faa Straalesvamp.

Komplicerede Tilfælde af Huller i Tienderne kan ogsaa give Grundlag 
for Lidelsen. Men man kan jo ikke sende hver udtrukket Tand til Se
ruminstituttet.

— Men Tandlægerne maa være forsigtige, sagde Opponenten. I 78 pCt. 
af Tilfældene stammer Sygdommen fra Tænderne.

Tandlæge Glahn opfordrede til Slut til, at der foretages en Under
søgelse, saa man kan se, hvordan Sygdommen opstaar:

— Hvis jeg havde den Uddannelse, som Tandlægerne nu faar, og den 
Nysgerrighed, jeg stadig har, vilde jeg selv foretage denne Undersøgelse, 
sluttede Tandlæge Glahn med Elegance.

Sønnens Tak.

Sønnen takkede sin Fader og sagde, at han havde lært meget af ham:
— Jeg har altid beundret din faglige Dygtighed og den Omhu, hvor

med du behandler dine Patienter. Jeg er stolt af, at du har fundet mit 
Arbejde værdigt til Opposition.

Anden officielle Opponent var Professor, Dr. med. Fr. Therkelsen. 
Han indledede med at sige, at Doktoranden havde taget en meget inter
essant Opgave op. Det er det største Materiale, der er behandlet om 
dette Problem.

Professoren mente dog, Doktoranden burde have været mere nys
gerrig, saa han kunde have fundet frem til Aarsagen for Lidelsen. Kri
tikken var overvejende af rosende Karakter.
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IN MEMORIAM

Landinspektør
OTTO VIGGO EGEDE BUDTZ 

t 17. OKTOBER 1956 
MEDLEM AF BESTYRELSEN FOR GLAHN-SAMFUNDET

Kun 14 Dage efter sin Hustru afgik Landinspektør Otto V. Egede 
Budtz ved Døden d. 17. Okt. 1956 i en Alder af 76 Aar. Hans lange Livs
dag blev travl og virksom, og han var ladet med Energi.

Landinspektørbestalling fik Budtz 1904, og han var Medarbejder hos 
Etatsraad P. Bentzon, indtil han 1919 fik egen Forretning i Kbhvn. Fra 
1926 til 1949 var han tillige Amtsvandinspektør i Kbhvns. Amt. Budtz fik 
mange offentlige Hverv overdraget; saaledes var han Censor ved Land
bohøjskolen 1926—1953, Formand for Naturfredningskommissionen fra 
1939 og Medlem af Bestyrelsen for Landbohøj skolekollegiet fra 1946 for 
blot at nævne nogle enkelte. Som Anerkendelse for sin offentlige Virk
somhed fik Landinspektør Budtz tildelt baade Ridderkorset og Danne- 
brogsmændenes Hæderstegn. Ogsaa indenfor sine Fagfællers Kreds nød 
han stor Anseelse, der bl. a. gav sig Udslag i, at han i en Aarrække var 
Medlem af Bestyrelsen for Den danske Landinspektørforening.

Otto Budtz hørte til Kvindelinie A 1. Inger Christine Glahn i Ægte
skab med Gaardfæster Carl Ludvig Julius Budtz var hans Oldeforældre, 
og han bevarede Livet igennem stor Interesse for og Kærlighed til Slæg
ten Glahn. Han var Søn af Distriktslæge Hans Egede Budtz og Hustru 
Emilie, f. Stæhr. Sine Erindringer fra Barndomshjemmet i Lægeboligen 
i Asnæs i Aarene 1880—92 har han nedfældet i et maskinskrevet Hæfte,
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og de giver et meget levende Indtryk af hans Hjem og af ham selv som 
Dreng. Da min Kone og jeg en Sommer for nogle Aar siden holdt Ferie 
paa de Kanter, havde vi den Glæde tilfældigvis at komme til at bo paa 
samme Hotel som Budtz, som vi havde det saa hyggeligt sammen med. 
Han gik hver Dag lange Ture i Barndommens Land for at opsøge de 
kendte Steder og samtale med Mennesker, han dengang havde kendt.

