
Nye Forhold 

CARL BAGGER 

ÅRENE I ODENSE 

Af Birger l saksen. 

Otte år var gået hen i hovedstaden for den unge Carl Bagger, otte 

lange år, i hvilke hans daglige tilværelse havde været ganske planløs. 

Det juridiske studium, som han havde valgt i 1828, fik han kun lej

lighedsvis gjort noget ved, idet han brugte sin tid til digtning og 

værtshusbesøg. Resultatet blev da også, at Carl Bagger aldrig fik 

nogen juridisk embedseksamen. Han vedblev i sin studentertid at 

være en boheme, der ikke gjorde sig mange tanker om fremtiden. Hans 

pekuniære forhold var da også så slette, som overhovedet tænkes 

kunne. Den arv, som han fik efter bedstemoderen i 1830, svandt 

som dug for solen. Størsteparten i gode venners selskab. 

Hvor højt bølgerne egentlig gik i disse år, ser vi tydeligt, når vi 

læser hans autobiografiske roman "Min Broders Levned", der ud

kom i 1835. 

Da kom forsynet den unge bohemedigter til hjælp, idet han 

fik tilbud om en stilling som medarbejder - redaktør - ved Fyens 

Stifts Adresse-Avis i Odense, i daglig tale Hempels avis. Bagger 

gjorde sig sine overvejelser. Han tænkte på Thora Fiedler, som han 

kort forinden havde taget afsked med i Korsør, Thora, der nu 

opholdt sig hos slægtninge i Hamborg, og han stillede sig selv det 

spørgsmål, om Odense-stillingen ikke var noget, der kunne bygges 

en fremtid på. Dog, tanken om at skulle forlade København var alt 

andet end behagelig for ham. Men omsider slog han til. Han havde 
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jo alt at vinde og intet at tabe. Gode venner hjalp ham med at 

få garderoben bragt i orden, og da han havde fået sagt farvel til 

denne og hin, satte han kursen mod Fyt;1s hovedstad. 

Vi er så heldige at kunne fastslå det nøjagtige tidspunkt for Carl 

Baggers ankomst til Odense. Bagger har nemlig i et brev1
) til Thora 

Fiedler, skrevet få dage efter ankomsten til den fynske hovedstad, 

udtalt, at han "løverdags middags ankom her til byen". Da sidste 

del af dette brev er dateret fredag den 18. november 1836, må tids

punktet for ankomsten altså være den 12. november. Denne dato kan 

vi også få bekræftet ved at undersøge fortegnelsen over bæltrej

sende2) fra Sjælland til Fyn i tidsrummet 9. november-13. novem

ber. Her er nemlig opført student Bagger, og da der kun var person

befordring over bæltet mandag og fredag, vil det sige, at Carl Bag

ger har forladt København fredag den 11. november 1836. 

Vi tilføjer, at Bagger kom med diligencen til hotel Postgården, der 

lå overfor Vor Frue Kirke. Da han steg ud af vognen, havde han 

i hånden en voksdugspakke, i hvilken der blandt andet var et por

træt af Thora - Trold, som han ofte kaldte hende. 

Bagger begav sig nu til Vestergade nr. 25, hvor Hempels avis 

havde sit domicil. Det var en gammel bygning, der bl. a. var in

teressant ved sit tårn, som cancelliråd Hempel havde ladet opføre 

for at kunne drive astronomiske studier. Søren Hempel, der siden 

1. januar 1797 havde været udgiver af Adressekontorets avis, var 

en mand, som på flere punkter satte sit præg på byen. Ud over at 

være bogtrykker og bladudgiver var han forligskommissær, borger

repræsentant, stænderdeputeret og meget andet. 

Det skal siges, at Carl Bagger straks følte sig tiltalt af familien 

Hempel, der foruden overhovedet omfattede fru Frederikke Kir

stine Hempel, sønnen Morten Hempel, der tog sig af bogtrykkeriet, 

og svigersønnen Helm Petersen, der drev den boghandel, som var 

knyttet til bladet. I ovennævnte brev til Thora skriver Bagger, at 

han er blevet "modtaget som en søn og broder, som deres gode en

gel, som engelen Michael, der skal knuse dragen". Det var en stor 
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Carl Bagger. Frederiksborgmuseet. 

glæde, da han fik at vide, at han i bogladen kunne låne alle de bøger 

han ville. 

Carl Bagger flyttede nu ind i Vestergade nr. 298, hvor Søren 

Hempel havde en møbleret lejlighed stående, måske til den nye 

mand, som skulle ansættes ved bladet. Ejendommen ejedes af ur

mager Georg Schmidt (1802-74), der også havde nr. 297,3) hvor 

han selv boede i den ene lejlighed, medens købmand L. B. Jiirgensen 

havde den anden. Bagger fik et værelse og køkken, og over sin pult 

hængte han straks Thoras portræt. Hvad mere kunne han nu ønske 

sig? Jo, en ting: En stuefugl. Men ellers var han svært glad for 

forholdene. "Jeg kunne til foråret have lyst til at leje det hele", 

betror han Thora i sit brev af 18. november, der slutter: "Betragt 

nu også Odense om den by, hvor du måske inden et år skal bo og 

bygge". 

Og nu nabofamilien Schmidt, som Bagger straks kom i forbin

delse med. Hvordan var den? En pæn og velanskreven familie. Ur

mageren, der den 18. juni 1828 havde løst borgerskab,4) var således 

I• 
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medlem af Det ridende grønne Korps,5) d. v. s., at han har nydt et 

godt omdømme og været en mand, der har siddet i ret gode økono

miske kår, idet medlemmerne af dette korps selv skulle anskaffe hest 

og uniform. Vi ser, at han i 1839 giver godt fire rigsdaler i kom

muneskat pr. kvartal.6
) 

En hyggelig og rar mand var urmageren også. Bagger slog ofte en 

sludder af med ham, og når han kom indenfor, blev han modtaget 

med den største venlighed og hjertelighed af begge ægtefæller. Fre

derikke, som urmagerens kone hed, vidste aldrig det gode, hun ville 

gøre for Hempels nye mand. Utvivlsomt har forholdet til disse to 

hjertevarme mennesker været medvirkende til, at Bagger så hurtigt 

kom til at føle sig hjemme under de nye forhold. 

For nye forhold var det jo altsammen. Ikke blot var byen og 

dens borgere ham fremmed, men også arbejdet på Stiftstidendes re

daktion. Det eneste han kendte til bladvirksomhed var korrektur

læsning, som han nu og da havde haft i København for at stive 

økonomien af. Men det skal siges, at han ·hurtigt vænnede sig til de 

nye arbejdsforhold. Meget af sit arbejde kunne han udføre hjemme, 

og han behøvede ikke at stå tidlig op for at få lavet avisen. Den 

hamborgske diligence, der medbragte tyske og jyske aviser, kom 

nemlig først ved middagstid, og Københavnsposten først om efter

middagen. Men naturligvis var det ikke altid lige morsomt at arbejde 

med stof om ulykker, ildebrande o. s. v. Størst glæde for Bagger 

har det sikkert været at redigere "Bidrag til Tidshistorien", et tillæg 

til avisen, som udkom en gang ugentlig. Her var der for digteren 

lejlighed til at behandle de litterære emner, som optog ham. Vi 

finder da også i dette tillæg flere bidrag fra Baggers hånd. 

Men endnu før Bagger havde akklimatiseret sig, ramtes han af 

en sorg. En af de første dage i det nye år modtog han budskabet 

om Juliane Marie Fiedlers død. Han rejste da over til Basnæs for 

at være med til begravelsen, og da han gik omkring i slottets smukke 

have, mindedes han, hvordan han og Thora havde vandret her 

arm i arm. Nu måtte han gå alene, og hans tanker kredsede ustand-
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seligt om de to kvinder, som havde betydet så meget for ham: "Den 

tabte kjære moder" og hendes datter, der nu var så mange mile borte. 

Hjemkommen til Odense tog han fat på dagens gerning. Men 

billedet af det gamle herresæde Basnæs og dets ejerinde dukkede gang 

på gang op og stod lyslevende for ham. Han fik da fat i skrivetøjet 

og skrev derpå sit smukke digt "Juliane Marie Fiedier Fød Spo

ron", som han offentliggjorde i Fyens Stiftstidende for 31. januar 

1837. 

Bagger følte sig ensom. Og i sin ensomhed vandrede han da gen

nem Nørregade og videre gennem Nørrebros forstad og forbi hav

nen ud til Næsbyboved skov, vel en spadseretur på småt to kilome

ter. Han begav sig op på slotsbanken, hvor dankonger tidligere hav

de resideret, og han så ud over søen, Næsbyhoved-sø, der nu var en 

stor isflade, hvor ungdommen morede sig af hjertens lyst med at 

løbe på skøjter. 

Foråret oprandt. Den 11. maj kunne han fejre sin 30 års fødsels

dag. Hvilken glædelig stund blev det ikke, da Thora, som han ikke 

havde set i mange måneder, kom på besøg. Hvad de har talt om de 

to, ved vi ikke. Men vi har lov at gætte på, at de har drøftet frem

tiden. Ej heller ved vi, hvor længe Thora er blevet i Odense. Ser 

vi på fortegnelsen over bæltrejsende7
) fra Fyn til Sjælland i maj 

måned, finder vi frøken Fiedier opført i tiden 14.-17. maj. Da vi 

ikke kan spore hendes rejse fra Sjælland til Fyn, står den mulighed 

åben, at hun er kommet til Odense med den hamborgske diligence. 

Men tidspunktet herfor kan vi ikke fastslå. 

Dagene randt hen. Bagger redigerede sin avis, og han arbejdede for 

sig selv. Han oplyser i et brev8
) af 30. juni 1837 til sin gode ven 

boghandler Joh. Dahl i Kristiania, at han "i den senere tid har ar

bejdet på to hel forskellige ting: Nr. 1 en moderne Tiile Ugelspe

gel, nr. 2 en tragedie for teatret: Peter den Store". "Men om nogen 

af dem bliver færdig, det ved jeg ikke", tilføjer han. 

En undersøgelse viser, at Bagger har skrevet "Nogle nye kort

villige historier om Tiile U gelspegel" i "Bidrag til tidshistorien nr. 
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13 og nr. 15 for året 1837. Hvad angår tragedien "Peter den Store", 

da blev den aldrig skrevet. Det eneste, der foreligger om Peter den 

Store i forbindelse med Carl Bagger er nogle anekdoter i Tidshi

storien nr. 45, 46 og 47 år 1836. Vi kender ganske vist ikke for

fatteren til disse bidrag; men da de ikke er opført under afdelingen 

"Indsendt og forlangte indrykkelser", er der intet i vejen for, at 

Bagger kan have skrevet dem. 

Over sit arbejde glemte Bagger imidlertid ikke sin kære Næsby

hoved-sø. Når han var modfalden og følte trang til at være alene, 

vandrede han ud til skoven og søen. Men nu var det årets lyse tid, 

og alting var anderledes end før. Fiskeren sad i sin båd ude på 

søen, fuglene sang, og ind imellem lød bølgernes hulkende lyd. Bag

ger blev inspireret af det altsammen, og i Tidshistorien for fredag 

den 7. juli 1837 lod han da digtet "Næsbyhoved-sø" trykke, et 

digt, som i dag har en berettiget plads i den fynske lokalhistorie. 

Det skyldes ikke mindst den omstændighed, at vi ud fra digtets stro

fer kan danne os en forestilling om, hvordan der har været ved 

Næsbyhoved-sø, inden den i 1863 blev udtørret. 

