
EN TRAGISK LIVSSKÆBNE 

FRA PIETISMENS TID 

Af Else Kornerup. 

Der foreligger ikke mange Bidrag til en personlig Karakteristik 

af den bekendte hallensiske Pietist Matthias Hviid, Holmens Provst 

og Medlem af Generalkirkeinspektionskollegiet.1
) Saa meget vigti

gere er det Brev, han 1757 skrev til Sjællands Biskop Ludvig Har

boe/) og hvori han gik i Forbøn for en afsat Præst, Christian 

Frederik Warde,3
) der engang havde været hans Skolekammerat og 

nu var endt i den yderste Fattigdom. Uden Forsøg paa at skjule 

eller besmykke de Omstændigheder, der havde ført til Wardes 

Afsættelse, fremstiller Hviid hans Sag med en varmhjertet For.,

staaelse, som man ikke vilde have ventet hos en af Pietismens mæg

tige Dignitarer. Brevet har saaledes Interesse paa Grund af det 

smukke Billede, det giver af Hviids Personlighed, men naar det 

her skal offentliggøres, er det dog først og fremmest, fordi det kan 

tjene som en instruktiv Indledning til den følgende Undersøgelse 

af Præsten Wardes Liv, hans Skyld og Skæbne. 

Høyædle, høyærværdige Her Biscop Harboel 

Jeg giver mig dend ære at skrifve Deris Høyærværdighed til om 

en Person, nafnlig Christian Friderik Warde, som er ubekient for 

de fleeste, men meget ynkværdig og forladt af alle, hvilket bevæger 

mig til at antage mig bands yderlig nød, saavit det staar til mig, 

efterdj ieg holder for, at mand paa en besynderlig maade kand lig

ne gud i at ville redde den elendige, thi hand, som antog sig os, 
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da vi laa nedtraadte i vor eget blod, har befalet os at efterfølge 

ham i at være harmhiertig mod andre, ligesom hand er barmhiertig 

mod os. 

Dette ulyksalige Menniske og ieg har gaat i Kiøhenhafns Skole 

med hinanden,4 ) og siddet 2 aar sammen i Mester Lexie, har derfor 

en temmelig nøye Kundskab om hands væsen, veje og Skæbne, at 

ieg frem for mange andre kand give underretning derom, som ieg 

og skal giøre med ald oprigtighed, som for Guds aasyn, uden at 

fortie noget af hvad ieg veed om ham med vished. 

Udj hands Skoleaar holtes hand for en passabel Discipel, ikke di

stingverit enten af ont eller got, et maadelig næmme, men et got 

ærlig gemyt. Hvoriedis hand førte sig op i sine Studenter aar, er 

mig uhekient, siden ieg den tid var i Holland, og derefter blef 

Hollansk Præst paa Amager. Imidlertid blef hand Klokker over i 

Laaland eller Falster, hvilket hand forlod, og kom til Kiøbenhafn 

for at søge Præste Kald, som og lykkedis ham til hands ulykke. 

Men det, som skrivis om en vis Pave, kand sigis om ham: lntravit 

ut vulpes, sed exiit ut canis.5) Da gudsfrygt begynte at komme i 

moden i (d end) Salig Kongis tid, holt han d sig til dem, som ville 

ansees for gudsfrygtige, hvad enten det skeede af Hyklerie, eller 

hand var den tid virkelig opvakt til nogen eftertanke, veed dend 

hest, som kiender hierterne og Randsager nyrene. Men, som hand 

var an(s)kreven paa heste maader hos Salig Konge(n) for en person, 

der elskede det gode, og hafde faat sterk addresse til at hielpis, 

blef hand befalet at prædike for Kongen, hvilken Prædiken over

maade behagede Kongen, thi den var fyndig, og Alt geleidet med 

et yppe(r)lig maal og gaver, men nu kommer hummelen (som mand 

siger for et ordsprog), en meget braf gudfrygtig Student, som nu 

er Præst i Riber Stift, der elskede Warde for hands formente Guds

frygt, hafde giort samme prædiken for derved desmere at befodre 

Wardes befodring. Warde fik det, hand søgte, nemlig et Sognekald 

i Svendborg, hvor hand var i 4 aar.6
) 

Derpaa kom hand i ægteskab med en Kokkis ciaatter fra Kiøben-
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hafn/) et fruentim(m)er af en dejlig Skabning, men ligesaa heslige 

sæder; aldrig var hun saa snart kommen til Svendborg, førend en 

vis stor Herre i Naboe lauget,8
) som er bekient for at vrinske efter 

hver mands hustrue, lagde sig efter hende, og naaede sit forbandede 

ønske. Herover begynte den arme Stømper at melancolisere, og for 

at soulagere sit sind, betalte hand sin hustrue med samme mynt, med 

at ligge sig efter sin tierriste pige, med hvilken hand aflede et barn, 

som blef født i stilhed, og moderen blef af ham self i annexet taget 

til aabenbare Skriftemaal en Maanedsbededag.9) 

Da hand nu mente, alting var vel, saa blef hand angiven af en 

vis mand, som den tid var i Svendborg, men nu i et anselig Præste 

Embede,10
) samme mand blef brugt af Salig HE. Blume11

) til at 

undersøge og opdage dette factum, som og skeede, og Monsieuren 

dansede efter fortierriste fra Kald og Kiortel. 

Efter den tid gik hand til Holland, tyskland, Ungern, og har ud

staat meget ont, været corporal ved de ungerske huzarer, og endelig 

kommen tilbage efter 17aars forløb af begerlighed til at see sit 

fæderne lang(!), og sine tvende Sønner. Hand har lenge lagt paa 

Frederi(k)sborg at søge og iblant andet bedet Kongen om, at hand 

maatte blive Degn, hvilken memorial skal være sent til og kom(m)en 

tilbage fra Deris Høyærværdighed med paa tegning: at hand var 

Deris Høyærværdighed aldelis ubekient. See Deris Høyærværdig

hed! dette er dette menniskes curriculum vitæ in compendio, som 

ieg har taget mig den umage at forfatte, for nøye at underrette Deris 

Høyærværdighed om denne mands omstendigheder. Jeg kand hel

lig forsikre, at hand er høyst-ynkværdig, og hands nød og kummer 

større end de fleeste vide, og nogen snart kand forestille sig, saa 

at hander graahærdet af sorrig. 

Hand ønsker sig allene saa lykkelig, at Deris Høyærværdighed 

ville forhielpe ham til et Skoleholderie paa landet, hvor der er leve

brød, thi naar hand viisde frugter, som høre til omvendelse, og be

viisde sig tro, kunde Deris Høyærværdighed altid finde lejlighed 

at forhædre ham. Skulle Deris Høyærv: hafve noget imidlertid at 

z• 
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ville lade renskrive for penge, er hand beqvem dertil, thi hand 

skriver got. 

Deris Høyærværdigheds Salig HE. Sviger Fader12
) ynkedis dog 

omsider over den afsatte Præst ved Runde Kirke Horsens, 13
) som 

begik den scandal, at holde til med en ægte mands Kone og ved 

practique ville søgt at faa hende skilt fra sin forige mand, ja holt 

sig til hende, efter at hun, til straf, hafde været i børnehuset, hvilket 

delictum var nok saa forargerlig som Wardes. Maatte nu Deris 

Høyærværdigheds hierte røris af medynk med denne mand, troer 

ieg det ville være gud behagelig, allerhelst hand har ædet sig i saa 

lang tid saa mæt af sine vejes frugt, og ved mange trengsler erfa

ret frugten af sin gifne forargelse, og hvor beesk det er at forlade 

Herren, at ieg efter Kierlighed haaber, hand smertelig har erkient 

sin Synd for Gud, og med mange salte taarer banker paa naadens 

dør om naade. 

Det er i det haab og i den henseende, ieg udbeder dette usle 

Menniske Deris Høyærværdigheds godhed, og af medlidenhed vil 

hermed hafve ham paa heste maader recommenderit, jo før jo 

hædre det kand skee, til et lidet leve-brød, saafremt Deris Høyærvær

dighed skulle ville for gammel venskab behage at reflectere paa min 

recommendation. 

Warde har lenge hengt mig over derfor, men ieg har vegret mig 

derved, nu kunde ieg ej overbære i mit hierte lengere at vægre det, 

siden ieg til visse veed, at hands nød og trang er saa stor, at hand 

uden Guds besynderlige bistand maa segne og synke under byrden. 

Næst at ønske Deris Høyærværdighed ald dend naade, alt det 

gode, ald den velsignelse, en ven kand unde og ønske den anden, 

lever ieg med en oprigtig Kierlighed og høyagtelse 

Deris Høyædle Høyærværdigheds 

meget forbundne Ven og tienstskyldigste tienere 

M. Hviid. 

Hafn. d. 28 aug. 1757.14
) 
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en Række Enkeltheder, der er af Betydning for Forstaaelsen af de 

yderst komplicerede Forhold i Retssagen mod ham. Det var et men

neskeligt Drama, der blev udspillet i den lille sydfynske Købstad, 

hvor Lys og Skygge, Sandhed og Løgn kæmpede mod hinanden, 

og hvor det ofte kan være svært at afgøre, om det var Wardes 

egne Letsindigheder eller hans hadefulde Misunderes Forfølgelse, der 

voldte hans Ulykke. 

Da Warde 1735 blev udnævnt til Sognepræst ved St. Nikolaj 

Kirke i Svendborg, havde han allerede i ti Aar været ansat som 

Klokker og Kateket i Nykøbing paa FalsterY) Han var, som det 

kaldtes, adjungeret sin Fader, Klokkeren Thomas Warde16
) med 

Udsigt til engang at blive hans Efterfølger, men efter at han 1727 

havde taget teologisk Eksamen, var det naturligt, at han nu ønskede 

at opnaa et Præstekald. Da han 1735 ansøgte Kongen om Embedet 

i Svendborg, kunde han vedlægge rosende Attester fra Stiftamtman

den og Provsten i Nykøbing om sit "upaaklagelige Forhold og søm

melige Opførsel" i Byen, og han maa desuden have forstaaet at 

vinde den mægtige Hofpræst Bluhmes Gunst, siden han fik Lov til 

at holde en Slags Prøveprædiken for Christian VI. 17) Det lykkedes 

ham ogsaa at stemme Kongen saa velvilligt, at han af 52 Ansøgere 

blev den foretrukne. Hvorvidt han 'virkelig ved den Lejlighed be

nyttede sig af en Vens Hjælp til at udarbejde sin Prædiken i den 

rette pietistiske Tone, kan ikke afgøres. Hverken han eller Vennen 

vilde vel nogensinde direkte tilstaa et saadant Bedrageri, der kun 

kunde skade dem begge. Mere sandsynligt er det, at hans Fjender 

straks prøvede at forklare hans Succes paa den Maade. Det er i hvert 

Fald en Kendsgerning, at der allerede før Wardes Tiltrædelse i Svend

borg blev udspredt "et ont Røgte om bands væsen og Forhold", 

som blandt andet gik ud paa en "simuleret piete og devotion", saa 

at Biskop Ramus, der var hans kirkelige Foresatte paa Fyn, alvor

ligt formanede ham til "ved et gudelig og opbyggelig Levnet ... 

at giøre sine misunderes efftertale til intet". Rarnus søgte desuden at 

indhente Oplysninger om ham baade hos gejstlige og verdslige 

Nykøbing, hvor alle dog gav ham et godt Vidnesbyrd.18
) 
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Den 3. August 1735 blev Warde ordineret i Odense/9
) men kun 

et Aar efter var Sladderen om ham saa ondartet og udbredt, at 

Hofpræst Bluhme anmodede to af de mest baardnakkede Bagvaskere 

om skriftligt at fremsætte deres Anklager. Der blev samtidig givet 

dem det Løfte, at de ikke skulde blive inddraget i en eventuel 

Proces, og at deres Anonymitet vilde blive bevaret, saa at de trygt 

kunde udtale sig.20) 

Skønt Underskrifterne i begge disse Skrivelser er afklippede, ken

der man ad anden Vej Navnene paa de to Angivere. Størst Betyd

ning har det omfangsrige Brev fra P. M. Bildsøe, den senere Biskop 

i Aarhus, der indtil 1736 sad som Rektor ved Svendborg Latin

skole.21) Da Bildsøe havde været en af de 52 Ansøgere til Nikolaj 

Kirke i Svendborg,22) var han vel paa Forhaand uvenlig stemt mod 

sin foretrukne Konkurrent, og denne gav ham kun altfor hurtigt 

Muligheder for Kritik. Det var nemlig mærkelige Rygter, der gik 

om Præstens Liv som Embedsmand og Privatmenneske. 

Bildsøes Skrivelse23
) er ligesom Provst Hviids typisk for Tidens 

Tænke- og Talemaad~, men i Modsætning til Hviids giver den Ud

tryk for den smaatskaarne Dømmesyge og skadefro Selvretfærdig

hed, der prægede Pietismen i dens værste Former. Naar det saa 

tilmed fremgaar af Indholdet, at de ret chokerende Beretninger næs

ten alle bygger paa andre Menneskers Udsagn, maa man undre 

sig over, at en Mand i Bildsøes Stilling vilde være med til at videre

bringe saadan løs Snak. De ondskabsfulde Historier er indfældede i 

en Ramme af gudelige Refleksioner og giver et saa levende Billede 

af Brevskriveren selv, af Smaastaden Svendborg og af den lidt for 

levelystne unge Præst, at Brevet i det væsentlige bør tale med sine 

egne Ord. 

14. August 1736. 

Da det haver behaget Deres Høyærværdighed i anledning af det 

onde og forargerlige rygte, som Dem skal være kommen for ørne 

om Sogne-Præstens til St. Nicolaj-Kirke her i byen Hr. Christian 

Friderich Wardes opførsel udi Embede og Levnet, at befale og 
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Poul Matthias Bildsøe, Biskop over Aarhus Stift (Aarhus Domkirke). 

paalægge mig, ved een indløbende udførlig og sandfærdig relation at 

underrætte Dem om, hvad mig, ovenanførte materie betreffende, 

kunde være bleven vitterligt enten af andres siigelse eller egen er

farenhed, da, saa gierne og hiertelig som jeg ønskede at kunde til 

Deres og andres glæde berætte om bemældte Warde, at hand for sin 

Meenighed var bleven legitimeret som een af Gud sendt og for Gud 

ræt-skikket Lærere, saa ugierne maa jeg nu tvært imod fremkomme 
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med de tiidender i denne sag, som jeg veed at være Dem og alle Gud

elskende siæle ubehagelige og som jeg ikke uden største hiertens 

medynk og bedrøvelse kand referere, efftersom min samvittighed 

paa dend eene siide tvinger mig til reent ud at bekiende sandheden 

effter det, som mig herudi er bleven bekiendtgiordt, og det udspredte 

onde rygte paa dend anden siide tillader mig ikke i denne fald at 

mælde noget behageligere. For da saa villig som skyldig at effter

leeve Deres Befalning, vil jeg omstændelig referere effterfølgende 

fornemmeste og meest-aabenbare facta, som ere blevne spargerede 

og mig bekiendte om fornævnte Warde, hans hellige Embede til 

præjudicie, og formedelst hvilke jeg haver erfaret, at reedelige siæle 

baade i og uden hans Meenighed haver stødt sig paa ham, saavidt 

jeg efter det, mig er bleven refereret og giordt v1itterlig, med een 

frelst samvittighed som for dend Alviidende Guds ansigt kand vidne. 

Eengang udi næst-afviigte vinter haver Birkeskriiveren ved Tos

sings Birk (ellers boende her udi St. Nicolaj Meenighed) navnlig 

Jørgen Castrup24
) fortalt mig, at, da Bye-Fogdstienisten her udi 

byen forige aar var vacant og hand havde resolveret sig til derom 

at giøre allerunderdanigst ansøgning, Warde da, for at hielpe ham 

hertil og giøre ham derom desmeere forsikkret, baade underrættede 

ham om hvorledes hand hos visse (mig ubevidste) vedkommende i 

Kiøbenhavn skulde forstille sig i væsen, tale og gebærder, bestaaende 

derudi, at hand skulde see traurig ud af ansigt, bruuge visse gude

lige expressioner og derunder iblant drage et og andet dybt suk, 

med viidere, derhos og recommenderede selv hans suppliqve til Hans 

Majestæt med dend motive, at hand var dend første siæl i Meenig

heden, som ved hans prædiken var bleven opvakt, hvilket skiønt 

bemældte Castrup selv ansaae og beloe som absurd, narrisk og sig 

til beskiæmmelse, skal hand dog paa behørige stæder have indleve

ret sin suppliqve tillige med Wardes recommendation men dend der

hos givne instrux sagde hand at hand aldeles ikke havde betient sig 

af som een sig gandske uanstændig sag. Ungefær ved samme tiider 

skal og imellem meerbemældte Warde og een af hans tieniste-piiger 
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være passeret det, som ikke mindre haver giivet anledning til anstød 

og forargelse end dette forige: Fornævnte tienistepiige befandtes 

at lave til Barsel i hans huus, og, der nu dette anleedigede et ondt 

rygte iblant Folk, advarede jeg iblant andre ham i kierlighed om, 

at skille sig af med hende, førende ham det Apostoliske sprog til 

gemyt, at dend, som ikke veed at forestaae sit eget huus, meget 

mindre kand forestaae Guds huus, for at bringe ham til een billig 

nidkierheds udviisning i at rømme sliig farlig anstøds steen af veyen 

og præcavere alt skin af ondt, ikke desmindre beholdte hand hende 

dog i sin tieniste til desto større deraf flydende forargelse og mistan

ke, indtil hun kom i barsel-seng med tvende børn, som strax derpaa 

døde, og tog hende dereffter til sig igien (som hun og endnu er 

hos ham) med viidere, og det som endnu var værre og forargerligere, 

hand ey alleene ikke lod hende staae aabenbare skriffte i dend 

Kirke og Meenighed her i byen, som hun hørte til og som hun havde 

forarget, bragde hende tvært imod af egen myndighed over til annex

Kirken paa Thurøe, men endog, der hendes skrifftemaal nu paa 

fornævnte stæd skulde angaae, skal hand tvært imod praxin og for

ordningernes !ydelse have ladet Meenigheden ved Degnen af Kirken 

udkalde paa Kirke-Gaarden, for der at anhøre een Kongelig For

ordning, som af Degnen blev oplæst for dem, da Warde imidlertiid 

skal have skrifftet hende alleene i nærværelse af tvende skibs karle, 

som stoede uden tvivl paa pulpituret, og tvende gamle Koner, hvilke 

slutteligt af nysgierighed forbleeve i Kirken og ikke effter advarsel 

vilde udviige deraf; Dette haver foruden andre Sogne-Præsten ved 

vor Frue-Kirke her i Byen Hr. Gregers Hiort25
) fortalt mig, baade 

at være sig refereret af Frue Ide Scheel,26
) Patronesse til Thurøe 

Kirke, og i begges nærværelse at være bleven tilstaaet af Degnen selv 

til Thurøe; Fornævnte Frue Ide Scheel skal og ellers ved samme 

leylighed have fortalt Hiort, at Warde skulde have bragt fleere, end 

sin tieniste-piige, her fra byen over paa Thurøe, at udstaae der 

Kirkens disciplin, hvilket bønderne paa øen havde klaget over for 

hende som Deres Meenighed til beskiæmmelse, med begiering, at 
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entrere med dem til denne sags andrageise for Biskoppen, som hun 

dog havde søgt at forekomme ved selv at advare Warde om sliige 

uordentligheders hemmelse, men skal af ham ikkun have bekommet 

een slet og uhøvlig afviisning; Om dend tales indhold, som Warde 

holdte til sin tieniste-piige, da hand skrifftede hende, er dette rygte 

gaaet, at hand meest skal have trøstet hende og formanet, at glæde 

sig over, at Gud havde giivet hende tvende børn, og igien, at Gud 

ved døden havde bortkaldet dem, hvilket dem vel hest er vitter

ligt, som effter forhen givne underrætning vare forblevne i kirken 

og havde anhørt denne aet. 

Liigeledes i sidst-afviigte vinter skal og meer-bemældte Warde 

eengang een Søndag afften have indfundet sig i een Juule-stue eller 

saa kaldet lystig forsamling paa Tossings-Slot, som der skal være 

bleven holdet af Gaardens tieniste-folk med nogle af bønder-folkene 

paa landet, hvor hand skal, uagtet at hand med hefftigste iver til

forn havde forbudet de unge i sin Meenighed, som een afskyelig 

og u-christelig sag, at holde nogen slags Juule-stue eller lystighed, 

have spillet paa instrumenter iblant Musicanterne (som vare her 

af byen) og dantset udi heele compagniets aasyn, med meere uan

staaeligt, hvorom strax dereffter kom rygte her til byen, og anleedi

gede een stoer bespottelse og een skammelig forargelse især for 

hans Meenighed, da de unge her i byen formeente sig at have god 

føye til at holde Juule-stuer, naar Præsten selv bivaanede dem, ja 

raillerede med, at hand vilde forbyde dem det, som hand dog selv 

havde lyst til at giøre og for egen person fandt for godt; Dette ha

ver iblant andre især Organisten herudi byen Naamen Møller27
) 

som testis oculatus berættet mig, hvilken selv tilliige med Tønnes 

Forbech,28
) een Student her i byen, (som og selv dette haver til

staaet) skal have været paa fornævnte tiid og stæd, at assistere 

Musicanterne ved opvartningen med music og ved dend leylighed 

have anseet Wardes opførsel i førbemældte forsamling. 

Endnu forargeriigere og grovere ting skal være passeret med oft

bemældte Warde paa fornævnte Tossings-Slot deels ved hans druk-
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kenskab, deels ved lætsindig og lætfærdig tale samt andre begangne 

uordentligheder, til største afskye for alle nærværende honette folk, 

thi af før-omrørte Jørgen eastrup er det bleven mig eengang i vinter 

fortalt, at Warde skulde allerreede da ikke een men nogle gange 

der have prostitueret sig ved drukkenskab; Sogne-Præsten til St. 