Glahn-Samfundet havde i Otto Budtz en god Støtte og Ven. Saavidt 
det er mig muligt, bringer jeg selv Slægtsbladene til Medlemmerne, og 
ud fra min personlige Erfaring tør jeg roligt sige, at ingen Steder er 
hvert nyt Slægtsblad bleven modtaget med større Glæde end hos ham, 
og denne Glæde gav han bl. a. Udtryk ved i en lang Aarrække at betale 
et Medlemskontingent, der var 5 Gange større end det fastsatte. Da jeg 
udarbejdede Tillæggene til Slægtebogens Kvindelinier, var Budtz mig 
til stor Hjælp ved Fremskaffelse af Oplysninger vedrørende hans 
Slægtslinie. I 1949 blev han valgt til Medlem af Bestyrelsen for Glahn- 
Samfundet og beklædte dette Hverv til sin Død. Sla'gtens Medlemmer 
vil mindes ham fra Slægtsmøderne, hvor han altid holdt fornøjelige 
Taler, og hvor han ved sin Festglæde og sit gode Humør satte Stemnin
gen adskillige Grader op. Vi vil savne ham ved vore fremtidige Slægts
møder og vil her i disse Sla'gtsblade mindes ham med Tak.

Hans Egede Glahn.

EMMY GLAHN født LENDORF 
t 7. JULI 1957

Mormor blev født den 17. sept. 1864 i Odense som den ældste af arki
tekt Carl Lendorfs to døtre. Ganske ung blev hun gift med premierløjt-
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nant Henrik Vilhelm Johan Glahn (søn af oberst Hans Otto Glahn), fra 
1900 til sin død i 1934 landinspektør i Ringsted. Samme år flyttede mor
mor fra sin store lejlighed i „Børsen“ — mange af de ældre Glahn’er vil 
huske den - til et lille værelse på alderdomshjemmet, og her var det 
først, jeg lærte mormor at kende. Nok havde Inger, Erik og jeg tilbragt 
hver jul i Ringsted sammen med mormor og bedstefar og hver sommer
ferie i Gilleleje, i „Villa Granly“; men det ydre sceneri optog os -- ret 
gamle var vi heller ikke — men nu, på tomandshånd, eller når vi i 
samlet flok tog derned, opdagede vi en herlig, humørfyldt, klog og gud
skelov ikke spor elskelig gammel dame. Man kunne sige alt til hende, 
tale mere ligeud end med jævnaldrende, ingen dikkedarer. Og til gen
gæld fik man så af hende en bundærlig, sund, positiv og kærlig ind
stilling til livet inden- og udenfor den snævre ramme, der nu var blevet 
hendes hverdag. Hvor var det godt gjort af hende at møde denne nye 
hverdag, der på alle måder var så uendelig forskellig fra den gamle, 
sådan som hun gjorde det.

Skete det alligevel, at hun følte sig langt borte fra det hele, havde hun 
sine venner, hr. og fru Thiel, hvis trofasthed overfor mormor var og er 
et eksempel til efterfølgelse, og hjemmets bestyrerinde, frk. Jensen, der 
med kærlig forståelse gjorde det muligt for Harriet at være hos mormor 
ved årets højtider, og for Otto og mor at komme så tit, det var muligt 
for dem. Mors mangeårige ophold i udlandet medførte naturligt nok, at 
mormor længtes meget efter hende, og mor havde den lykke at komme 
hjem og være sammen med mormor den sidste dag, hun levede. Stille og 
fredeligt døde hun med Kätes hånd i sin, sådan som hun så inderligt 
havde ønsket, det måtte ske. — Hun blev 92 år.

Mormor er for mig et eksempel på et menneske, der vel bøjede sig for 
livets omskiftelser, men kun for at vokse under dem, kun for at vinde i 
kærlighed, forståelse og humor.

For mig — for os — et ædelt eksempel.
Aage Arendrup.
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ET BREV FRA

STIFTSPROVST HANS EGEDE GLAHN
TIL SØNNEN, INGENIØR, SENERE FABRIKBESTYRER

KARL GLAHN
Ved Hans Egede Glahn.

