Fritz Wilfred Gluud (1873-1955)
Garver og Læderhandler. Født 20. september 1873 i København - død 17. juli 1955, 82 år.
Gift 27. april 1901 med Maria Holm, København, født 4. august 1878, død 22. maj 1927, 49 år.
Faderen Wilfred Gluud (1843-1908) blev garversvend 1861 og optaget i garverlavet 1874. Han have en
læderhandel, i hvert fald fra 1887, i kælderen Dannebrogsgade 2 til sin død i 1908. Fritz flyttede til
kælderen i nr. 6 i 1912. Ifølge Frida Meyer: ”Han [Wilfred] efterlod sig gæld som min far [Frits], det
fine menneske påtog sig at betale af på sammen med sin søster Emma Smith, det fine menneske”.
Der er bevaret en række postkort han sendte hjem til onklen Eduard under sin tid på valsen:
22/12 1896: Seewen, Schweiz: Jule og nytårshilsen.
25/4 1897: Lucerne, Schweiz: arbejder som garver i Schvÿz.
3/11 1897: Geneve: har arbejde i Skarvehuset
24/1 1898: San Remo: har gået 3dage langs Middelhavet fra Selnvieg og Turien, videre til Monte Carlo
og Nizza, hvorfra vi sejler til Genua, og så til Neapel
22/2 1898: Pisa, Italien: videre til Florenze
28/7 1898: Strassburg: videre til Hiedelberg
1/8 1898: Mainz, Tyskland: Dejligt rejsevejr
18/8 1898: Paris, Frankrig: ikke til at opdrive arbejde, rejser videre til Brüsssel og Bremen
24/3 1899: Wien, Østrig: Mangler arbejde, skriver efter adresse
1/4 1899: Wien, Østrig: håber på arbejde, har modatget adresse
1/6 1899: hjemme, ferie på Bornholm.
Indmeldt i Berejste Håndværkere februar 1901, bestyrelsesmedlem fra 25.januar 1906. Fra 21. januar
1909 medlem af udvalget til Revision af rejsehåndbogen. Forretningsfører fra 15. juli 1909 til 1916, og
igen fra 1923 til 1946. Fik ved 25 årsjulilæet et dobbeltkapslet guldur med inskriptionen ” Garver Fritz
W. Gluud. Tak fra venner i Foreningen af Berejste Håndværkere 1901-1926.”

Fra bogen ”Den farende svend” (1955) side 210-221:
”Det andet medlem, der samme aften [Berejstes generalforsamling i 1946] blev udnævnt til
æresmedlem, var Berejstes forretningsfører, garver, læderhandler Fritz W. Gluud. Indmeldt i 1901,
bestyrelsesmedlem 1906, forretningsfører fra 1909 til 1916 og igen fra 1923 helt til 1946 hvor Gluud
ønskede at trække sig tilbage. Internationalt kendt blandt Naver over det ganske Europa som den, der
førte korrespondancen mellem de skandinaviske foreninger og Berejste. Særlig i årene før 1914 blev
han godt kendt af de svende der ville ud, de allerfleste skulle jo have Berejstes rejsehåndbog med på
valsen, tusindvis søgte de hans butik i Dannebrogsgade 6, han ikke alene rakte dem bogen over disken,
nej, hver eneste ung svend, som ung og uerfaren søgte ham, lidt trykket over den livsvending, der nu
skulle ske, men med vældigt mod på livet, de fik ikke alene bogen, men også altid et godt ord med på
vejen ud fra Gluuds store erfaring på dette område, udtalt med en hjertevarme som blev husket, når
svende ad åre atter mødte ham.
Hans fine evner som skrifttegner blev i høj grad benyttet helt op til vor tid, mange syge kammerater
fik gennem ham foreningens hilsen, skrevet med en smuk skønskrevet skrift. Gennem et langt liv
kunne man hver torsdag finde Gluud mellem sine kære keglebrødre, hvor han ofte fejrede triumfer som
en af de fineste keglespillere, af hvis keglelaug han var æreskammerat.
Det var med overvældende tilslutning fra Berejste, at Fritz W. Gluud blev udnævnt til æresmedlem.
Gluud døde 17. juli 1955 82 år gammel.”