Jørgens-Gaard her ved Byen Hr. Peder Duus29
) haver for nyelig 

effter relation af Leen30
) paa Hviid-kilde, Patronen til hans Kir

ker berættet mig, hvorledes Warde for kort tiid siiden, effterat hand 

havde prædiket i fornævnte Tossings Slots Kirke og udi sin prædi

ken paa det hefftigste lastet og damneret drukkenskab, skal dereff

ter over borde i nærværelse af Obrist Leutenant Holst,31
) von 

der Maas32
) fra Raskenberg og Leen selv, hvilke Obrist Leutenant 

JuuP3
) tilliige med Warde havde beedet til Bords hos sig, tvært 

imod sin egen prædiken og lærdom saaledes ha ve overvældet sig 

med drik, at hand tilsidst maatte staae op fra bordet og søge at 

komme ud af stuen, men skal, inden hand kom ud af stuen, være 

bleeven saa haardt af viinen angreeben, at hand maatte (reverenter 

at mælde) brække sig i stuen for alle nærværendes øyne, og, effter 

at hand saaledes var bleven beskænket, skal hand have siunget for 

compagniet een liiderlig, u-christelig og høyst-forargelig drikke-viise, 

hvori Bacchi navn blev nævnet og som paa godt hedningsk var 

stiilet baccho til ære; Dette skal bemældte Leen have fortalt Præsten 

Duus med største afskye over sliigt liiderligt væsen og tilliige hierte

lig beklaget dend Meenighed her i byen, der med saadan een Præst 

var bleven bebyrdet og straffet; Tolderen Streiche!34') her i byen 

(som mueligt et og andet meere i sliig materie kand være bevidst) 

har sagt mig, at, da hand eengang var i forsamling med Warde og 

andre paa meer-bemældte Tossings Slot, og imidlertiid maatte gaae 

ud af stuen i gaarden, skal fornævnte Warde, effterat een af de 

nærværende havde spurdt, hvor Tolderen blev af, beskreeven (som 

igien blev Streichel fortalt ved hans tilbagekomst) hans bortgang 

med saadan een grov og lætfærdig talemaade, som mand ikke een

gang skulde ventet at høre af et for verden ærbart Menniske, meget 

Fynske Årbøger 1965



Else Kornerup: En tragisk livsskæbne fra pietismens tid 13 

mindre af een Præst, og som Blyefærdighed og Kydskhed billig for 

byder mig at nævne. 

Hvad Wardes prædike-tierriste angaaer, hvorom jeg og maa mælde 

noget effter Deres Høyærværdigheds befalning, da kand jeg ikke 

nægte, naar jeg skal vidne det, jeg derom for Guds ansigt meener og 

haver erfaret, at jeg jo haver fundet hans prædikener saa blotte for 

een ræt opbyggelig methode og materie, at jeg dem med største be

drøvelse offte har maattet anhøre, da mig derudi er forekommen 

mængde af concepter og opskruede indfald, der haver været frem

mede fra dend eenfoldighed i Christo, og som meere kunde klingre 

i nysgierige ørne end trænge ind paa hierterne, mangel paa aands og 

krafftes klare beviisninger, skiælden og declamation over eendeel 

udvortes grove laster, som meere haver tient til at irritere end over

beviise tilhørerne, uden at viise tilliige nøyagtig dend fordærvede 

grund, hvoraf sliige laster kommer og ræt at forestille og indtrykke 

de i Guds ord foreskrevne remedia derimod, tørre Philosophiske 

moralia eller een legal handling om nogle udvortes pligter, uden 

at viise forskiæl imellem natuurens og naadens virkninger, uden 

nøye at lægge dend sande hierternes forandring til grundvold, uden 

ræt i kraft at fremstille dend Herre Jesum, som dend, i hvilken vi 

alleene kand behages Gud, og at bruuge de sande Evangeliske mo

tiver, foruden at jeg og haver savnet i hans prædikener een skrift

ruessig application paa Tilhørerne, eller dend forskiæls iagttagelse, 

som er imellem tilhørernes diverse siæle-tilstand; Dets aarsag haver 

jeg desværre! offte hørt, at gudfrygtige siæle her i byen, som haver 

havt hunger effter dend sande og sunde føde af ordet, og tilliige 

nogen aandelig forstand til at dømme med, saavelsom andre at be

klage sig over, at de ikke kunde finde nogen opbyggelse af hans præ

dikener. Jeg vil forestille Deres Høyærværdigheds skiønsomhed dette 

med et exempel, tagen af een tale, som hand for nylig holdte ved 

een skriiver-karls copulation til et Fruentimmer her i byen, da hans 

thema var, at viise, hvilken ære skrifften lægger paa skriiver-Em

bede og profession, som hand bev.iiste og udførte ved omstændelig 
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og med mange klygtigheder at allegere de stæder i Guds ord, som 

mælder enten om nogen slags skrivning i sig selv eller om skriivere 

og sliige Embeds Mænd, eller og om skriiver-redskabe, saasom pen, 

blæk, penne-kniv, papiir, pergarnente etc. ved at anføre Gud, der 

havde skreeven loven paa Sinai bierg, og nogle Potentater, hvis 

enten Fædre havde været skriivere, eller som selv i deres armod 

havde ernæret sig med at skriive med andet meere; Iblant gav hand 

brudgommen een og anden indtryk af dend ære, som skrifften paa 

saa maade og aflagde hans embede med; Af saadant bestod hans 

tale, og blev saa aldeles forbigaaet det, som saadan forrætnings art 

udfordrede at tale om, enten hvorledes egteskab skal begyndes og 

fremdrages i Gud, eller hvori Egtefællers pligter bestaaer etc. Hvad 

virkning nu sliige concepter kand giøre i Tilhørernes hierter, overla

der jeg til Deres Høyærværdigheds egen skiønsomhed at dømme om; 

Jeg haver af dette og meget andet erfaret, at dend arme Mand endnu 

mangler lys, erfarenhed og indsigt udi Guds veye, som Gud dog vis

selig effterhaand giiver alle dem, som alvorlig frygter ham, til hvil

ken ende jeg alt for længst i Roelighed haver raadt ham, at cassere 

sine forige prædike-concepter og methode, og saalænge følge Spe

ners35) og Frankes36) prædikener, indtil hand ved Guds ords og 

gudelige skriffters nøyere randsageise selv bekom tilstrækkeligt lys 

at gaae frem effter og saaledes under bøn og Guds paakaldelse samt 

een sand Christendoms fyrigere øvelse begynde paa nye at arbeyde . 

. . . Imidlertiid kand jeg ikke beskriive Deres Høyærværdighed, hvor 

mange skadelige og høyst-beklagelige sviter jeg haver erfaret at 

rygtet om Wardes saadan ovenmældte opførsel i og uden embede 

haver ført med sig, da jeg med bedrøvelse offte har maattet anhøre 

Guds allerhelligste navn derover skammeligen bespottet iblant hed

ningske Christne, dend sande Gudsfrygt udraabt for skinhellighed, 

og reedelige siæle beskiæmmet som hyklere og bedragere, til Diævelens 

og hans lemmers triumph over sandheden, Jesu æres forkleinelse og 

de skrøbeliges anstød. Dend gode Gud giive det arme Menniske, 

som til sliige onde følger haver giivet anledning, naade og opladte 
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øyne til at kiende, hvor farligt det er, at forarge een af de mindste, 

og føre ham til sandhedens erkiendelse, paa det at hand kunde 

redde baade sig selv og sine tilhørere." 

Den anden mere kortfattede Skrivelse37) blev indsendt fra en 

Købmand Hans Jørgen Klingenberg,38) der hørte til Wardes Me

nighed og som ogsaa var blevet opfordret af Bluhme til at udtale sig. 

Hans Anklagepunkter var i det væsentlige de samme som Bildsøes, 

dog med enkelte supplerende Oplysninger. Saaledes anfører han, at 

da Præsten skulde skrifte den ugifte Barnemoder i Turø Kirke, havde 

han trøstet hende for Tabet af hendes Børn med Jobs Ord: Herren 

gav, Herren tog, Herrens Navn være lovet. Ogsaa Klingenberg 

hævdede, at Menigheden var blevet tvunget ud af Kirken under 

Skriftemaalet for at høre Degnen læse en kgl. Forordning op, saa 

at kun nogle faa havde overværet Præstens Tale. Wardes gode Raad 

til Birkeskriveren Jørgen Kastrup om dennes Optræden som Suppli

kant i København refereres hos Klingenberg saaledes: "I skal helde 

Med hovedet, Suche offte Imedens de tale med Eder, icke Puddre 

Eders Paruque," en sikkert troværdig Gengivelse af den ydre Appa

rition, som Tidens Moderetning krævede. - Samme Kastrup havde 

ogsaa fortalt Klingenberg om Julestuen og Drikkevisen til Bacchi 

Ære, - en Vise, som Warde havde sunget saa ofte paa Taasinge 

Slot, at de nu alle havde lært den og kunde synge med. 

Medens det ovenfor omtalte altsammen byggede paa andres Re

ferat, kunde Klingenberg endelig fortælle, at han selv havde set 

Warde ride forbi sine Vinduer sammen med Oberstløjtnant Wal

chendorf,39) efterfulgt af et Kobbel Jagthunde, og med Hensyn til 

Præstens Prædikener maatte han tilstaae, at han "effter det lille lys 

Gud har forundt Mig" ikke havde fundet Opbyggelse hos ham. 

Trods sit "lille Lys" kunde den gode Borger afslutte sit Brev i ægte 

pietistisk Aand med en Række Betragtninger, der endte med det 

Haab, "at Diævelens Riige skulde blive Needtrygt, og Jesu liden 

hiord kunde i frugtbarhed og Velsignelse tiltage." 

Selv i vor mere liberale Tidsalder vilde to saadanne Indberetnin-
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ger kræve en nøjere Undersøgelse, og da Hofpræst Bluhme havde 

forelagt dem for Christian VI, skrev denne til Oversekretær, Grev 

J. L. Holstein,40) at hvis de anførte Klager var sandfærdige, kunde 

Warde umuligt blive i sit Embede, - "Wir haben den Mann selber 

dahin gesetzt; taugt er aber nicht, so wollen wir der erste sein, der 

ihm straffet. "41
) - Biskop Rarnus fik derefter fra Halstein Befaling 

til at undersøge Sagen og eventuelt tiltale Warde for en Provste

ret,42) og den følgende Søndag visiterede han i St. Nikolaj Kirke 

i Svendborg. Efter Gudstjenesten spurgte han Menigheden, om den 

havde noget Klagemaal over sin Præst "enten i Lærdom eller Lev

net", men alle havde svaret benægtende. Rarnus forstod dog selv, 

at dette ikke var noget Bevis, da Mennesker er ligesaa bange for 

"publice at bekiende Sandhed af Frykt for at beviise deres udsi

gende", som de er rede til "privatim at tale endog usandfærdighed 

om deres næste, i haab at deres Ord ikke skal komme til tinge." 

-Biskoppen havde derpaa talt alene med Warde om de onde Rygter, 

der gik om ham, men Præsten havde naturligvis bedyret sin Uskyl

dighed. Han havde dog indrømmet, at han havde skriftet den be

svangrede K vinde i Annekskirken, og at han havde ladet Degnen 

oplæse nogle kgl. Forordninger, men han havde ikke udvist Menig

heden af Kirken under Skriftemaalet.43) 

Da Warde nu var blevet bekendt med de forskellige Angreb, der 

rettedes imod ham, gik han straks i Gang med at rense sig, og det 

maa siges, at det lykkedes ham i en forbavsende Grad. Baade Bild

søe og Klingenberg havde henvist til Degnen og Menigheden paa 

Turø som deres Kilde til Beretningen om det ureglementerede Skrifte, 

men da Warde rettede en Række Spørgsmaal til saavel Degn som 

Menighed, frikendte de ham paa ethvert af de anførte Punkter. 

Pigen Birte Reinholtsdatter var ikke ført direkte fra Svendborg til 

Turø, men havde opholdt sig paa Øen nogen Tid, før hun stod 

aabenbare Skrifte, og Tillysning derom var blevet foretaget fra 

Prædikestolen. Warde havde ikke behandlet hende anderledes end 

andre, havde formanet hende strengt, da han "altid Mere straf-
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fuer end hand trøster", og ingen havde hørt ham bruge Jobs Ord. 

Heller ikke havde han befalet Degnen og Menigheden at gaa ud af 

Kirken under Skriftemaalet, men det var sandt, at Degnen en Søn

dag havde oplæst nogle kgl. Forordninger, fordi Warde havde haft 

en stor Altergang og var svag, "som hand de fleste gange har værret, 

naar hand haver forrettet Tierresten hos oss, og kom wj og samme 

Søndag silde af Kierken." - Om denne Oplæsning af Forordningerne 

havde fundet Sted den Dag, Birte Reinholtsdatter stod Skrifte, 

kunde hverken Degn eller Menighed huske, og begge Parter, som 

var villige til at bekræfte deres Udsagn med Ed, havde iøvrigt intet 

at beklage sig over hos deres Præst, men ønskede, at han maatte 

"lenge leve og lide vel." Menighedens Erklæring var underskrevet 

af 22 Mænd med 2 Borgere fra Svendborg som Vitterlighedsvidner, 

og disse bevidnede ogsaa, at Degnens Svar var skrevet og under

skrevet af ham selv.44) 

I det væsentlige kunde Warde saaledes fralægge sig den ret alvor

lige Anklage, at han skulde have handlet imod sine Pligter som 

Embedsmand og den endnu alvorligere, som ikke· blev direkte ud

talt, men som var at læse mellem Linjerne, at han havde haft sine 

private Grunde til at behandle Birte Reinholtsdatter med særlig 

Mildhed. Han havde begaaet en formel Fejl ved at lade hende 

staa Skrifte i en anden Kirke end den, hun hørte til, men alt var 

ellers foregaaet efter Reglerne, og da han jo iøvrigt ifølge Bildsøes 

Indberetning havde tilladt endnu et Par Synderinder at gøre Bod i 

den lille Landsbykirke, hvor ingen kendte dem, er den nærmeste 

Forklaring vel den, at han havde en vis menneskelig Sympati for de 

paagældende. 

Tilbage stod nu Anklagerne for Drukkenskab og anden: forarge

lig Opførsel, men de fornemme Herrer, i hvis Selskab han havde 

moret sig saa godt, lod ikke deres Gildesbroder i Stikken. Herre

mændene Johan Lehn til Hvidkilde, Jørgen Walkendorf til Kling

strop og Niels Juel til Taasinge Slot bevidnede alle, at de aldrig 

havde set ham begaa noget usømmeligt eller fundet ham tilbøjelig 
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til Drik, og Walkendorf forklarede sin Jagtudflugt i Wardes Sel

skab som et tilfældigt Møde, hvor de var fulgtes ad fra Taasinge 

og havde taget Afsked paa Gaden i Svendborg.45
) Ogsaa Wardes 

Embedsbroder, Præsten Gregers Hiort ved vor Frue Kirke i Svend

borg, eet af de mange Vidner, Bildsøe havde paaberaabt sig, af

gav den Erklæring, at han intet havde set eller hørt om ham, som 

kunde være uanstændigt enten i hans Embede eller Liv.46
) 

En af de mest frastødende blandt Bagvaskerne var Birkeskriveren 

Jørgen Kastrup, der i sin Tid, da han vilde søge et bedre Embede, 

havde faaet Hjælp og Anbefaling hos Warde, og som derefter dels 

havde udbredt Rygter om hans Drukkenskab, dels skildret ham som 

en beregnende Hykler, der vidste, hvordan man skulde anstille sig 

for at opnaa de mægtiges Bevaagenhed. Da Kastrup nu mærkede, at 

Warde fandt Støtte hos baade høje og lave, ændrede han skyndsomst 

sine Udtalelser og bevidnede i et Brev til Warde, at denne i sin 

Tid havde givet ham gode Raad om, hvorledes han "skulde vandre 

forsigtig og viise (sig) ærbødig" paa de høje Steder, men uden at 

vise "nogen anden Vej ... end dend som Enhver er anstendig og 

tilladelig" løvrigt var Kastrup villig til at aflægge Ed paa, at han 

ikke havde hørt noget anstødeligt om Præstens Opførsel, hverken 

paa Taasinge, i Svendborg eller andetstedsY) 

Da Warde havde faaet samlet de forskellige Tillidsattester, sendte 

han dem til Biskop Ramus, som lod dem gaa videre til Christian 

VI med en ledsagende Skrivelse om, hvad han havde foretaget i Sa

gen. Han havde talt med Bildsøe, der havde erklæret, at han ikke 

kunde indestaa for de Rygter, han havde refereret, da de var skre

vet, "effter andres relationer, og ikke af egen erfarendhed". Nogle 

af de anførte Vidner havde desuden sagt til Ramus, at de ikke havde 

set eller hørt, at Warde "enten ved drukkenskab eller andre excesser 

(havde) begaaet noget, som kunde være en Præste Mand uanstæn

digt." Biskoppen mente derfor ikke, at man privat kunde skaffe 

noget sikkert Bevisgrundlag mod Warde, men hvis Kongen vilde 

det, kunde der rejses en lovformelig Proces imod ham og beskik-
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kes en Aktor. I saa Fald skulde Anklagerne bevise deres Beskyld

ninger. Vilde Kongen derimod tilgive Præsten, skulde denne i hvert 

Fald have en Reprimande, fordi han havde forset sig mod Loven 

ved at skrifte Kvinden for en anden Menighed end den, hvor For

argelsen var begaaet, og fordi han havde ladet Degnen oplæse de 

kgl. Forordninger i Stedet for selv at publicere dem fra Prædike

stolen. Rarnus sluttede med det Haab, at Warde kunde lære "at 

vandre meere varlig og forsiktig, og at vakte sig ey alleene for al 

ond gierning, men end og for al ondskabs skin. "48
) 

Kongen var ikke helt tilfreds med Ramus' Fremgangsmaade i Sa

gen og syntes - ikke med Urette - at han burde være begyndt med 

uden Wardes Vidende underhaanden at tale med enkelte af Menig

heden om Præstens Forhold for derved lettere at faa Sandheden 

frem, end det kunde ske ved en offentlig Visitats. Christian VI har 

vistnok haft en Følelse af, at Rarnus søgte at beskytte Warde, for 

han siger rent ud til J. L. Holstein: "Bischoff Rami ErkLihrung 

wegen des Priester Warde habe gelesen; es scheinet, er will den 

Wolf nicht beissen." 49
) Selv var Kongen dog heller ikke blodtørstig 

og vilde ikke anstille en ligefrem Inkvisitionsproces mod Warde. I 

et Brev til Rarnus gav han Ordre til, at Præsten skulde møde hos 

Biskoppen og konfronteres med sine Anklagere Bildsøe og Klingen

berg, og naar enhver havde fremført sin Mening, skulde Rarnus 

"efter Din Theologiske Erfarenhed" afgøre, om Præsten var skyldig 

eller uskyldig. Selv om han blev fundet skyldig, skulde Biskoppen 

kun tildele ham en skarp Formaning og samtidig meddele ham, at 

Kongen denne Gang allernaadigst havde tilgivet ham, men at "saa

fremt Hand ikke retskaffen bedrer sig ... Hand da i fremtiden 

des s:ørre Straf kand have at forvente. "50
) 

Det har næppe været behageligt for de tre Mænd at blive stævnet 

sammen, - Warde stod her overfor sine "hemmelige Haderes saa 

u-undseelige som meget urigtige og skammelige tilleggelser",S1
) og 

hans to Modstandere maatte fragaa deres Anklager, fordi de ikke 

havde faaet Støtte hos de Rygtesmede, de havde bygget paa. Om 

2. 
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Sagen i sin Helhed kan man dog nok anvende det gamle Ordsprog, 

at der ikke gaar Røg af en Brand, uden at der er Ild i den. Som 

Flertallet af sin Samtids Mænd har Warde sikkert drukket tæt og 

ført drøj Tale, naar han ikke netop skulde optræde i Embeds Med

før, og hans Opførsel kunde derfor ikke dømmes saa haardt, uden 

for saa vidt som den var mindre klædelig for en Mand i gejstlig 

Dragt. Det havde dog været klogt, om han havde taget sig Kongens 

Formaning ad notam og vogtet sig for at give sig nye Blottelser, 

men da hans Fjender knap to Aar efter paany gik til Angreb, 

havde de faaet sikrere og farligere Vaaben i Hænde. 

Selv om Warde havde reddet sig uskadt ud af den første Storm, 

var den ikke glemt i hans Menighed, og en lille Affære fra Efter

aaret 1737 viser, hvordan man kunde tillade sig at omtale sin Præst. 

I et Værtshus, der laa ganske nær ved Wardes Bolig, havde der 

flere Gange været Musik og Drikkeri til langt ud paa Natten, og 

Vægteren og Warde indgav derfor Politianmeldelse imod Indehave

ren, Christian Trochman51a) for Overtrædelse af de kgl. Forord

ninger. Trochman søgte i en Skrivelse til Stiftamtmand Sehested52) 

i Odense at undskylde sig med, at "Politie forordningen hos os har 

ganske liget udj Dvale Indtil ieg var kommet udj nogen misforstaa

else med Vorris Sogne Præst Hr. W arde, hvis fornemeste Dyder 

muelig Deris Excelentze vel effter spargemang kand være bevist." 

Nu havde Præsten og Vægteren faaet Forordningen fremdraget for 

at anklage Værtshusholderen "I hvor vel Hr. Varde saalenge voris 

venskab continuerede kom tidt ind til mig, uden for hans Embedis 

forretning, og kunde med billighed self effter samme Politieforord

ning blifve straf fældig. "53
) Hentydningerne til Wardes daarlige 

Rygte og tidligere hyppige Nattesæde i Værtshuset er tydelige nok, 

og da Politimester Borring54) havde holdt Forhør over de i Sagen 

implicerede Personer, skrev han til Sehested, at en Del var blevet 

klarlagt ved Organistens og Vægterens Vidnesbyrd, men "hafde Hr. 

Varde villet gifve dend opliusning hand vidste, troer jeg noch hand 

kunde hafve opliust tingen fuldkommen. "55) Aabenbart var ogsaa 
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Borring vidende om Præstens Forbindelse med Trochman, og det 

synes, som om Warde ikke havde vovet at sige for meget i Forhøret 

for ikke at risikere ubehagelige Gensvar fra Værtshusholderen. Et 

saadant Forhold mellem Præst og Sognebørn og tilmed i en lille 

By som Svendborg maatte i Længden være uholdbart, og kun et Aar 

senere fik den latente Spænding Udløsning. 

Der var denne Gang ikke Tale om Drik og Svir, men om det 

langt alvorligere, at Præsten skulde have forsyndet sig mod det 6. 

