
GENEALOŠKO DREVO RODBINE GLA(S)ZER – 1. del 

Gla(s)zerjev  rod  je tako v  Rušah kot  tudi v širši okolici  Spodnje  Štajerske  pustil  neizbrisan  pečat.  

Globoke sledi je vrisal na gospodarskem, kulturnopolitičnem, narodopisnem, umetniškem in 

znanstvenem področju.  

Janko Glazer1 je imel v rodu velike zglede. Na primer dr. Karla Glaserja, orientalista in indologa, enega 

najboljših poznavalcev slovenskega slovstva v 19. stoletju. Ali pa Marka Glaserja iz Smolnika, ki je v 

času prenosa lavantinske škofije v Maribor veljal za »Slomškovo desno roko«. Prav tako je opazno, da 

so leta 1865 kar trije od Glaserjevih (Karel, Jožef in Andrej) bili med ustanovitelji »Kmetskega 

bralnega društva v Rušah«, enega prvih na Spodnjem Štajerskem. Tistega društva, za katerega 

ustanovitev je dal pobudo še eden od »velikih« Rušanov, duhovnik Matija (oz. Božidar) Wurzer-

Korenjak.2 

Da segajo korenine rodbine Gla(s)zer daleč nazaj, ni prav nobenega dvoma. Trditve, da se je rodbina v 

16. stoletju priselila v štajersko deželo iz tedanjih nemških dežel3, pa vseeno ni moč potrditi z 

listinami, dokumenti, (urbarialnimi) popisi ali kakšnimi drugimi zgodovinskimi viri.  

Za najzgodnejše podatke o kakih Gla(s)zerjih moramo poseči po ruški latinski kroniki. Latinska šola, ki 

je bila leta 1645 ustanovljena pri ruški župniji na pobudo njenega vikarja (in poznejšega župnika) 

Jurija Kozine, je služila svojemu namenu vse do leta 1761. Zaradi splošnega pomanjkanja šolskih 

ustanov v tedanjem času in prostoru je ruška latinska šola hitro pridobila na ugledu. V bistvu je pred 

ustanovitvijo jezuitske gimnazije oz. kolegija v Mariboru (leta 17584) predstavljala edini študijski 

zavod na tem območju, s tem pa tudi kulturno in prosvetno središče večjega dela slovenske Štajerske. 

V njej je v obdobju dobrega stoletja (osnovno/nižjo) izobrazbo pridobilo 6681 učencev iz bližnjih in 

oddaljenih koncev monarhije. Poleg potomcev znanih plemiških družin (npr. Herbersteinov, 

Attemsov, Thurnov, Sauerjev, Wagenspergov, Tattenbachov) so se tukaj izobraževali predvsem 

potomci meščanov, tržanov in seveda (okoliških) vaščanov. 

Pisec omenjene kronike je bil domačin, kaplan in učitelj na ruški latinski šoli, Jožef Avguštin Meznarič 

- Marian. Kronist je na šoli poučeval v letih 1732–1742 in 1747–1760, torej v zadnjem obdobju 

njenega obstoja. Kakšni zgodnejši podatki v ruški kroniki zato niso nujno najbolj verodostojni.  
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 Tako se je sam podpisoval po koncu II. svetovne vojne, potem ko se je z družino vrnil iz Srbije, kamor jih je 

deportiral okupator. V krstni knjigi je njegovo ime zapisano kot Johann Glaser. O njem več v nadaljevanju 

prispevka. 
2
 Vili Rezman, Janko Gla(s)zer in rodoljubje (prispevek iz 18. marca 2014; objavljen je na spletni strani: 

http://www.lira-ruse.si/images/razmislanja/2014/politika/Janko_Gla.%C4%8CLANEK_ZA_VE%C4%8CER.pdf; v 

nadaljevanju Rezman, Janko Gla(s)zer), str. 1. 
3
 Hans Glaser iz Graza, drugače potomec iz hoške linije Glaserjev, trdi, da so se njegovi predniki priselili v 16. 

stoletju iz Bavarske, njegov stric Pavel pa, denimo, da izvirajo iz Glaserberga v Šleziji. V: »Glaserji«, str. 1. Kratek 

tipkopis mi je posredoval Karl-Horst Glaser, tudi sam raziskovalec preteklosti rodbine Gla(s)zer. Za vso 

posredovano gradivo v zvezi s pričujočo genealoško raziskavo se mu na tem mestu najlepše zahvaljujem. 
4
 Jože Curk, Nekdanji jezuitski kolegij v Mariboru in njegov gradbeni mojster Janez Fuchs. V: ČZN, letnik 54 

(Nova vrsta 19), št. 1-2, Maribor 1983, str. 106. 



Za pričujoč prispevek je najzanimivejši del iz kronike seznam njenih učencev. Med temi se v letu 1669 

omenjata dva Rušana, brata Andrej in Baltazar Glaser5. Šest let pozneje, v letu 1675, se po istem 

seznamu omenjata še druga brata Glaser, Andrej in Lovrenc, ki (pa) sta prihajala iz Puščave (na 

Pohorju).6 Ker sama kraja drug od drugega nista preveč oddaljena, je povsem možno, da gre pri tem 

za člana iste družine, še posebej, če upoštevam(o) starostni razpon učencev. Povsem možno je 

namreč, da je pri drugem zapisu (iz leta 1675) kraj zgolj natančneje določen. Nadaljnje raziskave s 

pomočjo ohranjenih matičnih knjig kljub vsemu niso potrdile povezave med Glaserji po seznamu 

učencev ruške latinske šole in izpričanimi predniki Janka Gla(s)zerja. Pa si poglejmo matične vpise 

lepo po vrsti. 

*   *   * 

Najzgodnejši podatki o kakih Gla(s)zerjih so zabeleženi v matičnih knjigah župnije Sv. Martin na 

Pohorju. Tamkajšnje pokopne in poročne matice segajo nazaj vse do konca 17. stoletja (od leta 1687 

dalje). 

Po zgoraj omenjeni mrliški matici je dne 18. 11. 1694 umrla 7-letna hči Boštjana (Bastian) Glasharja. 

Nekaj mesecev pozneje, 14. 3. 1695, se kot pokojni omenja Matija (Mathias) Glashar. Dne 31. 5. 

1699 je bil opravljen pokopni obred za 22-letnega Primoža (Primus), zakonskega sina Sebastijana 

(Sebastianus) Glaserja. Zelo verjetno so bili vsi omenjeni potomci Sebastijana7. Dne 22. 10. 1713 je 

slednji v starosti 60 let umrl; priimek je ob pokopnem vpisu zabeležen kot Glassar. Glede na podatke 

iz pokopne knjige bi ga lahko na posestvu nasledil Valentin. Dne 7. 2. 1715 je (tako) bila pokopana 

10-mesečna dojenčica Jera (Gertrudis), hči Valentina (Valentinus). Pet let pozneje, dne 13. 11. 1720, 

je umrla 70-letna Zofija (Sophia Glascher; mogoče vdova po Sebastijanu?), 30. 1. 1732 50-letna 

Marija (Maria Glaser; njuna hči?), 25. 8. 1742 pa še Valentin (Glascher; dočakal naj bi 60 let). Dne 6. 

10. 1749 se v pokopni matici omenja smrt 30-letnega Urbana (Urbanus Glaschar).  

Po poročni matici župnije Sv. Martin na Pohorju sta se glede na vpis iz 12. 2. 1713 poročila Valentin 

Koball in Jera Gläsär (svobodna hči Sebastijana). Šest let pozneje, 11. 2. 1719, sta se poročila Marko 

Schetor in Marija Glascher (prav tako svobodna hči Sebastijana).  