F arniliefader og husejer 

Torsdag den 3. november 1837 blev Carl Bagger og Thora Alvilda 

Fiedler mand og hustru. Vielsen fandt sted på Basnæs, hvor Thora 

var født den 14. august 1810, og vi tager næppe fejl, når vi siger, 

at der ikke var stort bryllup. Hverken Thora eller Bagger havde 

jo deres forældre9
) mere, og visheden om, at det gamle herresæde 

nu skulle sælges, har sikkert lagt en dæmper på festen. 

Men hvorfor skulle der gå så lang tid, inden dette bryllup kom i 

stand? Vi ved det ikke, kan kun gætte os til grunden. Men udeluk

kes kan det ikke, at Bagger har følt sin nye stilling for usikker til 

at gifte sig på. Først i Stiftstidende nr. 166 for 20. september 1838 

finder vi Bagger nævnt som redaktør, idet der står: "I udgiverens 
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fraværelse redigeret af Carl Bagger". Den samme oplysning bringer 

bladet i de følgende numre, indtil 31. december 1838, da det hed

der: "Redigeret af Carl Bagger". 

Allerede dagen efter brylluppet forlod de nygifte Basnæs og rejste 

til Odense. Vi finder i fortegnelsen over bæltrejsende10) i tiden 30. 

oktober til 5. november parret opført som "cand. phil. Bagger og 

kone", altså en bekræftelse på, at Bagger endnu ikke officielt har 

været Stiftideudes redaktør. 

Thora Fiedier flyttede nu ind i Vestergade nr. 298 som fru Bag

ger. Kort efter havde hun og Carl Bagger den glæde, at de fik deres 

søn til sig, som det sidste årstid ha v de været i pleje hos Thoras 

søster Frederikke Cathrine, der var gift med pastor Conrad Hansen 

Grove (1803-79) i Vester-Tørslev.U) Thora havde fået drengen op

pe hos skovrider Jens Bang på Stendalgård i Vium sogn den 13. 

august 1829, og han var kommet til at hedde Carl Christian. De 

første syv år af sit liv var han hos skovrideren og voksede således 

op på landet, hvor han blev fortrolig med dyrene. 

Vi kan med temmelig stor sikkerhed fastslå, at Carl Christian i 

Odense er kommet til at gå for at være Baggers plejesøn. Da han 

bliver konfirmeret den 6. oktober 1844 i Set. Knuds kirke, hedder 

det nemlig, at han er "hos redaktør Carl Bagger", og vi får samtidig 

at vide, at drengens forældre er søkaptajn Carl Petersen og hustru 

Thora ChristiansdatterY) Det vil med andre ord sige, at Thora, her

remandsdatter fra Basnæs, har været af den opfattelse, at hvad 

der engang var blevet tilsløret, skulle ikke frem for offentligheden 

nu. Det ville jo også være stridende med kirkebogen, hvis det om 

Carl Christian hed, at han var Carl Baggers søn. 

Om Bagger som familiefader er det svært at udtale sig. Men hans 

bedste egenskaber er sikkert kommet frem i forholdet til sønnen. 

Bagger elskede sin Carl Christian over alt i verden, og han fulgte 

med interesse hans arbejde i skolen. Så vidt det kan ses, er Carl 

Christian kommet i Borgerskolen på Klingenberg. Man søger nemlig 
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forgæves efter hans navn i den i 1874 udgivne fortegnelse over ele

ver i Odense realskole 1837-47. 

Når drengen var færdig med sit skolearbejde, legede Bagger med 

ham og fandt på mange morsomme ting. Da foråret i 1838 var på 

tærskelen, skrev han til Carl Christian sin "Børnevise": "Når kom

mer våren vel?", en morsom og ypperlig vise, i hvilken Baggers ev

ne til at skrive for børn rigtig kommer til udfoldelse. Visen kunne 

abonnenterne læse i Tidshistorien for 11. maj 1838, altså på Bag

gers fødselsdag. 

Hvad angår forholdet til Thora, da har dette næppe været dår

ligt i den første tid. Bagger elskede jo sin Trold, og han havde i lang 

tid set hen til den stund, da han kunne få sin elskede Thora til 

hustru. Da han den 30. juni 1837 skriver til sin gode ven. Joh. 

Dahl, fremkommer han med denne oplysning: "Til efteråret agter 

jeg at gifte mig - jeg har i flere år været forlovet med en god pige". 

Nogen eksemplarisk ægtemand blev han dog næppe. Thi den 

muntre og venlige Carl Bagger holdt nemlig meget af at komme ud 

og få sig et glas i .gode venners selskab. Det skal dog tilføjes, at 

disse værtshusbesøg ikke gik så tit på i ægteskabets første tid som 

senere hen. 

Som tiden gik, blev Baggers vellidte folk. Søren Hempel og 

sønnen Morten satte begge pris på Bagger, hvad der havde til følge, 

at han og Thora kom med til familiefesterne hos gamle Hempel. 

Bagger lavede da gerne en sang, når han følte, at han kunne glæde 

eller trøste. Ved Frederikkes bortgang i september 1839 offentlig

gjorde han således i sin avis digtet "Frederikke Kirstine Hempel 

Fød Kisbye", og da cancelliråden den 3. januar 1843 holdt sin fød

selsdag, havde han skrevet en sang, der blev "afsunget i familie

kredsen" .'3) Bagger følte sig bestandig knyttet til familien Hempel 

med stærke bånd. 

Også urmager Schmidt kom de en del sammen med; de boede jo 

stadig dør om dør, og for Bagger var det altid oplivende at komme 

i urmagerens hjem. Bagger og Thora var da også med, da urmage-
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rens skulle have sønnen Urban Alvild Schmidt døbt i Set. Knuds 

kirke den 28. september 1838, og det ses, at redaktør Carl Bagger 

stod fadder til drengen. 14) 

Alt dette kunne naturligvis ikke opveje savnet af eget hus. Og 

ønsket om at få sit eget blev særlig brændende, da kammerråd 

Jens Nees i 1839 ville sælge sin gård Vestergade nr. 237, der lå, hvor 

nuværende nr. 30 er opført. Det var en god ejendom med en ganske 

dejlig have til. Men, spørger man i denne sammenhæng, hvordan var 

Carl Baggers økonomiske forhold". Havde han penge til køb af 

Nees' ejendom? 

Bagger skriver i det tidligere nævnte brev til boghandler Dahl, at 

han "er med 600 r b dl. årlig, men med udsigter til en stigende gage 

bleven engageret hos den stænderdeputerede, cancelliråd Hempel ". 

Ser vi på hans kommuneskat, viser det sig, at den pr. kvartal udgør 

godt 2 rdl. i året 1839, og at den i 1842 er kommet op på godt 

5 rdl., 15
) altså en ret betydelig stigning, hvilket kunne tyde på, at 

Bagger har fået sin gage sat op. 

Det ser således ud til, at Bagger har haft en jævn god løn. Ikke 

desto mindre var han i den situation, at han overhovedet ingen 

penge rådede over. Han havde det som Arthur i "Min broders lev

ned", den lystige Arthur, der udbryder: "Ligesom jeg nu engang er 

vant til at sove, spise, gå oprejst, læse bøger, således er jeg også vant 

til at have gæld, og pengeforlegenhed er for mig blevet til en af 

livets første fornødenheder". 

Skulle Bagger erhverve Vestergade 237, måtte han altså ud og låne 

penge til udbetalingen, idet Thoras arv på cirka 8000 rigsdaler ved 

salget af Basnæs den 12. april 1838 var urørlig. 

Nees' betingelser for salget af Vestergade 237 var, at ejendom

men skulle koste 3000 rbdl., og at der skulle udbetales 1500 rbdl. 

Bagger henvendte sig da til sin svoger Fr. J. Fiedler i København, 

som straks stillede sig rede til at hjælpe ham. Købekontrakten blev 

da skrevet den 5. september 1839, skødet den 30. december s. å., og 

Bagger erklærer "at være skyldig til kammerråd og landvæsenskom-
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missær Jens Nees af Odense den summa 1500 rbdl., som bliver ren

tefri indestående indtil 11. juni 1840, fra hvilken tid den årlig for

rentes med 4 °/o."16
) 

Bagger erklærer endvidere "at være skyldig til hr. cancellisekre

tær Frederik Julius Fiedier den sum 1500 rdl., som han har forstrakt 

mig med i anledning af købet af gården nr. 237 på Odense køb

stads Vestergade og giver jeg min kreditor 2. prioritet efter andre 

1500 rbdl., som indestår som 1. prioritet i bemeldte mig ifølge skøde 

af 30. december 1839 til førnævnte gård nr. 237 på Odense køb

stads V estergade med tilhørende grund og ha v ep lads" Y) 

Hvornår Thora og Carl Bagger er flyttet ind i Vestergade 237, 

kan ikke fastslås nøjagtigt. Det har antagelig været sidst på året 

1839, da skattehovedprotokollen for dette år opgiver Baggers bo

pæl til at være Vestergade 298. 

Tidens spørgsmål 

Som redaktør måtte Carl Bagger naturligvis beskæftige sig med ti

dens spørgsmål. Stænderinstitutionen var særlig nærliggende, efter

som en kreds af Odense bys borgere hvert år den 28. maj samledes 

for at fejre indførelsen af de rådgivende stænderforsamlinger. 

Vi ser da også, at Bagger ydede sit bidrag til disse fester. Til fe

sten den 28. maj 1838 havde han således skrevet et digt, 18
) i hvil

ket han i hjertevarme ord hylder de stænderdeputerede: 

De mænd der gør ej mange ord 
ej hykle eller prale, 
men i hvis hjerte troskab boer 
og som lader dåden tale -
Hver mand, som kongen kaldte hen 
til Viborg og til Lejre 
hver Dannemarks og konges ven 
han ved eksemplet seire. 

Anders Sandøe Ørsted er efter Baggers opfattelse den mand, som 

først og fremmest bør hyldes. Om ham hedder det i digtets fjerde 

strofe: 
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For ham et glas 
som mellem drot og folket 
har rettil pas 
nationens mening tolket. 
Ørsted, din høst er skjøn og lang 
du vil erindres af mange, 
mindes du vil i Dannevang 
og i dets digteres sange. 

243 

Baggers glæde over stænderinstitutionen har sikkert været ægte 

nok. Men tanken om en fri forfatning var noget, som lå ham meget 

fjernt. Når han i sine skrifter anvender ordet frihed og kalder sig 

selv republikaner, er det - som vi siden skal se - navnlig sin egen 

personlige uafhængighed, han tænker på. 

Baggers beundring og begejstring for A. S. Ørsted kølnedes ef

terhånden i kendelig grad. Da Ørsted misbilligede Hjort-Lorent

zens danske tale i den slesvigske stænderforsamling, som han opfatte

de som et forsætligt drilleri, var der mange i folket, som vendte sig 

mod Ørsted. Også den letbevægelige Carl Bagger gjorde det. Han 

skriver i sin avis for 1. december 1842: 

Til 
Anders Sandøe Ørsted 

Forsvar kun kongens sag, værn kun om kronen, 
og du skal aldrig høre mindste muk! 
Men, folkets søn, glem derfor ej nationen, 
der frembar dig med fødselsve og suk! 
Søn af den talrige! lad ej din moder, 
der tæller dig blandt sine bedste poder 
udsukke: Gud bevare os 
for dig som folkets commissarius. 

Carl Bagger. 