Storehedinge d. 28. April 1888. 
Min kjære Karl!

Dit Brev modtoge vi idag og see deraf din Travlhed med Tegningen 
til Udstillingen1). Moder og jeg var paa Jernbanehotellet fra Mandag 
Aften til Torsdag Middag og fik derved Lejlighed til at see, hvorledes 
Alle er beskjæftigede i Kbhvn. med Forberedelser til den store Udstil
ling1). Tirsdag var jeg til Gonvent i Lyngby hos Dr. Holger Rørdam2), 
derfra gik jeg i Bethesda og hørte det sidste Foredrag af den begavede 
norske Freest Heuch3), talte med ham, som jeg har truffet i Sandefjord, 
og gik derfra hen til Rønnes4) at drikke Thee med Moder og Henrik1). 
Onsdag gik jeg Kl. 11 til Kronprindsen0), som, skjøndt han ikke gav 
Audients, tog rigtig venlig imod mig og med hvem jeg havde en interes
sant længere Underholdning om Hugo7) og Forholdene i Indland og 
Udland. Han glædede sig over den Hengivenhed, der vises Kongen8) og 
mente, at der ikke var nogen Fare for, at der skulde bryde Oprør ud her, 
om det end skete andre Steder i en nær Fremtid. Men skulde det skee 
og de jage os (Kongefamilien) ud og proklamerede Republikken, saa 
vilde Danmark samme Dag ophøre at existere. Jeg er ganske enig heri, 
men tror heller ikke, det har nogen Fare med større Oprør og dermed 
følgende Republik. — Kronprindsen opfordrede mig dernæst til at hilse 
paa Kronprindsessen, som ogsaa tog venligt imod mig. — Derfra gik jeg 
saa op til Fru Tietgen9), hvor jeg spiste Frokost, og hvor Moder ogsaa 
kom, medens vi sad ved Bordet. Vi spiste saa til Middag paa Hotellet og 
drak Thee hos Tante Hanne10) med Henrik5).

Da jeg kom hjem til Storehedinge var Tæppet taget af mit Gulv og 
Væggene og Loftet malet. Her modtog jeg saa dit Cølnervand11), som er 
fortrinligt, men trænger, tror jeg, til at lagres lidt; jeg har sat mit i 
Solen; det hjælper.

Og saa Gud i Vold! din hengivne Fader.
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NOTER

1) Den nordiske Industri- Landbrugs- og Kunstudstilling, aabnet 18. Maj 1888 
med Chr. Richardts og P. E. Lange-Müllers Kantate:

Voldene faldt — og paa Skansernes Plads
staar et Bjælke-Pallads

med de tusind Vimpler og Ruder!

Blandt dem, der var med i Koret, som ved Aabningsfesten sang denne Kantate, 
som Lange-Müller selv dirigerede, var Johanne Rønne, som 1890 blev gift med 
Brevmodtageren, Ingeniør Karl Crlahn.

2) Holger Frederik Rørdam * 14. 6. 1830. Sognepræst til Lyngby, Kirkehisto
riker, Dr. theol., t 12. 5.1913.

3) Johan Christian Heuch * 23. 3. 1838, norsk Præst, 1889 Biskop i Kristian
sands Stift, t 13. 2. 1904.

4) Hans Johannes Rønne *27.4.1817, Grosserer, Direktør, t 27.1. 1893. Gift 
3. 11. 1849 m. Thora Hansine Nielsen * 19. 9. 1822, t 12. 1. 1890. Deres Datter Jo
hanne Marie Rønne blev 19. 6. 1890 gift m. Brevmodtageren, Ingeniør Karl Glahn.

5) Brevskriverens yngste Søn, Henrik Nicolai Mathias Glahn * 27. 11. 1857. 
Lærer ved Borgerdydskolen paa Christianshavn, senere Sognepræst, t 16. 2.1934.

G) Kronprins Frederik, der som Frederik VIII var Danmarks Konge fra 1906 
til 1912.

7) Brevskriverens Søn, Hugo Kerr Glahn, der nylig var død, * 7. 6.1853, In
geniør, t 1. 3.1888.

s) Kong Christian IX.