Bud og besvangret sin Tjenestepige. Den 28. August 1737 forlod 

Pigen Anna Margrete Hansdatter sin Tjeneste hos Warde,56) og 

den 10. Oktober samme Aar blev hendes uægte Barn døbt i Vording

borg, hvor hun som Fader angav en Skibskarl Christen Andersen.57
) 

Det var tredje Gang, hun var kommet i Barselseng uden at være 

gift, og man skulde mene, at en saa letfærdig Kvinde ikke kunde 

vække videre Interesse, men i Svendborg havde Sladderen travlt med 

Præsten og Pigen, om hvem man kun vidste, at hun var frugtsom

melig og var rejst bort til ukendt Sted. Wardes nærmeste Foresatte, 

Provst Vitus Jensen Bering58
) sendte ham derfor den 13. Oktober 

en Skrivelse med tre Spørgsmaal vedrørende Sagen, og hans Svar 

blev af Provsten den 17. Oktober videresendt til Biskop Ramus.59
) 

Biskoppen var imidlertid ikke tilfreds med dem. Det forekom ham, 

at Warde i det første Spørgsmaal om Kvindens Svangerskab udtalte 

sig uklart og kun tilstod, at han havde hørt et Rygte derom, medens 

hun tjente hos ham. Paa det andet Spørgsmaal om hendes Bort

førelse havde han givet "en vitløfftig, dog derhos meget selvsam 

og mistænkelig Relation", og til det tredie Spørgsmaal om, hvor hun 

opholdt sig, sagde han, at det bekymrede han sig ikke om, da hun 

var blevet afskediget af hans Tjeneste. 

Biskoppen vilde have Sagen nærmere undersøgt for at befri War

de, "selv om hand er uskyldig, som Jeg vil formode, for det onde 

og skammelige Rygte som ey alleene over dette heele land, mens 

endog andre stæder er udspredt om ham." Han indrømmede, at det 

kunde ske for enhver ærlig og uskyldig Mand, at en K vinde blev 
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besvangret i hans Hus, men Warde maatte give Oplysning om hen

des Bortførelse og Forsvinden. Rarnus bad derfor Provst Bering om 

sammen med to Herredspræster som Assessorer at indkalde Præsten 

og forlange en sandfærdig Beretning. 60
) 

Provsten sendte nu den 4. November en Kopi af Biskoppens 

Skrivelse til Warde samt en Anmodning om "godvillig" at indfinde 

sig i St. Jørgens Kapel den 6. November Kl. 9 for at aflægge nøjere 

Forklaring. \''!arde lovede saa vidt muligt at efterkomme Opfordrin

gen, men han mødte ikke og sendte i Stedet en Redegørelse,61
) der 

viste, at Sagen havde udviklet sig langt alvorligere, end baade Biskop 

og Provst anede. Wardes Fjender havde taget Sagen i deres egen 

Haand, havde fundet Pigen og holdt et regulært Politiforhør over 

hende i Ærøskøbing, hvor hun i Modstrid med sin tidligere Erklæ

ring havde udlagt Præsten som sit Barns Fader. 

Det var ikke Klingenberg og Bildsøe, der denne Gang anklagede 

Warde, selv om Bildsøe, der nu sad som Præst i Torkildstrup paa 

Falster, utvivlsomt stod bagved. Han var i hvert Fald paa forskel

lig Maade i nær Kontakt med Sagens Hovedpersoner, af hvilke først 

og fremmest maa nævnes Købmanden Jens Færgemand62
) og hans 

Søn stud. theol. Jørgen Gad.63
) Uden disse Mænds energiske Ind

griben vilde den hele Affære muligvis være gaaet i Staa af Mangel 

paa Bevis, da det synes, som om Kvinden enten efter Wardes Til

skyndelse eller eget Ønske havde Planer om hurtigst muligt at rejse 

fra Ærø til Kiel for at søge Tjeneste der og undgaa den Straf, 

hendes tredje Lejermaal kunde medføre. Men efter det Forhør, der 

Mandag den 27. Oktober blev afholdt for Politiretten i Ærøskø

bing, gik Jørgen Gad i Kaution for hendes Person, saa at hun nu 

var under en lemfældig Arrest og ikke kunde flygte. Dermed be

gyndte da en Retssag, der var saa rig paa selvmodsigende Vidnes

byrd og spidsfindige Fortolkninger, at det næsten var umuligt at 

faa Sz.ndheden frem. Uhyggeligt er det Had, den naadeløse For

følgelse, der laa bag det hele, og som sikkert ikke alene var dikteret 

af r.:oralsk Forargelse, men havde sine personlige Motiver. At der 
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desuden var en skjult Tragedie, hvis dybeste Aarsag maatte forties, 

kom endnu ikke frem. 64) 

Anna Margrete Hansdatters Svar paa de Spørgsmaal, der blev 

hende stillet i Forhøret, giver et Overblik over Sagens Hovedpunk

ter.65) Da hun forlod sin Tjeneste i Wardes Hus, havde han med

givet hende et Pas, som hun fremlagde i Retten, og som lød saale

des: "Anna Margreta Hans Daatter er forsynd imod det 6te bud 

publice absolveret, og ellers for dend tiid, hun har været i mit brød 

har forhalt sig troe og upaaklagelig." Det var efter Præstens "Raad 

og villie", hun var taget til Troense paa Taasinge, hvor han var 

kommet i en Baad og havde bragt hende til Guldborg Færgested i 

Lolland. Derfra var hun med Vogn taget til Gaabense Færgested i 

Falster og videre til Vordingborg, hvor hun var blevet syv Uger og 

ca. den 8. Oktober havde født sit Barn, en Dreng, der var blevet 

døbt Daniel. Paa Rettens Forespørgsel om, hvem der var Barnets 

Fader, svarede hun "at Hr. Warde . .. hendis forige Hosbonde hafde 

været Barne fader." - Hun hævdede endvidere, at Warde havde 

vidst, hun var frugtsommelig ved ham, og at hun efter Barnets 

Fødsel havde faaet Besøg fra Svendborg af en Mand ved Navn 

Christen, der bragte hende 10 Rdl. uden at sige hende fra hvem. 

Pengene var blevet anvendt til at betale for Barnets Ophold i de 

to Maaneder, det var sat i Pleje i Vordingborg. Christen vilde have 

haft hende med sig til Svendborg, men hun var paa det Tidspunkt 

endnu for svag til at foretage Rejsen. Han kom da kort efter tilbage 

igen, og de fulgtes nu ad over Korsør-Nyborg til Svendborg, hvor 

han førte hende gennem Byen Kl. 2 om Natten til Troense. Der 

blev hun den følgende Dag til henimod Aften, da Warde kom riden

de for at tale med hende. Han sagde, hun skulde fortsætte til Ærø 

for at faa Skibslejlighed til Kiel, og naar hun havde været der 1/2 

Aar, kunde hun komme tilbage til ham. Torsdag Aften den 23. Ok

tober var hun saa kommet til Ærøskøbing. 

Hele denne Fremstilling lød jo troværdig nok bortset fra, at hun 

ved Daaben i Vordingborg havde angivet en anden som Barnefa-
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der. Naar Borgmester Melchior Broelund66) efter Forhøret forlangte, 

at der skulde stilles Sikkerhed for hendes Person og fik Jørgen Gad 

udnævnt til Kurator, var det, fordi man vilde undersøge, om det 

var sandt, at Barnet levede, eller om det muligvis var ombragt. Hun 

blev derfor foreløbig boende i Ærøskøbing, men hendes Opholdssted 

blev holdt hemmeligt. Jørgen Gad rejste direkte til København med 

en Afskrift af Politiforhøret og overgav den til Generalkirkein

spektionskollegiet, som omgaaende sendte den videre til Biskop Ra

mus. Den Skrivelse, der medfulgte, viser Kollegiets værdige, forsig

tige Holdning overfor Anklagen. Det hedder her, at Forhøret var 

indleveret af stud. theol. Jørgen Gad "efter foregivende, efter sin 

Samvittigheds drift, og for at opdage Sogne Præstens i Svendborg 

ugudelige og hoyst forargelige forhold i Embede og Lefnet", men 

man understregede samtidig, at Beskyldningen grundede sig paa et 

letfærdigt Kvindfolks Udsagn. Præstens tidligere "scandaleuse Op

førsel" blev dog bragt i Erindring.67) 

Warde maa øjeblikkelig være blevet underrettet om det Forhør, 

der havde fundet Sted, for Dagen efter, den 28. Oktober, sendte 

han Prokurator Iver Hunsholt68
) sammen med to Vidner til Ærøs

købing med en meget omstændelig skriftlig Protest og Anmodning 

om at faa en Udskrift af Forhørsprotokollen. Borgmester Broelund 

henviste til Byskriver Kehlet,69
) der lovede at levere en saadan 

straks, hvis en Del af Honoraret blev betalt forud. Men den Udgift 

havde Warde ikke Raad til, og Hunsbolt søgte da at faa at vide, 

hvor K vinden opholdt sig, saa han kunde føre hende med til Svend

borg Arrest. Heller ikke her havde han Held med sig, da Borg

mesteren simpelthen svarede, at han ikke vidste, hvor hun var og 

derfor ikke kunde udlevere hende - en Usandhed, der tydeligt viser, 

at han var paa Jørgen Gads Parti imod Warde.70
) 

Efter at Hunsbolt var kommet tilbage med uforrettet Sag, sendte 

Warde den 31. Oktober en Ansøgning til Kongen, den første i den 

lange Række, der skulde følge efter. Han beklagede sig over, at han 

ikke trods tilbudt Kaution havde kunnet faa Kvinden udleveret til 
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Svendborg og bad om, at Jørgen Gad maatte faa Befaling til at 

oplyse, hvor hun var ført hen. Desuden ønskede han at rette Tiltale 

mod hende og "andre Vedkommende", saaledes J. Gad.- Men Rets

maskineriet var nu allerede i Gang, og baade Kancellikollegiet og 

Conseillet noterede lakonisk paa Ansøgningen: Forbliver ved lands 

lov og ret. 71 ) 

Da Rarnus fra Generalkirkeinspektionskollegiet havde modtaget 

Politiforhøret fra Ærø, skrev han tilbage, hvad der hidtil var fore

taget, og at han efter de indhentede Oplysninger syntes, der var 

Grund til at rejse Sag mod Warde. Han foreslog at konstituere 

en Aktor og anbefalede dertil Raadmand og Byfoged Jørgen Bor

ring i Svendborg, der tidligere havde været Prokurator og derfor 

forstod sig paa "formalia Juris". Sagen skulde saa føres paa lovlig 

Maade for Provsteretten og siden for Landemodet.72) Kollegiet be

dømte dog Forholdende lidt anderledes og sendte en Skrivelse til 

Kongen med et kort Resume af det passerede. Man mente, at det 

v·ilde være mindre praktisk at følge Biskoppens Forslag, fordi det 

vilde kræve en speciel kgl. Befaling at stævne Vidner for Provste

retten, "naar det ey er deres Værneting". Sandsynligvis vilde der 

ogsaa blive andre end gejstlige implicerede i Sagen, og man foreslog 

derfor Kongen at give en Kommisorialbefaling til Kommerceraad 

L. Baggesen paa Hesselagergaard73
) samt til Provsten over Svend

borg Vitus Jensen Bering. Befalingen gik ud paa, at de skulde un

dersøge og dømme i denne Sag og derfor have Bemyndigelse til at 

afhøre Vidner, som skulde være pligtige til, efter lovlig Stævning, 

at møde og aflægge Vidnesbyrd. Raadmand Jørgen Borring skulde 

beskikkes som Aktor.74
) 

Kongen sluttede sig til Kollegiets Indstilling, og den 12. Decem

ber blev Baggesen og Bering udnævnt til Kommissarier i Sagen mod 

Warde, medens Byfoged i Faaborg Christian Mølmark og Prokura

tor Jens Espe75
) efter Wardes egen Begæring76

) beskikkedes til 

Kommissarier for ham. Under samme Dato blev Jørgen Borring 

udnævnt til Sagens Aktor.77) 

Fynske Årbøger 1965



26 Else Kornerup: En tragisk livsskæbne fra pietismens tid 

Medens alle disse forberedende Formaliteter blev overvejede og 

bragt i Orden, havde Warde været virksom paa anden Maade og 

gennemført en Aktion, der var et vigtigt Modspil mod J ør gen Gad 

og Jens Færgemand. Det var lykkedes ham at opdage, at Anna 

Margrete opholdt sig i Byskriver Kehlets Hus i Ærøskøbing, og 

den 19. November indfandt han sig med fire Mænd, Skrædder 

Alexander Ernst fra Svendborg og tre Husmænd fra Taasinge78
) 

for at afholde et nyt Forhør, der dog var af ganske privat, ikke -

juridisk Karakter. Han rettede nu igen en Række Spørgsmaal til 

Kvinden med Formaning til at sige den rene Sandhed, og de fire 

Mænd skulde modtage "hendes frivillige unødt og utvungen svar". 

Da hun blev spurgt om, hvem der havde faaet hende til at fremsætte 

en saa usandfærdig Beskyldning mod Warde, svarede hun, at det var 

en Student, der havde truet hende med Arrest, men lovet at holde 

hende fri for Ansvar og Straf og at sørge for hendes Barns Op

fostring, hvis hun vilde angive Warde som Barnets Fader. Disse 

Løfter havde Studenten givet hende i Tobaksspinder Peter Rabes 

Hus i Ærøskøbing, men da der ingen Vidner havde været til Stede, 

saa hun intet kunde bevise, turde hun ikke angive hans Navn. 

Hun oplyste derefter, at det var Christen Ibsen79
) i Svendborg, 

der efter hendes egen Begæring førte hende til Troense, "og (hun) 

blev der af Skipperen imod Hr. Wardes villie og videnskab indtaget 

i baaden." W arde ha v de været med om Bord, fordi han vilde besøge 

nogle Venner paa Falster, men han havde paa ingen Maade fore

siaaet hende at gøre ham Følgeskab. Dette for Wardes Forhold me

get vigtige Punkt fremstillede hun saaledes, at hun havde raabt inde 

fra Land: "Hør Skipper er I ikke fra Laaland, hvortil Hr. Warde 

svarede: Er det eder Sidsel, der til svarede Hun ja, vær saa god 

og tag mig med; thi hun ... meente under det skin at komme med, 

siden hun samme aften hafde seet een kone, som begierede at reise 

med Hr. Warde, og kaldede sig Sidsel." 

Paa Forespørgsel om hun nogensinde havde meddelt Warde, at 
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hun var frugtsommelig, svarede hun nej, og hun fragik pure sm 

skammelige Beskyldning imod ham. Han var ikke hendes Barns 

Fader, og hun bad ham tilgive, at hun var lokket til at sige det. 

Den Mand, hun havde udlagt som Barnefader ved Daaben i Vor

dingborg, hed Christen, og han havde besvangret hende, medens hun 

var i Wardes Tjeneste, men hvor han var, vidste hun ikke. 

Et af Affærens mistænkelige Momenter var det Pas, Warde havde 

medgivet hende, og hvori han havde skrevet, at hun havde staaet 

aabenbare Skrifte for sin Synd mod det sjette Bud. Hun var derved 

blevet fritaget for denne Kirkens Straf i Vordingborg, men Warde 

forklarede sin Attest paa den Maade, at det drejede sig om det 

Barn, hun tidligere havde født i Svendborg, og som han havde ab

solveret hende for. Da han paastod, at han var uvidende om hendes 

nye Svangerskab, kunde man ikke beskylde ham for at ville føre 

Præsten i Vordingborg bag Lyset. Kvinden indrømmede da ogsaa, 

at hun tidligere var blevet besvangret i Nyborg og ha v de staaet 

aabenbare Skrifte hos Warde efter Begæring af Sognepræsten i Ny

borg. 

Tilsidst erklærede hun, at hun ikke havde modtaget Penge hver

ken direkte eller indirekte fra Warde til sin Rejse og til Barnet, og 

det var Christen Ibsen, der havde raadet hende til at følge med 

ham fra Vordingborg til Taasinge. Naar hun havde fortsat Rejsen 

til Ærø, var det af egen fri Vilje, fordi hun ønskede at komme til 

Kiel, og Warde havde ikke bedt hende om at komme tilbage til 

ham. 80
) 

De afgivne Vidnesbyrd, der alle var i direkte Modstrid med hen

des tidligere Udsagn, blev attesterede af de fire Mænd med egen 

Haand, og de var villige til at aflægge Ed derpaa. Men hvis 

Warde havde haabet, at han hermed havde tilføjet sine Modstan

dere et knusende Nederlag, blev han hurtigt skuffet. Der maa have 

været en ypperlig organiseret Spiontjeneste baade paa Ærø og i 

Svendborg, for allerede Dagen efter, den 20. November blev Anna 
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Margrete afhentet af Jørgen Gad og bragt i Sikkerhed i Jens 

Færgemands Hus. Ikke uden Grund rettede Warde derfor nu sit 

Skyts mod dem. 

Den 24. November leverede to Mænd, den tidligere nævnte Alex

ander Ernst og en vis Hans Friderichsen et Brev til Jens Færgemand, 

hvori Warde anklagede Fader og Søn for "med magt og tvang" at 

have ført Kvinden til Svendborg, efter at hun havde tilbagekaldt 

sin Beskyldning mod ham. Han stillede dem derpaa følgende Spørgs

maal: om de var delagtige i hendes Sigtelse, om de havde ladet 

hende afhente for at overtale hende til at gentage sin tidligere For

klaring, om ikke Gad havde været og stadig var Kautionist for 

hende, om der var forkyndt hende Arrest, om de vilde være ansvar

lige for hendes Person, da hun var under Anklage fra Warde og 

skulde stævnes som Tingsvidne, saa at hun ikke maatte "bortkom

me". Endelig spurgte han dem truende, om de fremdeles var villige 

til at være hendes Værge og modtage "Lovmaal" paa hendes Vegne, 

for det vilde alle faa, der havde Lod og Del i "denne u-hørlige, 

mig u-skyldig og for Gud og Mennisker u-forsvarlig paahæftede 

store Spot, fortræd og skade. "81
) 

Warde havde anmodet om, at de to udsendte Mænd maatte faa 

et "categorische Svar" tilbage, og det fik de! Præsten blev henvist til 

at søge Oplysning om sine Forespørgsler i Ærøskøbing og Svend

borg og holde sig til "Rættens Middel". Og den truende Advarsel 

i hans Skrivelse fik et høfligt - underfundigt Svar: "imidlertiid ere 

og skal i tiiden, de til os i denne reqvisition giørte Spørsmaale 

forblive i frisk erindring og ihukommelse". Den knappe Sætning 

virker som et Piskesmæld. 82
) 

En ny Supplik fra Warde til Kongen afgik den 26. November, 

til Dels af samme Indhold som den forrige, men vedføjet en Gen

part af det sidst afholdte Forhør i Ærøskøbing, af Skrivelsen til 

Færgemand og Søn samt deres Svar. Han beklagede sig over, at disse 

Mænd efter K vindens Tilbagekaldelse af Beskyldningen mod ham 

havde "for at tvinge Hende til at sige om igien og forblive ved 
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Hendes første udsagn, straxens afhentet Hende som med Magt og 

tvang fra Ærøe, og ført hende hid til Svendborg hvor Hun ... nu 

er bevogtet med Mandskab ud j bemt. Jens Fergemans Huus." Paa 

en Rekvisition, som Warde havde indsendt til Bystyret desangaaen

de, og som ogsaa var vedlagt Brevet til Kongen, havde han ikke 

faaet Svar.83
) 

Det var unægtelig berettiget, at Warde følte det som en Uret

færdighed, en ligefrem Demonstration mod ham, at Anna Margrete 

Hansdatter blev sat i Arrest i hans Forfølgeres Hus, hvor hun var 

under daglig Paavirkning og Tvang. Denne Arrestation var imidler

tid en saa indviklet Affære, at der kunde skrives en hel Komedie 

paa Grundlag af de bevarede Aktstykker. Her skal dog kun omtales 

de vigtigste Momenter. Da Biskop Rarnus havde faaet at vide fra 

Raadmand Borring, at Kvinden den 20. November var kommet til 

Svendborg, forlangte han straks, at hun skulde arresteres for at være 

rede til Forhør, men Borring svarede, at Borgerskabet nægtede at 

lade hende bevogte, fordi hun, som man sagde, var Byen uved

kommende. Dette var dog en urigtig Paastand, for hun var en Bor

gerdatter fra Svendborg, og Lejermaalet var begaaet der. Rarnus hen

vendte sig da til Stiftamtmanden i Odense, Christian Sehested, og 

bad ham give Ordre til, at der blev sørget for Vagt,84) og den 

4. December fik Byen Befaling til at holde hende i Arrest.85
) 

Kun ni Dage senere modtog Sehested en Skrivelse fra atten Bor

gere i Svendborg, der beklagede sig over den Byrde, det var at skulle 

stille to Mand hvert Døgn til Bevogtning af Anna Margrete i Fær

gemands Hus. Man foreslog at sætte hende i Byens Arrest, der nylig 

var renoveret, saa at Bytjenerne kunde bevogte hende, og da hun 

ikke var nogen ligefrem Forbryder, kunde hun eventuelt sættes i 

Civilarrestkammer. Paa den Maade blev Byens faa og fattige Bor

gere skaanet for den store Bekostning at betale for hendes Vagt, -

hver Mand skulde have 17 Skilling i Døgnet, og det kunde jo blive 

en langvarig Historie, naar hun skiftevis udlagde forskellige som 

Bar11efædre. Desuden var det vanskeligt at have Ansvaret for hende, 
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naar hun boede i et privat Hus, og man syntes, at hendes Forældre 

eller Færgemand, der "os til Last" havde ført hende til Svendborg, 

burde erstatte "den fortrædelige bekostning, vi til dato med Vagts 

Holdelse og videre har haft og have. "86
) 

Blandt Brevets Underskrivere findes en Tobaksspinder Johan Au

gust,87) der hørte til Wardes Venner, og i den aabenlyse Irritation 

mod Jens Færgemand mærkes en vis Sympati for Præsten. Men 

Skrivelsen affødte snart en ny, dateret den 17. Januar 1739, denne 

Gang fra Svendborgs Borgmester Rosenberg med to af Byens Raad

mænd,88) og selv om ogsaa de jamrede sig over den Udgift og det 

Besvær, der var paatvunget Byen, og som de syntes maatte bæres 

af Warde, da det drejede sig om hans Sag, saa vilde de absolut 

foretrække at beholde K vinden i Arrest hos Færgemand. Der var 

nemlig ikke Plads paa Raadhuset, hvor hun kunde bevogtes med 

Sikkerhed, og - som det hedder i et senere Brev - man kunde jo 

ikke indsætte hende "i eet af deliqvent hullene" og behandle hende 

som Morder eller "dend der skall fængsles paa sit liv." Jens Færge

mand havde vist sig saa large, at han Dag og Nat sørgede for en 

Varmestue til hende og Vagten, og "saa veed Vi icke byen kand be

sværge siig med føye ofver hun er i dette huus, men maa da hafve 

een anden ubekiendt aarsag, hvorfor disse faae Borgere derom søger; 

thi saalenge hun skall være udj arrest, kand byen intet faae det som 

melt belejligere og till mindre udgift end der hun er, om Jens fær

gemand ickun vililaane hende fremdeeles huus. "89) 

Det synes dog, som om Sehested meget vel har forstaaet, hvilken 

"ubekendt Aarsag" der kunde foranledige Ønsket om at faa Kvin

den bort fra Færgemand, for allerede den 7. Februar var hun 

overflyttet til sin Stedfader Hattemager Peder Jens.ens Hus, hvor 

hun stadig blev bevogtet Døgnet rundt af to Borgere.90) Men da hun 

var forhørt af Kommissionsdomstolen, hvor hun ogsaa havde angi

vet Warde som Barnefader, og da der kort efter kom Meddelelse 

fra Vordingborg, at hun havde sørget for sit Barns Underhold, men

te man, at hendes Bevogtning nu ikke mere kunde paalignes Byen. 
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Hvis Warde vilde have hende fastholdt for hendes Beskyldning mod 

ham, blev det hans Sag at bære Omkostningerne, og skulde hun 

lide Straf, fordi hun tre Gange havde begaaet Lejermaal, maatte 

Pengene skaffes fra det offentlige. Biskop Rarnus havde betalt for 

hendes Forplejning indtil den 26. December 1738, men derefter 

havde Raadmand Borring underholdt hende, hvad han umuligt kun

de fortsætte med.91
) Den 2. April 1739 henstillede han derfor i en 

Skrivelse til sine Kolleger Borgmester Rosenberg og Raadmand Hen

rik Hyltoft,92) at Arresten blev hævet, saa at hun selv kunde for

tjene sit Brød, - ellers maatte de andre to overtage Udgifterne.93
) 

Efter lidt Smaagnidninger mellem de høje Herrer, der sendte hinan

den højtidelige Deputationer, blev de omsider enige om at sætte Anna 

Margrete paa fri Fod, hvad der maa være sket ca. den 10. April,94) 

for den 17. April skrev Warde meget ophidset til Sehested, om dette 

var gjort med hans Billigelse. Han forudsaa, at Kvinden nu "jo før 

jo heller tager flugten for at undgaae dend værslige udstaaende Straf 

baade for hendes 3de gange begangne hoererie og en løgnagtige Be

skyldning imod Mig. "95
) I endnu to Breve klagede han over hen

des Løsladelse/6
) men Forhørene var antagelig saa langt fremskred

ne, at man ikke længere med nogen Grund kunde holde hende ar

resteret, og hvad der derefter blev af hende vides ikke. 