Bagger var med et blevet patriot. Da der kaldtes til folkemøde på 

Skamlingsbanken 4. juli 1844, lod han sig rive med af den begej

string, som gik over det ganske land, og i Fyens Stiftstidende for 

4. juli henvender han sig til bladets læsere med følgende ord: 

"Da jeg, i en kort fraværelse, på en rejse til Højskamling, ikke har 
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kunnet under de nuværende omstændigheder formå nogen af de her 

i byen bosatte hæderlige yngre videnskabsmænd til at overtage re

daktionen af dette nummer, bedes de ærede abonnenter om velvilligt 

-med hensyn til conjuncturerne- at undskylde, at denne avis tildels 

kun indeholder ældre efterretninger, såsom undertegnede før sin af

rejse ikkun flygtigt og ufuldstændigt har kunnet gjøre uddrag af de 

med den hamborgske diligence i middags ankomne tyske og jyske 

aviser og dermed måtte slutte foreliggende nummer; i førstudgående 

løverdagsavis håber han efter sin tilbagekomst om fredagen at give 

erstatning med hensyn til det i dag manglende og tillige at kunne 

levere en kort skildring af den forestående danske folkefest, som for 

øjeblikket fængsler alle patrioters opmærksomhed. Skulle der med 

Kjøbenhavnsbrevposten i eftermiddag indtræffe vigtige nyheder fra 

hovedstaden har han anmodet udgiveren om i korthed at meddele 

dem på redaktørens vegne og ansvar. 

Odense, onsdag middag, den 3. juli 1844. 

Carl Bagger. 

Bladets redaktør rejste altså nu til Skamlingsbanken. Om han 

har gjort rejsen over Middelfart eller han har benyttet dampbåden 

"Mågen", som afgik fra Assens klokken fem morgen torsdag den 

4. juli, og som for en pris af 8 mark bragte passagerer til og fra 

Skamlingsbanken, 19
) kan ikke afgøres med sikkerhed. Vi ved kun, 

at de fleste fynske deltagere benyttede denne rute. 

Hjemkommen fra Skamling gav Bagger i avisen for lørdag den 

6. juli en kort omtale af festen. Mere udførligt behandler han den 

mandag den 8. juli, hvor vi får at vide, at der var 6-700 deltagere 

fra Fyn, af hvilke nogle først kom under Grundtvigs tale. Bagger 

slutter sin opsats med at oplyse, at "Festen endte om aftenen med 

dans, og der afbrændtes øverst på banken et bål, der lyste vidt ud 

over bæltet". 

Utvivlsomt har Bagger selv følt disse oplysninger for utilstrække

lige. Vi ser nemlig, at han i bladet for lørdag den 13. juli meddeler, 
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at han "i denne uge hver dag har ladet udgå et nummer af avisen for 

så fuldstændigt som muligt at kunne optage beretningerne om Skam

lingsfesten". 

Bagger var også fyr og flamme for 40'ernes studenterskandina

visme. Da der i 1843 skal afholdes skandinavisk forbundsfest i 

Uppsala offentliggør han i Fyens Stiftstidende for 20. juli et digt, 

hvori han bekender: 

I nordiske studenter, som fandt til Upsala vej, 
hvor nær slår dog mit hjerte ved eders ej! 
Med eders broderstamme, med eders broderbryst, 
med eders højtidssange fra dybtbevæget bryst. 

Senere, i august 43, skriver han "Poetens Klage", som står trykt 

avisen for 26. august. Heri slår han til lyd for "Broderenighed i 

trillinglan det", og han ser med håb fremtiden i møde. 

Bagger fik hverken inden for skandinavismen eller inden for den 

liberale og nationale bevægelse noget navn. Han hørte så afgjort 

hjemme i de meniges rækker. 

Sagen Muus contra Bagger 

Den 12. januar 1844 døde Søren Hempel, 69 år gammel. Både hos 

bladets medarbejdere og i byen var der sorg. Carl Bagger skrev: 

"Hvad denne avises redaktør angår, da vil han aldrig glemme sin 

erfarne, velmenende rådgiver og faderlige ven".20) 

Stiftstidendes udgiver blev nu Morten Chr. Hempel, Søren Hern

pels ældste søn, der i 23 år havde bestyret bogtrykkeriet. Mellem 

ham og Carl Bagger havde der bestandig bestået et venskabeligt 

forhold, som også holdt i den kommende tid, hvad der ikke var 

uden betydning for Bagger, da en af byens rigeste købmænd nogle 

måneder senere anlagde sag mod ham. 

Manden var Elias Bendz Muus (1805-93) på Sukkergården, tid

ligere Kerteminde, en dygtig forretningsmand, om hvem der bl. a. 

gik de rygter, at han lånte penge ud til tårnhøje renter. Bagger, 
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hvis hjerte altid bankede varmt for folk fra samfundets brede lag, 

hørte med harme på den snak, som gik om Muus, og da han en dag 

modtog et par anonyme artikler med skarpe angreb på hr. Muus, 

fandt han det på sin plads at offentliggøre dem i sin avis. 

Den første artikel stod at læse i bladets nr. 170 for 7. oktober 

1844, og det hedder heri om købmand Muus, at han er et "gridsk 

subjekt, der for nogle uger siden ulovligen åbnede en detailhandel 

uden for byen, på et sted, hvor lejlighed til smugleri og toldefrada

tion gør konkurrence af den lovlige handel umulig". 

Mindre skarpt var angrebet på hr. Muus ikke i avisen nr. 172 for 

10. oktober, idet den anonyme forfatter her omtaler, hvordan hr. 

Muus i flere år havde taget 10 til 14 Ofo rente af en familiefader 

med syv børn, skønt kreditors tilgodehavende "vare ham sikrede 

ved solid underpant, der stadig have en værdi af 3 til 4 gange ka

pitalens beløb". 

Da Elias B. Muus havde læst den første artikel, skred han straks 

til handling. Allerede samme dag, som den anden artikel kom frem, 

meddeler han bladets læsere: 

"At jeg med hensyn til karakteren af det imod mig stillede inserat 

i Hempels avis nr. 170 ikke har anset det passende at besvare dette 

på anden måde end ved at drage vedkommende til ansvar for retten, 

hvortil jeg allerede har gjort det fornødne skridt, finder jeg mig an

lediget til at bekendtgøre". 

Hvad Carl Bagger vel næppe havde tænkt sig, var nu en realitet: 

En retssag forestod. 

Og da angrebene på købmand Muus visse steder satte sindene i 

bevægelse, kom der gang i avisskriverier. Allerede den 12. oktober 

1844 læser vi i Fyens Stiftstidende, at det for "Samtlige embeds

mænd og borgerrepræsentanter i Kerteminde er blevet en trang at 

udtale, med hvilken uvilje vi have læst det uværdige angreb på en 

mand, der ved sin hjælpsomhed og godgørenhed mod mange træn

gende og ved sin hele færd som borger og menneske gennem en række 
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af år har erhvervet sig almindelig påskønnelse og agtelse i vor 

kreds". 

Fem mænd fra Dræby udtaler også deres mishag over de to ano

nyme artikler i avisen, idet de samtidig fremhæver Muus' store 

tjenstvillighed og uegennyttighed: 

"Enhver, selv den fattigste, har hos ham kunnet handle og få 

kredit, og hvor mange er der ikke i Kerteminde, som før sukkede 

for brød til sig og sme, og nu ved ham fortjener det daglige ud

komme".21) 

Sagen gik nu sin gang. Den 28. oktober blev der afholdt møde 

i Forligelseskommissionen, hvor M. C. Hempel, Carl Bagger og køb

mand Muus var til stede. I dette møde tilbød udgiveren og redak

tøren at opgive forfatterens navn til artiklerne i bladets nr. 170 og 

172 imod at hr. Muus skulle for sit vedkommende forpligte sig til 

ikke i denne sag nogensinde at sagsøge udgiveren. Hr. Muus ville 

imidlertid ikke indlade sig på dette, idet han foretrak at lade sagen 

gå videre. 

Nogen tid senere gik det rygte, at både Stiftstidendes udgiver og 

redaktør var blevet idømt en betydelig mulkt samt censur. I den 

anledning udtaler Carl Bagger i bladet for 8. februar 1845, "at den 

omtalte sag, der nu synes at have erholdt en temmelig udstrakt pri

vat og offentlig interesse til dato ikke er indledt til doms". 

Sandt var det, hvad Bagger skrev. Først den 31. marts 184 5 blev 

der afsagt dom i sagen. Odense bytingsrets dom blev imidlertid ikke 

nogen sejr for Fyens Stiftstidende og for dens redaktør. Carl Bag

ger blev nemlig dømt til at udrede en "Mulkt af 100 rbdl. sølv til 

Odense byes fattigkasse samt idømt til at være censur undergiven 
'10«22) 1 ar . 

Da Bagger erfarede sagens udfald, var han straks rede til at ap

pellere. Allerede den 1. april hedder det i Fyens Stiftstidende: 

"Af avertissementerne vil det ses, at der ved underretten er over

gået den i dag interimistisk fratrædende redaktør af denne Tidende 
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en trykkefrihedsdom. Hr. Bagger har, iden tillid, som han har til 

sin sags retfærdighed, bemyndiget sin sagfører til at appellere sa

gen". 

Morten Hempel fremkom nu med et par æreserklæringer i Fyens 

Stiftstidende for 1. og 3. april 1845. I sin første erklæring udtaler 

Hempel, at han "erkender på det uretfærdigste at have fornærmet 

hr. Elias B. Muus ved optagelse af de i den Hempelske avis nr. 

170 og 172 forrige år indrykkede inserater", og han oplyser, "at 

ovennævnte inseraters forfatter, efter skriftlig opgivende fra redak

tøren, er prokurator Anders Rasmussen Tommerup". 

Hr. Muus tager da ordet i Fyens Stiftstidende for 19. april s. å. 

og udtaler, at det aldrig har kunnet falde ham ind at ville kaste 

skygge på Hempels karakter, og at grunden til at han i sin tid i 

Forligskommissionen ikke tog mod tilbudet om at få forfatteren 

opgiven imod at lade udgiveren fare, var simpelt den, at han ikke 

havde mindste garanti for, at den virkelige forfatter blev ham op

g1ven. 

Men Carl Bagger havde altså nu appelleret til Den kgl. Lands

over - samt Hof og Statsret i København for at få underretsdom

men annulleret. Han gjorde i retten gældende, at såfremt dette ikke 

var muligt, ville han "begære anstand i 8 dage for at foretage de 

fornødne skridt til at føre bevis for tredje under sagen omhandlede 

fakta, hvorpå de påtalte udiadelser i det væsentlige er støttede". 

Han påstod sig endvidere "tilkendt sagens omkostninger her for 

retten, og, i tilfælde, at sagen afvises fra underretten, tillige kost og 

tæring for denne instants" .23
) 

Købmand Muus derimod påstod "underretsdommen dels stadfæs

tet dels skærpet, således at den hovedcitanten idømte mulkt og censur 

forhøjes overensstemmende med påstanden for underretten, eller i 

alt fald underretsdommen stadfæstet, dog at hovedcitanten idømmes 

processens omkostninger for underretten, der ved underretsdommen 

er ophævede, ligesom han (d. v. s. Muus) og har påstået sig til

kendt processens omkostninger her for retten" .24) 
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Bagger har sikkert imødeset sagens udfald med en VlS spænding. 

