Oluf Bager
Kilde 2:
”Pral gaar for fald”. Trykt i ”Morskabslæsning for de danske
almue” i 1839
Upåligeligheden af den gamle fortælling om, at Oluf Bager i sin
alderdom skulle være bleven fattig, tror jeg at have påvist, om
han end i velstand er gået tilbage, hvilket foruden af de anførte
steder påberåbte skatteansættelser også af en så ubetydelig ting
som kæmnerens regnskab over græspenge, i hvilket Oluf Bager 1580
er opført som den øverste med 13 køer, medens han i sit dødsår kun
har to – flest holdt den gang ”doctor Cornelius” (Cornelius
Hamsfort), der havde 8. Fortællingen omtales vistnok for første
gang på print i det 1787 udkomne 15. bind af Iversens
Almeennyttige Samlinger [avis i Odense], hvor det hedder, at han
”blev så fattig i sine sidste leveår, at han for at frelse sig for
at lide aldeles nød på sine gamle dage, faldt på det indfald at
bede alle sine i nærheden havende børn til bords hos sig; da han
som af en hændelse lukkede en stor kiste op, som han havde ladet
fylde med sten og sand, hvilket han øverst havde skjult med resten
af hans sølvmønter. Da han lukkede den i, sagde han til sine børn,
at han havde tiltænkt denne kiste med kontanter til den af hans
børn, i hvis hus han måtte finde for godt at ende sine dage; thi
nu ville han ikke længere føre nogen egen husholdning. Man kan let
forestille sig, at børnene nu kappedes om at få ham til sig, og
den, han tog til, fik også efter hans død den omtalte Kiste, til
sin store forundring”. Hanck fortæller (i programmet af 1837), at
han ”som sagnet melder”, skal have efterladt sig, i steden for den
forventede sparepenge eller henlagte nødskilling, ikke andet end
en stok med hosskrift:
Hvo som giver, til han tigger,
Skal prygles, til han ligger.
I denne form er sagnet gentaget af Vedel Simonsen i Thieles
Folkesagn og mange Gange senere. Imidlertid er det næppe andet end
et vandresagn, som man forskellige steder har knyttet til
forskellige personer. Den norske præst Christen Staphensøn Bang
råder i sit skrift Oeconomia Christiana, Christiania 1657, s. 63,
Forældre til at ramme måde med hensyn til, hvad de give deres
børn, så at de have noget igen til deres egen nødtørftighed. ”Her
om lyder det tyske Ordsprog således:
Wer sein Kinder gibt so viel Brodt,
Da er selbs leid Hunger vnd Nodt,
Den sol man mit Küln slagen doth.
Huo som giffuer, så hand tigger
Hand bør slaes til hand ligger”.

I sit 1613 udgivne skrift Levnets Compas fortæller den lollandske
herremand Claus Pors om en gammel mand, der havde givet sine døtre
al sin ejendom, mod at de skulle underholde ham hans livs tid; da
de imidlertid snart stræbte at unddrage sig denne pligt og den ene
søgte at vælte ham over på den anden, faldt han på den list hos en
ven at låne et skrin med glas og sten, som han den halve nat sad
og klingrede med, som om han talte penge; til døtrene fortalte
han, at han havde forvaret sig noget til en nødspenge på sin
alderdom, om han skulle trænge dertil; hvis ikke, skulle hans børn
have pengene efter hans død. Så kappedes døtrene om at huse den
gamle, og da han skulle dø, åbnede de skrinet for at se hans
mammon, men fandt kun sten og glas, og derhos lå en ”lerkolb”, som
Giecke havde, på hvilken stod skreven: jeg åbenbarer det for al
verden, det de skal vide, at den fader, som giver sine børn så
meget, at ham selv fattes, han gør en narsk gerning og bør at lide
straf af sligt et narresværd.