Efterhaanden som Sagens Enkeltheder afdækkedes, var der for

uden de to Hovedpersoner endnu en tredje, hvis Forhold fik In

teresse og nærmere maatte undersøges. Det var den Christen Ibsen, 

der havde besøgt Anna Margrete i Vordingborg, og som hentede 

hende hjem derfra, ja som sandsynligvis var den Christen, hun to 

Gange udlagde som Barnefader. Allerede før Kommissionsdomsto

len var traadt sammen, havde Raadmand Borring Forstaaelse af, at 

denne Mands Vidnesbyrd kunde være af Betydning, og han vilde 

derfor gerne sikre sig hans Nærværelse. I et Brev til Stiftamtmand 

Sehested begrundede han sin Anmodning om en Arrestordre saale

des: "samme Mand er ichun i ringe tilstand, og paa een tid lang 

hafver været meest i tieniste hoes Hr. Varde, saa det effter forre-
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gifvende for mig skall være ventelig at naar hand blifver stefnet 

for Commissionen till at aflegge sit Vidne hand da skulde reise her 

fra byen for ey at komme till at vidne." Borring foreslog derfor, 

at Ibsen og hans Kone skulde holdes under Bevogtning ligesom Anna 

Margrete Hansdatter blev det, indtil Forhør havde fundet Sted, 

men han bad forsigtigt om, at hans Henvendelse - især hvis den 

blev afslaaet - "maatte blifve udj stilhed", da hans Formaal ude

lukkende var "at forrekomme dend leylighed hvorved Sandhed skul

de undertrøches. "97
) - Man tager næppe Fejl, n a ar man formoder, 

at det var Færgemand og Søn, der stod bag Ønsket om denne Sik

kerhedsforanstaltning, fordi de frygtede, at Warde skulde sende Ib

sen bort for derefter uimodsagt at kunne gøre ham til sin Syndebuk. 

En ubetydelig lille Affære fra Foraaret 1739 viser, hvordan Fa

milien Færgemand paa enhver tænkelig Maade forfulgte Præsten, 

ogsaa i Smaating, der ikke vedkom Retssagen. I et Brev af 21. April 

1739 til Stiftamtmanden klagede Warde over, at en Pige, som han 

og hans Kone havde fæstet til Paaske, var udeblevet, fordi hun 

fortsatte med at tjene i sin gamle Plads hos Færgemand.98
) Warde 

vilde have Sagen afgjort ad Rettens Vej, men det, der har Interesse 

i denne Sammenhæng, er at konstatere Færgemands utrættelige For

søg paa at ødelægge Præstens Rygte og isolere ham og hans Hus. 

Da Kommissionsdomstolen som tidligere anført var blevet ud

nævnt ved kgl. Ordre den 12. December 1738, lovede den i en Skri

velse af 22. December at føre Undersøgelsen til Bunds, og Sagens 

forskellige Faser blev opregnet. Her omtales ogsaa det Forhør, 

hvori Anna Margrete havde tilbagekaldt sin første Bekendelse, og 

det hedder derefter: "(der) skall være føyet anstalter til Hændes 

reises befordring derfra landet igien, om dend ikke ved sær hæn

delse hafde bleven hindret. "99
) Man antyder altsaa ligefrem, at 

Warde vilde have hjulpet hende til Flugt, hvis ikke Jørgen Gad 

omgaaende havde bragt hende i Sikkerhed til Svendborg. Hvorvidt 

en saadan Insinuation er rigtig, faar staa hen, - usandsynligt er det 

ikke, at Præsten gerne havde set den vægelsindede K vinde forsvinde 
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efter hendes sidste Udsagn til Fordel for ham. Men naar Kommis

sarierne fra den første Begyndelse kom med en saadan Anklage, var 

det i hvert Fald et tydeligt Vidnesbyrd om, hvordan de saa med 

den største Skepsis paa Wardes Forhold. 

I samme Skrivelse opregnes Navnene paa de 46 Vidner, der skulde 

indkaldes til Møde den 20. Januar 1739. Det var næsten udelukkende 

Folk af den jævne Borgerstand i Svendborg samt nogle Husmænd 

fra Taasinge, men i en særlig Paragraf anføres det, at ogsaa Niels 

Juel til Taasinge Slot og Jens Færgemand med Søn kunde blive ind

stævnede, hvis deres Navne skulde forekomme i Vidneudsagnene. 

Denne Stævning gav Anledning til en meget bevæget Scene ved 

Kommissionsdomstolens første Samling. Her mødte nemlig Prokura

tor Søren Borring100
) fra Odense for paa Niels Juels Vegne at pro

testere mod, at han blev indblandet i Sagen. Protesten formede sig 

som et heftigt personligt Angreb paa Aktor, Raadmand Borring, 

der enten ikke havde forstaaet den kgl. Befaling rigtigt eller ogsaa 

"var falden paa hans gamle griller, og som af ham tilforn skeed er" 

at ville angribe Oberstløjtnant Juel "med saa nærgaaende ting, paa 

inputation og honeur". Kongens Ordre lød paa, at der skulde af

høres Vidner, som var implicerede i Sagen, og ved at indstævne 

Juel havde Aktor følgelig "beskyldt ham lige som for at være deel

agtig I ovenmelte tilfelde, Mon noget skammeligere kunde passere, 

End dette, at søge og ville inddrage saa brav Een Herre under saa

dan desslige schandele ting." Med en direkte Trusel hedder det vi

dere, at "dette kand blive ham (dvs. Aktor) aaben til Strafs Lidelse, 

og vedkommendes paatale, som og effter gifne ordre Reserveris i 

alle tilfelde". Prokurator Borring sluttede med at forlange, at 

Niels Juels Na~n "af Stefningen vorder udslettet og ingen Vidner 

imod ham her for Commissionen stæd eller tilladt, siden denne Ac

tion er ham aldelis U-vedkommende. "101
) 

Det kan ikke nægtes, at Niels Juels Vrede over blot den Mulig

hed at skulle indblandes i Wardes Sag forekommer noget mistænke

lig, og at det kunde se ud, som om der var visse Momenter, han 

~ Fynske Aarbøger 
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vilde sprænge Fremstillingens Sammenhæng.102) Kommissionsdom

stolens Reaktion paa Prokurator Borrings Filippika viser klart, hvor 

mægtig den Herre var, som man havde vovet at stævne. Raadmand 

Borring skyndte sig at erklære, at han ikke paa nogen Maade havde 

villet beskylde Niels Juel for at være indblandet i Wardes Sag, men 

da Anna Margrete Hansdatter havde opholdt sig paa Taasinge, var 

det jo muligt, at Juels Navn kunde blive nævnet under Sagens Be

handling. Han søgte at slippe ud af Vanskelighederne ved at sige, 

at "enten Commissarierne behalig finder (Niels Juels) Navn maa 

nevnes ved vidnernes udsigende ... eller ikke, kand være (mig) 

lige meget," og han erklærede sig fornøjet med, hvad de fandt for 

godt. Prokurator Borring var dog langtfra tilfreds med Aktors Svar, 

- det var "hverken Sufficant eller tilstræckelig at under skylde 

hans herud j o benbare viiste ondskab," og han krævede en absolut 

Tilbagekaldelse af Stævningen. Det blev da Kommissarierne Bag

gesen og Bering, der tilsidst reddede Situationen ved at udtale som 

deres Mening, at Aktor i sit Indlæg selv havde "Desisteret fra sin 

Stevning, naar hand Siger at hand ikke har søgt der ved at inddrage 

(Juel) i Sagen." De vilde derfor indtil videre hævde, "at Ingen af 

Vidnerne herfor Commissionen om (Juel) maae giøre Ringeste De

position førend actor beviiste at (Juel) udj Sagen Er Implice
ret. ccto3) 

Herefter var Herremanden utvivlsomt sikret mod enhver Form 

for ubehagelige Spørgsmaal. Intet af Vidnerne vilde vove at nævne 

hans Navn, og skulde det ske, vilde Aktor vende det døve Øre til. 

Det lille Forspil til Wardes Sag er et talende Vidnesbyrd om, hvor

dan en Stormand dengang kunde bøje Retten efter sin Vilje. 

Mærkeligt nok var der ogsaa to andre, der følte sig krænkede 

over at skulle indkaldes som Vidner, hvis deres Navne blev nævnede 

under Forhørene. Man vilde tro, at det maatte være Færgemand og 

hans Søn en speciel Fornøjelse at møde i Retten og tale imod Warde, 

men de ønskede aabenbart at holde sig i Baggrunden og ikke løbe 

nogen Risiko. I en Skrivelse til Stiftamtmand Sehested dristede de 
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sig endda til at sige, at der næppe kunde forekomme noget i Sagen, 

der vedrørte dem, og de beklagede, at ingen af Parterne havde villet 

love dem at holde dem udenfor. Som "uerfarne i Rettergangsmaade" 

maatte de derfor "see Vor side ved sagens Action observeret", og 

de bad om at maatte sende Prokurator Jens Nyborg fra Svend
borg.l04) 

Ha v de der vist sig Vanskeligheder allerede ved Domstolens første 

Samling, skulde det ikke blive lettere, da Vidneafhøringen begyndte. 

Da Kommissionen havde forhørt Anna Margrete, som nu igen fast

holdt sin Forklaring fra Politiforhøret og udlagde Præsten som Fa

der til sit Barn, var det naturligt, at man ønskede nærmere Besked 

om den ganske modsatte Fremstilling, hun havde givet, da Warde 

havde udspurgt hende, og i en Skrivelse til Christian VI har Aktor 

givet en levende Beskrivelse af det Forhør, der den 24. Februar blev 

afholdt i den Anledning. De tre Husmænd fra Taasinge, der havde 

været til Stede og med deres egenhændige Underskrifter bekræftet 

Kvindens Svar paa Wardes Spørgsmaal, var blevet indstævnet, og 

Aktor rettede nogle Spørgsmaal til den ene af Bønderne, Peder 

Barfod. Han vilde høre, hvordan det hele var gaaet til, men Vidnet 

svarede, "hand iche vidste hvor dend forretning var skrefven eller 

forstoed sig derpaa, som hand ved Taasings Bircheting hafde be

ædiget, ey heller kunde enten læse eller skrifve dend." Længere naae

de Peder Barfod ikke i sit Svar, før han blev afbrudt af en vis 

Andreas Moss/05
) der havde ledsaget Bønderne fra Taasinge til 

Svendborg, og som havde meddelt, at han var i Niels Juels Tjeneste. 

Denne Moss begyndte "stoer allarm for Commissionen, interrum

perede qvæstionerne og sagde till Vidnet, at det allene kunde holde 

sig till det som det forhen hafde vidnet, som det derpaa giorde saa 

jeg ingen svar kunde faae af det." Moss havde desuden beskyldt 

Aktor for "af Malicie" at udspørge Vidnet i den Hensigt at forlede 

ham til at "vidne imod sig self", og han befalede de tre Bønder at 

gaa bort uden at lade sig afhøre, hvad de ogsaa gjorde. - Borring 

anmodede derfor om Kongens "Assistence till Sagens reene frem-
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gang" og i en samtidig Skrivelse til Statsminister J. L. v. Halstein 

bad han om, at Vidnepligten og Ærbødighed for Kommissionen maat

te blive indskærpet. 106
) 

Man maa sige, at der fra Regeringens Side blev gaaet frem med 

stor Samvittighedsfuldhed. Skønt Ansøgningen til Kongen havde 

været bilagt syv Attester, der bevidnede Sandheden af Borrings 

Fremstilling, blev en Erklæring affordret de to Kommissarier. 107
) 

Kommerceraad Baggesens Referat af Forhøret blev en Bekræftelse 

af og et Supplement til Borrings, og det fremgik deraf, at Moss selv 

havde ønsket, at de tre Bønder "maatte tages til examination". 

Men da det første Vidne var blevet udspurgt om "den d omgang, 

som har været imellem (Warde) og det ham beskyldende Qvinde 

Menniske", afbrød Moss Forhøret med den Begrundelse, at der al

lerede havde været Forhør om denne Sag ved Taasinge Birketing, 

og at "Citanten kunde søge dem for deres Forum eller for Ober

Retten lade det paatale." - Baggesen hævdede, at Aktor ikke i sine 

Spørgsmaal havde givet Anledning til "de imod ham brugte beskyld

ninger og glosser," og han tilføjede, at der var god Grund til at 

efterprøve det af Warde foretagne Forhør, da "en nærmere Exami

nation kunde viise, hvorvit disse Vidners Deposition paa Taasinge 

Birketing, der blev indgivet som en forretning under deres hænder 

skriftlig kand være at ansee, henseende de muelig selv kand hver

ken læse eller skrive. "108
) 

Det her omtalte Forhør ved Taasinge Birketing var af Prokurator 

Hunshalt blevet foranstaltet den 11. December 1738 for at gøre 

det improviserede Forhør i Ærøskøbing fra 19. November retsgyl

digt. Det var indkaldt med 14 Dages Varsel, og de samme Personer 

var indstævnede. Anna Margrete kom fra sin Arrest hos Jørgen 

Gad sammen med sin Kurator, og da han overrakte hende Kaldsed

delen, svarede hun bramfrit: "det er ikke andet værd end at tørre 

sin Røv paa, det er det gode Hr. Warde vil giøre mig." Efter denne 

Salut, der tydeligt viste K vindens nuværende Indstilling, blev Alex

ander Ernst og de to Taasinge Bønder eksaminerede, og da Forhøret 
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var læst højt "lydelig og tydelig" af A. Ernst, aflagde de Ed paa, 

at det forholdt sig som fremstillet om Anna Margrete Hansdatters 

Bekendelse i deres Nærværelse. Peder Barfod, som paa Grund af 

Sygdom ikke var til Stede, blev senere afhørt, og ogsaa han bekræf

tede med Ed, "at om hand end og skulle død paa stedet kunde hand 

ikke andet end tilstaae det jo forholte sig saaledes i Sandhed." -

Hermed var Wardes Forhør blevet et juridisk gyldigt Aktstyk

ke/09) og Barfods senere forfjamskede Udtalelser til Aktor Bor

ring kunde ikke omstøde det. Men naturligvis maatte Andreas Moss 

ikke fornærme Domstolen ved at gribe ind i Vidneafhøringerne, 

og en kgl. Resolution befalede omgaaende, at der skulde rejses Til

tale mod ham, og at de tre Vidner paany skulde indstævnes.U0) 

Moss var imidlertid forsvundet fra Landet, og da man ikke kunde 

blive ved at vente paa hans eventuelle Tilbagekomst, blev Wardes 

Sag ført videre uden ham. 111
) Om Resultatet af det fornyede 

Forhør over Bønderne foreligger der intet. 

Naar Andreas Moss saa haandfast greb ind i Forhøret, fordi Pe

der Barfod var ved at indvikle sig i Selvmodsigelser, kan det enten 

være hans Herre Niels Juel eller Warde selv, der stod bagved. Men 

de senere Hindringer, der blev lagt Kommissionsdomstolen i Vejen, 

stammede tydeligt nok fra Præsten. Han var ikke tilfreds med Aktors 

Fremgangsmaade under Vidneafhøringen, og skønt Kommissionen 

var nedsat ved kgl. Ordre, skrev han til Stiftamtmand Sehested og 

bad, om denne vilde "authoricere og beskikke en god og lovkyndig 

Mand, der lovlig kunde afhøre de eragtende Vidner, og Tings Vidne 

denne Materie berørende der efter udstæde." Han foreslog dertil 

Prokurator Jens Espe, der allerede var udnævnt til hans Forsvarer 

i Kommissionen. 112
) En saadan Anmodning kunde selvsagt ikke 

bevilges, fordi den nedsatte Domstol havde Eneret paa at føre For

hørene, men Warde handlede da paa egen Haand. I Juli sendte 

Aktor Borring en Skrivelse til Generalkirkeinspektionskollegiet, 

hvori han klagede over, at Præsten førte Vidner udenfor Kommis

sionen, ja indstævnede de samme, som allerede var afhørte af Aktor, 
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for en anden Ret. Han prøvede paa den Maade ikke alene at for

virre Vidnerne, men især at forhale Tiden. Desuden havde han 

hindret Afhøringen af sin Svoger Christian Voigt ved at paastaa, 

at denne var et uroyndigt Barn, som ikke kunde forhøres, skønt 

Voigt var fyldt 17 Aar og saaledes vidnepligtig. Nu var han blevet 

sendt bort fra Byen, antagelig til sin Moder i København. Selv 

uden dette Vidne mente Borring, at Sagen var saa fremskredet, at 

man havde kunnet fælde Dom, hvis Warde ikke havde forlangt en 

Udsættelse paa 12 Uger og stadig vedblev at bringe uvedkom

mende Ting for Domstolen. Det gjaldt for ham blot om saa længe 

som muligt at beholde Kaldets Indtægter. Borring bad derfor om 

en Ordre til Parterne om kun at føre deres Vidner for Kommis

sionsdomstolen, og efter at Kollegiet havde refereret Sagen for Kon

gen, blev den ønskede Resolution udstedt den 7. August. 113) 

Faa Dage senere søgte Warde en anden Udvej til at forsinke Af

gørelsen. Under Paaskud af at den ham tilforordnede Kommissær 

Prokurator Jens Espe havde anmodet om at blive fritaget for sit 

Hverv "for upasselighed som andre forretningers skyld", bad han 

Kongen om at faa Baron Frederik Brockdorff til Schelenborg i 

Espes Sted.ll4) Gennem Statsminister Halstein blev hans Anmod

ning dog afslaaet, og man forlangte, at han skulde foreslaa en gejst

lig Mand til Erstatning for Espe. 115
) Men det var aabenbart Warde 

umuligt at finde en eneste Embedsbroder, der vilde staa ved hans 

Side, og hans Svar til Halstein er saa fortvivlet, saa fuldt af For

bandelser, Bønner og Klager, at det virker som et Nødskrig. For

bavsende dristige lyder de indledende Ord til Enevoldskongen og 

hans Minister: "at ieg ligesom skal finde Modstand i mine retfær

dige allerunderdanigste ansøgninger, men mine A vinds Mænd der 

imod allernaadigst Biefald." Naar han ønsker Espe erstattet med 

Brockdorff er det, fordi Kongen har bevilget ham to verdslige 

Kommissarier, og skønt han selv er gejstlig, er hans Sag verdslig 

og baade Kirke og Præsteembede uvedkommende. Desuden kender 

han ikke en Præst, der er tilstrækkelig lovkyndig, "eller som ieg 
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kand fidere paa til Rætfærdigheds fremme". Han beder derfor, at 

Holstein "vil i Naade forhielpe mig fattige, fremmede og fortræng

te Mand til en N aadig og Rætfærdig bønhørelse . . . paa det Com

missionen ikke skal være een incomplet Ræt ... Sandhed og uskyl

dighed ikke undertrykkes, ieg ikke underkastes mine fienders Magt 

og Vold." Snart vil Kongen og Holstein "faae at see dend om

gang, som er brugt imod mig, som mueligt nu ikke troes," og Brevet 

slutter med en patetisk Anraabelse: "Tænk vel om Mig, og tal saa

ledes for Mig hos Kongen, at Jesu Christi Guds Søns blod kand 

igien tale got hos Gud for Deres Excellence. I det faste Haab lever 

i eg al d min Lives tiid." 116) 

Men der var ikke mere Tillid til Wardes Forsikringer, og for at 

undgaa Vanskeligheden ved at faa en ny Kommissarius og den der

med følgende Forsinkelse af Sagen traf man den salomoniske Afgø

relse at give Espe Ordre til at fortsætte sit Hverv.117
) Selve den 

Omstændighed at Espe ønskede at trække sig tilbage, skønt han hele 

Tiden havde haft Wardes fulde Tillid, kunde tyde paa, at han havde 

opgivet Haabet om en heldig Udgang og vilde undgaa at dele Ne

derlagets Skam med Præsten. 