Han var jo sat under censur, hvad der havde til følge, at han ikke 

uden videre kunne lade påtænkte bøger gå i trykken. Det erfarede 

han i sommeren 1845, da han ville udgive "Øjeblikkets Børn". Ma

nuskriptet måtte han først forelægge politimester G. Klauman til gen

nemlæsning, og da bogen udkom, var det med påtegning: 

"Må trykkes 

Odense politiret, den 22. august 1845 

G. Klauman". 

Først mandagen den 16. februar 1846 faldt der dom sagen; den 

afsagte kendelse havde følgende ordlyd: 

"Thi kendes for ret: 

Bytingsdommen hør være uefterrettelig at være, og bør underdom

meren på ny foretage sagen og bevilge hovedcitanten, redaktøren af 

Fyens Stifts Adresse og politiske A vis samt Avertissementstidende 

Carl Bagger den af ham begærte anstand for at føre bevis. 

Processens omkostninger for overretten betaler contracitanten, 

købmand E. B. Muus i Odense til hovedcitanten med 25 rhdlr., 

der udredes inden 8 uger efter denne doms lovlige forkyndelse, un

der adfærd efter loven. 

Kongens kasses ret reserveres med hensyn til at det ikke kan ses, 

at det af hovedcitanten den 10. november forrige år i genpart frem

lagte dokument har været skrevet på stemplet papir, og hovedei

tanten forelægges en frist af 8 dage fra dato til at foranstalte det 

af ham den 8. december forrige år fremlagte indlæg afskrevet på 

behørig stemplet papir. 

Thomsen. 

Cfr. Kriiger" .25
) 

Her stopper sagen op. Carl Bagger opnåede således at blive fri-

2 Fynske Aarbøger 
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taget for den censur, som han var blevet idømt ved Odense hyring 

den 31. marts 1845. 

Uden for bladet 

Offentlige hverv var ikke særlig attraktivt for Carl Bagger. Vi ser 

dog, at han ved oprettelsen af Fyens Stifts Læseforening den 30. 

januar 1838 lod sig indvælge i bestyrelsen; han blev valgt som nr. 

9 af 16, og han fik 24 stemmer.26
) 

Baggers arbejde inden for foreningen er imidlertid indhyllet i 

mørke. Den eneste gang, vi ser hans navn fremme i forbindelse med 

Fyens Stifts Læseforening, er i begyndelsen af 1839. Anledningen 

hertil var, at læseforeningen på sin generalforsamling den 21. de

cember 1838 havde vedtaget med 52 stemmer mod 18 at udtale sin 

misbilligelse over, at et af selskabets medlemmer, proprietær Han

sen, Kragsberggård, havde misbrugt trykkefriheden ved sit sendebrev 

til biskop Faber, i hvilket der- efter selskabets opfattelse- var brugt 

ord, som måtte betegnes som usømmelige. 

Bagger skriver da i Tidshistorien nr. 2 og 3 år 1839 "Et par ord 

med hensyn til Odense Læseforenings sidste generalforsamling", hvori 

han giver udtryk for den opfattelse, at "selskabet har opkastet sig 

til en domstol i staten". Og han slutter sin første artikel med føl

gende - for Carl Bagger - karakteristiske ord: 

"Fra min tidligste barndom hyldende de republikanske grundsæt

ninger, hvortil jeg endnu bekjende mig og som jeg, næst Guds bi

stand, først skal forlade, når mit hoved lægges under mulde, har jeg, 

for lang tid siden indset, at man befinder sig destobedre, jo færre 

autoriteter man har over sig. En presselov har jeg, og det er kongens; 

for mit vedkommende kan jeg derfor aldrig respektere nogensom

helst selskabs udtalte censurdom, det vorde nu udtordnet af det tal

rige Trykkefrihedsselskab eller af en mindre læseforening, ligesom 

jeg heller ikke, hvis jeg havde været til stede i den omtalte general

forsamling, kunne på nogen måde have troet eller anset mig beretti-
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get (endnu mindre forpligtet til at deltage i at udtale en sådan dom 

over hvem som helst anden)". 

Da Bagger skrev disse ord, sad han ikke længer i læseforeningens 

bestyrelse. Allerede efter et halvt års forløb trak han sig ud af dette 

arbejde, idet han nu ville anvende sin fritid til litterær virksomhed. 

Ja, dette var hans forsæt. Men virkeligheden blev den, at han som 

før brugte en stor del af sine ledige timer til besøg på værtshuse 

eller andre steder, hvor han rigtig kunne slå sig løs blandt lystige 

venner. 

Det skal her straks siges: Når man fra visse sider har hævdet, 

at Carl Bagger omgav sig med de simpleste personer, så er dette ikke 

helt rigtigt. En undersøgelse viser tværtimod, at flere af hans venner 

var agtværdige samfundsborgere. Men naturligvis hændte det ofte, at 

der ved hans bord hos værtshusholder Felsing eller hos Hansen 

i Fuglesangshuset ude i Næsbyhovedskov var folk til stede, som stod 

placeret langt nede på den sociale rangstige. Dette var imidlertid no

get, som Carl Bagger ikke tog notits af. Han var og blev alle dage 

en ven af det jævne folk, en folkets søn, der skyede enhver form 

for titel og rang. 

Men nu vennerne. Ja, ud over urmager Schmidt var der vinhandler 

Jens Christian Frederik Andrup (født 1782), der i 1821 var blevet 

ejer af den på Fisketorvet beliggende gård nr. 386 (vistnok Fisketor

vet nr. 9), en af byens største gårde.27
) Andrup var i det hele en 

mand, der nød en ikke ringe anseelse blandt borgerne. Han var 

således i en årrække stadshauptmand, d. v. s. leder af de borgerlige 

korps i byen, og da han i 1834 trak sig tilbage som chef for Det 

ridende grønne Korps, blev han optaget som æresmedlem af sit gamle 

korps. Andrup var endvidere oldermand i skyttelauget, og 1830 blev 

han skyttekonge.28
) 

Ofte satte Bagger kursen mod vinhandler Andrups gård, og når 

han var kommet indenfor, varede det som regel ikke længe, før han 

sammen med Andrup og et par stykker til, begav sig ned i vinkæl

deren. Andrup var en meget livlig og morsom mand; men Bagger 

•• 
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Vinhandler J. Chr. F. Andrup, Odense. 

har sikkert været den, som slog tonen an. Han kom ustandseligt 

med det ene morsomme indfald efter det andet, medens glassene 

blev tømt, og latteren steg højere og højere. 

Hvor forståeligt, at det ramte Bagger M.rdt, da han den 9. au

gust 1841 29
) erfarede Andrups bortgang. Han skrev da digtet "J. 

Chr. A",30
) af hvilket de tre kortliniede strofer blev afsunget ved 

sørgehøjtideligheden i Set. Knuds kirke den 14. august. Digtets øvri

ge strofer er overvejende af verdslig karakter, idet Bagger her an

slår en lystig og spøgefuld tone, som var det en drikkevise, han 

skulle sætte på papiret: 

Men jeg vil ej sørge, jeg lystige svend, 
med smil jeg mindes kun henfarne ven. 
Sæt vinløvsranken blot om min pande, 
så skal ej sorgen mig overmande. 
Kom med i kældren! drej om alle haner, 
og skænk os Sauterne og Syracusaner. 
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En anden af Baggers gode venner var ungkarlen Jens Hegelund, 

der beklædte stillingen som overopsynsmand ved dårekisten på Grå

brødre hospital. Han var født i Odense 1802 som søn af major Mi

chael Hegelund og Susanne Nicoline Lepper. Forældrene flyttede se

nere til Kerteminde, hvor moderen døde den 28. december 1818, og 

hvor faderen gik konkurs den 21. maj 1821.31
) Da Jens Bege

lund havde taget sin studentereksamen fra Odense latinskole i 

182332
) og sin eksamen som cand. phil., var han henvist til at klare 

sig selv, hvorfor han efter faderens død i Odense den 4. december 

1824 måtte fægte sig frem, indtil han blev knyttet til Gråbrødre 

hospital. 

Her levede han i såre beskedne kår. Da der blev foretaget skifte 

efter ham den 4. november 1842, viste det sig, at han kun efterlod 

sig gangklæder og lidt husinventar, deriblandt en smørkrukke, en tal

lerken, en vandkrukke, et ølglas og et par snapsglas. Af bøger 

fandtes der kun en bog, som blev sat til en mark. Det hele indbo 

blev vurderet til 32 rdl. 5 mark og 9 skilling.33
) 

Men netop en sådan mand som Jens Hegelund var ret efter Carl 

Baggers hoved. Mangen en stund tilbragte han i Begelunds selskab, 

snart på Gråbrødre hospital og snart ude i byen. Hvad de to disku

terede, når de sad ved de fyldte glas, ved vi ikke. Men utænkeligt 

er det ikke, at de har beskæftiget sig med litterære spørgsmål. Mere 

end noget andet var det jo digtekunsten, som havde Baggers store 

interesse. 

Venskabet ophørte først ved Jens Begelunds død den 3. november 

1842. Da han skulle begraves fra Gråbrødre kirke den 7. november, 

var Bagger naturligvis med. Men hvor virkede det ikke trist alt

sammen: Kun 12, tretten mennesker havde indfundet sig i kirken. 

Hjemkommen fra begravelsen skrev Carl Bagger da digtet "Jens 

Hegelund", som han offentliggjorde dagen efter i Fyens Stiftsti

dende, et helstøbt digt, i hvilket ordene står som hugget i sten: 
Fred med denne tabte ven. 
Thi hans hjerte sad på pletten! 
Han var rig - thi rig er den, 
som begrædes af tolv tretten. 
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Også organist Peter Foersom, der boede Klingenberg 649,34) alt

så nær Set. Knuds kirke, hvor han havde haft sit virke siden 1790, 

var en af Carl Baggers gode venner og bekendte. Foersom, der stam

mede fra Ribe, nød i det hele en ikke ringe anseelse i byen. Bagger 

fik sig ofte en samtale med ham, idet han satte stor pris på den 

stilfærdige mand og hans familie. Navnlig syntes han svært godt om 

sønnen Frederik Foersom, der foruden at fungere som organist ved 

Gråbrødre kirke også var sanglærer på Lahns stiftelse i Neder

gade. Hjemme i Frue Kirkestræde 711B35) komponerede han, og 

når Carl Bagger havde lavet et digt, hændte det ikke så sjældent, at 

han opsøgte Frederik Faersom for at få sit digt sat i musik. Vi 

kan således nævne, at da gamle Faersom og hans hustru den 16. 

august 1843 kunne fejre deres guldbryllup, blev de om morgenen 

hilst af børn og børnebørn med en sang af Carl Bgger, som Fre

derik Foersom havde skrevet melodien til. Allerede den følgende dag 

lod Bagger digtet trykke i Fyens Stiftstidende. 

Baggers venner var dog ikke allesammen hjemmehørende i Odense. 

I den nærmeste omegn, i Næsby, boede gårdmand Johannes Nicolaj 

Thune, som digteren ofte vandrede ud til. Da familien oplevede det 

forfærdelige, at deres gård nedbrændte, gik dette Bagger meget nær, 

og da de senere skulle miste datteren Kirsten Marie efter længere 

tids sygdom, kun 25 år gammel, den 10. maj 1843, sørgede han med 

sine kære venner og gav synligt udtryk for sin deltagelse ved at 

skrive digtet "Kirsten Marie Thune", som han den 20. maj offent

liggjorde i sin avis. 

Men Thune var fra nu af en mærket mand. Allerede i december 

det følgende år blev han ramt af apopleksi, og den 14. december 

1844 meddeler Marie Thune, født Knap, i Stiftstidende, at hendes 

mand er død efter fire dages sygeleje, kun 57 år gammel. 

