Oluf Bager
Kilde 1
Janus Møen: Oluf Bager og hans tid. Trykt i De tusinde Hjem 1912.
[…] I disse første år boede Oluf Bager i sin Mødrene Gård (som han
kaldte den) på Nørregade. Allerede det følgende år giftede han sig
med Margrethe Clausdatter fra Bogense; hun var af adelig æt og
førte en bjørn i våbnet; denne ulykkelige bjørn har for øvrigt
spillet en højst forvirrende rolle i overleveringerne om Oluf
Bagers slægtskabsforhold. Med sin hustru fik rigmanden i årenes
løb 12 børn, nemlig syv sønner og fem døtre. Den ældste søn blev
stedse hjemme hos faderen, hjalp ham i den store virksomhed og
blev senere rådmand efter ham.
Thi rådmandsværdigheden var den eneste officielle, som
den rige handelsfyrste opnåede. Utvivlsomt har han heller ikke
attrået andet og mere; det ville jo ellers have været en let sag
for ham at opnå adelsbrevet af sin kongelige velynder og skyldner.
Det var omkring 1560, at Oluf Bager blev rådmand i
Odense. Og i de følgende år øgede han sin velstand efter stor
målestok. Allerede i året 1567 var han en så anset og velstillet
mand, at selve kongen nød godt af hans kredit. Frederik 2. skyldte
ham nemlig på dette tidspunkt 8.000 Daler, hvilket var en meget
stor ukvitteret regning den gang. Kongen var kommen i hans gæld
for ”fløjel og silketøj” samt for klæder og lærred ”til
krigsfolket”. I en skrivelse forpligtede den kongelige skyldner
sig til at betale beløbet ved ”første og belejlige tid”.
Også med mange af rigets stormænd stod Oluf Bager sikkert
på en meget fortrolig fod - f.eks. med selve rigshofmester Peder
Oxe -, og det er højst sandsynligt, at han har haft store
udestående pengefordringer hos mange af dem.
I året 1576 genopbyggede han sin såkaldte Fædrene Gård på
Overgade på en måde, der var hans rigdom værdig. Det var i denne
gård, at han indrettede sin berømte pragtsal, der var halvandet
hundrede kvadratalen stor og med syv alens lofthøjde samt bekendt
viden om for sine prægtige egetræspaneler og sin kostbare kamin.
Det var endvidere i denne fyrstelig hal, at han i året 1580 skal
have modtaget sin konge og ladet kaminen opvarme med Kanelbark,
for til sidst selv at kaste alle de kongelige gældsforskrivninger
i bålet.
Denne historie er jo velbekendt, og meget taler for, at
den er mere end et blot og bart sagn. Meget troligt syntes også
kong Frederiks alvorlige, advarende ord: ”Ole, Ole! se dig for,
hvad enden vil blive!” En lignende fortælling finder man om
Augsburg-rigmanden Anton Figger [Fugger] og Kejser Karl 5. Den
skal virkelig være foregået i året 1511, og en historiker som

Troels Lund finder det meget rimeligt, at Oluf Bager har kendt
denne fortælling og ikke har villet stå tilbage for borgeren i
Augsburg.
Thi at Oluf Bager var en rundhåndet, pragtlysten mand,
der ikke alene forstod at samle pengene men også at give dem ud,
er alle hans stolte byggeforetagender et gyldigt vidnesbyrd om.
Adelsvældens mænd satte deres penge i jordegods, og det var i
øvrigt en pengeanbringelse, som kun adelen havde ret til. Borgeren
Oluf Bager satte sine penge i købstadsejendomme i sin fødeby.
Ingen har som han omdannet og forskønnet den by, han
levede i. Han købte grunde og haver, han opførte pragtfulde
nybygninger og ombyggede og forskønnede de gamle Odensegårde. Alle
hans bygninger var rigt prydede med figurer og sirater i den
smukke sandsten, og på kostbart udskåret træarbejde sparede han
ikke. Adskillige af hans bygninger står, som bekendt, den dag i
dag – om end for nogles vedkommende i en sørgelig forvansket
skikkelse.
Af hensyn til sine mange byggearbejder fik han kongens
tilladelse til at lade slå skillemønt med Odenseliljen som mærke;
men han skulde senere indløse mønterne igen.
Den store handelsfyrste var en meget religiøs mand.
Allerede i 1576 havde han i Gråbrødre Kirke ”som tak for heldig
fremgang” ladet ophænge den kendte tavle, hvor man finder ham
omgiven af hustruen og alle børnene. På Oluf Bagers milde,
godmodige ansigt kan man læse sig til hans karakter. Nogle år
senere døde hans hustru og fandt hvile i den samme kirke.
De sidste af Frederik 2.s leveår betegner højdepunktet i
Oluf Bagers liv. Han steg mere og mere i kongens gunst; og han
beholdt hans venskab lige til Frederik 2. lukkede sine øjne på
Antvorskov i året 1588.
Fra en fortegnelse over, hvad Oluf Bager ejede i sin
fødeby omkring året 1584, kan man gøre sig et begreb om hans
rigdom. I denne fortegnelse - et såkaldt låsebrev - opgives: 12
store gårde, 16 huse, 14 store haver og 6 andre grundstykker:
”og”, tilføjer låsebrevet ”Ole Bager havde disse ejendomme i sin
frie hånd og havende værge, og ingen kendes der udi at have nogen
part, lod, del eller rettighed – uden Gud almægtige”.
Det vil altså sige, at foruden det, som henstod i hans
store forretning og udestående fordringer, ejede Oluf Bager alle
disse faste ejendomme, uden at der hvilede en eneste dalers gæld
på dem. Endnu i de følgende år skal han have bygget en del og
gjort betydelige grundopkøb, så at han op imod Kong Frederiks
dødsår næsten ejede halvdelen af sin fødebys grund.
Men så – med Kong Frederiks dødsår - begyndte
tilbagegangen. Var det nu tilfældigt? Næppe! Mange af sine store
forretningskup havde Oluf Bager naturligvis kunnet gøre, fordi han
følte sig tryg ved kongens venskab og også kunne regne med kronens
indirekte støtte. Nu kom der andre mænd ved tronen, og Oluf Bager
fik snart vished for, at vinden blæste fra en anden kant.