Dommen blev afsagt den 15. Januar 1740 og lød paa, at Warde 

havde forbrudt sit Kald, skulde aflægge sin Præstedragt, udstaa 

Kirkens Disciplin "ved aabenbare afløsning", bøde 24 Lod Sølv 

samt betale Processens Omkostninger med 180 Rdl. 118
) Sagens 

Akter var meget omfangsrige, saa det tog nogen Tid, før General

kirkeinspektionskollegiet fik tilstillet en Kopi, men Warde reagerede 

omgaaende med en Appel til Højesteret og en Stævning til Aktor 

Borring. Skønt Kollegiet efter at have gennemlæst Akterne ikke 

mente, at Warde havde nogen Mulighed for Frifindelse, henstillede 

man til Kongen, at hans Sag fik Lov at gaa videre. Imidlertid 

skulde han suspenderes "a Beneficio", for at Kaldets Indtægter kun

de bruges til Processens Omkostninger, "da alt hans Bohafve enten 

er solt eller pantsat. "119
) Hensigten med denne Bestemmelse var 

at gøre Warde mindre interesseret i at trække Tiden ud med ør-
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kesløse Diskussioner. Det var i Længden en uholdbar Situation, at 

Herredsprovsterne siden Kommissionsdomstolens Nedsættelse havde 

maattet bestride hans Embedspligter, saa at Menigheden blev for

sømt.t2o) 

Den 9. April gav Kongen Ordre til Geheimeraad Iver Rosen

krantz, at Wardes Sag snarest muligt skulde for Højesteret. Samtidig 

fik Prokurator Andreas Lowson Befaling til uden Betaling at føre 

Sagen, og Warde blev suspenderet a beneficio. Det havde været øn

skeligt, om Proceduren kunde have fundet Sted samme Aar, men 

skønt Warde fik tilstaaet gratis Anticipationsbevilling, naaede Sa

gen ikke frem før 1741.121
) Han krævede desuden at faa en Kopi af 

Domsakten, hvad Kommissionsdomstolen vægrede sig ved, fordi den 

var paa "13 Bøgger Papir", og Præsten ikke, som Loven bød, kunde 

betale det halve Salær forud, ja sandsynligvis aldrig vilde betale paa 

Grund af Uvederheftighed. Det var dog et rimeligt Krav, at han 

vilde have Mulighed for at studere Dommen, og der blev derfor 

givet Ordre til Prokurator Lowson om at udlaane den til Kontra

prokuratorerne Jens Espe og Christian Mølmark, der havde været 

Præstens Forsvarere i Kommissionsdomstolen.122) Paa den Maa

de kunde Udgifterne til en Afskrivning spares. I en Ansøgning til 

Kongen bad Warde endvidere om at faa benificium paupertatis til 

Sagens Føring for Højesteret, og ogsaa det blev bevilget, dog med 

den Indskrænkning, at han, hvis Dommen gik ham imod, skulde 

udrede Omkostningerne. 123) 

Proceduren for Højesteret begyndte den 17. Januar 1741, og kort 

før havde Wardes Hustru ansøgt om at maatte fremlægge nogle 

ikke tidligere foreviste Breve og Dokumenter til Oplysning af Sa

gen.124) Disse Papirer har ikke haft større Betydning, da de slet 

ikke omtales under den senere Votering, men det er et Savn, at 

hverken de eller den omfangsrige Domsakt fra Kommissionen, hvori 

hele Vidneafhøringen maa have været refereret, er bevaret, fordi 

de er gaaet til Grunde ved Christiansborgs Slots Brand. Heldigvis er 

adskillige Oplysninger bevaret ad anden Vej, saa de har kunnet be-
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nyttes ovenstaaende Fremstilling, og endelig har Warde selv i to 

voluminøse Skrivelser, affattet umiddelbart før Højesterets Sammen

træden, givet sine Kommentarer til de manglende Kommissionsakter. 

Den ene Skrivelse er rettet til Generalkirkeinspektionskollegiet, den 

anden til Sjællands Biskop Peder Hersleb, og begge er af nogenlunde 

samme Indhold.125
) Punkt for Punkt gendriver han her de enkelte 

Artikler, fører sine Vidner i Marken mod Anklagerens, forklarer 

og bortforklarer mistænkelige Momenter i Sagen og skildrer den 

Forfølgelse, han havde været udsat for, uden at Domstolen havde 

ydet ham Beskyttelse. Trods trættende Gentagelser og usandsynlige 

Postulater er det en fængslende Fremstilling. I det lille Drama op

træder et broget Persongalleri med saa levende en Tidskolorit, at 

det ordinære Emne faar baade menneskelig og kulturhistorisk Be

tydning. Af Wardes ordrige Vidtløftighed skal kun gives et kon

centreret Referat, men omfattende nok til at tjene til Belysning af 

Sagen og til Vurdering af den Dom, der blev fældet. 

Naar Warde henvendte sig til Generalkirkeinspektionskollegiet, 

var_ det, fordi han mente, Kollegiet skulde votere sammen med Høje

steret, og han havde haabet at faa personligt Foretræde for dets 

Medlemmer under et Besøg i København. En alvorlig Sygdom i 
Julen 1740 hindrede hans Rejse, og de to Skrivelser af 9. og 14. 

Januar 1741 til Kollegiet og Biskop Hersleb er dateret Svendborg 

"paa Min syge-seng." Som Indledning til det egen dige Defensorat 

fulgte to private Breve, der er en eneste Klage over hans elendige 

Tilstand. Processen havde kostet ham over 1000 Rdl., saa at han 

havde maattet sælge alt sit Bohave og end ikke ejede den Seng, 

han laa i, eller en Stol at sidde paa. Han led "mangel, nød og 

kulde," og hans Hustru og Børn var "adspredt om landene, for at 

faae den usle føde." Sit Helbred havde han sat til, og "min ære 

har mine ufortiente fiender saa forrevet og forslit, saa dend henger 

i Palter." Den ene af disse Fjender Jens Færgemand var dog ogsaa 

blevet ramt af Sygdom, og deri saa Warde Guds straffende Retfær

dighed. Nytaarsaften havde han sendt Bud efter Færgemand for at 
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forlige sig med ham, førend han fik den hellige Nadver, men Fær

gemand kom ikke og lod sige, at "hand vidste ikke, band hafde 

giort mig noget ont, hafde hand giort Mig uræt, ønskede band, at 

Gud vilde lade ham tære det paa hands syge Seng." Nu havde 

Gud saa til Straf givet Færgemand Koldbrand i den ene Fod, saa 

at en Taa var blevet amputeret, og han laa "i Een ulidelig pine og 

smerte, og mand frygter, det bliver bands død, men ieg frygter, at 

hands Samvittighed, om den er vaagnet ret, er og bliver ham den 

haardeste bød el og Pine re." 

Utvivlsomt har Warde været glad for at kunne fremføre dette 

Eksempel paa en højere Guds Dom, der kunde være vejledende for 

de jordiske Dommere, men det har næppe virket overbevisende, og 

længere end til Kollegiets Medlemmer kom hverken Breve eller 

Defensorat. Begge Dele blev henlagt i Kollegiets Arkiv med Paa

skrift, at man ikke kunde befatte sig med en Sag, der skulde paa

dømmes af Højesteret. 

Warde har anlagt sit Forsvar dels som en Gendrivelse af Kom

missoriets Anklagepunkter, dels som en Dokumentation af de Svar, 

han ved Sagens allerførste Begyndelse gav Provst Bering·, da denne 

havde rettet tre Spørgsmaal til ham, det første vedrørende Kvindens 

Svangerskab, det andet om hendes Bortførelse fra Svendborg og 

det tredje om hendes senere Skæbne. Hverken Provst Bering eller 

Biskop Rarnus var dengang tilfreds med Wardes Svar, saa han gav 

sig nu Tid til at gaa grundigere ind paa Enkeltheder. For at komme 

udenom de mange Gentagelser og trække Linjerne klarere op, vil 

det følgende Referat holde sig til en strengt kronologisk Fremstil

ling, bygget paa det righoldige, men spredte Materiale i Wardes De

fensorat. 

Det er ikke saa lidt, man faar at vide om de sidste Maaneder af 

Anna Margrete Hansdatters Ophold i Præstegaarden. Sammen med 

hende var der to andre Tjenestepiger, Maren Hansdatter og Maren 

Rasmusdatter samt den ovenfor omtalte Christen Ibsen. De to Pi

ger har brugt deres Øjne godt, for de kunde bevidne, at Anna Mar-
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grete stjal af Wardes Proviant for at give den til Christen, at hun 

listede sig til at tage Nøglen til Wardes Port og var borte fra 

Huset flere Nætter, samt at hun ofte mødtes med Christen Ibsen 

paa Wardes Lo. Christen havde da ogsaa selv fortalt Pigerne, at 

han tit havde haft "utugtig omgiengelse" med Anna Margrete, og 

han havde "bandet hende fordi hun ikke udlagde ham til barnefa

der." 

Det var Maren Hansdatter, der overværede den Scene, hvor War

de i Hidsighed slog Anna Margrete med Skumskeen, hvorefter hun 

truede og sagde, "at dette slag skulle spørges." Wardes Forløbelse 

var af Dommerne blevet taget som Bevis for hans Forbitrelse over 

hendes Svangerskab, men Præsten hævdede, at han var uvidende 

derom, og han kunde fremføre to Vidner, som havde hørt hende 

benægte overfor ham, at hun var besvangret. Hendes Moder og 

Moster havde nogen Tid før hendes Bortrejse i Wardes Nærværelse 

udspurgt hende om Sandheden af de Rygter, der gik om hendes 

Tilstand, og hun havde paastaaet, at Rygtet løj. Da hun af Naturen 

var "feed og corpulent", kunde man ikke med Vished konstatere, 

om hun var frugtsommelig eller ej, men Warde "slog ud med 

begge sine arme" og sagde, at han vilde ikke have hende mere i sit 

Hus, og at de skulde tage hende med hjem, hvad de ikke vilde. Det, 

at Præsten saaledes "hafde forviist hende sin tieniste", var efter 

hans Mening medvirkende til hendes Ønske om at faa Hævn, og 

da hans Kone kort efter rejste til Falster med sit Barn og Pigen 

Maren Hansdatter, sagde Anna Margrete til Pigen: "Nu reiser I 

bort, men inden I kommer igien skal I høre nyt, Jens Færge Mand 

og Søn vil endelig have, ieg skal legge Warde ud for barnefader, 

skiønt hand er uskyldig." Ikke uden Grund tilføjer Warde her: "det 

var det slag, der skulle spørges." 

Præstegaardens to Tjenestepiger var i alle deres Vidnesbyrd en 

stor Støtte for deres Husbond, saaledes ogsaa da det under For

hørene blev fremført, at Warde havde ladet hente Piller til Anna 

Margrete for at fremkalde en Abort. Denne Beskyldning tilbageviste 

Fynske Årbøger 1965



Else Kornerup: En tragisk livsskæbne fra pietismens tid 45 

han ved at henvise til, at han ofte maatte bruge Medikamenter "for 

hands svaghed", og at han havde sendt Bud efter de omtalte Piller 

for selv at tage dem ind. Da han ikke kunde finde dem, satte han 

Pigerne til at lede, hvad de begge bevidnede, men saa kom Anna 

Margrete og sagde: "Eegerne hafde ædt dem", hvorover han und

rede sig og sagde: "det er forunderligt, æder Egerne piller?" - Skønt 

det lille Intermezzo har et Skær af forslagen Humor, kunde Warde 

med en vis Ret hævde, at han vel ikke vilde have sat Pigerne i 

Gang med Eftersøgningen, hvis Pillerne havde været til Brug for 

Anna Margrete, og at det snarere var hende, der havde taget dem 

"og brugt dem i Een ond intention." 126
) 

Da Anna Margrete den 28. August forlod sin PladsiWardes Hus, 

var der kun tl/2 Maaned, til Fødslen skulde finde Sted, men Warde 

paastod stadig, at han ikke vidste noget sikkert om hendes Svan

gerskab, heller ikke kendte til hendes Tyverier og Forholdet til 

Christen Ibsen. Han kunde derfor med god Samvittighed give hende 

det Pas, som af hans Modstandere blev brugt som et Hovedbevis 

paa hans Medskyld og Uærlighed. Hans Erklæring deri drejede sig 

som tidligere anført om den Absolution for hendes andet Lejermaal, 

som han havde meddelt hende i Annekskirken i Turø, ikke om det 

tredje Svangerskab, som han ikke vidste noget bestemt om. Præsten 

Johan Jensen Arensbach127
) i Vordingborg vilde ganske vist paa

staa, at Attesten var stilet saadan, at han havde troet, hun havde 

faaet Absolution for sit sidste Lejermaal, men det var sikkert, 

fordi Arensbach var uvidende om, at hun to Gange tidligere havde 

forsyndet sig. løvrigt "burde ingen løs q vinde absolveres publice, 

førend hun hafde giort barsel", og Hr. Arensbach skulde have til

meldt Warde denne Begivenhed, da hun efter Loven skulde staa 

Skrifte i den Menighed, hvor hun havde syndet, med mindre 

Sognepræsten gav skriftlig Tilladelse til, at det maatte ske andet

steds. 

Endnu vanskeligere end at bortforklare dette Pas var det dog at 

gøre Rede for, hvordan det var gaaet til, at Anna Margrete var 
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rejst til Falster i hans Selskab. Der var først de forskellige Rejse

forberedelser. Som Bevis for, at Warde ikke paa nogen Maade havde 

tænkt paa at føre Pigen med sig, anførte han, at han oprindelig 

vilde være taget afsted over Land, og han kunde fremstille to Mænd, 

der bevidnede, at han havde laant en Hest til Rejsen. Naar han 

ændrede sine Planer, var det, fordi Skipper Henrik Went128
) var 

kommet til Svendborg og netop skulde sejle til Falster. Warde vilde 

helst have opsat Rejsen til næste Morgen og mente, det var et 

yderligere Bevis paa, at Anna Margrete ikke skulde smugles om 

Bord i Mørke. Men Went vilde absolut sejle samme Aften. En Kone, 

som hed Sidsel, henvendte sig nu til Warde og spurgte, om hun 

maatte følge med Baaden til Lolland, og Went samtykkede i at 

tage hende med. Denne Samtale med Konen Sidsel havde Anna Mar

grete hørt, og hun besluttede at udnytte Situationen. Ved Christen 

Ibsens og to andre Kvinders Hjælp fik hun uden Wardes Vidende 

sit Rejseskrin bragt ned i Baaden, og Christen Ibsen fulgte hende 

selv til Troense, hvor hun afventede Skipperens Ankomst. Warde 

havde ikke bedt Went om at sejle ind til Troense, men denne 

turde ikke gaa gennem Skaarupøresund, fordi det var grundet og 

stenet, og det var mørkt den Aften. Da de kom til Troense, hørte 

Warde en Kvinde raabe fra Land, at hun skulde med, og han troede 

naturligvis, at det var Sidsel. Hun var iført sort Kaabe med Kyse 

tæt for Ansigtet, saa han genkendte hende ikke før næste Morgen, 

men besynderligt nok sagde han hverken til Skipperen eller til Kvin

den, at han var blevet bedraget, en Omstændighed, der senere blev 

brugt imod ham. Da de var landsat ved Guldborg Færgested, 

fortsatte Warde til Nykøbing, og han hævdede, at han ikke vidste, 

hvor hun videre var taget hen, og saaledes var uvidende om hendes 

Ophold i Vordingborg. 

Den Fremstilling af Kvindens Bortførelse, som Warde havde 

givet i sit Svar paa Provst Berings andet Spørgsmaal, sluttede med 

hendes Landsættelse paa Falster, og han havde derefter skrevet: 

"Hvilket ieg alt med saligbeds Eed kand bekrefte". - Denne Eds 
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Tilbydelse blev af Kommissionsdomstolen opfattet saaledes, at den 

gjaldt ikke blot Rejsen til Falster, men ogsaa Wardes Erklæring om 

ikke at kende Kvindens fortsatte Rejseplaner. Da man gennem 

Christen Ibsens Vidnesbyrd var overbevist om, at Præsten havde 

sendt hende Bud og Penge til Vordingborg, rettede man den yderst 

alvorlige Anklage imod ham, at han skulde have tilbudt at aflægge 

falsk Ed. Warde forsvarede sig i de heftigste Udtryk, - det er tyde

ligt, at han var meget ængstelig for denne Beskyldning. Han siger, 

at "Commissarieme vil trække Wardes Eeds tilbydeise i hals og 

haar til den forstaaelse, at Warde tilbyder sig at giøre Eed paa 

hans 3de svar", dvs. ogsaa om K vindens Ophold i Vordingborg, 

men at dette er urigtigt "kand den see, som har kun Eet øie, og et 

half qvintin fornuft og Judicium." Han havde kun villet bevidne, 

hvad han personligt vidste om hendes Rejse til Guldborg Færgested, 

og han havde udtrykkelig skrevet: "(selv) den forsigtigste (er) bleven 

bedragen." Udtrykket: "Hvilket ieg alt med saligbeds Eed kand be

krefte" skulde ikke opfattes som "qvod omne" men som "jam, 

jam", dvs. "allerede nu". Om Kvindens senere Forhold havde han 

kun skrevet, at han gav den Efterretning, han kunde erindre. 

Man skulde synes, at hvis Warde virkelig ikke havde haft 

Forbindelse med Anna Margrete i Vordingborg, kunde han roligt 

have bevidnet det med Ed, men han var antagelig bange for, at der 

om dette Spørgsmaal skulde fremkomme afgørende Beviser imod 

ham, og saa maatte hans Sag i hvert Fald ikke forværres ved et 

Tilbud om Mened. Hovedvidnet imod ham var Christen Ibsen, 

som paastod, at han flere Gange havde været sendt til Vordingborg 

med Penge og Budskab til Anna Margrete fra Præsten. Han sagde, 

at han ogsaa havde haft Brev med til en Sergent Brumer129
) i 

Byen med Anmodning om at sætte sig i Forbindelse med K vinden, 

men Brumer nægtede bestemt for Kommissionen i Svendborg at 

have faaet skriftlig eller mundtlig Opfordring fra Præsten. Hans 

Vidnesbyrd blev dog gjort "suspect", fordi Aktor Borring paaviste 

en fjern Slægtskabsforbindelse mellem Warde og Sergenten. Til Gen-
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gæld forsøgte Warde i sit Defensorat at vise, hvor ringe et Menne

ske Ibsen var, og at han paa Grund af sin intime Forbindelse med 

Anna Margrete og tilskyndet af Jens Færgemand var parat til paa 

enhver Maade at støtte hende og skade Præsten. Hvordan kunde 

man fæste Lid til en Mand som Ibsen, der "er et uoplyst, og uom

vent menniske, kiender hverken Gud eller sig self, elsker det søde 

brendeviin, fletter sin tunge i æder og bander, Ja forlod sin tierriste 

hos Warde jmod Wardes villie og fik saa sin gang i Færge Mands 

huus, da hand ikke hafde været der snart i 2 aar, strax Anna Mar

grete Hansdatter der var bleven arresteret." - Man undrer sig unæg

telig over, at det var en saadan Mand, Warde havde sendt ud for 

at søge efter Kvinden! Ibsen havde ført hende over Korsør til Svend

borg, men da han foreslog hende at følge med til Præsten, svarede 

hun: "Nej, kom ieg der, saa blev ieg nok fult til dørs." Han føjede 

hende da og førte hende samme Nat videre til Troense. Derfra 

fortsatte hun til Ærøskøbing, efter eget Sigende tilskyndet af Warde, 

medens denne hævdede, at han overhovedet ikke anede, hvor i Lan

det hun befandt sig. 

Paa det Tidspunkt ophører Anna Margrete at være en Privat

person, hvis syndefulde, omtumlede Tilværelse skjulte sig under et 

Væv af modsigende Vidnesbyrd. Retten havde nu lagt sin Haand 

paa hende, og hun blev underkastet en Række Forhør. Af disse er 

tidligere refereret de to, som Jens Færgemand og Warde foranstal

tede, og som gav diametralt modsatte Oplysninger. I sit Defensorat 

støttede Warde sig naturligvis udelukkende paa det, der var i hans 

Favør, og han søgte paa alle Maader at bevise, hvordan det var 

Færgemand og Søn, der med Trusler og Løfter havde tvunget Kvin

den til at fremsætte sine løgnagtige Anklager. 

Første Gang, man møder Jens Færgemands Navn i Forbindelse 

med Warde, er i Anna Margretes Ord til Pigen Maren, at Færge

mand og Søn absolut forlangte, hun skulde udlægge Præsten som 

Barnefader. Naar de to Mænd optraadte saa nidkært, var det næppe 

udelukkende af idealistiske Grunde, og selv Wardes Dommere havde 
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det Indtryk, at "de af avind, had og Interresse har søgt at faae 

Sandhed for lyset. " 130
) Muligvis havde der været personlige 

Sammenstød mellem Præsten og den velsituerede Handelsmand, 131
) 

og bag den teologiske Student Jørgen Gad skimter man Omridsene 

af Wardes gamle Antagonist Rektor Bildsøe. Det havde ikke været 

Bildsøe behageligt, da han overfor Biskop Rarnus maatte indrømme, 

at hans lange Klageskrivelse byggede paa løs Snak, og med vaa

gent Øje fulgte han senere Wardes Færd, rede til at slaa til, naar 

noget virkelig graverende meldte sig. I Jørgen Gad, der havde været 

hans Elev i Svendborg Latinskole og senere opholdt sig i hans Præs

tegaard i Torkildstru p, 132
) fandt han den virksomme Spion, han 

havde Brug for. Bildsøes Navn forekommer ganske vist aldrig i For

hørene, og da han nu var blevet Præst ved Garnisons Kirke i Kø

benhavn, kunde han ogsaa vanskeligt blande sig i Sagen. Men i 

Wardes Defensorat er der et Sted, hvor han opregner sine Fjender, 

og deriblandt nævner han Bildsøe. Andetsteds meddeler han uden 

nærmere Kommentar, at den ene af Kommissarierne, Pastor Duus 

er en Svoger til Bildsøe, og den anden, Kommerceraad Baggesen er 

"Jens Færge Mands Intime og forbundne Handels Mand" . Helt for

domsfri var de to Dommere da næppe. 