Bagger satte sin afdøde ven et smukt minde i digtet "Johannes 

Thune".36) 

Længere borte, i Nyborg, havde Bagger et par venner, som han 

besøgte, når han havde tid og lejlighed dertil. Den ene var købmand 
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Johan Conrad Geismar (født 1804), som var indvandret til Dan

mark fra Frankfurt am Main og havde fået borgerskab som køb

mand i Nyborg den 10. oktober 1840.37
) Oppe på loftet havde han 

og Bagger mynge hyggelige timer sammen. Men dette venskab ophørte 

brat. En dag i begyndelsen af august 1843, da Bagger var taget til 

Nyborg for at besøge sin ven, fik han nemlig at vide, at vennen 

var død. Hvor stærkt et indtryk dette gjorde på Bagger, ses af dig

tet "Købmand Geismar i Nyborg"38
) 

Den anden ven, som Bagger havde i bæltbyen, var bogbinder 

Gomard, om hvem der skal gives følgende oplysninger: 

Johan Nicolaj Gomard blev født den 28. juni 1815 og døbt den 

30. juni s. å. i Gråbrødre kirke. Forældrene var portner Nicolaj 

Gomard og Ane Sophie Buk ved Gråbrødre hospital,39
) d. v. s., at 

faderen, der døde den 23/3 1821, 80 år gammel, er identisk med den 

franske emigrant Gomard, som stod fadder til digteren H. C. An

dersen. 

J. N. Gomard lærte bogbinderhåndværket i sin fødeby og rejste 

senere til Nyborg, hvor han løste borgerskab den 27. december 

1838.40) Men inden han forlod Odense, stiftede han bekendtskab 

med Carl Bagger. Vi ser, at da J. N. Gomard den 15. maj 1838 

i Gråbrødre kirke bliver viet til Marie Dorthea Hergett, datter af 

"bortdøde" slagtermester Chr. G. Hergett i København, er Carl 

Bagger og lærer ved realskolen i Odense, H. Leonhard forlovere. 41
) 

Bekendtskabet med Gomard førte til et venskab, der bestod så 

længe Bagger levede. Hvad dette venskab kom til at betyde for dig

teren Carl Bagger, vil vi senere erfare. 

Venner savnede Bagger således ikke. Trofaste venner, som han 

altid kunne stole på. Og i hjemmet i Vestergade havde han sin 

Thora og sin elskede Carl Christian, som hans tanker ofte kredsede 

om. Det var navnlig drengens skolegang og fremtid, som optog 

ham. En skønne dag tog han ham da ud af Borgerskolen. 

Dette skridt skyldtes sikkert Baggers bekendtskab med litteraten 

Nicolaj Peter Henrik Seedorff (1810-1854), idet digteren satte stor 
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pris på denne mand, der var indvandret fra Holsten. Han var gift 

med Ane Sophie Palludan, født 1810 i Skrøbeløv sogn, og da de 

den 26. maj 1835 får deres førstefødte, Ane Marie Elise døbt i 

Bøstrup kirke, er Seedorff "conditionerende" (d. v. s. opholder sig i 

Oksbøl præstegård på Als, medens hustruen har ophold i Svale

bølle mølle.42
) 1839 er familien flyttet til Vestergade 240 i Odense, 

og Seedorff er nu lærer.43
) I 1840, ved sønnen Hartvig Seedorffs 

dåb i Set. Knuds kirke, opgives familiens bopæl at være Smedestræ

de. 

Det har muligvis været efter tilskyndelse fra Carl Bagger, at See

dorff nu begyndte at se sig om efter en ejendom, hvor han kunne 

starte en skole. Og lykken stod ham bi. Gården 189 i Vestergade 

blev til salg, en rummelig bygning, idet den foruden forhus til be

boelse også omfattede en sidebygning på 15 fag i to etager. Det 

var netop en sådan ejendom, han kunne tænke sig til sit institut. 

Den 22. august 1842 fandt købet da sted.44
) Kort efter begyndte 

hr. Seedorff at modtage elever, og i foråret 1843 var elevtallet kom

met op på 50 elever, fordelt i tre klasser.45) 

Carl Christian blev da straks optaget i Seedorffs institut, som 

Bagger var ikke så lidt begejstret for. I avisen for 10. juni 1843 

udtrykker han således sin glæde over "at have sat sin søn i skole 

hos en videnskabelig dannet, tænksom og human skolemand". 

Men Carl Christian havde ikke synderlig lyst til at læse. Hvad 

der interesserede ham, var først og fremmest planter og dyr. Efter 

konfirmationen i 1844 blev han da udmeldt af Seedorffs institut, 

som ophørte få år senere (1850 betegnes Seedorffb som redaktør46
)), 

og Bagger begyndte at se sig om efter en plads til sønnen. Den 21. 

og 25. januar 1845 har han følgende annonce i Fyens Stiftstidende: 

"Et ungt menneske på 16 år ønskes, for at lære landvæsenet, til 

førstkommende maj anbragt hos en forpagter, på en af de større 

fynske herregårde. Man behage at adressere brevene til denne Ti

dendes redaktør, Carl Bagger". 

Carl Christian fik da plads som landvæsenselev på Lehnskov, der 

på dette tidspunkt hørte under Hvidkilde. Et såre dejligt sted, 
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men unægtelig noget langt borte. Et lyspunkt var der dog: Der gik 

dagvogn fra Svendborg til Odense. 

Men tomt blev der i hjemmet. Både Thora og Bagger savnede 

drengen. Hvordan gik det ham dernede? Og de glædede sig begge til 

at høre fra ham og til at se ham igen. 

Og dagene gled hen. Thora og Carl Bagger tænkte stadig på deres 

dreng og vel nu og da også på det, der var sket den 9. august 1844: 

Den grimme fogedforretning. 

H vad der skete hin dag var dette: Fuldmægtig Petersen med 

vidnerne Nielsen og A. Rasmussen havde indfundet sig i hjemmet 

for at afkræve Carl Bagger et beløb på 55 rdl. og 32 skill., som han 

ved Odense byrets dom af 12. juni 44 var blevet idømt at betale til 

ølhandler Jensen i København. Dette beløb var imidlertid nu kom

met op på 7 4 rdl. og 66 skill., idet der var løbet forskellige udgif

ter på: Mulkt, sagsomkostninger og forretningsomkostninger. Carl 

Bagger, der var til stede i hjemmet, udtalte, "at han intet havde 

imod det fordrede beløb at erindre, hvis rigtighed han erkendte, men 

at han ikke kunne betale samme og måtte derfor overlade til fog

den på domhaverens vegne at foretage, hvad lovligt kunne være, 

idet han tilføjede, at han for nogen tid siden havde solgt sin ibo

ende gård med tilhørende og tilliggende til sin svoger (d. v. s. Fr. 

J. Fiedler) i København, som derpå havde fået købekontrakt, der 

ved retten er tinglæst, ligesom og at al hans ejende møblement er 

pantsat ved tinglæst forskrivning til bemeldte hans svoger for 3000 
rdl. "47) 

Der kunne således intet udlæg foretages. Først den 22. juni 1849 

meddeles det, at gælden "må udslettes af pantebogen" .48) 

Bagger havde unægtelig sit at slås med. Thora, hans viv, lærte 

efterhånden den svære kunst at resignere. 

Digtning 

Vi har tidligere berørt nogle af de mindedigte, som Bagger skrev 

over sine afdøde venner, og hertil kunne vi føje flere andre digte, 
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f. eks. "Til F. Tietgen",49
) hvori Bagger giver udtryk for sin del

tagelse i anledning af, at snedkermester Tietgen i Pogestræde har 

mistet sin hustru Barbara, den senere så kendte etatsråd Carl Fre

derik Tietgens moder. 

Hvad Bagger skrev, medens han virkede i Odense, var imidler

tid andet end mindedi~te. Men inden vi kommer nærmere ind herpå, 

vil vi først høre, hvad Carl Bagger i Fyens Stiftstidende for 10. 

juni 1843 siger om sin digtning: 

"Der var en tid, da jeg som ung menneske bildte mig ind, at jeg 

var en grumme stor digter; men med årene lærte jeg, at jeg ikke var 

det; jeg lærte det tildels ved upartisk at bedømme mine egne evner, 

dels ved at læse virkelig store digteres værker". 

Hvem Bagger tænker på, når han taler om store digtere, er vi ikke 

i tvivl om. Det er først og fremmest den engelske digter lord Byron 

(1788-1824), som Bagger alle dage nærede stor beundring for, og 

som han i tre artikler i Tidshistorien for året 1837 (nr. 36, 37 og 

38) giver en karakteristik af. Men hans begejtring var dog ikke 

grænseløs. Da svogeren Fr. Fiedier opfordrer ham til at oversætte 

Byron, skriver han digtet "Et svar til min svoger" ,50
) hvori han 

oplyser, at han ikke vil være "Byrons danske drog". 

En anden digter, som Bagger også satte stor pris på, var St. St. 

Blicher (1782-1848), hvis digte og ørejse i 1843 han offentliggør i 

Tidshistorien. "Min Vinterbestilling 1845 ", som Blicher påtænkte at 

udgive, gjorde Bagger også en indsats for, idet han den 28. januar 

45 meddeler Stiftstidendes læsere, a.t interesserede hos ham kan tegne 

subskription på 1. hæfte, der vil koste en halv rigsbankdaler. Lidt 

senere, den 22. april, oplyser han, at han nu har fået 77 subskriben

ter, og at listen stadig står åben hos ham. Og endelig, den 19. august, 

skriver han: 

"En velkommen litterær gave er i disse dage ankommet her til 

byen, idet Steen Steensen Blichers i vinter bebudede, fire nye novel

ler, arndeles til de herværende 81 subskribenter". 

Hverken om Byron eller Blicher er der imidlertid mindelser i 
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Baggers digtning fra disse år. Hvad Bagger skrev i sin redaktør

periode, var for størstedelen lejlighedspoesi, af hvilken en del har 

relation til sammenkomster. Vi ser, når vi gennemblader hans avis, 

at han skriver en sang til studenternes skovbal ved Sømosegård den 

30. juli 1838, at han bidrager med en sang til den årlige mindefest 

på Lahns Stiftelse den 10. december 1839, at han er ophavsmanden 

til den sang, som bliver afsunget af typograferne ved Gutenberg

festen den 24. juni 1840, og at han i anledning af murerlaugets 

skildtflytning i Odense den 25. juni 1844 laver en "Skildt-Tale, 

afholdt af mursvend Frederik Johansen". Denne skildtflytning har 

sikkert interesseret Bagger ikke så lidt, idet det var første gang, han 

overværede en sådan fest. Dagen derpå skriver han i sin avis: 

"lgår foretog murerlauget i højtidelig procession, med faner og 

citroner på sablerne, deres skildtflytning, som ikke havde fundet sted 

i de sidste 20 år; det hele gik for sig med megen orden, og lauget 

følte sig særdeles smigret ved den hædrende modtagelse, det fik både 

hos stiftamtmanden og borgmesteren". 

Også til Borgerbataillonens bal på Odense rådstue den 26. decem

ber skriver han et par sange,S1- og da der den 2. februar 1845 skal 

afholdes borgerbal i Nyborg er det Bagger, der har lavet balsangen,52
) 

antagelig efter opfordring fra vennen, bogbindermester Gomard. 