Kot je opaziti, je zapis priimka precej variiral, v oči pa bodejo (tudi/predvsem) okrogla (zaokrožena?) 

števila ob smrti doseženih let.8 Nobenega od zgornjih imen tudi ne morem(o) povezati s tistimi iz 

                                                           
5
 Glaser Andreas et Balthasar fratres Rastenses. Jože Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike. V: Ruška 

kronika (ur. Josip Teržan). Ruše 1985, str. 152. 
6
 Glaser Andreas et Laurentius fratres Eremitani. Prav tam, str. 159. 

7
 Ime Boštjan (Bastian(us)) je krajša različica imena Sebastijan (Sebastian(us)). Domača imena so bila v tem 

obdobju latinizirana, pozneje pa germanizirana (glej spodnjo opombo). V prispevku so vsa imena  slovenjena, 

medtem ko je osebno ime v jeziku vira zapisano v kurzivi. Podobno velja za večkrat zapisane priimke. Nadalje 

gre opozoriti, da bo poroka v prispevku simbolizirana z dvema prstanoma (»◦◦«), smrt pa s križem (»†«). 
8
 Na tem mestu velja poudariti, da vpisi v matičnih knjigah niso vedno najbolj verodostojni. Praviloma so manj 

natančni, starejše kot so matice. To še posebej velja za matice do prve polovice 18. stoletja. S krepitvijo 

centralistične državne politike in z novim vojaškim sistemom je začela država matične knjige pritegovati v 

delokrog državne zakonodaje. V drugi polovici 18. stoletja sta cesarica Marija Terezija in cesar Jožef II. s svojimi 

reformami močno posegla na cerkveno področje. Razsvetljena vladarja sta uvidela pomen vodenja matičnih 

knjig za organiziranost države. Matične knjige, ki so imele dotlej izključno značaj evidence pripadnikov verske 

skupnosti, so postale evidenca prebivalstva za državno upravo. Dekret iz leta 1770 je zahteval izključno 



omenjenega seznama učencev ruške latinske šole na začetku prispevka. Navkljub vsem tem 

podatkom (zaenkrat) ni možno potegniti povezave »pohorske« linije Gla(s)zerjev z raziskano ruško 

vejo. 

*   *   * 

Kot najstarejši zanesljivi prednik rodbine Gla(s)zer je po matičnih knjigah župnije Kamnica izpričan 

Jožef (Josephus) Glaser. Po poročnem vpisu iz dne 29. 5. 17499 je bil Jožef sin istoimenskega očeta in 

matere Helene. Starša naj bi v času njegove poroke živela v Rušah oz. v okviru ruške župnije. Ob 

poroki se ženin omenja s statusom učitelja v Kamnici. Njegova izbranka je tedaj bila Marija Keršner 

(Maria Kershner, pozneje zapisana tudi Kerschner), zakonska hči Janeza (s statusom gospoda!) in 

Urš(ul)e.  

Jožef Glaser se v letu 1756 omenja kot »gospod učitelj« pri cerkvi sv. Kunigunde10, s čimer je bržčas 

mišljena (sedanja) vas Zgornja Kungota. Šola je najverjetneje stala v bližini cerkve. Vsaj do leta 1765 

sta se s prvo ženo Marijo preselila v župnijo Sv. Martin pri Vurberku. V okviru tamkajšnje župnije je 

Jožef deloval kot učitelj in organist (organello) v kraju Sv. Peter (Malečnik). Zakonca sta živela v 

Dvorjanah (Wombach) na hišni številki (sub N(ume)ro) 125 in bila pristojna k župniku v Sv. Petru (v 

okviru njegovega dominija oz. gospostva). 

Za časa življenja v župniji Kamnica so se zakoncema rodili oz. bili krščeni Terezija (Theresia, roj. 28. 

10. 1754), Jurij (Georgius, 24. 4. 1756) in Marija Ana/Marijana (Maria Anna, 3. 6. 1757). V župnijski 

cerkvi sv. Martina pri Vurberku so bili pozneje krščeni11  še Janez Nepomuk (Joannes Nepomucenus, 

24. 4. 1765), Marija (Maria, 16. 8. 1767) in Mihael Matej (Michaël Matthaeus, 1. 9. 1770).12   

 

                                                                                                                                                                                     
tabelarično obliko vpisa v matične knjige. Istega leta je bilo določeno še, da se zapiše tudi gospostvo, ki mu v  

matično knjigo vpisana oseba pripada. Z dvornim dekretom iz leta 1774 je bilo cerkvenim uslužbencem 

ukazano, da morajo biti matične knjige varno shranjene in da jih je v primeru požara potrebno rešiti najprej. Po 

patentu cesarja Jožefa II. iz leta 1784 je latinske vpise v maticah dokončno zamenjala nemščina. Še en cesarjev 

patent iz tega leta je z vzorci obrazcev pisanje v matice še bolj poenotil. S tem so matični vpisi postali 

preglednejši in precej bolj natančni, v tej zvezi pa za raziskave tudi bolj relevantni. Ema Umek, Cerkvene 

matične knjige, Nastanek in razvoj matičnih knjig. V: Vodnik po matičnih knjigah za območje SR Slovenije, I. 

zvezek, Ljubljana 1972, str. XVIII–XIX in LXX. 
9
 29'ua huius Copulatus e(st) Josephus, Josephi Glaser et Helenae filius legitimus, Parohia Rastensis D(ominus) 

Ludimagister in gämbss, Cum Maria, D(omini) Joannis Kershner et Vrsulae uxoris suae, legitima filia; p(e)r 

Adm(odum) R(everen)do D(omi)no Parochum Jacobum Kagell. Nadškofijski arhiv Maribor (dalje NŠAM), fond: 

župnija Kamnica, Poročna knjiga 2, 1716–1751, fol. 111. V poročni vpis sem si zavoljo lažjega branja dovolil 

vstaviti vejice in podpičje. 
10

 …D(omi)ni Josephi Glassar Ludimagistri ad S. Cu(ni)g(un)dem… NŠAM, fond: župnija Kamnica, Krstna knjiga 4, 

1751–1778, fol. 58. 
11

 Potrebno je poudariti, da beleži najstarejša ohranjena krstna matica te župnije krste »šele« od novembra 

1761 naprej. Zdi se malo verjetno, da se v zakonu Jožefa in Marije Glaser v obdobju med letoma 1758 in 1764 

ne bi rodil še kak potomec. 
12

 V tipkopisu »Glaserji« je zabeleženo, da je Mihael na svet privekal kot deveti in zadnji otrok prve Jožefove 

žene Marije Keršner. Glede na datum poroke in dokaj pozno rojstvo prvega otroka je možno, da se je kakšen  

potomec pred tem rodil mrtev oz. je umrl kmalu po rojstvu. Po drugi strani je zelo verjetno, da sta zakonca 

Jožef in Marija Glaser kakšnega potomca dobila v obdobju 1758–1764. Glej zgornjo opombo. »Glaserji«, str. 1.  



 

Slika 01: Krstni vpis za Mihaela (Mateja) Glaserja, 1. 9. 1770 (vir: NŠAM
13

). 

Kdaj je umrla Marija, roj. Keršner, ni znano. Jožef Glaser se je kot vdovec v drugo poročil dne 25. 6. 

1778 z Marijo Klanfer. Poroka se je odvila na Glaserjevi »domačiji«, se pravi v Dvorjanah št. 125 

(Wonbach N(ume)rus 125). V tem zakonu sta se rodili dve hčeri,  Marija (Maria, 19. 5. 1779) in Ana 

(Anna, 12. 2. 1781; † 8. 3. 1785). 