Det var naturligvis Christen Ibsen, der fortalte Færgemand, at 

han nu havde bragt Anna Margrete til Troense, og at hun derfra 

over Ærø vilde prøve at slippe ud af Landet. Man maa formode, 

at Færgemand derefter omgaaende informerede Borgmester Broelund 

og bad ham holde hende under Bevogtning. Saa fulgte Politiforhøret 

den 27. Oktober, hvor Jørgen Gad blev hendes Kurator, medens hans 

Fader paatog sig at betale Byskriver Kehlet 3 Rdl. ugentlig for at 

bevogte hende i sit Hus. Denne Kehlet og hans Familie kunde se

nere oplyse, hvordan Kvinden havde fortrudt sin Anklage mod War

de. Hvor megen Lid man kan fæste til det forvildede, skræmte og 

løgnagtige K vindemenneske er ikke let at afgøre, men det lyder 

ikke usandsynligt, at Jørgen Gad har sagt, hun vilde blive pisket 

til Kagen, hvis hun fragik sin Bekendelse om Warde, men at hun 
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skulde blive fri for Straf, hvis hun fastholdt den. Saasnart hun 

blev alene i Byskriverens Hus, jamrede hun over det, hun havde 

gjort og sagde, at "Fanden var i hende den tid, hun giorde den 

bekiendelse om Warde." Hun bad Kehlet tage Livet af hende "thi 

hun hafde giort imod Varde, Hans hustrue og barn, saa hun al

drig kunde forsvare det for Guds dom," ja hun ønskede, hun 

havde dræbt sit Barn i Vordingborg, saa hun var kommet til at 

lide for det og ikke havde forvoldt denne Ulykke. Hvor ængstelig 

Jørgen Gad var for, at hun skulde komme i Forbindelse med Præs

ten, kan ses deraf, at da Prokurator Hunsholt Dagen efter Forhø

ret kom dl Ærøskøbing for at finde hendes Tilholdssted, bar Gad 

hende paa sin Ryg over et Stengærde for at skjule hende, og da det 

den 19. November var lykkedes Warde at faa hende i Tale og faa 

hende til at erklære ham uskyldig, blev hun umiddelbart efter med 

Magt ført til Svendborg og sat i Arrest hos Færgemand. Nu var 

hun igen under Tvang, og da Gad vilde affatte hendes Bekendelse 

til Kommissionsdomstolen; sagde hun blot: "l kand skrive, som I 

selv vil." Det er en træt og selvopgivende K vinde, der taler saadan, 

og hun klagede senere over, at Færgemand og Søn "løb hende over 

tilig og sildig, og vilde endelig have, hun skulle staae skrifft og legge 

Præsten ud." Ved sit a abenbare Skrifte fastholdt hun da ogsaa, 

at Warde var Barnefader, men det maa tilføjes, at Gad ved den 

Lejlighed stod ved hendes Side ved Kordøren og Færgemand paa 

Gulvet bag hende. - Betegnende er en lille Episode, der indtraf 

kort efter, at Kommissionsdommen var faldet, og Sagen gaaet vi

dere til Højesteret. I et Stræde i Svendborg traf Anna Margrete en 

K vinde, til hvem hun sagde, at hun var blevet "hart nød og tvun

gen til at beskylde Hr. Warde for barne fader endskiøndt hand dog 

var uskyldig", og da Kvinden bemærkede: "Det skulle i have be

tengt før", svarede hun: "i har got ved at sige det i er uden for 

men et stackels qvinde Menniske er snart forbløffet. "133) 

Der var ikke saa faa af Wardes Menighed, som hans F jender 

paa lignende Maade prøvede paa at "forbløffe". Det var stærke Ord, 
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naar Færgemand sagde, "at byen skulle brænde over alle dem, som 

holt med Presten Warde", og at "dievelen skulle komme i Presten 

og alle dem, som holt med ham." Ligesaa naar det hedder: "Warde 

skal aldrig blive Præst mere i Svenborg, end hand har veret; thi 

vi ere nogle brødre i Svenborg, som har, hvad der skal til, og Varde 

skal ikke giøre det længe." Der synes her at blive raslet lidt med 

Pengesækken, og samme Lyd høres i Anna Margretes Stedfaders 

Ord: "der var budet ham penge af visse Folk her i byen, om de 

maatte faae den Sag at føre imod Warde." - Medens Færgemand 

saaledes udnyttede sin sociale og økonomiske Position til at intimi

dere sine Byesbørn, virkede den unge Student Gad i København ved 

at henvende sig til forskellige Honoratiores, som han vidste vilde 

støtte ham. Da han havde afleveret Politiforhøret i Generalkirke

inspektionskollegiet, leverede han samtidig to andre Afskrifter, dels 

til en "Etatz Raad, som er en Præstehadere, og hand vil nok for

følge Warde, saa det har Skik," dels til en Sognepræst "som og er 

een lem af Kirke Inspectionen, og fortalte ham ald Sagen, og de 

Karle vil nok see Warde forfulgt." ma) 

De her anførte Replikker er ikke blot Udtryk for hidsige Tem

peramenter, men vidner ogsaa om hadefulde Sind. Værre var det 

dog, at de Mænd, der havde faaet kgl. Udnævnelse til uvildigt og 

objektivt at undersøge Sagen, i høj Grad synes at have været under 

Paavirkning af Wardes Forfølgere. Det er allerede omtalt, hvor urig

tigt det var at holde Anna Margrete i Arrest hos Færgemand. At 

det for Kommunen var den billigste Ordning, burde i det Tilfælde 

ikke spille nogen Rolle, og Kvinden skulde have været isoleret for 

enhver Form for Paavirkning eller Tryk fra begge de stridende 

Parter. Helt ubegribelig er Kommissionens Stilling til Vidneafhø

ringen: "For Commissionen maatte Jens Færge Mands og Søns Naf

ne ikke nefnes eller paavidnes Noget, hvorfor og Hoved Commis

sarierne udelugte Jens Færge Mands og Jørgen Gads Nafne af Varde 

Contra Stefning, og afsagde Een Interlocutorium her om ved Com

missionen, at deres nafne ikke maatte nefnes." Det var derfor, War-
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de lod sme egne Vidner føre for Svendborg Ting, men "dette 

(blev) med Eet eget smykke refereret ... hvorpaa blev udvirket 

Een kongl. befaling, at Hoved Commissarierne skulle tilholde Par

terne at føre deres Vidner for Commissionen, og ingen andensteds." 

Da Befalingen kom, var Svendborg Tingsvidne dog allerede afsluttet, 

og det er der, man finder de mange Vidneudsagn til Fordel for 

Præsten, som han refererer i sit Defensorat. Disse Forhør blev imid

lertid forkastede af Kommissionsdomstolen som ulovlige, men War

de kunde med Rette spørge, hvordan han ellers skulde "faae Sagen 

oplyst til sin befrielse." - At man ogsaa forkastede Ærø Kommis

sions Vidne133b) med de meget vigtige Udsagn fra Familien Kehlet 

om Anna Margretes Ophold hos dem og hendes aabenhjertige Be

kendelser, var saa meget mærkeligere, som denne Ø dependerede af 

"en fremmed og Fyrstelig Jurisdiction", dvs. under Hertugen af 

Gli.icksborg, saa at man ikke kunde stævne Vidner derfra til Svend

borg. Og samtidig med den konsekvente Udelukkelse af de Vidner, 

der vilde forsvare Præsten, tillod Kommissionen Jens Færgemand og 

Jørgen Gad frit at "agere deres sag jmod Warde." 

Nogle af Præstens Vidner var antagelig af en saa ringe menne

skelig Kvalitet, at Dommerne ikke regnede deres Udtalelser for an

det end Sladder, men Byskriver Kehlet og hans Familie, Amtsfor

valter Hanefeldt134
) og Organist Naaman Møller135

) hørte til den 

dannede Mellemklasse, og de afgav alle Erklæringer i hans Favør. 

Man kan ikke frigøre sig fra det Indtryk, at Kommissionens Med

lemmer var forudindtagne mod Præsten, og naar de rent juridisk 

henviste til, at der ingen Ekstensionsbefaling forelaa, saa at de ikke 

kunde stævne Færgemand og Søn, havde det vel været rimeligt at 

ansøge om en saadan. Men Wardes Fjender var stærke, og hans De

fensorat er et Raab om Hjælp fra en fortvivlet Mand, der bøn

falder om at blive hørt og ustandselig kører i Ring med sine Bevi

ser og Argumenter. Hans lange Skrivelser til Generalkirkeinspek

tionskollegiet og Biskop Hersleb blev dog som fø: omtalt blot hen

lagt, fordi den endelige Afgørelse nu var overgivet til Højesteret. 
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En Gennemlæsning af Assessorernes Vota 136
) er lærerig, fordi 

de, skønt enige i ~et væsentlige, nemlig Wardes Skyld, bedømmer 

Sagen noget forskelligt. Som Aktor havde Kongen udnævnt Proku

rator Andreas Lowson, som Defensor Kammeradvokat Bredo v. 

Munthe af Morgenstierne. 137
) De voterende Assessorer var Justitia

rius Didrik Seckman, 138
) Hans U rsin, 139

) Poul Rasmussen Bo

son/40) Paul Eggers/41 ) Peter Hansen Helt, 142) Peder W art

berg, 143) Hans Frederik Levetzau, 144
) Grev Jørgen Skeel, 145> Grev 

Claus Reventlow, 146) Grev Christian Ditlev Reventlow, 147) og Oluf 

Borch de Schouboe.148) Efter at Aktor ganske kort havde rekapi

tuleret Sagen indstævnede han Kommissionsdommen ikke blot til 

Stadfæstelse, men til yderligere Skærpelse. Warde skulde afsættes 

som Præst og betale Processens Omkostninger, han skulde erklæres 

uværdig til ethvert gejstligt Embede, staa aabenbare Skrifte, betale 

Lejermaalsbøder og straffes paa yderste Formue efter Loven. 

Kunde han ikke ved Højesteret dømmes "pro ultimato", burde han 

sættes under Generalfiskalens Tiltale. - Efter denne haarde Optakt 

fik Defensor Ordet. Han krævede, at Kommissariernes Dom og 

Kendelser skulde underkendes "som ugrundede, Vrange og lovstri

dige," saa at man ikke kunde berøve Warde hans Embede, Værdig

hed og Penge, og han indstillede, at Præsten fik Lov at rense sig 

ved at "giøre sin Benægtelses Eed." Endvidere skulde Modparten be

tale Omkostningerne, Anna Margrete Hansdatter og Christen Ib

sen tiltales for Generalfiskalen, ligesaa Jens Færgemand og hans 

Søn for "deres skammelige og Høyst mistænkelige Omgang." Da 

Kommissionen havde nægtet Warde Ret til at stævne de to sidst

nævnte, skulde den nu paa egen Bekostning lade ham føre Sagen 

imod dem. 

Aktor replicerede, at han vilde have Defensors "grove, haarde 

og Nærgaaende Expressioner og Beskyldninger ... Mortificerede", og 

Prokurator Frederich Horn149) fremstillede sig som Fuldmægtig for 

Jens Færgemand og Søn med det samme Krav. Derpaa fortsatte 

man med at høre de forskellige Assessorers Synspunkter. Der var 
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almindelig Enighed om, at Wardes Bortførelse af Kvinden var en 

Kendsgerning, som hans mysteriøse Historie om Sidsel ikke kunde 

bortforklare. Hvorfor kunde denne Sidsel ikke findes? Og skulde 

han ikke kunne genkende Anna Margretes Stemme, da hun raabte 

inde fra Land? Hvorfor havde han ikke straks sagt til Skipperen, 

at der forelaa et Bedrag? Det syntes desuden dokumenteret, at Ser

gent Brumer paa Falster - Wardes Slægtning- havde ført Christen 

Ibsen hen til K vinden og sørget for at faa Barnet anbragt i Byen, 

ligesom Ibsens to følgende Rejser til Vordingborg blev anset som 

beviste. Det omdiskuterede Pas blev af alle erklæret lovstridigt, da 

Præsten ifølge Forordningen burde have skrevet Skrifteseddelen paa 

Passet med Dato for Absolutionens Meddelelse - saa vilde ingen 

Misforstaaelse have været mulig. - Flere omtalte desuden det Besøg, 

Warde havde aflagt hos Kvinden, da hun efter Fødslen var i Troen

se paa Vej til Ærø, og hvor han havde bragt hende hendes Kaabe, 

et Besøg, som Warde benægtede. Om de Vidner, der havde talt til 

Præstens Forsvar, blev det sagt, at "ustadige og udædiske Menni

skers vidne ey staa til troende imod benægtelse," og de to Forhør, 

der var afholdt for Svendborg Byting og i Ærøskøbing blev bedømt 

som ganske uden Betydning, ja det sidste var endda en Krænkelse 

af den kgl. Resol. af 7. August 1739, som umiddelbart før havde 

indskærpet, at der kun maatte føres Vidner for Kommissionen. At 

denne ikke havde villet stævne Jens Færgemand og Søn blev be

grundet med, at der "ingen extentions Befaling" var, saa at den in

gen Ret havde til at dømme dem. 

Alligevel var der en enkelt af Assessorerne, der pegede paa den 

ensidige Behandling, Sagen havde faaet. C. D. Reventlow mente, 

at "Sagen (har) sine mangfoldige rationes Dubitandi thi Jens Fær

gemand og Søn og andre har haft adskillige hensigter til at bringe 

(Anna Margrete) til den bekiendelse, Commissarierne har ey været 

Præsten favorable, da de ey ville tillade ham at føre Vidner ved 

Svendborg." Ogsaa andre var opmærksomme paa den baardnakkede 

Forfølgelse, Warde havde været Genstand for, og man paapegede 
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det forkerte i, at K vinden var holdt i Arrest netop Færgemands 

Hus. Trods forskellig Kritik af Enkeltheder ved Sagens Behandling 

var alle dog enige om, at Vidnesbyrdene mod Præsten var fældende. 

Noget afgørende Bevis kunde efter Brødens Karakter ikke føres, 

men Warde maatte ikke faa Lov at rense sig ved Ed. Hans Tilbud 

til Provst Bering om "med Saligheds Ed" at bevidne sin usandfær

dige Fremstilling blev betragtet som et oprørende Forsøg paa Mened, 

og man kunde ikke give ham Lov til at sværge. 

Tilsidst rekapitulerede Justitiarius Seckman Sagen med faa Ord. 

Den havde nu opholdt Højesteret i 12 Dage, og det var uforsvarligt 

at spilde længere Tid, da den var "tydelig demonstreret." Kongen 

havde imidlertid udtrykkelig befalet, at de forskellige Vota under 

Proceduren skulde refereres for ham og Dommen forelægges ham 

til Approbation, før den blev endelig afsagt. Han maa saaledes trods 

alt have bevaret en vis Interesse for den unge Præst, hvis Prøve

prædiken ha v de tiltalt ham saameget, og han har vel ogsaa næret 

nogen Tvivl om Anklagens Paalidelighed. Men da han havde læst 

Sagens Akter, 150
) -bifaldt han fuldt ud det Resultat, Højesteret 

var kommet til, og den lste April 1741 underskrev han følgende 

Dom: 151
) 

Christian Friderich Warde bør, for sin under denne Sag brugte, 

letsindige, ugudelige, høyst forargelige og en Præstemand aldeeles 

u-anstændige Opførsel have forbrudt sit Kald, Præstelige Embede 

og habit og være uværdig efterdags noget geistlig Embede at betiene, 

og for sin givne Forargelse at være Kirkens Disciplin undergiven; 

udi Processens Omkostning betaler (Warde) 300 rdr., for unødig 

Trette til Justitz Cassen 24 rdr. og end viidere til samme Casse 5 

rdr., og saafremt hand icke formaat at betale det Stemplede Papir 

som j Sagen burde været brugt og Rettens Betienteres Salarier, saa-
'" 

velsom de i dømte bøder, bør hand lide Fængsel paa Kroppen i Sex 

Uger. De grove nærgaaende og aldeeles u-forskyldte Expressioner, 

hvorved Hoved Commissarierne, der i alt have opført sig, som Ret

sindige og fornuftige Dommere vel egner og anstaar, ere af (Warde) 
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og os Elskelige Cancellie Raad og Cammer Advocat Munthe j denne 

Sag angreben, bør som uskrevne og u-talte, være døde og magtesløs, 

og icke komme dennem til ringeste forkleynelse, ligeledes bør og 

alt hvis, som imod Jens Hanssen Færgemand og Søn Jørgen Gad, 

er, saavel skriftlig, som Mundtlig, fremført, være mortificeret. 

Derimod bør Contra Commissarierne, Byefoged Christian Molmarch 

og Procurator Jens Espe for deres u-retviise og lovstridige Forhold 

under Sagen, en for begge og begge for een, bøde til Vor Frelseres 

Kirke 50 rdr., og ligesaameeget til Justitz Cassen. Endelig bør og 

Procurator Iver Hunshalt for sine udj Sagen brugte Kroglove bøde 

50 rdr. og betale ligesaameeget til Justitz Cassen. Derefter du dig 

haver at rette. 

1 April1741. 

Christian R. 

Dommen var et fuldstændigt Nederlag for Warde, og de, der 

havde støttet ham, maatte betale dyrt derfor. Nægtes kan det ikke, 

at der føles et urimeligt Misforhold mellem den absolutte Frifin

delse af Kommissarierne og Jens Færgemand og Søn og den strenge 

Mulktering af de Mænd, hvis Opgave det dog havde været at finde 

alle de Vidnesbyrd frem, som kunde tale til Præstens Fordel.152
) 

Men det afgørende var naturligvis, at man var overbevist om War

des Skyld, og at hans "onde Forhold" derfor blev bestemmende for 

Bedømmelsen af de andre implicerede. Da han var ude af Stand 

til at betale det ringeste af de idømte Bøder og altsaa skulde straf

fes med 6 Ugers Fængsel, flygtede han straks til Kiel og Hamburg. 

Han havde hørt, at hans Fjender "vilde see det maget derhen, at 

han d skulle ende sine Dage udi Arrest", 153
) og han sendte nu den 

ene Ansøgning efter den anden for enten at faa Bøden eftergivet 

eller betalt med de Indtægter af Kaldet, der under hans Suspension 

var blevet deponeret hos Provst Bering.154
) Kancelliet afslog at ef

tergive Bøden, 155) og det viste sig, at Warde ganske overvurderede 
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de kontante Midler, der kunde være til Disposition. Aktor Borring 

oplyste, at Processens Omkostninger med Mulkter til Justitskassen 

og Betaling for Kommissionsakten beløb sig til 388 Rdl. foruden 

yderligere, ham ukendte Udgifter/56
) og Provst Bering meddelte, 

at de hos ham deponerede Penge alle var anvendte til Dækning af 

forskellige Fordringer, deriblandt en Regning fra Borring. Warde 

skyldte saaledes stadig over 214 Rdl., som enten maatte betales af 

Naadensaaret eller eftergives.157
) Den sidste Mulighed var udelukket, 

og skønt han havde haabet at kunne vende tilbage "uden at udstaa 

for det resterende nogen beskæmmelse eller fængsels Tvang", 158
) 

maatte han blive i Udlandet og overlade sin Familie til en kummer

lig Skæbne. Hans Hustru indsendte en Ansøgning til Kongen om at 

faa Naadensaaret udbetalt samt en aarlig Pension, for at hun og 

Børnene "som ere gandske uskyldige udj de forseelser som skal være 

begaaet af min Mand, ikke skulde derover crepere og geraade i 

større Armod end vi allereede e re komne ud j" .159
) Kongen bevil

gede hende en aarlig Pension paa 40 Rdl., som Wardes Efterfølger, 

Pastor Nicolai Reiersen skulde betale hende, saalænge hendes Mand 

levede, og hun efter hans Død ikke giftede sig igen.160
) 

Wardes sidste Ansøgning var dateret den 18. Juli 1747 og sendt 

fra Liibeck,l 61
) hvor han i Følge en ubeviselig Tradition en Tid 

skal have praktiseret som Læge, da han havde gode medicinske 

Kundskaber. 162
) Naar det ogsaa hedder sig, at han har virket som 

Trompeter ved General Neubergs Regiment i Odense, 163
) maa dette 

have været før hans endelige Afsættelse, vel sagtens en økonomisk 

Nødhjælp i det Aar, han ingen Indtægt fik af sit Embede. En Ef

tersøgning i Hærens Arkiv har intet kunnet oplyse. Givet er det, 

at han fra 1741-56 førte et omtumlet Liv i det fremmede og som 

hvervet Soldat kæmpede i den østrigske Arvefølgekrig baade i Fran

krig, Tyskland, Svejts, Østrig-Ungarn og Polen. 164) Samtidig sad 

hans Hustru med deres to Sønner i København, 165
) og var deres 

Liv end ikke saa farligt som hans, var det til Gengæld en deklasseret 
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og fattig Tilværelse. Der var i Sandhed gaaet Dom over Præstefa

milien fra Svendborg, og overfor saa bitre Kendsgerninger melder 

sig uvilkaarligt det Spørgsmaal: var det en retfærdig Dom? 

Baade i Samtid og Eftertid har der været adskillige, der mente, 

at Warde var et Offer for Misundelse og Forfølgelse/66
) og selv 

vedblev han indtil sin Død at "(beraabe) sig paa den retfærdige 

dommere, der ville finde det, hvorledes man havde handlet med 

ham." 167
) I det Brev, hvormed nærværende Undersøgelse er indle

det, og hvis korte Referat af Sagen synes at bygge paa Wardes egen 

Fremstilling overfor sin Ungdomsven M. Hviid, er der dog ingen 

Benægtelse af den begaaede Brøde, men der omtales et meget vigtigt 

Moment, som overhovedet ikke blev fremdraget under Processen. 

Aarsagen til hele Ulykken skulde efter Hviids Ord søges i Forholdet 

mellem Wardes Hustru og den fynske Herremand, der var bekendt 

for "at vrinske efter hver mands hustrue", og som "lagde sig efter 

hende, og naaede sit forbandede ønske." Warde havde da "for at 

soulagere sit sind" betalt sin Hustru med samme Mønt.168
) 

Naar man betænker Datidens sociale Forhold, lyder en saadan 

Forklaring ikke usandsynlig, men hvem var den skyldige blandt 

Sydfyns mange Godsejere? At Warde var en hyppig Gæst hos Niels 

Juel paa Taasinge Slot er ikke tilstrækkeligt til at anklage denne 

for at have forført hans Hustru, og at hans førstefødte Søn fik 

Navnet Niels Juel Warde, medens Herremanden var een af Fad

derne, 169
) er heller ikke paafaldende. Det var kun, hvad der var 

almindelig Skik og Brug i Tiden, hvor det var en Ambition af skaffe 

fornemme Faddere til sine Børn. Langt vigtigere end de her nævnte 

Beviser paa en nær Forbindelse mellem Præstegaarden i Svendborg 

og Niels Juel er en lille Samling Breve, der ved et lykkeligt Tilfælde 

er fundet i Taasinge Godsarkiv. 170
) De er skrevet til Niels Juel 

fra Warde og hans Hustru, og selv om de er holdt i den underda

nigste Stil og mest drejer sig om Anmodninger om Pengehjælp, er 

der en egenartet fortrolig Tone, som røber hemmelig Fællesviden. 