!)) Laura Charlotte Tietgen, f. Jørgensen * 16.11.1835, 131.8.1917. Gift 8.8. 
1855 med Bankdirektør, Geheimekonferensraad Carl Frederik Tietgen * 19. 3. 1829, 
t 19. 10.1901.

,()) Hanne Møller, Datter af Borgmester og Byfoged i Nykøbing F., Justitsraad 
Mathias Møller.

11 ) Lavet efter en Opskrift paa ægte Cølnervand. Denne Opskrift har sin sær
lige Historie: En Udlænding, der var fortrolig med Fremstillingen af ægte Cølner
vand, strandede med et Skib paa Jyllands Vestkyst, men blev reddet, og til Tak 
forærede han sin jydske Redningsmand denne Opskrift. Da Stiftsprovst H. E. Glahn 
senere i Aalborg konfirmerede Redningsmandens Datter, forærede Redningsman
den til Tak herfor Opskriften til Stiftsprovsten. Jeg har selv set denne Opskrift, 
men den er desværre i Tidens Løb gaaet tabt.
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NAVNET GLAHN I U. S. A.”
Ved Hans Egede Glahn.

I

VICE-DIREKTØR CLÄREN,CE F. von GLAHN, NEW YORK

Gennem en Ven i en dansk Rank fik jeg tilsendt en Brochure (1956) 
fra det i 1818 etablerede, store amerikanske Bankierfirma, Brown Bro
thers Harriman & Co., 59 Wall Street, New York. Af denne Brochure 
fremgik, at en af de 7 Vice-Direktører (assistant managers) hed Cla
rence F. von Glahn. Jeg skrev til ham for at faa nærmere Oplysning om 
hans Familie og modtog nedenstaaende Brev.

New York, December 7, 1956. 
Dear Mr. Glahn :

I was interested to receive your letter of October 31.

There are several families by the name of von Glahn in New York 
City and Brooklyn. The paternal ancestors of most of these, I believe, 
came to this country about the same time my grandfather did since, 
when he first arrived here, he spent some time with various of these 
people who, I believe, were cousins of his. He came to New York in 1844 
from Hanover Province, Germany, and eventually settled in California 
where he went by way of the Panama Isthmus in 1855. His name was 
Christopher, as was my father’s, and he was married to Catherine M. 
Boeschen. His father was Frederick Wilhelm von Glahn (1763—1855), 
and his mother was Anna Buttleman (1794—1834). I have no record of 
my father’s ancestors further back than that.

You might be interested to know there is a Doctor von Glahn who is 
a professor of political science in the University of Minnesota at Duluth. 
I talked with him over the telephone the last time I was in Duluth, and 
he seemed to know quite a bit about the early background of the family 
— going back as far as the Crucades. Perhaps you would like to get in 
touch with him.

If you ever come to New York, I do hope you will come in and see me.

Very truly yours,

Clarence F. von Glahn.

x) Jfr. foran p. 167—168.
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I et senere Brev af Januar 29, 1957, skriver Vice-Direktør von Glahn 
bl. a. til mig:

It is of interest that there are so many Christophers in your family; 
this is also true of my own forebears on my father’s side. I am still in 
the process of having translated various of the words having to do with 
occupations. My father was a Methodist clergyman and his father was 
one of the early ranchers in the San Joaquin Valley in California. His 
father in turn, from what my father told me, apparently was a sort of 
hereditary mayor and court of last resort in the area from which he 
came.

II.