Men en stor del af Baggers lejlighedspoesi er også bestemt for ko

mediehuset på Sortebrødre torv. Forholdet var jo det, at Carl Bag

ger alle dage nærede en glødende interesse for teatret, og da han 

kom til Odense, satte han straks kursen mod komediehuset, hvor 

han senere stiftede bekendtskab med skuespillerinden Thora Sønder

skou og med skuespilleren Frederik Printzlau, der begge gæstede 

hjemmet i Vestergade og snart blev ægteparret Baggers gode venner. 

Printzlau var som Bagger en lystig fyr, en charmerende ung mand, 

der på scenen fortrinsvis spillede elskovsroller og gjorde et stærkt 

indtryk på damerne. 

Større ting til teatret fik Bagger dog ikke skrevet. Hvad der ud

gik fra hans pen, var hovedsagelig prologer og epiloger, og en un-
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dersøgeise af teater-annoncerne i Fyens Stiftstidende viser, at han 

har været ret produktiv: 

Forestillingen den 24. april 1840: En epilog af Carl Bagger, 

fremsiges af jomfru N. M. Sichlou. 

Nyborg den 22. maj 1840: Det Titschenske selskab opfører "Pre

ciosa ", og i anledning af majestæternes sølvbryllupsfest vil der blive 

afsunget en af Carl Bagger forfattet sang. 

Teatret 24. maj 1841: Hr. Printzlau fremsiger efter forestillingen 

et digt af Carl Bagger ("Skuespilleren til publikum"). 

Fredagen den 3. februar 1843: Prolog, forfattet af hr. Carl Bag

ger, fremsiges af jomfru Sønderskou. 

Onsdagen den 22. februar 1843: En prolog af Carl Bagger, frem

siges af hr. Printzlau. 

Forestillingen l. marts 1843: En afskedsepilog af Carl Bagger, 

som fremsiges af hr. Lange. 

Forestillingen 23. juni 1843: En prolog, forfattet af Carl Bagger, 

som bliver fremsagt af mad. Werligh. 

Forestillingen 29. oktober 1843: Prolog af Carl Bagger, som frem

siges af direktør Muller før opførelsen af "Ørkenens Søn". 

Forestillingen 15. december 1843: Jomfru Sønderskou fremsiger 

en af Carl Bagger forfattet prolog. 

Fredagen den 19. januar 1844 (til benefice for mad, Bloch): En 

prolog af Carl Bagger. 

Fredagen den 10. januar 1845 opføres i anledning af Hs. K. H. 

kronprinsessens høje fødselsdag prolog med kor af Carl Bagger. Der

efter lystspillet "En criminalproces". 

Mandagen den 9. marts 1846 (sidste forestilling): In t rigerne og 

Gjenboerne. Til slutningen: En afskedsepilog, forfattet af Carl Bag

ger. 

Digtene har for længst mistet deres aktualitet. Men et enkelt af 

dem fortjener dog at blive draget frem fra glemselens skød, den 

smukke epilog53
) til forestillingen den 3. juli 1843, der lader os se 

Carl Bagger fra en ny side: Som lokalpatriot. 

Fynske Årbøger 1966



Birger /saksen: Carl Bagger. Arene i O dense 261 

"O, der er smukt i det fyenske land", udbryder digteren, hvoref

ter han hylder historikeren Vedel-Simonsen, der "af gamle, graae, 

hensmuldrende ruiner - fremtrylle gamle borges friske miner". Men 

over den fortræffelige historiker glemme Bagger ikke øens rigdom 

og skønhed. For ham står det smukke Fyn som "Danmarks unge 

rige pige", og er man først kommet til øen, forlader man den nø

digt. 

Bagger forsøgte sig også som skuespildigter, idet han i 1844 skrev 

komedien "Cromwells Søn", frit omarbejdet efter M. C. Schribes 

femaktstykke, og indsendte den til Det kgl. Teater, hvor den imid

lertid ikke blev opført. Det var derfor en glæde for digteren, da 

H. W. Langes selskab opførte stykket på Odense teater fredag den 

2. december 1845. I Thomsens avis hedder det næste dag: ""l Crom

wells Søn" gav hr. Lange selv titelrollen og vandt i anden akt gen

tagne gange meget og fortjent bifald", og samme dag skriver Bag

ger i sin avis: "Med en udmærket flid, som vi nok tror fortjener at 

påskønnes, havde selskabets samtlige medlemmer instrueret "Chrom

wells Søn", ligesom dette stykkes sceniske udstyrelse og udførelse 

visselig i høj grad var tilfredsstillende". 

Påskønnelse for sin digtning savnede Bagger dog ikke altid. Når 

han f. eks. i Tidshistorien for 5. april 1839 bringer digtet "Den en

gelske Kaptajn", er det - ifølge fodnoten - "efter fleres ytrede 

ønske her særskilt aftrykt af "Smaadigte af Carl Bagger, Kjøben

havn, 1834". 

Det er muligvis denne interesse for sin digtning, som Bagger nu 

og da har kunnet spore, der har givet ham ideen til en bog omfat

tende et udvalg af de bedste digte, han tidligere havde skrevet. Her

til skulle så føjes enkelte prosatekster, f. eks. "Cromwells Søn". 

Hvorom alting er, så drøftede Bagger nu planen med Morten 

Hempel, der straks stillede sig velvillig med hensyn til bogens tryk

ning. Også sin gode ven i Nyborg, Gomard, henvendte han sig til, 

og da denne lovede at ville være hans forlægger, kunne han straks 

gå i gang med at skrive manuskriptet. Bogen, der fik titlen "Øje-
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blikkets Børn" Prosa og Poesi af forfatteren til "Min Broders Lev

ned" udkom da den 18. september 1845, og nævnte dato meddeler 

Gomard i Fyens Stiftstidende, at bogen kan "fås i Den Hempelske 

boghandel og hos boghandler J. Milo i Odense, i Fyns øvrige køb

stæder, samt i Nyborg hos forlæggeren J. N. Gomard". Desuden 

oplyses, at bogen koster 1 rbdl. og 24 skill. 

Den lille bog fik i det hele en god modtagelse. Da en unavngiven 

forfatter i Nordisk Litteraturtidende nr. 2, 1846, anbefaler bogen, 

giver han samtidig udtryk for den opfattelse, at det skyldes mangel 

på forlægger, at bogen er udgået fra et fynsk firma. I den anledning 

skriver Bagger i Fyens Stiftstidende for 28. januar 1846, at "hvad 

der har bestemt digteren til at vælge det ubekendte firma fremfor 

langt mere kendte, er først og fremmest det mangeårige broderlige 

venskab, der består mellem forfatteren af "Øjeblikkets Børn" og 

deres forlægger, hvilket imidlertid ingen indflydelse har på honora

ret, der blev bestemt efter, hvad Bagger i sin tid har erholdt for 

lign. arbejder af Schoubothes boghandling". 

"Øjeblikkets Børn", som er tilegnet "min mildtbedømmende svo

ger F. J. F.", indeholder bl. a. "Næsbyhoved-Sø", "Børnevise" og 

flere af de omtalte mindedigte. Af prosaarbejder skal ud over 

"Cromwells Søn" nævnes ansøgningen af 26. august 1844 til Chri

stian VIII, som det ikke er uden interesse at dvæle lidt ved. 

Ansøgningen gjaldt postmesterembedet i Middelfart, som var ble

vet ledigt efter katpajn Rasmus Christoffer Fieiseher Høhling. Næg

tes kan det ikke, at Bagger i denne sin første henvendelse til den 

enevældige konge lægger megen smiger for dagen. "Et berømt blæn

dende purpur" og "Digtekunstens smagfulde kjender" kalder han 

Christian VIII, og længere fremme skriver han, at han i Jacob 

Aalls erindringer har læst, "hvorlunde prins Christian Frederiks per

sonlighed i årene 1813 og 14 ved sjældne naturgaver vidste at vinde 

alle nordmænds tillid, alle nordmænds kær lighed". Sandt nok, for i 

Tidshistorien for august 1844 har han tre gange bragt uddrag af Ja

cob Aalls erindringer som bidrag til Norges historie fra 1800-1815, 

2. del. 
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Også sine evner som digter henleder han majestætens opmærksom

hed på: "Endnu - jeg føler det - sidder i min pande den lyse be

gejstringens gnist, som de høje guder skænke; endnu er mit hjerte 

fængeligt for denne svangre gnist; endnu vil jeg kunne med kraft 

og følelse besynge det svundne, det bærende, det vordende". 

Carl Baggers henvendelse var dog forgæves. Postmesterembedet i 

Middelfart blev givet til Frederik Vilhelm Storm. Bagger måtte blive, 

trædemøllen snurrede videre. Men i økonomisk henseende satte han 

intet til herved, idet postmesterembedets løn udgjorde 700 rdl. 

årligt. 54) 

"Øjeblikkets Børn" blev Carl Baggers sidste bog. Bringer den ikke 

mange nye ting, så er den dog et studium værd, hvis man ønsker at 

danne sig et billede af Carl Bagger som digter og som menneske, 

idet han i flere af sine digte har givet sig selv helt og fuldt. 

Smilet boltrede sig på overfladen; men på bunden af hans sind 

lå alvoren gemt, den dystre alvor, som hverken Thoras eller venner

nes selskab kunne bortrydde. 

Den sidste tid 

Carl Bagger havde i sit sidste leveår adskilligt at kæmpe med. Både 

af den ene og den anden art. Ud over den allerede omtalte Elias 

B. Muus sag havde han således en sag løbende, i hvilken handels

mand Johan Weimann, Odense, var modparten. Dommen i denne 

sag blev afsagt af Den kgl. Landsoverret samt hof og Statsret den 

16. februar 1846, altså på samme tidspunkt, som da der blev afsagt 

kendelse i ovenfor nævnte sag, og den havde følgende ordlyd: 

"Da den sagsøgeren i forordningen af 3. juni 1796 § 5 pålagte 

forpligtelse på den dag stævningen falder i retten at fremkomme 

med sin deduction og endelige påstand, i appellationssager ej kan 

anses efterkommet, med mindre den underretsakt, der er genst::..nd for 

påanke, vorder fremlagt af citanten, redaktør Carl Bagger af Oden

se, ikke har retfærdiggjort, at dette under nærværende sag er und-
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ladt, ved, således som forordningen 16. januar § 6 påbyder, på in

caminationsdagen ved attest at godtgøre, så vil hverken den prin

cipale anstand, citanten har begjert, for at fremskaffe akten, eller 

den sucsidaire han har attrået for at bevise, at den i rette tid er 

bestilt, være at bevilge; hvorimod sagen, overensstemmende med den 

af indstævnte handelsmand Johan Weimann, ligeledes af Odense, 

nedlagte påstand, bliver at afvise, og indstævnte at tillægge kost og 

tæring med 5 rbdlr. 

Under sagen er ingen overtrædelse af lovgivningen om det stemp

lede papir blevet begået. 

Thi kendes for ret: 
Denne sag afvises. 

I kost og tæring til indstævnte, handelsmand Johan Weimann af 

Odense betaler citanten, redaktør Carl Bagger, sammesteds, 5 rbdl., 

der udredes inden 8 uger efter denne doms lovlige forkyndelse, un

der adfærd efter loven". 55
) 

Legemlige svagheder måtte Bagger også plages med. Synet blev 

således dårligere og dårligere, hvad der generede ham meget. Alle

rede i 1844, da han ansøger Christian VIII om postmesterembedet 

i Middelfart, skriver han: "Den byrdefulde gennemlæsning af det 

vidtløftige og nu med så fin og tæt tryk udstyrede materiale, som 

nutidens aviser levere mig til uddrag, har desværre allerede svækket 

mine øjne betydeligt, og med tiden vil det naturligvis blive endmere 

vanskeligt, til sidst umuligt for mig at røgte den dont, hvoraf jeg 

nu ernærer min familie og mig selv" .56
) 

Værre var det, at det hen på året 1846 tog en alvorlig vending 

med hans lunger, der gennem flere år havde været dårlige. Da som

meren kom, søgte han derfor ud i haven for at nyde solen. Arbejdet 

på avisen fik han vel nogenlunde passet, om end det kostede ham 

megen anstrengelse. De litterære sysler måtte han fra nu af opgive. 