Jožef Glaser je 2. 11. 1799 v starosti 82 let umrl za pljučno vodenico ((an) Brust Wassersuht). Po tem 

podatku se je rodil okoli leta 1717 in bi bil ob svoji prvi poroki star nekje 32 let. Po pokopnem vpisu je 

Jožef preminil na naslovu »Dvorjanski breg št. 132« (Wombachberg [Hauß N(ume)rus] 132) s 

statusom gostača (Inwohner). Po Jožefovi smrti sta od njegovih soimenjakov do druge polovice 19. 

stoletja v okviru (is)te župnije živela vsaj še dva Glaserja. Dne 8. 8. 1821 je na naslovu Sv. 

Martin/=Dvorjane št. 228 (St. Martin No. 228) za pljučnico (am Wassersucht) umrla 70-letna 

gostačica Marija Glaser (Maria Glaserin, Inwohnerin). Bržčas je istovetna z drugo Jožefovo ženo, 

čeprav ne gre izključiti niti Marije Ane, druge hčere (rojene 3. 6. 1757 v Kamnici) iz Jožefovega prvega 

zakona z Marijo roj. Keršner.14 Dobri dve leti pozneje, dne 14. 12. 1823, je v Dvorjanah na hišni 

številki 106 (Wombach Nr. 106) za nekakšnim čirom (am inneren Brand) umrl 59-letni gornik Janez 

Glaser (Johann Glaßer, Berghold).15 S 25. leti se je Janez  dne 28. 2. 1791 poročil s 16-letno Marijo 

Fristl. Poroka se je odvila na naslovu neveste, v Dvorjanah št. 106. Na (is)tem naslovu je Janez dobrih 

30 let pozneje tudi umrl. O kakšnih potomcih iz tega zakona matične knjige molčijo. 

Od ostalih potomcev je znana zgodba za preostala sinova iz prvega zakona, Jurija in Mihaela (Mateja).   
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 NŠAM, fond: župnija Sv. Martin pri Vurberku, Krstna knjiga 01, 1761–1823, vpis iz 1. 9. 1770.  
14

 V tem primeru bi stari ženici ob smrti pripisali »okroglo« število let in jo tako (precej) postarali. Problematika 

verodostojnosti podatkov v matičnih knjigah je izpostavljena v opombi št. 8. 
15

 Glede na starost gre verjetno za drugega sina Jožefa Glaserja iz njegovega prvega zakona z Marijo Keršner, 

Janeza Nepomuka. Kot je bilo tedaj pogosto v navadi, se je pogovorno uporabljalo samo eno (predvsem prvo) 

od dvojnih (ali večih) imen, ki jih je oseba dobila ob svojem krstu.  



Jurij (Georg16) Glaser je bil najstarejši zakonski sin učitelja Jožefa iz njegovega prvega zakona z Marijo 

roj. Keršner. Rodil se je dne 24. 4. 1756 v Kamnici. Pri svojih 28-ih letih17 se je 26. 1. 1785 poročil z 32-

letno Marijo (Maria) Pranthofer. Jurij je ob poroki užival status kovaškega pomočnika (Schmidgesell), 

medtem ko se ovdovljena izbranka omenja kot kovačica18. Poročni priči sta bila krčmar Jurij Mak 

(Georg Magg, Gastgeb(e)r) in Janez (Johan) Kaiser, ki se je preživljal kot mlinar (Müllner). Kot kraj 

poroke se omenja naslov Zgornje Hoče št. 40 (Ober Kötsh [Hausnumer] 40).19  

Vasica Zgornje Hoče se je nahajala okoli četrt ure hoje od Spodnjih Hoč, kjer je stala (nad)župnijska 

cerkev sv. Jurija. Hribi so vas obdajali z vseh strani razen z vzhoda, kjer je potekala cesta proti 

Spodnjim Hočam. Skozi Zgornje Hoče je tekel tri korake širok in zelo plitev potok, ki je ob 

dolgotrajnem deževju lahko narasel in postal deroč. Kmetje so na potoku postavili nekaj mlinov, ob 

koncu 18. stoletja pa je torej ob njem zagotovo stala tudi kovačija.20 

Ker nekatere krstne matice župnije Hoče iz tega obdobja manjkajo, je rekonstrukcija rodoslovne veje 

možna zgolj z retrogradnim sklepanjem.  

Dne 2. 3 1828 je v starosti 15 let na naslovu Zgornje Hoče št. 40 zaradi kapi (Schlagfluβ) umrl 15-letni 

krojaški vajenec  (Schneider lehrjung) Jurij (Georg) Glaser. Glede na dočakano starost bi se rodil ok. 

leta 1812. Dne 21. 6. 1846 je v starosti 27 let na naslovu Zgornje Hoče št. 39 (Oberkötsch [Haus-

N(umer)o] 39) zaradi sušice (Auszehrung) umrla neporočena kovačeva hči (ledige Schmidstochter) 

Marija (Maria) Glaser. Očitno je živela zraven Glaserjeve kovačije za sekire/sekirnice (bey Glaser 

Heckenschmied). Na svet je privekala okoli leta 1819. Dne 25. 2. 1863 je po pokopni knjigi izpričana 

smrt 49-letnega Andreja (Andreas) Glaserja, ki ga je pobrala pljučnica. Preminil je na naslovu Pohorje 

št. 5 v okraju Reka (Pachern [Haus-N(umer)o] 5, Gegend Reka). Andrej se ni nikoli poročil, v Reki pa se 

je preživljal kot kovač (Werkhschmied in Reka). Po zgornjih podatkih se je rodil okoli leta 1814.  

Na koncu velja omeniti še Franca (Franz) Glaserja. Poročna matica beleži zanj poroko iz dne 20. 11. 

1843 (ob 12h) z Ano Ternjak (Anna Ternjack). Poročni vpis je v zvezi s hoško linijo Gla(s)zerjev tudi 

najbolj izpoveden. Po njem sodeč je bil ženin ob poroki star 27 let in bi se naj rodil 4. 8. 1816. Nevesta 

je tedaj štela 18 let21, rodila naj bi se 25. 4. 1825. Kot starša ženina se omenjata kovaški mojster za 

kladiva (Hammerschmidmeister) v župniji Hoče oz. kraju Reka (Rhika) Jurij (Georg) Glaser in njegova 

žena Ana (Anna), roj. Vebič (Webitsh); v času poroke sta bila oba že pokojna. Kot nevestina starša se 

omenjata oče Matija (Mathias) in mati Urš(ul)a (Ursula), roj. Potočnik (Pototschnig); oba sta bila ob 

hčerini poroki še živa. Ana je pred sklenitvijo zakona živela v hiši svojega očeta, ki se je v hoški župniji 

preživljal kot kmet (Bauer in der Pfarre Kötsch).22 
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 V kurzivi je zapisan do tedaj že uveljavljen matični zapis v nemškem jeziku oz. germanizirana oblika domačega 

imena. V času njegovega krsta so bili (še) v veljavi vpisi v latinskem jeziku, zato prihaja do razlike v zapisu imena 

(Georgius in Georg). Podobno velja v nadaljevanju še za nekatera druga imena.  
17

 Poročni vpis napačno beleži njegovo starost s 27-imi leti. 
18

 Schmidin, tj. kovačica oz. lastnica kovačije. 
19

 NŠAM, fond: župnija Hoče. Poročna knjiga IV A, 1785–1817, fol. 29–30.  
20

 Vincenc Rajšp in Vladimir Kološa, Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, Opisi, Zvezek 6, Ljubljana 

2000, str. 111–112, in Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 (gl. ur. Vincenc Rajšp), Karte, Ljubljana 

2000, Sekcija 165. 
21

 V poročnem vpisu je njena starost zmotno zapisana s številko 19. 
22

 NŠAM, fond: župnija Hoče, Poročna knjiga VI, 1837–1853, fol. 53. 