Hans borgerværd og store fortjeneste af landets handel
tog man intet hensyn til. Da han i et af de følgende år kom til at
skylde rentekamret 4.000 daler, blev han på en meget sårende måde
krævet for dette beløb. Det var kronens taknemmelighed over for
den mand, hvem den afdøde konge havde skyldt summer til ”belejlig
tid” - for ikke at tale om den gæld, som der helt var slået streg
over.
Hertil kom vel nok også betydeligt handelstab, søskade og
vanskeligere tider på markedet, idet hollænderne nu begyndte at
blive hårde konkurrenter.
Og dog skulle man synes, at alt dette ikke så pludselig
kunne rokke den grundmurede rigdom, Oluf Bager sad inde med. Det
er da heller næppe det, som ene har gjort det. En yderligere og
rimeligvis meget betydende årsag må søges indenfor handelsfyrstens
eget familielivs grænser.
Oluf Bager havde været en god fader for sine mange børn –
men desværre for ham selv også en meget svag fader. Efterhånden
som sønnerne voksede til, og døtrene blev bortgiftede, satte han
dem i vej og forærede dem tid efter anden både penge og ejendomme.
Datteren Lisbeth, der var gift med rådmand Richard Knudsen
Seeblad, havde han således foræret sin prægtige gård på Overgade.
Da nu de andre ulykker stormede ind på ham, har han
måttet sælge eller pantsætte de ejendomme han endnu havde tilbage
– og i løbet af kort tid er da hele hans tilbageværende personlige
eje gledet ham af hænderne. Den sidste halve snes år af Oluf
Bagers liv var en sørgelig tid for ham. Rigdommens magt var borte,
han var en borgerlig død mand, som ingen mere regnede med, og
modsætningen mellem før og nu var dobbelt bitter for ham, der kun
var en nødtvungen tålt gæst i det hus, hvor han fordum havde
beværtet sin konge og bragt ham et offer, som eftertiden husker
endnu.
Alle kender jo den gamle historie om Oluf Bager og hans
stenfyldte kiste, hvormed han sluttelig narrede sine børn; og de
ord som er lagt ham i munden: ”Den, der gi’r til han tigger, skal
have hug til han ligger”, er bleven til et ordsprog hos os. Det er
vistnok mere end tvivlsomt om dette er andet end et sagn. Men
meningen i det er i hvert fald god nok - og passer også ved denne
lejlighed. Thi Oluf Bagers største ulykke var dog til syvende og
sidst hans børns utaknemmelighed og hårdhed over for ham.
Men - og det er ikke det mindst interessante træk ved
manden – han bar det med kristelig tålmodighed; og han syslede nu
mest med gudelige opbyggelsesbøger og lignende. To år før sin død
skænkede han den datter, han var hos, en ligsten. ”Denne sten gav
jeg min kæreste datter Lisbeth Olufsdatter og hendes børn, anno
1600”.
To år efter - den 21. september 1602 - døde Oluf Bager.
Hans lig blev stedet til jorden i familiebegravelsen i Gråbrødre
Kirke. Han blev jordet uden nogen større højtidelighed, og hans

efterladte fandt det, som nævnt, ikke en gang umagen værd at
tilføje dødsdagen på hans ligsten.
Det er sandsynligt, at han døde af pest, der just den
gang rasede i Odense; i samme halvår som Oluf Bager døde i alle
tilfælde både byens rektor, en borgmester, en sognepræst og
apotekeren af pesten -apotekeren dog først efter - som hans
epitafium beretter – ”at have stridt så mandigt mod denne
menneskehedens fjende”.
Oluf Bagers grav kendes ikke mere. I begyndelsen af
forrige århundrede nedbrødes Gråbrødre Kirke. De kongelige lig,
som hvilede i kirken (Kong Hans og Dronning samt Christian 2.),
henflyttedes, som bekendt, til Skt. Knuds Kirke. De mange ligsten
og Oluf Bagers førnævnte tavle bragtes derimod til Skt. Hans
Kirke.
Således var Oluf Bagers skæbne.
Hans børns fremtid blev ikke særlig bemærkelsesværdig.
Dog blev en af sønnerne borgmester i Køge, og et barnebarnsbarn af
Oluf Bager besteg senere Sjællands bispestol.