UNIVERSITETS-PROFESSOR, DR. GERHARD von GLAHN, 
MINNESOTA

Efter gennem fornævnte Clarence F. von Glahn at have faaet Profes
sor Gerhard von Glahn’s Adresse, tilskrev jeg ogsaa ham for at faa Op
lysninger om hans Familie og modtog derefter nedenstaaende Brev:

University of Minnesota, March 14, 1957 
My dear Dr. Glahn:

Thank you very much for your letter of February 4th. Mr. von Glahn 
(New York) had written me shortly before then about you and had told 
me to expect a letter from you. I regret, however, that I cannot give you 
too much information about my own family. As you correctly believed, 
I was born in Germany (Wiesbaden) and came to the United States with 
my parents in 1926. My branch of the family had its origin somewhere 
neai' the city of Bremen and I understand that some of the direct descen
dants of the founders still live there. I have been told that the „von“ and 
the title of Baron were acquired during or immediately after the first 
Crusade (Kreuzzug). One of my own ancestors dropped the „von“ for a 
few years following the liberal revolution of 1848 in Germany, but even
tually resumed the use of the „von“. I know that one branch of the 
family still uses the actual title, but have never met any of its members 
when I was back in Germany for a year, in Berlin, at the end of the 
second World War, as an officer in the U.S. Army. My forefathers came 
to the Rhineland from Witzenhausen an der Werra, in Hessen, but I 
regret that I have no information as to the earlier history of the family. 
There are quite a few von Glahns in the United States (New York City, 
Chicago, and California) and the wife of one of my neighbors had the
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name before she married ... I asked her about her family but she knows 
very little about them.

I am enclosing a crude tracing of the von Glahn coat-of-arms1), which 
may amuse you.

My own immediate family in this country (and they know no more 
about the background than I do) are my parents, Dr. and Mrs. William 
H. von Glahn, who live in New York State; my brother, Uwe von Glahn, 
near Cleveland, Ohio, and my own family. I am a professor of political 
science and head of the department of political science at the Duluth 
Branch of the University of Minnesota.

With kindest personal regards

Gerhard von Glahn, Ph. D.

EN UDTALELSE AF

BISKOP D. G. MONRAD
OM

KONSISTORIALRAAD ADAM WILHADT GLAHN

I Bogen, Lolland-Falsters Stift i 150 Aar (Kbhvn. 1955), citeres en 
Udtalelse af Stiftets daværende Biskop, D. G. Monrad, om Konsistorial- 
raad Adam Wilhadt Glahn.

Der staar, p. 127: „Han [Monrad] kunne således udmærket godt på
skønne de gamle præsters dygtige arbejde. Om A. V. Glahn i Vegger
løse (f. 1775) skrev han: „Hans Prædiken var vel gjennemtænkt og om
hyggelig udarbejdet og holdtes med Kraft og Livlighed. Hans Foredrag 
var reent i en sjælden Grad.““

x) Vaabenskjold. Det viser sig at være det samme Vaabenskjold, der omtales 
i Glahn-Samfundet Bind III, p. 39 under III A og som føres af „die Herren von 
Glan“ (altsaa uden „h“).
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TILLÆG XXI
TIL

DET GLAHNSKE FAMILIELEGAT
Under 26. Juli 1956 er der gennem Justitsministeriet meddelt kgl. 

Stadfæstelse paa Tillæg XXI til den under 9. December 1918 stadfæstede 
Fundats for Det Glahnske Familielegat.

Tillægget er saalydende:

I Anledning af, at vor Datter Benedicte i Gaar, den 20. Juni 1956, har 
bestaaet lægevidenskabelig Embedseksamen ved Københavns Universi
tet og i Dag har faaet Autorisation som Læge, skænker undertegnede 
Kontorchef Hans Egede Glahn og Hustru, Irmelin Egede Glahn, født 
Lange-Müller, herved Det Glahnske Familielegat et Beløb af 4.000 Kr. 
— Fire Tusind Kroner — anbragt i Obligationer, saaledes at samtlige de 
for Det Glahnske Familielegat fastsatte Bestemmelser finder Anvendelse 
paa det her omhandlede Beløb, dog med den Undtagelse, der følger af 
nedennævnte midlertidige Bestemmelse.

MIDLERTIDIG BESTEMMELSE

Af Legatets Renter tilfalder et Beløb af 160 Kr. — Et Hundrede Tre
sindstyve Kroner — aarlig vore til enhver Tid i Live værende Børn til 
lige Deling, hvorved bemærkes, at vi nu har 1 Børn, nemlig:

Poul Egede Glahn, født 18. Oktober 1924, Civilingeniør, p. t. chief elec
trical engineer ved The Zeal-Pak Ornent Factory, Pakistan.