Zgoraj omenjeni Jurij Glaser je bil zelo verjetno sin Jurija (rojenega leta 1756 in leta 1785 poročenega 

z Marijo Pranthofer), saj bi bilo docela neverjetno, da bi začetnik hoške linije Gla(s)zerjev zaplodil 

otroka pri svojih 59 (!) letih. Ker se je v začetku leta 1785 poročil z nosilko dediščine (=kovačije), 32-

letno vdovo, zakonca tudi nista mogla pričakovati veliko otrok. Jurij Glaser je sicer umrl dne 9. 10. 

1826 v Zgornjih Hočah št. 40, v starosti 70 let. Kot nosilec velike dediščine bi se lahko npr. vnovič 

poročil tudi na stara leta. Je pa z zgornjo hipotezo lažje pojasniti večje število otrok, ki so se (zelo 

verjetno) rodili v zakonu Jurija (ml.) Glaserja in Ane, roj. Vebič. Po vrstnem redu so si tako sledili: Jurij 

(ok. 1812), Andrej (ok. 1814), Franc (4. 8. 1816) in Marija (ok. 1819). Opaziti je, da so si potomci sledili 

dokaj hitro, kar je bilo (navadno) značilno za mlajše zakonske pare. Jurij ml. po zgornji tezi ob krstu 

prvorojenca (ki je/bi pomenljivo dobil ime po očetu) ne bi štel več kot 26 let.23 

Zakoncema Francu in Ani Glaser se je dobro leto po njuni poroki, dne 3. 2. 1845 na naslovu Zgornje 

Hoče št. 43, rodil sin, ki je bil krščen za Karola/Karla (Carolus). Oče Franc je tedaj opravljal poklic 

kovača za sekire (Hackenschmied) v kraju Reka na Pohorju (im Orte Reika, G(emei)nde Bachern), tj. ob 

potoku v okolici Zgornjih Hoč. Dobro leto pozneje, ob krstnem vpisu Henrika (Henricus, pozneje 

Heinrich; rojen 10. 7. 1846 ob 3h zjutraj in krščen istega dne ob 9h dopoldan) Glaserja, se kot hišna 

številka omenja 39-ica, oče pa kot kovaški mojster v Zgornjih Hočah (Schmidmeister im Oberkötsch). 

Francu in Ani so se v zakonu rodili še Elizabeta (Elisabeth, 10. 11. 1847), Andrej (Andreas, 11. 11. 

1850), Marija (Maria, 9. 12. 1852), Pavel (Paulus, 23. 6. 1861) in Anton (3. 5. 1863).  

 Slika 02: Karol (tudi Karel) Glaser, 1845–1913 (vir: wikipedia). 

Najvidnejši predstavnik hoške linije je prav Karol/Karel Glaser,  znani slovenski literarni zgodovinar, 

prvi slovenski indoevropeist (oz. orientalist in indolog) in prevajalec. V letih 1865–1868 je na Dunaju 

študiral klasično filologijo in slavistiko, v obdobju 1881–1883 pa v Berlinu in na Dunaju še 

orientalistiko. V letu 1883 je doktoriral iz sanskrta. V tem času se je preživljal kot gimnazijski profesor, 

najdlje v Trstu (med 1880–1900). Dr. Karel Glaser je spisal Zgodovino slovenskega slovstva I–IV 

(1894–1900), s čimer je bilo prvič zbrano tako obsežno gradivo. Objavljal je še indološke in iranistične 

članke, iz sanskrta prevajal v nemški in slovenski jezik, pisal o skandinavskih jezikih in prevajal 

                                                           
23

 Ob predpostavki, da se je rodil leto dni po poroki Jurija Glaserja in Marije Pranthofer, leta 1786. 



Shakespearjeve drame.24 Umrl je dne 18. 7. 1913 v Zgornjih Hočah, o njegovi pomembnosti pa še 

danes pričata spominsko obeležje v bližini cerkve in nagrobnik na hoškem pokopališču. 

Do leta 1914 sta od hoške veje  Gla(s)zerjev v krstnih maticah zabeležena nezakonska otroka Ana 

(Anna, roj. 18. 7. 1879, v Dogošah/Lendorf) in Herman (7. 4. 1890). Oba sta bila potomca Marije, 

zakonske in neporočene hčere Franca Glaserja.25 Slednja je kot nekakšna gostačica živela sprva pri 

starših, pozneje pa še pri poročenem mlajšem bratu Pavlu na naslovu Pohorje št. 5 (Pachern [Haus-

N(ume)r] 5).  

     

Rodbino sta najbolj razvejala zakonca Pavel in Barbara Glaser (roj. Visočnik). Po prvem mrtvoroje-

nem potomcu (14. 4. 1886)26 so v tem zakonu na svet privekali Helena (8. 4. 1887; † 8. 10. 1971 v 

Celju), Marija (Maria, 16. 1. 1890), Janez (Joannes, 14. 6. 1892; † 31. 12. 192327), Julijana (Juliana, 27. 

1. 1895; † 11. 5. 1899), Frančiška (Francisca, 5. 3. 1897; † 6. 3. 1962 v Mariboru) in Karel (Karl, 5. 9. 

1900; † 22. 5. 1991 v Mariboru). Vsi so se rodili na naslovu Pohorje št. 5, kjer se njihov oče Pavel 

omenja kot (zemljiški) posestnik (Besitzer), od leta 1900 še kot kovaški mojster (Schmidmeister). 

Očitno je kovačnico oz. dediščino na Pohorju prevzel prav Pavel, tretji sin Franca Glaserja.  

   Na (is)tem naslovu se je dne 4. 8. 1900 rodil še sinek Ane Glaser, nezakonske in neporočene hčere 

Marije; slednja je bila druga – in s tem že najstarejša – hči v zakonu Franca in Ane. Nezakonski sin Ane 

je bil dva dni po rojstvu, dne 6. 8. 1900, krščen za Jerneja (Bartholomaeus). 

 

Od ostalih potomcev Franca in Ane Glaser se v matici omenja še Henrik. Dne 5. 12. 1895 sta z ženo 

Polono (Apollonia, roj. Bračko) povila deklico, ki je ob krstnem obredu na praznik sv. Miklavža/ 

Nikolaja dobila ime Marija (Maria; † 22. 5. 1981 v Mariboru). Pri krstnem vpisu je pribeležen naslov 

Zgornje Hoče št. 23 (Oberkötsch [Haus-N(ume)r] 23), oče Henrik pa se v njem omenja kot posestnik 

oz. lastnik posesti (Besitzer). 

