Oluf Bager
Kilde 3
H.C. Andersen: ”Brudstykke af en udflugt i sommeren 1829 – Odense
og dens omegn”. Trykt i Anderseniana 1940, men teksten blev
oprindelig trykt i 1829.
Af gamle bygninger findes der vel endnu en del i byen, men mange
er i den senere tid forsvundne; således savnede jeg et gammelt hus
på Vestergade, hvor der på alle bjælkerne, og langs med første
stokværk, var udskåret hoveder, der i mest forskellige stillinger
rakte tunge af folk der gik på gaden; ellers finder man endnu
flere bygninger opførte af Ole Bager, rådmand i Odense, om hvis
rigdomme der fortælles mange historier; således brændte han engang
kanel og andre kostbare træsorter i sin kamin da kong Fredrik den
2. besøgte ham, og da kongen undrede sig over den kostbare
brændsel, lovede Ole Bager, at ved den næste visit skulle kongen
finde stuen opvarmet ved noget endnu kostbarere, der vilde lugte
ham langt behageligere end denne; da derfor kongen besøgte ham
igen brændte han alle obligationer og bevis for de penge kongen
skyldte ham.
Ligeledes lånte han Fredrik den 2. flere krigsskibe, og
der fortælles, at da han engang i vrede havde pryglet sin
Tjenestepige, kom hendes moder til ham med en skål vand, hvori hun
lagde en nøddeskal for hvert skib han havde på søen, og viste ham
nu, hvorledes den ene skal sank efter den anden, idet hun spåede,
at således ville det også gå hans skibe. Dette skete og Ole Bager
blev meget fattig, hvorfor kongen tillod ham at slå en mønt. Der
fortælles også, at han delede sine midler mellem sine døtre, på
det vilkår, at de i hans gamle alder skulle pleje ham, men da de
ikke meget slet opfyldte deres løfte, viste han dem en stor kiste,
der var så tung at ingen kunde løfte den, og lovede dem, at den
som plejede ham bedst skulle ene eje alt hvad der var deri; nu
kappedes de da alle tre at vise barnlig kærlighed, men da han var
død og de åbnede kisten, fandt de den fyldt med sten og på en kæp
hang der en seddel med indskrift:
”Den som giver sine børn til han tigger,
Skal bankes med en kæp til han ligger.”
Frederik den 2. skænkede ellers Ole Bager, for hans beviste
tjenester, ”Tolderlund”, gavebrevet, tilligemed flere interessante
ting, der angår Ole Bager, gemmes endnu der på stedet.
Den i Odense afdøde bogtrykker Iversen nedstammede i
kvindelig linje fra denne rige rådmand, og på hans sommerlyststed
”Maries Høj” på Tolderlund finder man en stue, der ganske er
indviet alt hvad der angår Ole Bager. Her ser man gavebrevet og
ligstenen over Ole Bager og hans hustrue som sal. Iversen reddede

tilligemed hans epitafium, ved Gråbrødre Kirkes Nedbrydelse. På
den store trætavle ser man her Ole Bager og hans kone med deres 12
Børn; de er vistnok alle portrætter, thi man sporer en stor
familie-lighed i de fleste ansigter, og ser at maleren har anvendt
en uhyre flid med at udføre dem.
På højre side knæler faderen med syv sønner, efter deres
alder. De er alle sortklædte, med pibekraver og krusede
manchetter; kun Ole Bager, og den ældste søn Niels, der døde som
rådmand i Odense, bære kåberne fodrede med skin. Ole Bager har et
alvorligt blik, rynket pande, brune bakkenbarter og et langt
rødligt hageskæg.
På venstre side står hans hustrue Margrethe med fem døtre
halv bøjede i knæ; Snittet på klæderne er et hos dem alle; høje,
stive kraver, snævre ærmer med pibede manchetter, hvide i læg
lagte korsklæder og guldkæde om halsen. Moderen er i en brun dragt
og har en snæver kappe ligesom klistret fast på hovedet; Døtrene
have derimod en rosenrød dragt og bære håret, som falder temmelig
rødt, i fletninger opbundet med et sort bånd. Den yngste datter
Anna er derimod sortklædt og holder et kors i hånden, formodentlig
var hun alt død da tavlen blev malet.
I baggrunden ses dommedag. De døde stå op af gravene,
”nogle gå til Himmerig, andre gå til Fanden”. Man ser de fordømte
i Helvedes luer, næsten ligeså fælt som de ortodokse beskrive os
det fra prædikestolen. Blandt andet ses der en kvindelig djævel
med lodne, grønne bryster, der hænge hende til midt på livet; højt
oppe ses Kristus med naglesporene og såret ved hjertet, svævende
imellem engle, helgene og andre salige, hvoraf én har en blå
silkekjole med røde ærmer, en anden er derimod i en grøn
schlafrock og med strømpeløse pusselanker.
I Ole Bagers stue gemmes endnu nogle af de møntstykker,
han fik tilladelse at slå; desuden et bord, som har tilhørt ham og
som er meget smukt udskåret og indlagt med blomster og fugle.