Men et enkelt digt skulle han dog endnu nå at få skrevet. Anled

ningen var, at enken på Dalum mølle, Ludovice Demant, havde 
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mistet sin 131/2 år gamle søn ved badning. Meddelelsen herom gjorde 

et stærkt indtryk på Bagger og fremkaldte digtet "Christian Otto 

Frederik Dem an t", som han offentliggjorde i Fyens Stiftstidende 

for 26. juni 1846. Det er, så vidt det kan ses, det sidste digt, der 

foreligger fra Carl Baggers hånd. Et vidnesbyrd om, at han til det 

sidste tog del i den sorg, som havde ramt hans medmennesker. 

Men Carl Bagger skulle selv komme til at tømme lidelsernes skål. 

En dag i oktober 1846 blev hans elskede Carl Christian bragt til 

hjemmet i Vestergade. Dødssyg var han. På gården Lehnskov, hvor 

han stadig var landvæsenselev, havde han forløftet sig på en sæk 

korn. Carl Bagger, hvis helbred var blevet forværret i den sidste tid, 

brød nu fuldstændigt sammen. Tanken om at skulle miste det kæ

reste han ejede, lammede ganske hans modstandskraft. Da sønnen 

var død den 21. oktober, havde den dødsmærkede digter derfor 

ikke langt igen. Allerede ·søndagen den 25. oktober var "folkedigte

ren med det lyse hoved og varme hjerte ikke mere".57
) 

Begravelsen fandt sted den 2. november fra Set Knuds kirke un

der overordentlig stor deltagelse. Typograferne ved Fyens Stiftsti

dende bar Baggers kiste fra sørgehuset til kirken, hvor stiftsprovst 

H. P. Switser talte smukt over digteren og sønnen, hvorefter der 

blev sunget en smuk og gribende kantate, som billettør P. Petersen 

havde skrevet tillejligheden.58) 

Fader og søn stedtes til hvile i en fællesgrav på Assistens kirke

gård. 

Carl Bagger fik en smuk omtale i hovedstadens og provinsens 

aviser. Fra flere sider erkendtes det nu, at Bagger var en betydelig 

digter . Således skrev Lolland-Falsters Folketidende: 

"Carl Bagger var ikke nogen produktiv forfatter; men de få ar

beejder, han har skænket os, vare desto gedignere" .59
) 

"Flyveposten" i København svinger sig endnu højere op, idet den 

om Baggers efterladenskaber udtaler, at de "er nok til det højeste, 

støvet hernede kan opnå - et u dødeligt n a v n". 60
) 

De to Odense-aviser: Fyens Stiftstidende og Ove Thomsens avis 

3 Fynske Aarbøger 
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viser også digteren den sidste ære, idet de optager flere nekrologer 

og mindedigte. Det smukkeste bidrag er måske et vers i Baggers 

gamle avis 31. oktober 46, i hvilket en anonym forfatter dvæler 

ved Baggers gerning som gravens sanger. 

Thora Bagger sad altså alene tilbage i hjemmet. Nu forestod 

skiftet efter Carl Bagger, som blev afholdt den 10. juni 1847 og 

den 27. juli s. å.61
) 

Her viste det sig med al tydelighed, hvordan det egentlig stod 

til med Baggers pengesager. Til næsten alle forretningsfolk i byen 

stod digteren i gæld, og ofte er der tale om ikke ubetydelige beløb. 

Købmand L. B. Jiirgensen i Vestergade anmelder således et tilgode

havende på godt 100 rigsdaler, fra boghandler Helm Petersen er der 

en fordring på 104 rigsdaler og fra handelshuset Ploug og Richardt 

et tilgodehavende på 194 rigsdaler. Mindre fordringer er der fra 

gartner Schlengerik, der møder med en regning på 4 rigsdaler, fra 

barber Prange, som anmelder et tilgodehavende på godt 5 rigsdaler 

og fra vinhandler C. Andrup i Overgade, hvis regning lyder på godt 

9 rigsdaler. Guldsmed P. Petersen i Vestergade har en fordring på 

30 rigsdaler, hvilket kunne tyde på, at Bagger nu og da har betænkt 

Thora med en opmærksomhed. 

Det ses, at kreditorerne blev tilbudt 25 Ofo af deres tilgodehaven

der, og at de alle tog mod dette tilbud. I øvrigt konstaterer vi, at 

der mellem afdøde redaktør Bagger og dennes efterlevende enke er 

oprettet en ægtepagt, som er blevet kgl. konfirmeret den 13. juli 

1844. 

Lige til det sidste var pengeforlegenhed for Carl Bagger en af 

"livets fornødenheder". Men dette forringer jo på ingen måde hans 

digtning, der blandt andet skulle få en vis betydning for Holger 

Drachmann. 

Thora 

Men nu Thora, der blev kvinden i Carl Baggers liv. Hun blev fore

løbig boende i hjemmet i Vestergade. Men en skønne dag opstod øn-
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Thora Baggers hus i Odense, Søndergade 36, omkr. år 1900. 

sket om at gøre forandring, hvorfor hun den 21. december 1847 

solgte Vestergade 237 til sadelmager Niels Christian Christensen for 

5000 rigsdaler.62
) 

Thora flyttede nu ind i Vesterport (d. v. s. Søndergade) 367 a nr. 

3 hos cand. pharm. Bergs enke, hvor hun kom til at bo til leje. 

Hun har sikkert siddet i ret gode økonomiske kår (giver i året 1848 

72 skilling i kommuneskat pr. kvartal63
)). Da hun den 21. decem

ber 1850 køber naboejendommen, 367a nr. 2 af jernstøber Niels 

Jørgensen, udbetaler hun hele købesummen, d. v. s. 1900 rigsdaler.64
) 

En undersøgelse viser, at Vesterport 367a nr. 2 i dag er Sønder

gade nr. 36.65
) Ja, vi kan tilføje, at det er nuværende nr. 36, som 

for tiden ejes af skræddermester Carl Padegaard. Huset har ganske 

vist undergået nogle forandringer siden 1850, bl. a. er der lavet bu

tikker i stueetagen. Men ellers er der ting nok, som understreger, at 

huset er fra Thoras tid: Alle skillevæggene er bindingsværk, under 

alle vinduerne på 1. sal ud til gaden er der træpaneler og i stueetagen 
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findes egetræspaneL Da skræddermesteren for nogle år siden ville 

sænke gulvet, måtte man først fjerne de kampesten, som nu er op

stillet i haven. Han anslår, at huset må være opført omkring 1830. 

Det kan ikke fastslås, om Thora er flyttet ind i stueetagen eller op 

på 1. sal.66
) 

Thora skulle imidlertid ikke komme til at være alene ret længe i 

sin nye ejendom. Allerede den 2. april 1851 indgik hun igen ægte

skab/7) og hendes nye ægtefælle var den 33 årige møllebygger Lau

rits William Borum, født i Køge, som arbejdede hos M. P. Allerup 

på Heden (d. v. s. Sdr. Boulevard). Vielsen fandt sted i stuen -

"ifølge bevilling af 14. februar 1851" - og forloverne var garver R. 

Pedersen og værkfører J. Hansen. I dette ægteskab fødtes den 2. 

december 1852 en søn, som ved dåben i Set. Knuds kirke den 2. 

april1853 fik navnet Carl William Borum.68) 

Familien flyttede nogle år senere, i 1856, til Korsør,69
) hvor Lau

rits Borum døde kort efter- den 24. oktober 1856. Thora meddelte 

dødsfaldet for "deltagende slægtninge og venner" i Fyens Stiftsti

dende for 27. oktober 1856. 

Huset uden for Vesterport, som ikke var blevet afhændet før 

flytningen, fik Thora den 21. marts 1857 solgt til jernstøber M. P. 

Allerup. Købesummen var 2400 rigsdaler.70) 

Thora Borum døde først den 13. marts 1897 i København. 

Baggers minde 

Det skal straks siges, at Odense by på en smuk måde har værnet om 

Carl Baggers minde. Da digterens grav på Assistens kirkegård var 

hjemfalden og i længere tid ikke blevet passet, henvendte kirke

gårdsbestyrelsen sig den 15. februar 1887 til byrådet og pegede på 

gravens tilstand, idet man samtidig henledte byårdets opmærksom

hed på borgmester Reimuths grav. På sit møde den 29. april s. å. 

vedtog byrådet da "en bevilling på 200 kroner til at sætte de to 

omhandlede gravsteder i passende vedligeholdelsesstand og for dem 

at opstille ensartede gravstene, der, foruden vedkommendes navne, 
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Carl Baggers grav på Assistens kirkegård i Odense. 

fødsel- og dødsdag, ville være at forsyne med inskription om, at 

gravstedet vedligeholdes af kommunen". 71 ) 

Kirkegårdsbestyrelsen modtog da en skrivelse fra byrådet af 3. 

maj 1887, som havde følgende ordlyd: 

"Digteren Carl Baggers hvilested fredes uden fornyelse og er at 

betragte som skænket til evindelig ejendom. Fredes af Odense 

kommune, der bekoster gravstedet vedligeholdt".72) 

Graven blev nu sat i stand, og en sleben granitsten blev rejst, 

som havde inskriptionen: 

Digteren 

Carl Bagger 

39 år 

Og eneste søn 

17 år 

Døde 1846 

Fredet af Odense kommune 
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Det er, bortset fra inskriptionens sidste linje, de samme ord, som 

findes på den bevarede ovale plade på gitret, som Thora lod op

sætte nogen tid efter Baggers død. 

Men graven ser dog i dag lidt anderledes ud end den gjorde i 

slutningen af forrige århundrede. Det skyldes, at man i september 

1962 fjernede for- og sidegitre og erstattede dem med buksbom. 

Samtidig forsvandt de stedsegrønne træer, og graven blev beplan

tet med vinca.73) 

Også mindestenen i Kongens have vidner på en smuk måde om 

byens pietet for Carl Baggers minde. Dens rejsning skyldes en 

kreds af byens borgere, som i hundredåret for digterens fødsel kom 

på den tanke, at der burde rejses et værdigt minde for Carl Bagger. 

En komite blev da dannet; formand blev skolebestyrer H. Rasmus

sen, og redaktør M. C. H. Dreyer påtog sig opgaven at være kasse

rer. Man henvendte sig nu til billedhuggeren Aksel Hansen, som gav 

tilsagn om at ville lave en tegning til den påtænkte mindesten uden 

vederlag, og til stenhuggermester Laurits Østlund, som lovede at 

ville lave stenen. Da man havde fået indsamlet et tilstrækkeligt be

løb, henvendte man sig til byrådet, og resultatet blev, at komiteen 

den 10/12 1912 "erholdt tilladelse til at anbringe en sådan minde

sten efter billedhugger Aksel Hansens skitse på en af Forskønnel

sesudvalget udpeget plads i Kongens have. 