*   *   * 

Mihael Matej28 Glaser je začetnik (vnovične) ruške linije Gla(s)zerjev, ki ji lahko v tem kraju oz. v 

župniji sledimo vse do današnjih dni. Rodil se je dne 1. 9. 1770 na naslovu Dvorjane št. 125, kot zadnji 

sin in potomec iz prvega zakona učitelja Jožefa Glaserja z Marijo roj. Keršner. Dobrih 25 let pozneje, 

dne 3. 2. 1796, se je poročil v Spodnjih Hočah št. 26, tj. na domačiji iz katere je prihajala njegova 
                                                           
24

 Osebnosti, Veliki slovenski biografski leksikon (od A do L; urednika zvezka Tončka Stanonik in Lan Brenk), 

Ljubljana 2008 (v nadaljevanju Osebnosti), str. 283; Slovenski biografski leksikon, Prva knjiga, Abraham–Lužar 

(ured. Izidor Cankar in Franc Ksaver Lukman s sodelovanjem uredniškega odbora), Ljubljana 1925–1932 (v 

nadaljevanju SBL), str. 215–216; Mihael Ramšak, Ob kovaškem ognju: ruško kovaštvo skozi čas, Ruše 2010 (v 

nadaljevanju Ramšak, Ob kovaškem ognju), str. 20. 
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 Maria des Hackenschmiedes Franz Glaser eheliche ledige Tochter. NŠAM, fond: župnija Hoče, Krstna knjiga 

14, 1889–1904, fol. 33.   
26

 Ein Knabe…um 6 Uhr Morgens todtgeboren. NŠAM, fond: župnija Hoče, Krstna knjiga 13, 1870–1888, fol. 326. 
27

 Janez Glaser je kot poddesetnik 47. pehotnega polka odšel na italijanskem bojišču novembra 1917 na 

patruljo, od koder se ni več vrnil. Po prošnji matere Barbare je bila opravljena preiskava in uveden postopek, ki 

pa ni imel uspeha. Datum 31. 12. 1923 se tako smatra za dan njegove smrti. Dokončen razglas o smrti Janeza 

Glaserja (številka Og 48/39-8) je dne 12. 8. 1940 potrdilo Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III. NŠAM, fond: 

župnija Hoče, Krstna knjiga 14, 1889–1904, fol. 86 (priložena rojstni list in razglas o smrti za Janeza Glaserja). 
28

 Pogovorno se je uporabljalo in zapisovalo samo prvo ime (Mihael), kot bo v nadaljevanju uporabljeno tudi v 

tem prispevku. 



izbranka Marija B/V-erdnik (Werdnik, tudi Werdnigg). Ženin je ob poroki užival status kovača kladiv 

(Hammershmid), življenjska izbranka pa je bila kmečka hči (bauerns Tochter). Nevesta je bila po hoški 

krstni matici krščena za Marijo dne 7. 3. 1775. Rodila se je kmetu Mihaelu in njegovi ženi Mariji. 

Pripisan je tudi hišni naslov – Spodnje Hoče št. 26. Berdniki so bili ena bolj razvejanih rodbin v župniji 

Hoče; živeli so v Spodnjih in Zgornjih Hočah, Miklavžu, Zaforštu in nekje na Pohorju. Mariji je v 

poročni matici pripisana starost 21 let (čeravno jih je tedaj štela 20), Mihaelu pa 27 (čeprav jih tedaj 

še ni dopolnil 26). Da je poročni par (pri mladih letih) užival ugleden status, dokazujeta dokaj 

prominentni poročni priči. Jurij Mak je v hoški župniji tedaj očitno posedoval krčmo (Gastgeber), 

Štefan Wornik pa je bil mlinar (Müllner). Prvi se kot priča omenja že na poroki Mihaelovega starejšega 

brata Jurija. Ta je verjetno igral kar pomembno vlogo, da se je mlajši brat Mihael izučil za kovača29 in 

si v okviru hoške župnije, nedaleč stran od »Glaserjeve kovačije« poiskal nevesto. Poroka v ugledno 

kmečko družino je ob opravljanju kovaškeobrti očitno navrgla dovolj dote, da je omogočila nakup 

večje kovačije. Mlada zakonca sta se namreč takoj po sklenjenem zakonu preselila v Ruše oz. v 

Smolnik.30 

GLA(S)ZERJI V RUŠAH 

Po »Glazerjevi kroniki«31 naj bi Gla(s)zerjev rod živel v Rušah že v prvi polovici 17. stoletja. Sem naj bi 

prišli iz Šmartnega na Pohorju. Pozneje naj bi se rodbina preselila iz Ruš v Kamnico, pa v Zgornjo 

Kungoto in Dvorjane. Konec 18. stoletja naj bi se rod ponovno nadaljeval v Rušah. 

Na začetku je potrebno poudariti, da so za župnijo Ruše matične knjige ohranjene šele od druge 

polovice 18. stoletja dalje. Zgornjega podatka, da so predniki rodbine Gla(s)zer živeli na območju Ruš 

že v prvi polovici 17. stoletja, tako ni moč potrditi. Tudi morebitni novi podatki iz kakšnih starejših 

urbarjev, kupoprodajnih pogodb, najrazličnejših drugih listin (popisi podložnikov, gospodarski in 

inventarni popisi, ipd.) in virov, ki bi omenjali ta priimek, še ne bi nujno pomenili, da gre za prednika 

(oz. prednico) prav te rodbinske veje. Genealoško drevo tako lahko sestavimo predvsem (ponekod 

izključno) s pomočjo ohranjenih matičnih knjig.  

    

Najstarejša krstna matica župnije Ruše beleži vpise med letoma 1750 in 1784. Sledi ji krstna knjiga z 

vpisi med letoma 1786 in 180632. Od tega leta naprej lahko v mariborskem Nadškofijskem arhivu za 

krstnimi oz. rojstnimi vpisi v okviru ruške župnije brskamo vse do leta 1914, ko velja raziskovalna 
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 Mogoče se je Mihael Glaser za kovača izučil prav na Glaserjevi kovačiji v Zgornjih Hočah, potem ko se je 

njegov starejši brat kot kovač leta 1785 poročil z ovdovljeno lastnico kovačije Marijo Pranthofer. 
30

 Leskovec piše, da naj bi Mihael Glaser kovačijo v Rušah kupil že leta 1795. Antoša Leskovec, Iz zgodovine 

nekmetijskih gospodarskih panog v ruško-bistriškem okolišu od polovice 18. st. dalje. V: Ruška kronika (ur. Josip 

Teržan), Ruše 1985 (v nadaljevanju Leskovec), str. 260. Po zapisu v tipkopisu naj bi Mihael kot mlad kovač okoli 

leta 1795 prišel v Ruše iz Reke pri Hočah, kjer se je (najbrž) učil kovaštva. Kovačijo pri poznejšem Metalplastu je 

tedaj posedovala vdova Rakovec z dvema hčerama. Z eno od teh je bil Mihael zaročen in z njo v ruški cerkvi tudi 

trikrat oklican. Nato je zaroko nepričakovano razdrl, šel v Spodnje Hoče, tam zasnubil Marijo Werdnig in se po 

šestih oklicih v hoški cerkvi tam z njo dne 3. 2. 1796 poročil. Rakovčeva mu je predlagala, da naj vsaj kupi njeno 

kovačijo, če že ne mara za ženo njene hčere. Mihael je kovačijo na naslovu Smolnik št. 39 na njeno pobudo tudi 

kupil. »Glaserji«, str. 2.  
31

 Zgoraj omenjen tipkopis, ki mi ga je posredoval Karl-Horst Glaser. Str. 1. 
32

 Podatki med letoma 1784 in 1786 manjkajo. 



zapora33. Krstni knjigi II sledijo krstna knjiga III (1806–1819), IV (1820–1839), V (1840–1863), VI 

(1864–1880). Za preostala leta so (nam) na voljo prepisi matičnih knjig za župnijo Ruše (1860–1899 in 

1900–1939). 

Vpisi porok in smrti so ohranjeni od leta 1786 naprej. Poročne matice beležijo obdobja 1786–1827, 

1828–1864 in 1864–1897. Pokopi so se vpisovali v dveh knjigah, za obdobji 1786–1828 in 1828–1860. 