Ruth Laila Benedicte Egede Glahn, født 13. December 1926, Læge,

Adam Wilhadt Egede Glahn, født 11. November 1928, Pianostemmer, 
og

Henrik Christopher Egede Glahn, født 4. Juli 1931, Arkitekt.

Naar vore Børns Antal paa Grund af Dødsfald er svundet ind til 1, 
oppebærer vort sidstlevende Barn hele fornævnte Rentebeløb.

Efter at alle vore Børn er afgaaet ved Døden, tilfalder det ommeldte 
Rentebeløb paa 160 Kr. aarlig vore til enhver Tid i Live værende Børne
børn til lige Deling. Er der kun 1 Barnebarn, tilfalder hele Beløbet dette.

Saafremt det her omhandlede Rentebeløb skulde tilfalde vore Børne
børn, inden de er myndige, vil Rentebeløbet ikke være at indsætte i 
Overformynderiet.

Den de foran nævnte Personer tillagte Rentenydelse er en disse person
lig tilkommende Ret og kan ikke gøres til Genstand for nogen som helst
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Overdragelse, Pantsætning eller Retsforfølgning. Først naar alle disse 
Personer er afgaaet ved Døden, kommer det her omhandlede Rentebeløb 
til Uddeling efter Hovedfundatsens Bestemmelser.

Hellerup, den 21. Juni 1956.

Irmelin Egede Glahn, Hans Egede Glahn.
f. Lange-Müller.

Tiltrædes.

Bestyrelsen for Det Glahnske Familielegat.

Inger Jønsson, Mogens Glahn. Hans Egede Glahn. 
f. Glahn.

STORE-HEDINGE PRÆSTEGAARD

Her boede Sognepræst til Store-Hedinge, Stiftsprovst Hans Egede 
Glahn fra 1871 til sin Død 1898. Præstegaarden var i gamle Dage et af 
Slægtens Samlingssteder og her afholdtes d. 15. Juni 1880 det første 
egentlige Slægtsmøde, jfr. Glahn-Samfundets III. Bd. p. 16 med Note.
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JENNY BLICHER-CLAUSENS1) SANG2) TIL

STIFTSPROVST HANS EGEDE GLAHN OG HUSTRUS

GULDBRYLLUP I STORE-HEDINGE
23. Oktober 1895

Adelheid C. A. Glahn
f. von Radecke

Hans Egede Glahn 
Stiftsprovst

Husker I de Dage, da først I hinanden fandt, 
— frydefulde Dage, som frydefulde randt?

Efteraars Sol og Vind
bar Roser til Brudens Kind, 

glade Bryllupsklokker da kimed Glæden ind !

1) Jenny Blicher-Clausen, f. Blicher, dansk Forfatterinde, * 1865, t 1907. — 
Gift 1891 med Pastor Henrik Nikolai Clausen, fra 1891 til 1897 Kapellan pro loco 
i Store-Hedinge (* 1858, t 1901). Jfr. Dansk Biografisk Leksikon.

2) Mel.: Husker Du i Høst —



209

Husker I de Dage, da Hjemmet var lystigt nok, 
da i stramme Tøjler blev kjørt en Drengeflok,

Drenge, der gav som Mænd
Jer Ære og Tak igjen,

da af hver en Lømmel I fostred Jer en Ven?

Husker I de Dage, da Reden blev stor for to, 
den Gang Børneflokken fløj ud og fæsted Bo?

Altid af Venners Flok
dog Reden befolkes nok: 

Gæstevenskab skinner her som Guld i sølvgraa Lok.

Fine gamle Frue, som smykker din Husbonds Hjem! 
Lille Mo’r for alle, men mest for dine fem!

Rundt om fra fjærn og nær
samler sig Ønskers Hær, 

slutter Kreds om Dig og ham, dit Hjærte mest har kjær.

Han har baaret Solskin i mangen en fredlyst Stund, 
Ordets milde Solskin til Hjærtets Sædebund —

Varmen i Ordets Bliv
laante ham Hjemmets Liv,

det, som gjemte Kjærligheden mellem Børn og Viv.