Udgiften for mindestenens fundamentering og opstilling afholdes 

af de under Forskønnelsesudvalgets bestyrelse hørende legatmid

ler" .74
) 

Først i slutningen af 1914 var arbejdet udført. Den 23. december 

d. å. meddeler Fyens Stiftstidende: 

"Mindestenen for Carl Bagger har man i de sidste dage arbejdet 

med at få rejst på den anviste plads i det nordvestlige hjørne af 

Kongens have overfor provinsarkivet. Venteligt vil arbejdet i mor

gen være færdigt, og det vil da kunne tages i øj e syn af publikum". 

Næste dag, altså juleaftens dag 1914, hedder det i samme blad: 
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"Carl Baggers mindesten står nu opstillet på sm plads Kongens 

have". 

På komiteens møde på Industripalæet den 15. januar 1915 op

lyste redaktør Dreyer, at udgifterne havde været 2500 kroner, der 

dækkedes af indkomne bidrag, blandt hvilke der var et enkelt på 

1000 kroner fra en borger i byen, der således havde muliggjort 

sagens gennemførelse. (Denne mand var tømrermester J. P. Hansen, 

Lahnsgade 52, Odense75
)). Forfatteren Nordal Petersen, der også 

havde ordet, meddelte, at mindestenen nu af komiteen ville blive 

overdraget til Odense kommune. 76
) 

Om stenen, der i 1919 flyttedes længere mod øst, kun dette: Den 

er fire meter høj, og den har inskriptionen: Carl Bagger levede i 

Odense fra 1836 til sin død 1846, samt fire strofer fra Carl Baggers 

digte, af hvilke strofen fra "Dampskibet Løven" nok er den mest 

kendte: 

Jeg har dig elsket, hvad de så end sige, 
så højt, som dette hjerte elske kan, 
hvor du var, der var og mit himmerige, 
var mit forjættede, tilbedte land. 
Der gik en stråle fra din lyse pande, 
som spredte klarhed i mit mørke sind, 
og lig et solblink på de græske strande 
skjalv smilet fra din forårsfriske kind. 

Endnu et minde om Carl Baggers tilknytning til Odense by fin

des. Det er mindepladen i porten til Vestergade 30, som boghand

ler J. Weishaupt i Odense er ophavsmanden til. Da han af afdøde 

købmand Valdemar Larsen havde indhentet tilladelse til opsætning 

af en mindetavle på dennes ejendom, henvendte han sig i 1956 til 

stenhuggermester I. Schannong i København, som gav tilsagn om at 

ville lave en sådan mindeplade uden vederlag. Da mindetavlen var 

færdig, blev den indsat på ovenfor nævnte sted og afsløret den 

11. maj 1957, atlså på 150 års dagen for digterens fødsel. Afslø

ringen foretoges af forfatteren Martin N. Hansen, Odense.77) 
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Mindepladens inskription lyder: 

Her boede 

Digteren 

Carl Bagger 

Fra 1838-1846 
:~ 11-5-1807 

t 25-10-1846 

NOTER 

l) Brev novbr. 1836 fra C. Bagger til Thora i Illustreret Tidende nr. 38, 1900. -
2) Jf. Fy. St. (d. v. s. Fyens Stiftstidende), 14. novbr. 1836. - 3) Jf. Skattehoved
protokol II, 1839, pag. 688, Odense Magistrats Arkiv, Landsarkivet, Odense. -
4) Odense Købstads Borgerskaber 1611-1887 pag. 222, Landsarkivet, Odense. -
5) Jf. "Odense borgerlige korps i det 19. Årh. 1898", pag. 17-18.- 6) ]fr. Skatte
hovedprotokol 1839, II, pag. 688, Landsarkivet, Odense. - 7) Jf. Fy. St., 18. maj 
1837. - B) Ny kgl. Samling 4. 2655 i Det kgl. Bibliotek. - O) Thoras forældre var: 
Justitsråd Frederik Christian Fiedier til Basnæs (1775-1829) og Juliane Marie 
Sporon (1781-1837), Baggers forældre var: Assessor, senere justitarius Peter Chr. 
Bagger (1772-1810) og Margrethe Sophie Poulsen fra Norge (1786-1808). 10) Jf. 
Fy. St. 7. novbr. 1837. - 11) Jfr. Carl Baggers Basnæs -Digte, udg. af H. G. Olrik, 
1920, pag. 91. - 12) Set. Knuds kirkebog 1840-47, Landsarkivet, Odense. - 13) Jf. 
Fy. St., 5. januar 1843. 14) Odense Set. Knuds Kirkes Minist erialbog 1831-40, 
Landsarkivet, Odense. - 15) Jf. Skattehovedprotokol II for 1839 og 42, hen
holdsvis pag. 687 og 594, Landsarkivet, Odense. - 16) Skøde- og Panteprotokol 
1836-40, folio 539, Odense Byfogeds Arkiv, Landsarkivet, Odense. - 17) Den 
under 16) nævnte protokol, folio 540. - 18) Fy. St. 29. maj 1838. - 19) Iflg. annonce 
i Fy. St. for 27. juni 1844. - 20) Fy. St., 16. januar 1844. - 21) Fy. St. 22. oktbr. 
1844. - 22) Fy. St. 13. maj 1845. - 23) Jf. Den kgl. Lands-Overret samt Hof og 
Stadsrets domprotokol for 2. instans, nr. 29, 1843-46, pag. 683, Landsarkivet, 
Kbhvn. - 24) Jf. den under 23) nævnte protokol. - 25) Jf. den under 23) nævnte 
protokol. - 26) Jf. Fyens Stifts Læseforenings Historie 1838- 88, pag. 6. - 27) Brev 
af 9/6 1965 fra direktør G. O. Andrup, Odense, til forf. af nærv. afhandling. -
28) det under 27) nævnte brev. - 29) Jf. Odense Set. Knud 1840-47, Landsarkivet, 
Odense.- 30) 1. gang trykt i Fy. St. 14. aug. 1841, i "Øjeblikkets Børn", 1845, pag. 
95-97. - 31) If!g. Register til Skifteprotokol 1807-32, Kerteminde byfogeds Arkiv, 
Landsarkivet, Odense. - 32) Friis P etersen: Studenterne 1740-1829, H-0, Lands
arkivet, Odense. - 33) Registreringsprotokol 1842-49, folio 67 og 68, Odense By
fogeds Arkiv, Landsarkivet, Odense. - 34) Iflg. Register til Odense Folketælling 
1845, 1, Landsarkivet, Odense. ·- 35) Jf. det under 34) nævnte register. - 36) Fy. 
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St. 21. decbr. 1844.- 37) Rådstueprotokol 1755-1849, II, folio 419, Nyborg Magi
strats Arkiv, Landsarkivet, Odense. - 38) Fy. St. 5. aug. 1843. - 39) Iflg. kirkebogen 
Odense Gråbrødre Hospital 1814-36, Landsarkivet, Odense. - 40) Register over 
borgerskaber 1723-1900, II, 406, Nyborg Magistrats Arkiv, Landsarkivet, Odense. 
- 41) Odense Gdlbrødre-Hospitals Contra Ministerialbog 1837-68, Landsarkivet, 
Odense. - 42) Bøstrup kirkebog 1827-40, Landsarkivet, Odense. - 43) Jf. Skatte
hovedprotokol 1839, II, pag. 540, Landsarkivet, Odense. - 44) Skøde- og Pante
protokol 1840-44, folio 293, Landsarkivet, Odense. - 45) Fy. St. 20. maj 1843. -
46) Skattehovedprotokol 1850, II. pag. 541, Landsarkivet, Odense. - 47) Foged
protokol 1837-56, folio 154, Odense Byfogeds Arkiv, Landsarkivet, Odense. -
48) Skøde- og Panteprotokol 1844-50, folio 597, Landsarkivet, Odense. - 49) Fy. 
St. 3. septbr. 1841.- 50) Carl Bagger Udvalgte Skrifter udg. af Oskar Schlichtkrull, 
pag. 265-67. - 51) Tidshistorien 30. decbr. 1843. - 52) Tidshistorien 8. febr. 1845. -
53) Fy. St. 3. juli 1843. - 54) If!g. "Postvæsenet i Danmark under Frederik VI og 
Christian VIII 1808-1848 af Fr. Olsen, pag. 527. -55) Jf. Den kgl. Lands-Overret 
samt Hof og Stadsrets domprotokol for 2. instans, nr. 29, 1843-46, pag. 683, 
Landsarkivet, Kbhvn.- 56) "Øjeblikkets Børn", 1845, pag. 97.- 57) Jf. Ove Thom
sens Avis 26. oktbr. 1846. - 58) Fy. St. 2. novbr. 1846. - SD) Se Ove Thomsens 
Avis for 3. novbr. 1846. - 60) Se Thomsens Avis for 10. novbr. 1846. - 61) Jf. 
Skifteprotokollen 1841-50, folio 407 og 421, Odense byfogeds Arkiv, Landsarki
vet, Odense. - 62) Jf. Skøde- og Panteprotokol 1844-50, folio 598 og 599, Lands
arkivet, Odense. 63) Skattehovedprotokollen 1848, II. pag. 1126, Landsarkivet, 
Odense. - M) Jf. Skøde- og Panteprotokol 1850-54, nr. 33, folio 96, Landsarkivet, 
Odense. - 65) Af skøde- og panteprotokollen 1850-54, nr. 33 i Landsarkivet, 
Odense, ses, at Thora Bagger den 21. decbr. 1850 køber et hus - 367 a nr. 2 -
uden for Vesterport af jernstøber Niels Jørgensen. Den 21. marts 1857 sælger hun 
- iflg. skøde- og panteprotokol 1854-58, nr. 34, folio 468 - ejendommen til M. P. 
Allerup. Huset har - iflg. Realregistret 1857-83 - efter 1863 nr. 38 og opgives til 
at ligge i gaden uden for Vesterport til Heden. Ca. 1882 har ejendommen nr. 36-
iflg. Fortegnelse over ejendomme i Odense, ca. 1882, Odense Byfogeds Arkiv, 
Landsark., Odense. Matr. nr. er 696. Dette er iflg. Odense Vejviser for 1962-63 
Søndergade 36, altså ejendommen før restaurant Postkassen. Oplysninger frem
skaffet af landsarkivar C. Lindberg Nielsen, Odense, hvem jeg herved bringer min 
bedste tak. 66) Oplysn. af maj 1965 fra skrædderm. Carl Padegaard, Søndergade 
36, Odense, til forf. af nærv. afhandl. - 67) Jf. Odense Set. Knud 1847-52, folio 
221, Landsark., Odense. - 68) Jf. den under 67) nævnte kirkebog, folio 197. 69) I 
skattehovedprotokollen for 1856, II. pag. 1163 er møllebygger Borum opført, 
og hans bopæl er Vesterport 367 a, nr. 2. - 70) Iflg. skøde- og panteprotokol 1854 
-58, nr. 34, folio 468, Landsark., Odense. 71) If. "Uddrag af Odense Byråds For
handlinger for ltret 1887", 19. årg., pag. 58 og 59. 72) Jf. Familiegravsteder II, 
1887, folio 45, kirkegårdsforvaltningen, Rltdhuset, Odense. - IS) Oplysn. af 30. 
juni 1965 fra kirkegltrdsgartner G. Olsen til forf. af nærv. afhandling. - 74) Jf. 
"Uddrag af Odense Byrltds Forhandlinger for året 1913-14", pag. 128. - 75) Jf. 
Arkiv 27, Odense Byrl'Lds Arkiv A. nr. 36/1915, Rådhuset, Odense. - 76) Jf. Fy. 
St. 15. januar 1915. - 77) Oplysn. af l. juli 1965 fra boghandler J. Weishaupt, 
Odense, til forf. af nærv. afhandling. 
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