Nadaljnje podatke lahko razberemo iz ohranjenih nagrobnikov na ruškem pokopališču. 

 

V prvi krstni knjigi se nahajajo trije vpisi v zvezi z Gla(s)zerji. Vsi krščenci so bili zakonski potomci 

Mihaela Glaserja in njegove žene Marije, ki sta živela v Bistrici (ob Dravi) (in Feistriz, ex Veistriz). 

 

Prvi podatek je iz dne 27. 2. 1753, ko je bil Mihaelov sin krščen za Jožefa (Josephus). Poltretje leto 

pozneje, 2. 11. 1755, je bila krščena Elizabeta (Elisabetha). V tem primeru izvemo, da je bila dojenčica 

zakonska hči Mihaela Hleppa, po domače (vulgò) Glaserja. 27. 12. 1757 je bila krščena še Neža 

(Agnes). Rojena je bila prejšnji večer ob 18h in se omenja kot pristojna h gospoščini Viltuš.34 Da gre v 

vseh treh primerih za potomce istih staršev dokazuje izbira venomer istih krstnih botrov, Simona 

Štefanc(l)a (Stephanz, Stephanzl, Stephanzel) in Kunigunde »Boš(t)l« (Wastl, Woschl, tudi Woshitsch). 

 

V župniji Ruše, natančneje, v kraju Bistrica (ob Dravi), je torej po zgornjih podatkih sredi 18. stoletja 

živela (še ena) družina Glaser. Očitno se je ta do konca šestega desetletja 18. stoletja iz Bistrice 

odselila. Sklepam(o) lahko, da je bila pristojna oz. podložna gospoščini Viltuš, ki jo je pozneje 

zamenjala z neko drugo družino. 

Po ohranjeni ruški krstni matici se začnejo krsti od oktobra leta 1770 voditi (deloma) v tabelarni 

obliki, s pripisi hišnih številk oz. natančnejših hišnih naslovov. Ob koncu 18. stoletja je matične vpise v 

latinskem jeziku zamenjala nemščina. Prevladujoče zapise v maternem jeziku je zaznati od konca 19. 

stoletja naprej.  

 

MIHAEL (MATEJ) GLASER (1. 9. 1770 – 5. 12. 1835) 

Zgoraj je že bilo nakazano, da današnja rodbinska veja Gla(s)zerjev v Rušah neizpodbitno izhaja iz 

Mihaela (Mateja) Glaserja. Po poroki le-tega z Marijo B/V-erdnik leta 1796 v Spodnjih Hočah je bil že 

naslednje leto, dne 1. 5. 1797, v župniji Ruše krščen njun prvi sin oz. potomec za Janeza (Jochan; † 3. 

7. 1799). Oče Mihael (večkrat zapisan kot Michl, tudi Michel) se je že tedaj, pri svojih 26-ih letih, 

ponašal s poklicem kovaškega mojstra (Shmitmeister), ki ga je opravljal v svoji kovačnici na naslovu 

Smolnik št. 39. Do konca leta 1812 so se v njegovem prvem zakonu rodili še Ana (Anna, 23. 6. 1799; † 

1867), Karel (Karl, tudi Carl, 1. 1. 1802; † 21. 3. 1873), Marija (Maria, 4. 5. 1804; † 1889), Marko 

(Markus, 21. 4. 1806; † 9. 12. 1889), Marjeta (Margaretha, ok. 1808; † 1. 4. 1809, za oslovskim 

kašljem), vnovič Marjeta (Margaretha, ok. 1810; † 27. 8. 1814) in Klara (ok. 1812; ◦◦ s kovačem 

Ignacem Dežmanom (Ignaz Deschmann); † 1864).  

Večini potomcem Mihaela in Marije Glaser sta kot krstna botra nastopila kmet Franc Bute (Wutte) in 

kuharica Marija Škof (S(c)koff). Ker sta se mlada zakonca v Smolnik šele nedavno priselila, verjetno 
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 Tj. zapora za podatki, mlajšimi od enega stoletja. 
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 …nata pridie vesperi horâ 6ta sub D(omi)nio Wildhaus... Oče dojenčice je v tem primeru zapisan kot Mihael 

Glascher. 



nista imela drugih sorodnikov, prijateljev ali znancev, na katere bi se lahko obrnila ob teh življenjskih 

svečanostih/prelomnicah. Franc Bute je po matičnih virih dejansko bil njun sosed s Smolnika.  

 

Mihaelu Glaserju je kovaški posel ob Lobnici očitno dobro uspeval. V letu 1808 je na primer na dražbi 

od soseda Matije Ankerja za 892 goldinarjev in 30 krajcarjev kupil kmetijo s hišo na številki 38, fužino 

ter kovačijo35, ter za enako vsoto še pripadajoči gozdni kompleks (ki ga je za potrebe fužine prav tako 

kupil Anker). Mogoče je Mihael imetje kupil samo zato, ker ni želel trpeti (sosednje) konkurence. 

Tako je fužino opustil, morda je nekaj časa nadaljeval s kovačijo. Po Mihaelovi smrti (konec leta 1835) 

je bila v letu 1836, ob poteku cenitve nepremičnine, na njej samo še žaga.36 

 

Potem, ko je Marija B/V-erdnik dne 1. 11. 181237 v starosti 42 let zaradi pljučnice umrla, se je Mihael 

Glaser, zanimivo, v drugo poročil s sosedovo že poročeno hčerjo, vdovo Marijo Javnik (Jaunig), roj. 

Bute (Wutte).38 Poroka se je odvila dne 3. 2. 1813 na Glaserjevi domačiji, v Smolniku št. 39. Mihael je 

bil ob njej star 42 let, Marija pa 2939.40 

Potomci iz drugega zakona so bili Franc (Franz, 1813; ◦◦ z Julijano Pirner), Marija (Maria, rojena ok. 

1815; ◦◦ z Martinom Grisoldom; † 1895), Jožef (Joseph, tudi Josef, 18. 3. 1817; ◦◦ 3. 2. 1840 z Jo(h)ano 

Stampfl; † 23. 2. 1897 v Rušah), Eva (ok. 1818; † 1819), Jurij (Georg, ok. 1820; ◦◦ s Theresio Pölzl; † 

1885), Andrej (Andreas, 28. 11. 1822; ◦◦ 5. 3. 1848 z Marijo Sern(e)c; † 7. 6. 1871) in Lovrenc 

(Laurenz, 1827; † še isto leto).41 

Mihael Glaser, ki se pozneje omenja kot kovaški mojster za kladiva in za sekire (Hamershmid, 

Hackenschmidmeister), je umrl v starosti 65 let42 na domačem naslovu dne 5. 12. 1835 za pljučno 

vodenico ((an) Brustwassersucht). Zakramente za pokojne mu je ob smrti podelil Marko Glaser, 
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 Ta je bil po poklicu ranocelnik. Z ženo Terezijo (roj. Guttand) sta leta 1801 za 1.800 goldinarjev kupila kmetijo 

s hišo (na številki 38), h kateri je bila pripisana še sekirarska obrt. Anker si je od nakupa obetal dober zaslužek. 