Rede for saa mange, som her søgte Fred og Ro!
Rede for det bedste: for Kjærlighed blandt to!

Staa her i mange Aar
med Ungdom bag hvide Haar 

og lad Solen skinne ind i din Præstegaard !

Aftenfred og Hvile, naar Solen gaar gylden ned, 
sænk dig mild og sagte med Herrens Kjærlighed,

Naade og Kraft og Tro
over de kjære to

og lad Bryllupsglæden — den bedste — for dem gro!
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MEDDELELSER (1958)

Glahn-Samfiindets Regnskab for 1956 og 1957.

Kassereren, Kontorchef Hans Egede Glahn, meddeler her et Uddrag 
af fornævnte Regnskaber:

1956

Beholdning ved Aarets Begyndelse .............. 86 Kr. 08 Øre
Indtægt: Medlemskontingent .......................... 1024 „ 00

Salg af Slægtsblade .......................... 20 „ 00 „

1130 Kr. 08 Øre
Underskud pr. 31. December 1956 .................. 1092 „ 53 „

2222 Kt.61 Øre 

Udgift: Trykning af 22. Medlemsblad (V.
Bind, 3. Hæfte) .............................. 1798 Kr. 00 Øre

Klichéer ................................................. 364 „ 27 „
Porto ved Hæftets Udsendelse .... 39 „ 34 „
200 Stykker Pap.................................. 21 „ 00 „

2222 Kr. 61 Øre

1957

Indtægt: Medlemskontingent 4- Renter .... 1000 Kr. 15 Øre 
Jubilæumsgaver, jfr. nedenfor .... 700 „ 00

1700 Kr. 15 Øre
Underskud ved Aarets Begyndelse.................. 1092 „ 53 „

Beholdning pr. 31. December 1957 .................. 607 Kr. 62 Øre

Regnskaberne for begge Aarene er af Revisor, Fuldmægtig Henrik 
Glahn, forsynet med Paategning om, at de er revideret og befundet i 
Orden.

❖

Gaver.

1 Anledning af Glahn-Samfundets 40 Aars Jubilæum d. 19. Februar 
1957 har Samfundet modtaget følgende Jubilæumsgaver: Det Glahnske 
Familielegat 400 Kr., Kontorchef Hans Egede Glahn 300 Kr., ialt 700 Kr.

*
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Det Glahnske Familielegat 1956 og 1957.

I Aaret 1956 indkom 3 Ansøgninger. Der tildeltes Fru Emmy Glahn, 
Ringsted, Fru Gudrun Glahn, Kbhvn., og Fru Else Budtz, Rørvig, hver en 
Legatportion paa 100 Kr. Desuden tildelte Legatbestyrelsen ekstraordi
nært og uden Ansøgning Læge Povl Glahn 2 Legatportioner, ialt 200 Kr,, 
som en Opmuntring fra Slægten under hans langvarige og svære Syg
dom.

I Aaret 1957 indkom 4 Ansøgninger. Der tildeltes Fru Emmy Glahn, 
Ringsted, Fru Gudrun Glahn, Kbhvn., og Fru Else Budtz, Rørvig, hver en 
Legatportion paa 100 Kr. Desuden tildeltes der ekstraordinært Glahn- 
Samfundet 4 Legatportioner, ialt 400 Kr., i Anledning af dettes 40 Aars 
Jubilæum, jfr. foran.

Ifølge særlige Fundatsbestemmelser er der i hvert af de 2 Aar udbetalt 
Beløb til Vedligeholdelse af Gravsteder over 4 Slægtsmedlemmer, hvor
hos de ligeledes ifølge særlige Fundatsbestemmelser visse bestemte Per
soner forbeholdte Rentebeløb er udbetalt de paagældende.

Legatets Kapital er i 1956 forøget med 4.000 Kr., jfr. Tilkeg XXI til 
Det Glahnske Familielegat, foran Side 206, saaledes at Kapitalen nu 
udgør ialt 132.038 Kr. 40 Øre.

❖

Glahn-Samfundets Slægtsmødelegat.

