
Oluf Bager og hans Efterkommere. 
Af Bibliotekar K. R i e d e w a l d t - S c h ø t t. 

»Historien er Fortidens S pej l og 
Nøglen til Fremtiden «. 

I nden for Historieforskningen byder Genealogien s ine Dyrkere man
ge Glæder --- naar det il<ke gaar En som Amerikaneren,- der . be

talte det genealogiske institut 1000 Dollars for Udarbejdelse af en 
Stamtavle - og yderligere 2000 Dollai·s for at forhindre dens Of
fentliggørelse, da hans Oldefader nemlig viste s ig at være hængt 
for Hestetyveri! 

"Naar Kongegunst, en høj t æret S tilling i S taten, Indflydelse 
og Anseelse, Rigdom og Overflod, en talrig og anset Efterslægt kan 
fortj enes a t nævnes jordisk Lykke, da var saa sandt Oluf Bager en 
lykkelig Mand ", kunde Biskop Jens Bircherod s ige om Oluf Bager. 
Materialet til Undersøgelse af Oluf Bagers Liv, der beviser Rigtig
heden af Biskop Sircherods Udtalelse, er stort og alt behandlet til 
en samlet Fremstilling, dels i "Fra Fy ens Fortid", Bd. I og Bd. l V, 
og dels i Dr. Hal!ings Bog "l\lleine Vorfahren ", Bd. l , saa her sl<al 
kun omtales nogle genealogiske Undersøgelser over Olu f Bagers Slægt. 

Oluf Bager fødtes 1521 eller 1522 her i Odense, som ~øn af 
K~bmand Niels Bager og hans Hustru, Ane Markvardsdatter, der 
var af adelig Slægt. · 

Af Oluf Bagers ta lrige Efterkommere (han havd.e 7 Sønner og 
5 Døtre) s kal her omtales den Slægt, der har sit Udgangspunkt fra 
Sønnen Claus, der blev Borgmester i Køge, og var en Elsker af 
Lærdom og lærde Folk. Claus Bagers Datter, Antonette, h!cv gift 
med Købmand Morten \Vesselynch i København, hvis eneste Barn 
blev Oline Margrethe, som ved sil Ægteskab med Købmand Dahl
mann i Flensborg blev iVIoder til senere Advol<at Dahlmann, bosat 
i Haderslev. Advokatens Søn, der fødtes 1690, giftede sig med Pa
stor l'vleyers Datter i Ditmarsken, og blev senere Fuldmægtig ved 
den kongelige Vinkælder i l<jøbenhavn. Som 7' Led (regnet fra 
Oluf Bager) har vi nu deres Datter, Henriette Antonette Dahlmann, 
om hvem vi har fy ldigere Oplysn inger end om den ældre Slægt, da 
Optegnelserne i Fnmiliebiblen, der er i denne Artikels Forfatters 
Eje, daterer sig fra 22. 1\·la rts 1750. Henriette Dahlmann blev første 
Ga ng g ift med Kantor ved Frue Kirke i København Johannes Eras
mus Iversen, som var den første der indførte Koncerten i Køben-
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havn i Følge Oplysning i "Musikforeningens Festskrift" 1886. Af 
de gamle Optegnelser i Biblen fremgaar det, at l versen blev ført til 
Brudef:kamlen af Prinsen af Bruns wig-Be\Yern , og at Baron Holberg 
s tod Fadder til den ældste Søn , Christian H enrik Iversen, d'er fød · 
tes 6 . August 17 48 og døde l. Marts 1827. 

Efter Faderens Død 1755, blev i E fteraaret 57 den faderløse 
Chr. Henrik send t til Altona for a t oplæ res i Bog handelen hos sin 
fa rbroder, David 1\·crsen. Samtidig g ik h!'ln i _det s led lige Gy ~mla-
sium og blev a ll erede 1764 - 16 Aar gl. 1 -- betroet at forestaa 
Farbroderens Filia l i Li.ibeck, som fra 1771 ble\' dre\·et under r\e
\'øens eget N;:l\·n . Paa Rejse med s in Boglade kom Iversen ogsa<~ 
til Odense, som ban s tedse fandt s tort Behag i, og i 1775 tog han 
Borgerskab i Byen som Boghand ler. Efter en Bogtry kker Brandts 
Død købte han dennes Bogtrylz l<eri , som han 1779 erholdl k(m
gelig Privilegium paa at benytte, og fra Nytaar 1780 begyndte ban 
Udgivelsen af "Chris tian Iversens kongelig a lene autoriserede Fyens 
S tifts Avis og Avertissements-Tidende", der bestod lige til 1888. 

Paa . lversens Forlag udkom Dig te af Pram, Rahhek og Bagge
sen, og var h ·ersen og hans Virksomhed i det hele taget Centrum 
for Byens aandelige Liv. Han var den førs te, der \'æsent lig s tøttede 
H. C. Andersen i hans Barndom og Ungdom, og i hvis Hjem Dig
teren tilbrag te sine Ferier i mange Aar. Iversens ælds te Datter blev 
g ift med Adjunkt ved Odense Latins kole Johan He.mik Trutzchler 
Harck, der redigerede Iversens Avis efter .hans . Død . Den anden 
Datter - to Børn, en Dreng og en Pige døde som ganske smaa 
- bl e\' g ift med Landinspektør Carl Søeborg, iiYora f 10' Led op
s taar, nemlig Sønnen, eneste Barn , Chris tian Henrik J\·ersen Søe
borg, gift med Petra Nicoline Brixen . 11' Led: E neste Ba rn , Augu
s ta Caroline Louise Søeborg, g ift med fh v. Proprietær . . ·Jo hannes 
i'vl ø hl , af hvilket Ægteskab frems tod .1. 2' Led, nem lig Qen ældste 
Datter, Louise !VIøhl , der blev g ift 21. Nov. 1900 med Koi1sul, Kor;
torchef L. i\1. Riedewaldt-Schøtt, hvis Søn, altsaa 13' Led, er nær
værende Artikels F orfatter, der nu er havnet i S lægtens gamle By. 

l de Undersøgels er, der er fremkommet i "Fra Fyens Fortid", 
er gengivet ads killige Breve og Akts tykker, der befinder sig i Ar
ki verne. l Privateje fmdes et ikke hidtil offentliggjort Dokument, en 
K \'itte ring udstedt a f Oluf Bager, der lyder : 

" Jeg Oluf Bager, Horger i Odense, kender med denne min egen 
Handskrift, at ærlig og forstandig Mand Per Hesselbolt i Ribe haver 
mig fo rnøjet og fuldgjort to Tusinde gode Daler paa kongelig M<tje
s tæts Vegne, om hvilket Regns kab kongelig lviajestæt heron.1 ham 
ha r tils krevet, og kvitterer jeg nu hannem for samn;e to Tusinde 
Daler og takker hannem for god Beta ling at saa er i Sandhed sæl
ter jeg mit S ignete herunder. Datum Hamburg i'vlandagen efter Pa l
me-Søndag an. 1569". 

Orig inalen til det i Odense By es Historie geng ivne Portræt a r 
Chr. Henrik Iversen er ligeledes med samt et Pendant-i\,laleri af 
hans Hustru i mit Eje. K R.-5. 
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