Že naslednje leto (1802) je bila z odločbo gubernija njegova obrt povzdignjena v koncesijo za fužino za 

natezanje (Streckhammergerechtsame), vključujoč pravico za kupovanje surovega železa. Na mestu obrtne 

delavnice je tako nastala fužina (manufaktura), kjer se je plemenitilo surovo železo in se pod velikim kladivom 

natezalo v obliki traku. Polproizvod se je nato v lastni delavnici obdelal v končne izdelke, sekire, podkve, žeblje 

ipd. Prezadolženo Ankerjevo imetje je leta 1808 prišlo na dražbo. Leskovec, str. 260. 
36

 Leskovec, str. 260. 
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 Na nagrobniku pred ruško cerkvijo je razbrati datum 8. 11. 1812. 
38

 Marijin prvi mož je bil Mihael Javnik (Michael Jaunig, roj. 1776), s katerim sta se poročila v letu 1806. Javnik, 

po domače »Železnik« (vulgo Eisner),  je tako kot Mihaelova prva žena Marija (roj. Berdnik) umrl v letu 1812. 
39

 Butejevi so v Smolniku živeli vsaj že eno generacijo, zato je moč najti Marijin krstni vpis. Po njem se je rodila 

natanko dne 19. 11. 1783. V poročni matici ji je sodeč po rojstnem datumu zmotno pripisana starost 30 let. 
40 Marijina starša sta bila Franc Bute, kmet v Loki (bauer in Laag), in njegova žena Marija. Pri 22-ih letih se je 

Marija Bute dne 20. 1. 1806 v Smolniku št. 40 (Zmol(l)nig [Hausnumer] 40) v prvo poročila z 29-letnim kmečkim 

sinom Mihaelom Javnikom (Michael Jaunig…Bauers Sohn). Za pričo je tedaj nastopil nihče drug kot sosed, 

kovaški mojster (Schmidmeister) Mihael Glaser, njen poznejši mož. 
41

 Na Marijinem nagrobnem spomeniku je govora o petih potomcih, poleg tistih iz ruških matic se omenjata še 

Franc in Jurij. Na nagrobniku Mihaela Glaserja († 1835) je zabeleženo, da njegovo smrt objokuje deset še živečih 

otrok, kar vključuje tudi Franca in Jurija. Nekateri manjkajoči podatki so iz genealoške raziskave, ki mi jo je 

prijazno posredoval Karl-Horst Glaser, za kar se mu na tem mestu še enkrat prijazno zahvaljujem.    
42

 V pokopni knjigi je zabeležen podatek o starosti 68 let. 



njegov tretji sin iz prvega zakona, ki se je odločil za duhovniški poklic. Mihael je bil pokopan dva dni 

pozneje, 7. 12. 1835.43 

Marija, Mihaelova hči iz drugega zakona,  se je dne 8. 7. 1840 poročila z ok. 24 letnim Martinom 

Grizoldom (Grisald, Grisold). Sama naj bi tedaj bila stara 25 let in bi naj živela pri materi44. Ženin je bil 

zakonski in še neporočen sin Petra, pokojnega kmeta iz občine Smolnik (in der Gemeinde Zmollnigg), 

in še živeče matere Elizabete roj. Pavlec (Elisabeth gebor(en) Paulez). Po očetovi smrti je Martin 

prevzel v roke gospodarjenje oz. kmetovanje na posestvu v Smolniku št. 25.45 

 

Druga Mihaelova žena, Marija roj. Bute,  je dne 21. 9. 1851 (ob 14h) zaradi starostne šibkosti 

(Schwäche) umrla v domačem Smolniku. Pred smrtjo ji je pastorek Marko Glaser, tedaj duhovnik v 

župniji Sv. Petra pri Mariboru, dal blagoslov in jo previdel s svetimi zakramenti za umrle46. Marija, 

pokopana 23. 9. 1851, je dočakala starost 68 let. 

 

KAREL GLASER (1. 1. 1802 – 21. 3. 1873) 

Karel Glaser je bil drugi, a najstarejši preživeli sin Mihaela. Kot je bilo tedaj v navadi, je bil s tem 

določen za prevzem določene posesti oz. dediščine. Glede na podatke iz matic očitno ni šel po poti 

očeta kovača, saj se omenja s statusno oznako kmeta oz. krčmarja v Smolniku ((Gast)Wirth in 

Zmollnig). Z 22-imi leti v tistih časih še nepolnoleten, se je dne 9. 5. 1824 s statusom kmeta (Bauer) 

poročil z izbranko Barbaro Frank. Nevesta je bila zakonska hči Matije, mizarskega mojstra iz Beljaka 

(Mathias…Tishlermeister in Villach), in njegove žene Marije (Maria), roj. Semelmach.  Barbara, ki je 

bila od ženina tri leta starejša, je pred poroko živela pri svojem bratrancu Pavlu Semelmachu v 

Hollernu47. Kot priča je nastopil tudi Mihael Glaser, oče mladoletnega ženina48.    

Zakonca Karel in Barbara Glaser sta po poroki očitno živela poleg posestva/kovačnice Karlovega 

očeta, saj se kot njun hišni naslov omenja Smolnik št. 40 (Zmol(l)nigg [Hausnumer] 40). Zaradi 

Mihaelove vnovične poroke je bil do dedovanja Glaserjeve domačije upravičen (prvi) sin iz drugega 

zakona. Kmetija zraven Glaserjeve domačije/kovačnice je verjetno prešla od Butejevih h Glaserjem 

bodisi z nakupom, bodisi z dedovanjem. Na tem naslovu sta izpričano umrli Elizabeta Glaser, 

dvomesečna dojenčica kmeta Karla († 12. 1. 1829), poldrugo leto pozneje pa za »živčno vročico« (An 

Nervenfieber) še Barbara Glaser, žena krčmarja (Wirth) Karla († 21. 9. 1830). Ženina bolezen in 

končna smrt je (bila) mogoče povezana s kompliciranim porodom; tega leta se je zakoncema rodila 

deklica, krščena za Jožefo (Josefa, 1830; ◦◦ 1849 s kmetom Pavlom Feichterjem iz Bezene). Prva žena 
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 Na njegovi nagrobni plošči se, zanimivo – poleg originalnega epitafa v nemškem jeziku – na vrhu le-te nahaja 

dopolnilo v stari slovenščini: Dopoljeno je. O moj krishani Jesus! v tvoje svetich (?) kervavich ran priporozhim jas 

mojo duscho. Tj. »Dopolnjeno je. O, moj križani Jezus! V tvoje svete krvave rane priporočim (jaz) mojo dušo.«  
44

 Hält sich jetzt bei ihrer Mutter auf. Zapis govori o njenem bivanju v Smolniku št. 39 pri (še v drugo) ovdovljeni 

materi Mariji, roj. Bute. 
45

 Ist jetzt Bauer auf dem väterlichen Grund. NŠAM, fond: župnija Ruše, Poročna knjiga II A, 1828–1864, fol. 41. 
46

 Eingesegnet…mit den h(eiligen) Sterbsakrammenten versehen. NŠAM, fond: župnija Ruše, Mrliška knjiga II C, 

1828–1860, fol. 265.  
47

 …wohnhaft bei dem Vetern Paul Semelmach in Hollern. NŠAM, fond: župnija Ruše, Poročna knjiga I A, 1786–

1827, fol. 21 (Zmolnig). 
48

 Vater des minorenen Brautigam. Prav tam. 



Karla Glaserja je bila ob smrti stara šele 31 let49. Iz epitafa50 z njenega nagrobnega spomenika se da 

razbrati huda bolečina mladega moža ob izgubi svoje žene. 

Karel Glaser se je kot 29-letnik v drugo poročil dne 18. 7. 1831 s tedaj 22-letno Marijo Kurnik 

(Kurnigg, tudi Kurnig; roj. 6. 3. 1809), zakonsko hčero Valentina in Ane. Poročni obred je izpeljal nihče 

drug kot Karlov mlajši brat Marko Glaser, ki je tedaj služboval kot kaplan v župniji Sv. Barbare pri 

Vurberku. 