Legatet har en Kapital paa 2.500 Kr. Renterne er udbetalt Festudval
get med 100 Kr. i hvert af Aarene 1956 og 1957.

*

Glahn-Samfundets Festudvalg.

1 Henhold til Lovenes § 5, 2. Stykke (jfr. foran Side 183) har Bestyrel
sen valgt følgende til Medlemmer af Festudvalget: Arkitekt Gunnar 
Glahn, Tandlæge Bodil Glahn, Fuldmægtig Henrik Glahn, Læge og 
Tandlæge, Dr. med. Mogens Glahn og Pianostemmer Adam Glahn.

*

Departementschef Kai Glahn og „Bakkehuset“.

I sin Bog „Livsdagen lang“ (Kbhvn. 1947) fortæller kgl. Ordenshisto
riograf Louis Bobé, at der i 1919 sammentraadte en snæver Kreds paa 
5 Medlemmer med det Formaal at redde Ægteparret Rahbeks Hjem 
Bakkehuset“ (der tilhørte Aandssvageanstalten for Sjælland) fra tru

ende Undergang. Disse 5 var: Sophus Michaelis, Departmentschef Kai 
Glahn, Overretssagfører P. Hennings, Direktør for Nationalmuseet, Dr. 
phil. M. Mackeprang og Louis Bobé selv. Komitéens Bestra^belser stødte
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fra først til sidst paa rentud fanatisk Modstand, iværksat af den da
værende Formand for Aandssvageanstaltens Bestyrelse, tidligere Provst 
og Undervisningsminister M. Nielsen. Ny mistrøstige Erfaringer kom til. 
Hvad der omsider fik Sagen til at glide, var Louis Bobés „personlige 
Henvendelse til daværende Undervisningsminister J. Appel, der paa 
Fortale af Departementschef Glahn formaaede Finansudvalget til at 
bevilge 50.000 Kr. til Bakkehusets ydre Istandsættelse“. Omsider stod 
hele Bakkehuset restaureret, „men den i hine Aar saa dyre Arbejdsløn 
havde opslugt alle Midler, saaledes at det videre Arbejde maatte stilles 
i Bero, indtil Undervisningsministeriet, fortrinsvis gennem Departe
mentschef Glahn’s virksomme Fortale, og Frederiksberg Kommunal
bestyrelse hver bevilgede 10.000 Kr. til Bygningens indre Genfremstil
ling“. Til Administrationen af Bakkehusets Mindestuer nedsattes en 
permanent Komité bestaaende bl. a. af en Repræsentant for Undervis
ningsministeriet (Side 225—226).

Det kan tilføjes, at Undervisningsministeriets første Repræsentant i 
Bakkehusets Bestyrelse var Departementschef Kai Glahn.

♦
Indbinding af V. Bind.

Glahn-Samfundet V. 1951—1958 |
Indholdsfortegnelse | Findes i Hæfte 4, 1958.
Hæfte 1. 1952, Side 1—36 (Slægten Glahn i Billeder, der findes bag i 

Hæftet, bortskæres.)
Hæfte 2. 1954, Side 37—112.
Hæfte 3. 1956, Side 113—168.
Hæfte 4. 1958, Side 169—212.
Navneliste. (Findes i Hæfte 4).
Slægten Glahn i Billeder (de fra Hæfte 1 bortskaarne Billeder. Disse 

Billeder kan dog ogsaa indbindes særskilt sammen med 6. og 7. Genera
tion i Billeder, der udkom i 1950, hvis dette foretrækkes).

Det anbefales indtrængende Medlemmerne at lade Hæfterne indbinde 
efterhaanden som de afsluttes i Bind.

*
Kontingent.

Glahn-Samfundets Medlemer anmodes om snarest efter Modtagelsen 
af dette Slægtsblad at indbetale Medlemskontingentet for Aaret 1958 paa 
Postgiro-Konto 211.19. Indbetalingskort vedlægges.

Kontingentet udgør 8 Kr. aarligt, dog at Ægtepar kun betaler 10 Kr. 
tilsammen og Personer under 25 Aar kun 4 Kr.
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