De fleste af Brevene er udaterede, men kan gennem Indholdet 
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bestemmes til Oktober-November 1738, de skæbnesvangre Maane

der mellem Anna Margrete Hansdatters Barsel i Vordingborg og 

Kommissionsdomstolens Nedsættelse. Det første Brev er fra Anna 

Marie Warde, som Søndag den 19. Oktober var rejst over til Taa

singe "i det onde væir med stor frygt paa Vandet for at tilbede 

mig Naadige Herres Hielp og Naade i vor Nød og trang". Niels 

Juel havde haft mange Gæster, saa at hun kun havde faaet tilstaa

et en kort Audiens, og hun gentog derfor i Brevet sin Bøn om et 

Laan paa 50 Rdl., "som er een bagatelle for ham, men mange penge 

for os at udrede i en Hast." Det synes, som om flere Kreditorer 

havde siaaet sig sammen om at ville gøre Udlæg i Wardes Bo, og 

Præstens Finanser var allerede paa dette Tidspunkt i en elendig For

fatning. Naar han da trods det haarde Efteraarsvejr sendte sin Kone 

afsted for at opnaa et Laan, maa han have stolet paa, at hendes 

Ord havde større Magt end hans egne. 

Der var her endnu kun Tale om pekuniære Bekymringer, men den 

2. November skrev Warde et yderst oprevet Brev til sin "Eeniste 

Hielpere og Patron" for at fortælle ham, at Jens Færgemands Søn 

var rejst til København, "hvilket betyder vel ikke noget got." En 

Ansøgning fra Warde til Kongen laa færdigskrevet og burde sendes 

ekspres, men det havde den fattige Præst ikke Raad til, og han 

spurgte nu: "Naadige Herre, Hvad skal ieg giøre? Skal ieg overgive 

mig? Jeg er gandske forsagt og nedslaget." Efter en ny Anmodning 

om et Laan paa ca. 50 Rdl. slutter Brevet med den meget sigende 

Efterskrift: "Min stakkels Kone gaar vist i graven." 

At Niels Juel har været Wardes fortrolige i Sagen om Anna Mar

grete fremgaar tydeligt af ovenstaaende Udtalelser, ja det forekom

mer at være en ligefrem Tilstaaelse af Forholdet til hende, naar 

Warde siger: "Skal ieg overgive mig?" Sandsynligvis har Juel raa

det ham til at tage Kampen op og vel ogsaa støttet ham ved at 

betale Sagfører Hunsholt. De mange Taasinge Bønder, der vidnede i 

Wardes Favør, var næppe heller uden Paavirkning fra Slottets Her

re. Direkte hverken kunde eller vilde Juel træde frem, og da han 
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Brev fra Warde til Niels Juel, Svendborg, 2. November 1738 (Taasinge Godsarkiv). 
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blev stævnet til at møde som Vidne for Kommissionsdomstolen, 

indsendte han som tidligere nævnt en saa voldsom Protest, at Dom

merne forskrækkede bøjede sig for hans V rede. 171
) Men der er ikke 

Tvivl om, at han saa med Sympati paa sin fordums lystige Drikke

broder og dennes "stakkels Kone", og bag Kulisserne virkede han 

med alle til Raadighed staaende Midler. Warde besøgte ham stadig 

for at faa Hjælp med Raad og Daad, - en Aften sidst i November 

havde de sikkert i Fællesskab druknet deres Bekymringer i Vin eller 

Brændevin, for Præsten fortalte næste Dag, at han "hafde prøvet 

dybet i Christophers gryft i Troens, thi ieg foer vild i aftes, og blev 

meget vaad i samme gryft." Faa Dage senere meddelte han, at Huns

hol t snart vilde "tilbede sig dend Naade" at gøre sin Opvartning 

paa Slottet, og at Prokuratoren desuden bad Niels Juel overtale 

Borgmester Broelund til "at hand i Herrens nærværelse vilde skrive 

sin Svoger Hr. Blume til, at hand vilde arbeide paa, at retten og 

justicens gænge ikke blev mig (dvs. Warde) nægtet." I samme Brev 

lovede Warde at komme over for at vise den nye Supplik, han havde 

affattet til Kongen, og en Efterskrift viser i et Glimt, hvordan 

man i Svendborg bedømte Sagen: "Borgemester her i Byen har idag 

for sin bordende ikke allene dømt mig fra kald og kiortel, men 

endog til Bremerholm." 

Hvis der har været vekslet Breve mellem Warde og Juel i de Aar, 

selve Domsforhandlingerne stod paa, er de ikke bevarede, men ad 

anden Vej kan man se, at der stadig var en virksom Kontakt. 

Handelsmanden Peder Clausen i Ærøskøbing172
) forsikrede i et 

Brev af 16. Juli 1739, at "Hvad Ellers Høyædle og velbaarne Her 

oberstleutn. forlanger angaaende Her Wardis Sag: maae Hand icke 

hafve mindste tvifl om skal ieg saae viit ieg kand i alle muelige 

tilfælde være til tieniste." Han lovede at gøre sit yderste for at By

skriver Kehlet kunde blive Kommissionsskriver i Sagen, men maatte 

indrømme, at "Partiet" var stærkt imod det. Baade Kehlet og hans 

Familie havde jo som omtalt afgivet vigtige Vidnesbyrd til Fordel 

for Warde. Nu fortalte Clausen, at Kehlet vilde rejse til Gliicks-
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borg med "vons ansøgning" til Hertugen, og at Borgmester Broe

lund ogsaa var paa Vej derover, "maaeskee for at hindre noget og 

j den Sag. "173 Det drejede sig antagelig om at faa Hertugen til at 

anerkende den Vidneafhøring, W arde vilde lade afholde i Ærøskø

bing uden om Kommissionsdomstolen, og som han forsvarede med, 

at Ærø hørte under Hertugens Jurisdiktion. 

Hvor længe Niels Juel har fortsat med sin Støtte til Warde kan 

ikke oplyses, men det sidste Brev, der er bevaret, er skrevet den 

25. December 1745 i Hamburg og vidner om, at Herremanden i no

gen Grad har fulgt den afsatte Præsts Skæbne. Warde fortæller her 

om de Vanskeligheder, han var kommet i "fordj her er Krig over 

alt i Landet". Han var fra Dresden taget til Berlin og var der blevet 

arresteret som mistænkt for Spioneri. I fire Uger havde han siddet 

i Fængsel, og nogle af hans Lidelsesfæller var blevet sendt til Span

dau "i een hart arrest." Det var dog lykkedes ham at legitimere 

sig, saa han kunde tage til Hamburg, men sin Hest havde han maat

tet sælge, og han var i stor Nød. Han bad nu, om Juel vilde hjælpe 

ham, saa Straffen i Danmark blev ham eftergivet, og han kunde 

vende hjem. Halvt klagende, halvt bebrejdende lyder hans Ord: "Jeg 

har nu meest i 4 aar ventet paa hielp fra Deres Velbaarenhed." 174
) 

Sandsynligvis kom der heller ikke denne Gang noget Svar, og som 

en sidste Udvej maatte han da vælge den militære Løbebane. 

Om de mange følgende Aar har man kun sparsomme Oplysninger, 

som udelukkende stammer fra ham selv og derfor maa godtages med 

et vist Forbehold. Han var under sit Ophold i Ungarn fængslet i 

Tarczal og Kaschak, men siger ikke hvorfor, og han havde været 

"i farer, fristelser for Religionens skyld i Catholske Lande.'<l75) 

Umuligt er det ikke, at han taler sandt, naar han skriver: "Jeg 

vil intet tale om de Offerter, Ære- og Velstands Sæder, som bleve 

mig tilbudne, dersom ieg hafde kundet convinceres til at bekiende 

mig til den Romersk-Catholische Kirke. "176
) En luthersk Præst, 

som vilde konvertere til Moderkirken, havde sikkert kunnet opnaa 
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Gunstbevisninger i Maria Theresias Rige, men Warde opgav aldrig 

Haabet om engang at komme tilbage til sit Land. Da han i 1753 

fra Hamburg sendte en Ansøgning til Frederik V om at faa Tilgi

velse og Tilladelse til "frie og ubehindret" at vende hjem, blev det 

ham ogsaa bevilget, dog med den Indskrænkning, at han ikke maat

te opholde sig paa Fyen.177
) Det var Biskop Ramus, der sendte en 

Kopi af Kongens Benaadningsbrev af 16. November 1753 til Warde, 

men denne synes ikke at have faaet Meddelelsen, 178) maaske fordi 

Adressen har været urigtig. I hvert Tilfælde varede det nogle Aar, 

før han vovede at rejse til Danmark, og først da han 1756 gennem 

sin Broder havde faaet en Genpart af den kgl. Skrivelse, udfærdiget 

af Kancelliet, 179
) turde han tro paa, at det var sandt. 

Da Warde i August 1756 efter 15 Aars Landflygtighed igen 

var hjemme, maatte han først og fremmest tænke paa at skaffe sig 

et Arbejde, saa han kunde ernære sig selv og helst ogsaa opdrage 

sine unge Sønner "udi Gudsfrygt og de Viidenskaber, hvorved de i 

Fremtiden kunde vinde Deres Ophold. "180
) Den yngste gik endnu i 

Latinskolen i Nykøbing, Falster, hvor gode Venner understøttede 

ham, den ældste vilde gerne tjene i Kavalleriet. Selv ønskede han en 

militær eller civil Stilling, og i en Ansøgning af 24. August 1756 

til Frederik V, holdt i de ydmygste Vendinger og dog forbløffende 

selvfølende, fremførte han de Muligheder, han kunde tænke sig. Efter 

i sin Tid at have haft et anseeligt Pastorat i en Købstad vilde han 

nødig "være een altfor ringe og niedrig Person i Deres Kongl. May. 

st. Kriegs Tieniste til mine ufortiente fienders glæde," disse Mis

undere "som ieg ikke vil næfne; Gud kiender dem, og ham overlader 

ieg Hæfnen." Helst vilde han placeres ved det kgl. "Drabant

choer eller som een liden Ober-Officeer ved et regiment i Danmark 

eller Norge, eUer og som Vagtmester ved den Kongl. Lifguarde til 

Hest . . . ieg gaaer ned ad trappen, men overlader det alt i Deres 

Kongl. May.sts. allernaadigste Villie." Skulde hans Søn blive ansat 

som Korporal, var det ham af Betydning "om Faderen var noget 
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meere end Sønnen, da ieg intet mere har tilovers end een liden til

ladt ambition." Det frimodige Bønskrift var undertegnet med hans 

Navn og "5 Aar Sogne Præst, 16 Aar exulant." 181
) 

Man kunde have ventet, at den ambitiøse Ansøgers Tone ikke 

havde behaget Frederik V, men Warde maa have haft Evne til at 

gøre et godt Indtryk ogsaa paa denne Monark. I hvert Tilfælde 

resulterede hans Andragende i en Ordre fra Kongen til Overkrigs

sekretær, Generalmajor Grev Conrad Ahlefeldt om at hjælpe ham 

til et Levebrød. Da Greven gjorde gældende, at Warde var for gam

mel til at træde ind i Militæretaten, 182
) maatte man finde en civil 

Tjeneste, hvad der viste sig at være yderst vanskeligt, saa at Warde 

fik en lang og trang Ventetid. I Marts 1757 skrev han da et Brev 

til Ahlefeldt, hvori han paakaldte Excellencens "rætsindige Efter

tanke, ja zarte Samvittighed, om Mand ikke kunde forsynde sig 

naar mand hindrer een fattig Mand i at fabricere sin fortun, som i 

16 Aar har lidt meget Ont, Fristelser, Farer, utallige Besværligheder, 

ja 2de gange har ufortient været i Elendigbeds Ofen, ieg mener 

Fængsel." Tre Fjerdingaar havde han nu i Tillid til Kongens Løfte 

og Ahlefeldts Støtte søgt de ledige Embeder i alle Kollegier, men 

forgæves. Og da ingen Ulykke kommer alene, var han i Vinter i sit 

kolde Kammer blevet hjemsøgt af to Sygdomme og derved blevet 

yderligere fattig: "ieg ... har haft, og har endnu mange Hunger

Maaltider, for Pleie og nødtørftig Lifs Ophold i min Svaghed er ieg 

12 Rixdlr skyldig, mine linnede og uldene klæder ere pantsatte, uden 

caution for den kiortel, ieg har paa min Krop, kand ieg ikke gaa 

ud af Huset. Hvor skal ieg nu flye hen?" Som en Nødhjælp bad 

han Ahlefeldt om at faa de "Vagt-penge til Lifs Ophold", som 

Greven frivilligt havde tilbudt ham, og fortrøstningsfuldt skriver 

han: "Danske Løfter pleier at staae fast og urykkelig, til med troer 

ieg ikke, at Deres Excellence kand see paa, at ieg gaar og suulter hen, 

ja maa crepere, hvis ieg ikke snart nyder got af Kongens Løfte. " 183
) 

Antagelig er Wardes mest presserende Nød blevet afhjulpet med 

en lille midlertidig Understøttelse, men det var vanskeligt at faa 
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ham placeret i en fast Stilling. Han havde øjensynlig ikke opsøgt 

sin Kone, der adskillige Aar tidligere havde faaet Skilsmisse fra 

ham ved Tamperretten i Odense, en Bevilling hun dog aldrig havde 

indløst, saa at hun ikke kan have giftet sig igen. 184
) Maaske har 

Warde boet en kort Tid hos sin Broder Dines, der var Skoleholder 

ved den søndre fattige Militærskole i København og Kateket ved 

Garnisonskirke, men det kan kun have været faa Maaneder, da 

Broderen allerede døde i April 1757.185
) Forgæves søgte han at 

opnaa dennes beskedne Embede ved Ahlefeldts Indflydelse, - heller 

ikke der lykkedes det ham at finde "een visse og roelig Stæd, hvor 

mine madtte Fødder kunde hvile. "186
) Han besluttede derfor at 

vende sig til Danske Kancelli, der unægtelig ogsaa var nærmere til 

at uddele civile Stillinger end Overkrigssekretæren. Som en sidste 

Gunst bad han Grev Ahlefeldt meddele sig en Attest om Kongens 

Løfte forrige Sommer paa Fredensborg, for at han kunde benytte den 

ved sine Ansøgninger. 187
) 

En saadan Attest var bilagt den Supplik, han den 24. Juni 1757 

indsendte til Danske Kancelli, og hvori han anmodede om, at Bi

skop Harboe i København maatte faa Opfordring til at give ham 

"et skickeligt Klockerie eller et got degnekald ... som med første 

maatte blive vacant." 188
) Kancelliet sendte efter Kongens Ordre 

Ansøgningen til Biskoppen,189
) og efter at denne havde indhentet 

Oplysninger om Warde hos Biskop Rarnus i Odense, afgav han sin 

Erklæring. 

Det var ikke heldigt for den afsatte Præst, at hans Sag nu var 

bragt for den gejstlige Myndighed. Biskop Rarnus havde ikke glemt 

den gamle Affære, der havde voldt ham saa meget Besvær, og 

han stillede sig noget skeptisk overfor den hjemvendte Synder, om 

hvis Liv i det fremmede man intet vidste. Men han vilde dog ønske, 

"at dette vildfarende Menniske" efter sine mange Trængsler kunde 

hjælpes til en lille - hellere verdslig end gejstlig - Tjeneste, saa at 

han paa lovlig Maade kunde tjene sit Brød.190
) Biskop Harboe 

henviste i sin Erklæring til Ramus' Udtalelser og tilføjede desuden 

~ Fynske Aarbøger 
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sine egne personlige og temmelig skarpe Betragtninger om det fore

liggende Spørgsmaal. Det forekom ham betænkeligt, at Warde i en 

Samtale, de havde haft, ikke vilde udtale sig om "sine forrige grove 

forseelser", men paaberaabte sig Guds Dom, saa at han aabenbart 

ikke vilde anerkende sin Skyld. Biskoppen havde derfor sine Tvivl 

om hans Forbedring og om "hand icke endnu maatte agere samme 

Person, som hand efter andres beretning tilforn har været bekiendt 

for, nemlig under Hyckls masqven og Gudfrygtigbeds Skin at have 

søgt Befordring." Naar han nu søgte et Degnekald, saa maatte Bi

skoppen fremhæve, at der var mange andre, især studerende Skole

holdere, der havde faaet Løfte om et saadant, og som hidtil havde 

maattet vente forgæves, fordi der ingen Vakance havde været. Efter 

Harboes Mening maatte de gaa "frem for en Mand hvis nærværende 

character er ubekiendt og paa hvilcken maaskee det gamle ordsprog 

maatte sandes: "En af sad t Præst bliver aldrig en god degn."" 

Det vilde derfor være bedre, om W arde fik en verdslig Stilling, da 

man ikke kunde vide, om han "ville være Guds Meenighed til Op

byggelse eller icke." 191
) 

Biskop Harboes Erklæring er dateret den 3. August 1757, men 

skønt den uden Forbehold viste Kongen, hvor ugerne man fra kirke

lig Side vilde have den afsatte Præst ansat i en gejstlig Stilling, 

resolverede Frederik V i Conseillet paa Fredensborg den 19. August, 

at "han maa søge, naar noget bliver ledig. " 192
) Det var et Magt

ord, som man ikke kunde være overhørig, og man maatte vente, at 

Wardes Trængselstid nu var forbi. For at mildne Biskop Harboes 

Uvilje skrev Provst Hviid faa Dage senere sit smukke Brev, hvori 

han skildrede Wardes Liv og bad om Tilgivelse og Barmhjertighed 

for denne Person, der var "meget ynkværdig og forladt af alle. "193
) 

Og hvad enten det skyldtes Kongens Befaling eller Hviids indtræn

gende Forbøn, saa blev Warde straks kaldt op til Biskop Harboe og 

modtaget med saa megen Velvilje, at han Dagen efter sendte Biskop

pen, sin "høigunstige Patron", en hjertelig Takkeskrivelse. Samtidig 

bad han om at faa en Kopi af den kgl. Resolution, der skulde ligge 
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nelse i de følgende Aar, saa at der kun synes at være to Muligheder: 

enten har han faaet en saa underordnet Stilling, at det ikke er op

ført i de officielle Arkiver, eller han er død, før han naaede sine 

Ønskers Maal.195
) Utvivlsomt var hans Helbred nedbrudt af de 

mange Aar i Udlandet, og i Danmark havde han kun mødt Yd

mygelser, Fattigdom og Sygdom. De Ord, Hviid skrev om ham, var 

maaske en Profeti, der hurtigt gik i Opfyldelse: "hands nød og trang 

er saa stor, at han d ... maa segne og synke under byrden." 

Det føles utilfredsstillende, at man ikke ved, hvordan Afslutnin

gen blev, men hvad enten Warde levede kortere eller længere Tid 

efter 1757, var hans egentlige Liv paa det Tidspunkt forbi. De fem 

Aars Præstegerning i Svendborg var kun et kort Spand af Tid i 

Forhold til de mange Aar, der laa foran og efter, og maaske var 

han mest i Overensstemmelse med sin Natur, da han som hvervet 

Soldat tumlede rundt paa Kontinentet og frit kunde følge sin Lyst 

til Eventyr, Drik og Kvinder. Om den Periode kunde han sikkert 

have skrevet en farverig Beretning, som vilde have givet yderligere 

Bidrag til Forstaaelsen af hans Karakter, men nu maa man nøjes 

med de ganske vist talrige og omfangsrige, men enstonige Skrivelser 

og Ansøgninger i hans Sag. At denne Sag skulde være et Justits

mord, maa vist anses for udelukket, og trods den aabenbare, per

sonlige Forfølgelse, der laa bag den hele Aktion, var Højesterets

dommen en retfærdig Følge af Wardes Forsyndelse mod det sjette 

Bud. Om han var Barnets Fader, eller det muligvis var en anden af 

de Mænd, Kvinden havde staaet i Forhold til, betyder i den For

bindelse intet. Derimod er der Grund til at fremhæve de formilden

de Omstændigheder, der kalder paa en vis Sympati for den vildfa

rende Præst. Er han virkelig, som al Sandsynlighed taler for, blevet 

nødt til at se sin smukke Hustru som Niels Juels Elskerinde og 

uden at kny bøje sig for Herremandens Vilje, saa er det forstaaeligt, 

at en Mand med hans Temperament maatte døve sin Smerte og 

Skam i Sviregilder og hos sin Tjenestepige. Han kunde ikke finde 

Trøst i en pietistisk Gudhengivenhed, fordi hans hele Tanke- og 

Fynske Årbøger 1965



Else Kornerup: En tragisk livsskæbne fra pietismens tid 69 

Følesæt var rationalistisk. Det fremgaar af hans Forkyndelse i Kir

ken, der ikke var efter Tidens Smag, 196
) selv om han prøvede at 

tale med flere Tunger, og det viser sig i hans Overbærenhed mod 

dem, der var faldet for de samme Fristelser, der var farlige for ham 

selv. Hans Omsorg for Pigen Anna Margrete var i Rettens Øjne et 

af de væsentligste Beviser for hans Skyld, men det var dog samtidig 

et Tegn paa Ansvarsfølelse og menneskelig Godhed for den Kvinde, 

der havde staaet ham nær. Og naar hun saa ofte og saa heftigt gav 

Udtryk for sin Anger over sine Beskyldninger mod Præsten, var 

det vel, fordi hun følte, at hun var faldet ham i Ryggen, medens 

han havde prøvet at hjælpe hende, da hun trængte til en Ven. 

Selv om der saaledes kan fremføres forsonende Momenter til 

Forsvar for Warde, vilde han ogsaa i Dag være blevet dømt fra 

Kjole og Krave, og naar han her paany er draget frem af Glemselen, 

er det ikke et Forsøg paa at frifinde ham. Men "Sagen Warde" 

har trods sin Lidenhed et større Perspektiv. I levende Samspil med 

Præsten i Svendborg møder man hele det danske Samfund: Konge, 

Regering, Gejstlighed, Retsvæsen, Adel, Borger og Bonde. Paa godt 

og ondt udfolder de deres Egenskaber og spejler det 18de Aarhund

redes modstridende Aandsstrømninger. Gennem en tragisk Menne

skeskæbne er saaledes et Stykke af Datidens Danmark bevaret. 