V Karlovem drugem zakonu z Marijo so se rodili Karel (Karl, ok. 1832; † 10. 12. 1868), Janez Rudolf 

(Johann Rudolf, ok. 1837; ◦◦ z Marijo Stampfl; † 1904), Elizabeta (Elisabetha, ok. 1839; ◦◦ z Antonom 

Ludvikom Kadlecem/Kadletz; † 1908), Pavel (Paulus, 4. 11. 1841; † 23. 3. 1879) in Alojz (Alois, 13. 5. 

1844; † 1897). Na naslovu Smolnik št. 40 se je 25. 11. 1859 rodila še nezakonska dojenčica, ki je dan 

pozneje bila krščena za Pavlino (Paulina). Njena mati je bila Elizabeta Glaser iz Smolnika, zakonska hči 

Karla iz njegovega prvega zakona. Pavlina je umrla zaradi nekakšnega čira oz. prisada (Inerer Brand) 

na naslovu Smolnik št. 48 (Zmollnigg [Haus-N(ume)r] 48), dne 22. 1. 1860, stara osem tednov. 

V jeseni svojega življenja se je Karel Glaser zraven krčmarstva ukvarjal še z izdelavo brodov (ranc oz. 

splavov in šajk) v svoji žagi ob izlivu Lobnice v Dravo.51 Velja za začetnika veje Glaserjev, ki se je 

ukvarjala z lesnim gospodarstvom. Karel je umrl v starosti 71 let, dne 21. 3. 1873, na hišnem naslovu 

Ruše št. 80.  

 

MARKO GLASER (21. 4. 1806 – 9. 12. 1889) 

Tretji in s tem že najmlajši sin Mihaela iz njegovega prvega zakona se je rodil 21. 4. 1806 (ob 15h) na 

naslovu Smolnik št. 39. Osnovno šolo je obiskoval pri Sv. Martinu pri Vurberku in v Limbušu. Pozneje 

je šolanje nadaljeval na gimnaziji v Mariboru, kjer je mdr. dokončal trimesečni tečaj za učiteljske 

kandidate. V Gradcu (Graz) je med letoma 1822 in 1824 študiral filozofijo, v obdobju 1824–1828 pa 

še teologijo. 

Ker še ni imel kanonične starosti za prezbiterat, so ga kot diakona poslali k Sv. Barbari pri Vurberku, 

kjer je poučeval otroke. V duhovnika je bil posvečen dne 3. 5. 1829 in je nato do jeseni 1831 ostal kot 

kaplan pri Sv. Barbari. Pozneje je deloval kot kurat v karlavski kaznilnici v Gradcu, nekje do sredine 

leta 1838. Še pred iztekom tamkajšnje službe je bil od leta 1836 tudi izpovednik pri uršulinkah. Od 1. 

julija 1838 pa do konca marca 1843 je bil škofov dvorni kaplan, pri ordinariatu referent za slovenski 

del sekovske škofije in zadnje leto spiritual pri karmeličankah. V aprilu 1843 je nastopil župnijo Sv. 
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 V pokopni knjigi je zapisana starost 30 let. 
50 Hier ruhet Barbara Glaser, geborne Frank von Villach, starb den 21. Sep-tember 1830 im 31. Lebens und 7. 

Jahre ihrer Ehe – Lebt wohl! und bethet fromm für mich, Weil Gott mich früh berief zu sich – Was er gewollt, 

kann niemand hindern, Drum ruh ich schon bey meinen Kindern – Was ihr iszt seyd – war einst auch ich auf 

Erden, Was ich nun bin – musst ihr auch alle werden - . - Seinem treuem Weibe widmet diess Andenken – Carl 

Glaser. Tj. »Tukaj počiva Barbara Glaser, rojena Frank, iz Beljaka, umrla (je) 21. sep-tembra 1830 v 31. letu 

(starosti) in 7. letu svojega zakonskega stanu – Zbogom! in molite pobožno zame, ker me je Bog zgodaj poklical 

k sebi – kar si on poželi, ne more nobeden preprečiti, zato že počivam pri svojih otrocih – to kar ste vi sedaj – 

sem tudi jaz bila na zemlji/Zemlji, to kar sem sedaj – boste postali tudi vi - . - Svoji zvesti ženi posveča to v 

spomin/ta spomenik – Karel Glaser. 
51

 Ramšak, Ob kovaškem ognju, str. 23. 



Petra pri Mariboru. Šestnajst let pozneje, leta 1859, je bil imenovan za častnega kanonika, leta 1879 

je obhajal zlato, 1889 pa biserno mašo.  

Od vsega začetka se je boril zoper težke posledice, ki so jih v verskem oziru povzročile jožefinske 

cerkvene reforme. V tej smeri je deloval v Gradcu, spodbujal je in podpiral slovenske duhovnike 

mariborskega okrožja. Širil je bratovščino presvetlega Srca Jezusovega in Marijinega in druge 

cerkvene pobožnosti. V svoji župniji je leta 1844 obhajal ljudski misijon, prvi v tistih krajih. Pozneje je 

prenovil župno cerkev in podružnico Matere božje na Gorci. Starše je vabil, naj pošiljajo otroke v šolo. 

Leta 1868 je ustanovil dekliško šolo in nanjo pozval šolske sestre iz Eggenberga. Kmete je vnemal za 

sadjarstvo in priredil sadjarski tečaj.  

Od leta 1856 je imel mnogo opravkov, da je pripravil premeščenje škofijskega sedeža iz Št. Andraža v 

Maribor in poskrbel za nastanitev škofijskih institucij. S Slomškom sta bila iskrena prijatelja.  

 

V Gradcu je Marko izdal nekaj nabožnih spisov v nemščini. Molitvenik »Dušni vižar« (Gradec 1838, 

1840) ni povsem njegovo delo; Marko je samo predelal slovenski prevod nekega nemškega 

molitvenika, ki ga je dobil v oceno, pa ga ni odobril, ker je bilo v njem preveč napak . Njegovo delo so 

zagotovo »Zlate bukvice od Srca Jezusovega ali brumno navižanje srčne ljubezni k Jezusu no Mariji«, 

prvič izdane okoli leta 1838. Leta 1845, potem ko je že bil duhovnik pri Sv. Petru, je v Gradcu izdal 

molitvenik »Marija pribežališče grešnikov«. Za otroke je priredil »Molitne bukvice za šolarje« 

(Gradec, ok. 1840). Že pred tem je zlagal nabožne pesmi. Te so deloma natisnjene v njegovih 

molitvenikih, nekaj jih je v Drobtinicah, posebej pa je natisnjena »Zvonov hvala« v 14 kiticah, zložena 

ob priložnosti blagoslovljenja velikega zvona pri Sv. Barbari v letu 1837. Marko Glaser velja za 

zavednega Slovenca, ki je bil velik nasprotnik ilirstvu. Umrl je dne 9. 12. 1889 v svoji župniji pri Sv. 

Petru pri Mariboru.52 

 Slika 03: Marko Glaser, 1806–1889 (vir: PAM
53

). 
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 SBL, str. 216–217. 
53

 Pokrajinski arhiv Maribor (dalje PAM), Zbirka fotografij in razglednic, Signatura B1.4.54 – 2 (Marko Glazer), 

SI_PAM/1693/010/060-00002, inventarna št. 3984. Fotografija je nastala po letu 1880 v mariborskem ateljeju 

Ferdinanda Weitzingerja. 