FORKORTELSER 

DBL = Dansk biografisk Leksikon, 2. Udg. 
DP = Hjorth-Nielsen, Danske Prokuratorer, 1935. 
Fyns B.A. = Fyns Bispearkiv (LAO). 
Fy. Reg. = Danske Kane. Fynske Registre (RA). 
Fy. Tegn. = Danske Kane. Fynske Tegneiser (RA). 
Gen. kirkeinsp. = Danske Kane. Generalkirkeinspektionskollegiet (RA). 
Gratialpr. = Danske Kane. Gratialprotokoller (RA). 
Højesteret = Højesteretsprotokol (RA). 
Krigskanc. = Krigskancelliet (RA). 
LAO = Landsarkivet, Odense. 
LAS = Landsarkivet, Sjælland. 
Odense A. = Odense Amts Arkiv (LAO). 
RA = Rigsarkivet, Kbh. 
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Richter = Richter, Dødsfald i Danmark 1761-90, 1907. 
Sjæl!. B.A. = Sjællands Bispearkiv (LAS). 
Sjæl!. Tegn. = Da. Kane. Sjællandske Tegneiser (RA). 
Sunds H.J. = Sunds Herreds Provstearkiv. Justitsprotokol1690-1824. (LAO). 
Suppl. = Da. Kane. Supplikprotokoller (RA). 
Taasinge B. = Taasinge Birkedommers Arkiv (LAO). 
Taasinge G. = Taasinge Godsarkiv (LAO). 
Trap = Trap, Danmark, 4. Udg. 
Wiberg = Wiberg, Præstehistori e, 1867-71. 

NOTER 

l) DBL. XI, 48. :- 2) smst. IX, 347 ff. - 3) Fyns B. A. Vitaprotokol 1732-1847, 
S. 21. - Additamenta, 138, I, Fol., S. 238v (Kgl. Bibi.). - J. Begtrup, Svendborg 
Kjøbstæd, 1823, S. 125. -I. Barfod, Den falsterske Gejstligheds Personal-Historie, 
1854, S. 103. - P. Rhode og J. J. Friis, Laalands og Falsters Historie II, 1859, 
S. 40. - Wiberg, III, 233. - 4) Warde blev indskrevet ved Universitetet den 15. 
Juli 1724 som dimitteret fra Vor Frue Skole i København (Kjøbenhavns Univer
sitets Matrikel, udg. af S. Birket Smith, II, 460). Han opgives da at være 23 Aar 
gammel. Matthias Hviid var blevet indskrevet fra samme Skole den 17. Juli 1722 
(sst. II, 444). - 5) Pave Bonifacius VIII, 1294-1303. - 6) W. var 22. April 1735 
blevet kaldet til Sognepræst ved St. Nicolai Kirke i Svendborg (Fy. Reg. 1735, 
Nr. 34). I sin Ansøgning (Bilag hertil) af 22 . Marts 1735 henviser han med Hensyn 
til sit Liv og Intention til "dend til Mag. Bluhm overleverede attest" (ikke ved
lagt). - Desuden haaber han at kunne give Prøve paa sine Gaver næste Søndag 
"da ieg efter Mag. Bluhms andordning faaer dend Naade at prædike for Deres 
Kong!. Majestet". - 7) Bruden var Jomfru Anna Maria Voigt, København. Bryl
luppet stod 13. Okt. 1733, og Warde var dengang endnu "Klocker og Beede
Mand for Nykiøbings Meenighed i Falster". Hans Broder Dines Warde havde 
skrevet et Digt til Festen, der findes i M. Lorenzens Samling af Bryllupsvers T-Z, 
42-23-Fol. (Kgl. Bibi.). - B) Jvf. S. 53 ff. - 9) Som den følgende Fremstilling vil 
vise har Hviid sammenblandet de to Sager fra 1736 og 1738-41. - lO) Jørgen 
Jensen Gad, fra 1753 Præst i Tibirke og Vejby. (Wiberg, III, 491. - Clausen og 
Rist, Memoirer og Breve XXXIX, 1923, S. 32). -11) J. B. Bluhme, Hofpræst (DBL. 
III, 322 ff.). - 12) Biskop Peder Hersleb (DBL. X, 167 ff.) . - 13) Anders C. 
Horsens (Wiberg, II, 138).- 14) L. Harboes Privatarkiv R. A. - 15) Fy. Reg. 1725, 
Nr. 93. - 16) Thomas Frederichsen Warde (Alfred Larsen, Lolland-Falsters Degne, 
1960, nr. 1563). - 17) Jvf Note 6. - I Gratialpr. 1734-35, S. 57b, 68b omtales 
Attester fra Stiftamtmanden og Provsten i Nykøbing F. om hans upaaklagelige 
Forhold og sømmelige Opførsel. W. var 1735 ogsaa Ansøger til Sognekaldet i 
Vaalse. - 18) Skrivelse af 6. Okt. 1736 fra Biskop Rarnus til Chr. VI (Fy. Tegn. 
1736, Nr. 68, Bilag). - 19) Fyns B. A. Vitaprotokol 1732-1847. 21. - 20) smst. 
Kgl. Rescripter 1736, Nr. 27 og 35. - 21) Wiberg, II, 190. Det er en haard Karak
teristik, der gives af ham, baade som Præst og Menneske, og "hans Familie kaldte 
ham lumsk". - 22) Gratialpr. 1734-35, S. 69 b. Han havde bedste Karakter til 
Attestats, medens Warde havde non. - 23) 14-8-1736 (Fyns B. A. Kgl. Rescripter 
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1736, Nr. 35). - 24) Ingen Oplysninger om hans Data. I Fy. Tegn. 1738, S. 221 b 
og 296 omtales en Sag, hvor han en kortere Tid blev suspenderet, fordi han havde 
ført en Sag paa uærlig Maade. - 25) Gregers Hansen Hjort (Wiberg, II, 657). -
26) Ide Skeel v. Holsten til Gelskov og Bjørnemose, + 1749 (Trap). - 27) Død 
1767 (Richter). - 28) Ikke identificeret. - 29) Wiberg Il, 46. - 30) Johan Lehn til 
Hvidkilde. + 1760 (Trap). - 31) Ikke identificeret. - 32) Christian v. der Maase 
til Raschenberg. + 1753 (Trap). - 33) Niels Juel til Valdemars Slot (DBL. XII, 
129). - 34) 1713-63. - 35) P. J. Spener, 1635-1705, tysk Præst. - 36) A. H. Francke, 
1663-1727, tysk Teolog. - 37) Jvf. Note 23. - 38) 1698-1748. - 39) Henning 
Christopher Walkendorf til Klingstrup (DBL. XXV, 58). - 40) Johan Ludvig 
Halstein (DBL. X, 518 ff). - 41) Brev af 28-8-1736. (H. Rørdam, Hist. Sam
linger II, 1896, 236). - 42) Fyns B. A. Kgl. Reseripeer 1-9-1736, Nr. 27. - 43) Fy. 
Tegn. 6-10-1736, Nr. 68, Bilag. - 44) smst. Mange af Underskriverne har kun sat 
Begyndehesbogstaverne af deres Navn. Degnen hed Henrik Jensen. - 45) smst. -
46) smst. - 47) smst. - 48) smst. - 49) Brev af 15-10-1736 (H. Rørdam, Hist. 
Samlinger II, 1896, 243). - 50) Brev af 23-11-1736 (Fy. Tegn. 1736, Nr. 68, 
Protokol. Origin. i Fyns B. A. Kgl. Rescripter 1736, Nr. 35) . - 51) Brev af 
21-9-1736 fra Warde til Rarnus (Fy. Tegn. 1736, Nr. 68, Bilag). - 5la) 1701--61. -
52) DBL. XXI, 541 ff. - 53) Odense Amts Arkiv, Breve fra Svendborg By 1735-40, 
Læg Nr. 18, - Brevet findes i to Redaktioner, hvoraf den ene har udeladt Sæt
ningen "hvis fornemeste Dyder ... bevist".- 54) Jørgen Borring. + 1742 (Trap). 
- 55) Jvf. Note 53. - 56) Højesteret 15-2-1741. - 57) Vordingborg Kirkebog 
10-10-1738, Fødte, uægte Børn. - 58) Wiberg II, 533 - 59) Sunds H. J. Brev fra 
Rarnus til Bering af 29-10-1738. - 60) smst. - 61) smst. - 62) Jens Hansen 
Færgemand. (Clausen og Rist, Memoirer og Breve XXXIX, 32). - 63) smst. og 
Wiberg III, 491. - 64) Jvf. S. 53 ff. - 65) Fyns B. A. Kgl. Reseripeer 8-11-1738, 
Nr. 48. Det originale Referat i Ærøskøbings Byfogeds Arkiv, Politiprotokol 
1734-55 (LAO.), 27-10-1738. - 66) + 1774 (Richter). - 67) Fyns B. A. Kgl. 
Reseripeer 8-11-1738, Nr. 48. - 68) D. P. 379. - 69) Ingen Oplysning fundet. -
70) Sunds H. J. Skrivelse af 30-10-1738. - 11) Suppl. 1738, II, Nr, 908. - 72) Gen. 
kirkeinsp. Indkomne Sager, 1738, Nr. 261. - 73) + 1750 (Trap). - 74) Fy. Tegn. 
1738, Nr. 107-109, Bilag. - 75) Christian Mølmark ca. 1708-82 (Pers. Tidsskr. 
14 R. VI, 30). - Jens Espe, D. P. 92 f. - 76) Ansøgning til Kongen 26-11-1738 
(Fy. Tegn. 1738, Nr. 107-09, Bilag). - 77) smst. Protokol, 1738, Nr. 107-09. -
78) Om disse fire Mænd ingen Oplysning. Husmændene var Peder Barfod, Jeppe 
Hansen og Peder Andersen, alle af Skovballe. - 79) Ingen Oplysning. - 80) Fy. 
Tegn. 1738, Nr. 107-09, Bilag. - 81) smst. - 82) smst. - 83) smst. Rekvisitionen 
til Bystyret synes ikke bevaret. - 84) 28-11-1738 fra Rarnus til Sehested (Odense 
A. Breve fra Svendborg By 1735-40, Læg 7). - 85) smst. Læg 23. - 86) Skrivelse 
af 13-12-1738 (smst. Læg 7). - 87) + 1741. - Han var Fadder til W.'s anden 
Søn Thomas Christian, se Svendborg, St. Nicolai Kirkebog, Døbte, 8-11-1739. 
(LAO). - 88) Mads Tønnesen Rosenberg (1670-1756) stod Fadder til W.'s første 
Søn, Niels Juel (smst. 30-12-1737). - Raadmændene var J. Borring og Knud 
Graae (1689-1761), af hvilke den sidste ogsaa var Fadder 1737. - 89) Odense 
A. Breve fra Svendborg By 1735-40, Læg 7, 17-1, og Læg 15, 7-2-1739. -DO) smst. 
Læg 15, 7-2-1739. - Dl) smst. 24-2 og 24-3-1739. - 92) 1693-1748. - 93) Odense 
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A. Breve fra Svendborg By 1735-40, Læg 15, 2-4-1739. - 94) smst. 11-4-1739. -
95) smst. 17-4-1739. - 96) smst. 9-5 og 23-5-1739. - 9i) smst. Læg 7, 16-12-1738. 
- 9S) smst. Læg 15, 21-4-1739. - 99) Gen. kirkeinsp. Indkomne Sager 1739, Nr. 
166. Under Proceduren ved Højesteret blev det anført, at hun var gaaet bort 
fra Kehlets Hus til "et Stæd kaldet Urhoved«, hvorfra hun ved Kehlets Hjælp 
skulde bortføres til Holsten (Sjæll. Tegn. 1741, Bilag Nr. 149). - 100) DP.51. -
101) Gen. kirkeinsp. Indkomne Sager 1739, Nr. 166. - 102) Jvf. S. 53 ff. - 103) Jvf. 
Note 101. - 104) Odense A. Breve fra Svendborg By 1735-40, Læg 15, 24-1-1739. 
- Jens Nyborg, DP. 254. - 105) Ingen Oplysninger fundet. - 106) Skrivelse af 10-
3-1739 (Fy. Tegn. 1739, Nr. 42, Bilag). - 107) Af disse var Provst Vitus Bering 
efter Ansøgning blevet fritaget for sit Hverv, og i hans Sted var Pastor Peder 
Duus den 20-2-1739 blevet udnævnt til Kommissarius (Fy. Tegn. 1739, Nr. 19, 
Protokol og Bilag). - 108) Skrivelse af 9-4-1739 (smst. Nr. 42, Bilag). - 109) Taa
smge B. Tingbog 1727-44, 11. og 18. Dec. 1738. -Ved første Forhør var Jørgen 
Hastrup fra Brudagergaard Dommer, ved det andet Andreas Mass fra Svend
borg. At Bønderne ikke kunde skrive, fremgaar af deres Underskrifter fra For
høret 19. November, der bestaar af Forbogstaverne til deres Navn, men det var 
dengang almindeligt og hindrede ikke deres Udsagns Gyldighed, da disse af en 
Tillidsmand - her A. Ernst - blev læst op for dem til Godkendelse før Eds
aflæggelsen. - 110) Resol. 1-5-1739 (Fy. Tegn. 1739, Nr. 42, 43, Protokol). -
111) Resol. 30-10-1739 (smst. Nr. 100, Bilag). - 112) 23-6-1739 (Odense A. 
Breve fra Svendborg By 1735-40, Læg 7). - 113) Fy. Tegn. 1739, Nr. 75, Bilag. 
Om Christian Voigt intet nærmere oplyst. - 114) 10-8-1739 (smst. Nr. 81, Bilag). 
Frederik Schack Brockdorff t 1755. - 115) 15-8-1739 (smst.). - 116) 22-8-1739 
(smst.). - 117) 31-8-1739 (smst. Nr. 81, Protokol). - 118) Gen. kirkeinsp. Ind
komne Sager 1740, Nr. 25. - 119) Skrivelse fra Gen. kirkeinsp. til Kongen af 
31-3-1740 (Sjæll.Tegn. Nr. 198-200, Bilag). - 120) Gen. kirkeinsp. Indkomne 
Sager 1740, Nr. 65. - 121) Sjæl!. Tegn. 1740, Nr. 198, 199, 200, Protokol. - Iver 
Rosenkrantz, DBL. XX, 93 ff. - Andreas Lowson, smst. XIV, 502 ff. - 122) Skri
velse af 30-6-1740 (Gen. kirkeinsp. Indkomne Sager 1740, Nr. 137. Smst. Hoved
protokol 1740, Nr. 137). - 123) Suppl. 1740, I, Nr. 883. - Fy. Reg. 1740, Nr. 49, 
Protokol. - I et senere Bønskrift (Suppl. 1740, II, Nr. 848) beder W. om at 
faa dette Aars Paaskeoffer, som han mistede, da han blev suspenderet a beneficio 
Paaskelørdag. Han havde lidt stor Nød med Hustru og Børn i den haarde Vin
ter. - Conseillet fastholdt atter her, at det maatte forblive ved Lands Lov og 
Ret (Fyns B.A. Kgl. Rescripter 14-11-1740). - 124) Sjæl!. Tegn. 9-12-1740, Nr. 
676, Protokol. - 125) Gen. kirkeinsp. Indkomne Sager 1741, Nr. 16-18. - 126) 

I Forhandlingerne ved Højesteret hedder det, at der var hentet Piller til Anna 
Margrete to forskellige Steder, samt at hun var blevet aareladt. (Sjæl!. Tegn. 
1741, Nr. 149, Bilag). - 127) Wiberg III, 625. - 128) Muligvis Johan Henrik 
Wendt t 1787 (Richter). Ifølge Højesteret sagde Wendt, at det var Warde, der 
bad ham sejle til Troense, og Wendt hævdede, at det var klart Maaneskin, 
medens andre Vidner støttede Wardes Udsagn. - 129) Warde kalder ham Brumer, 
Højesteret Brom(e). - 130) Højesteret 1740-41, A, 15-16 Februar 1741 (Assessor 
Eggers). - 131) I et udateret Brev fra W. til Niels Juel (Taasinge G. Breve til 
N. Juel 1726-66, W.) er der Tale om en Kakkelovn, som W. havde lejet af 
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Færgemand, og som denne vilde stævne ham for. W. har en Plan om at faa en 
anden Kakkelovn sat op for at "fixere ham brav." - 132) Odense A. Breve fra 
Svendborg 1735-40, Læg 20. ]. Færgemands Tcscamcmc af 3-9-1737. - 133) Taa
singe B., Tingbog 1727-44, 8-9-1740. forhøret, som fandt Sted efter Kom
missionsdommens Afsigelse, blev foreraget af Hunshol r og bragte foruden den 
omtalte Episode nogle Vidneudsagn, der gik ud paa, at .W. ikke havde søgt gennem 
de paagældende at bestikke Anna Margrete med Penge eller Klæder. - 133a) Etats
raaden er utvivlsomt Juristen Andreas Hojer (DBL. X, 323 ff.), jvf. Fyns B. A. 
Kgl. Reseripeer 1738, Nr. 49 og 51, Breve fra A. Hojer ril Ramus. - Præsten 
er anragclig Hofpræst J. B. Bluhme. - 13Sb) Forhøret i Ærøskøbing fa ndt Sted 
16. cpt. 1739, alrsa:t mere end en Maaned efter den kgl. Rcsol. af 7. August, 
der forbød at føre Vidner udenfor Kommissionsdomstolen. - Synes ikke bevaret. -
134) maaske Assessor Hanefeldt t 1770 paa Graasten (Richter). - 135) t 1767 
(smst.). - 136) Højesteret 1740-41, A, 17-1 til 10-4-1741. - 137) DBL. XVI, 233 f. 
- 138) smst. XXI, 523 f. - 139) smst. XXIV, 554. - 140) smst. III, 517. - 141) 

Højesteret 1661-1961, (1961), II, 351 f. - 142) smst. 348. - 143) DBL. XXV, 155.-
144) smst. XIV, 288. - '"") srnst. XXIT, 78 L - 140) smsr. XIX, 417. - !47) snm. 
4-28. - a) XXI, 327. - H9) DP. 152. - t &O) Sjæl!. Tegn. J7•H, Nr. 149, Bilng. 
Der c.r her givet er klarr, korefarret Referat af de vidcløfrige Forhandlinger ved 
Højesteret med Frem hævelse af de enkelte Assessorers Særvota, og dette blev 
sendt ri! Kongen før den endelige Domsafsigelse. - 151) Højesteret 1741, A, 10-4-
1741. - 162) Wardcs Defensor Mumhe af MorgenStierne blev stærkt angrebet for 
sine Udtalelser. Flere vilde have h:un idømt Bøde, men man nøjedes med at 
mortificere hans Angreb. - 153) Fy. Tegn. 1753, Protokol, Nr. 52. - 154) Suppl. 
1741, I, Nr. 871, 1173. - 155) smst. - 156) Fyns B. A. Kopibog 1740-42, S. 344. -
157) smst. - 15B) Suppl. 1741, I, Nr. 1173. - 159) Fy. Reg. 1741, Nr. 42, Bilag. -
160) snm. - N. Reiersen (Wiberg, 111, 233). - 101) Suppl. 1741, 1, Nr. 1173. -
102) J. Begrrup, Svendborg Kjøbstred, 1823, S. 126. - Arehiv der Hansesrade 
Li.ibeck har vclviUigst meddelt, at Wardc ikke kan findes i Llibeck i Aarenc 1741 
og flg. - tOS) W.'s Samtidige, den scnc.re Biskop Jørgen Bloch (D'BL. Ill, 271 f.), 
der ovcrværcd~ Højcsteretsproccsscn, har i sine chcrhdte Samlinger givet denne 
Oplysning (Additamenta 138, I, Fol., 238. - Kgl. Bibi.). - 164) Fy. Tegn. 1753, Nr. 
52, Protokol. - 165) Fyns B. A. Kopibog 1755-57, S. 402. - 166) Saa sent som 
1823 (J. Begtrup, Svendborg Kjøbstæd, 1823, S. 126) hedder det: "Nogle vil 
formene, at han var uskyldig i den paadømte Brøde, og at det Hele var Kabale 
imod ham, hvori hans Børns Amme lod sig bruge, bestukken af en riig Mand, 
der vilde skille ham ved Embedet." - Her er tydelig nok en forvansket Over
levering om Anna Margrete Hansdatter og Jens Færgemand. - 167) Sjæll. B. A. 
Kopibog 3-8-1757. - 268) jfr. Note 14. - 169) Svendborg, St. Nicolai Kirkebog, 
Døbte, 30-12-1737 (LAO). - Blandt Fadderne var ogsaa Oberstløjtnant H. C. 
Walkendorf til Klingstrup og Borgmester Mads Rosenberg, Svendborg. Walken
dorfs Frue var Gudmoder. - 170) Taasin_ge G. Breve til N. Juel 1726-66. W. 
Det var Landsarkivar Carl Lindberg Nielsen, Odense, der henledte min Opmærk
somhed paa denne Samling, hvorfor jeg takker ham hjerteligt. - 171) Jvf. S. 30 f. 
- 172) f. ca. 1689-cl. 1763 (Pers. Tidsskr. 14 R. VI, S. 31). Se desuden Stub, Sam
lede Digte, 1852, Forord XXIII f. og Digtet S. 154. - 173) Taasinge G. Breve til 

Fynske Årbøger 1965



74 Else Kornemp: En tragisk livsskæbne fra pietismens tid 

N. Juel A-K, 1719-66. - 174) smst. Breve til N. Juel 1726-66. W. - 175) Sjæl!. 
B. A. Kopibog, 3-8-1757. - 176) Ansøgning af 24-8-1756 til Kongen (Kirkehist. 
Saml. 4 R. III, 634). - 177) Fy. Tegn. 1753, Nr. 52, Protokol. - 178) Brev fra 
Rarnus til Warde 4- 9-1757 (Fyns B. A. Kopibog 1755-57, S. 425). - 179) Suppl. 
1756, I, Nr. 1161. - 180) jfr. Note 177. - 181) jfr. Note 176. - 182) Conrad Ahle
feldt (DBL. I, 169 f.). - Krigskanc. Overkrigssekretærens indkomne Breve 1757, 
U-Ø. Brev af 1-3-1757. - 183) smst. - 184) Skrivelse af 23-7-1757 fra Rarnus 
til Harboe (Fyns B. A. Kopibog 1755-57, S. 403). - 185) Vor Frelsers Kirke, 
Kbh., Døde (LAS). Han blev begravet paa Fattigkirkegaarden. - 186) Krigskanc. 
Overkrigssekretærens indkomne Breve 1757, U-Ø. Brev af 22-4-1757. - 187) 

smst. Brev af 25-5-1757. - 18B) Sjæl!. B. A. Kopibog 3-8-1757. - 189) smst. -
190) Brev af 23-7-1757 (Fyns B. A. Kopibog 1755-57, S. 404). - 191) Sjæll. B. A. 
Kopibog 3-8-1757. - 192) Suppl. 1757, II, Nr. 52. - 193) Jvf. S. 1. - 194) L. Har
boes Privatarkiv (R. A.). - 195) I de kbh.ske Kirkebøger findes hans Navn ikke, 
men da Nicolaj Kirkebog kun er bevaret fra 1767, kan han være død i dette 
Sogn. - 196) Jvf. S. 10 ff. 
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