
Fig. 1. Prospekt af Varde, efter Resens Atlas 1677. Til venstre S. Jacobi kirke og kirkegård, til højre S. Nikolaj 
kirke og kirkegård. I forgrunden Varde å med voldstedet Vardehus. Den ældre, senere forsvundne bebyggelse 
syd og vest for S. Jacobi ses endnu (jfr. s. 867). — Prospekt von Varde, nach Resens Atlas 1677. Links die Sankt- 

Jacobi-Kirche mit dem Friedhof, rechts die Sankt-Nikolaj-Kirche und ihr Friedhof Im Vordergrund die Varde Å mit der 
Burgruine Vardehus.

VARDE †S. NIKOLAJ KIRKE
NOTER S. 961

Historisk indledning. Vardes anden sognekirke var li
gesom en række jyske købstadskirker, i bl.a. Ribe 
(se s. 840f.), Kolding og Vejle, viet den hellige Niko
laj. Sognet, der også omfattede landsbyerne Mejls 
og Nørre Frisvad (se s. 867), blev 1809 lagt sammen 
med S. Jacobi, hvorefter kirkens mure blev nedbrudt 
og kirkegården udstykket i byggegrunde. Kun gade
navnet, Nikolajkirkestræde, mindede om kirkens 
eksistens, indtil en arkæologisk undersøgelse 1981-
82 (se ndf.) fremdrog kirkens fundamenter og blot
lagde kirkegårdens grave. Efter indretningen af en

parkeringsplads på stedet er kirketomten 1984 mar
keret med kampesten.

En sognepræst, Herbert, ved Varde S. Nikolaj 
nævnes 1342.1 I middelalderen havde kongen mulig
vis patronatsret til kirken;2 efter reformationen fik 
borgmester og råd ansvaret for indtægter og vedli
geholdelse.3 Efter Grevefejdens ødelæggelser tillod 
kongen 1537,4 at kirken måtte nedbrydes, men bor
gerne valgte at beholde begge kirker, og heller ikke 
planer om at nedrive kirken efter branden 1551 blev 
ført ud i livet.5 Fra 1731 havde sognet dog præst
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Fig. 2. Situationsplan 
1984 med den o. 1810 

nedlagte kirkegård 
(prikket areal) indtegnet 
på moderne kort. Teg

net af MN 1984. — La- 
geplan 1984 mit dem um 

1810 aufgelassenen Fried
hof (punktierte Fläche), 

auf modernem Plan einge
zeichnet.

fælles med S. Jacobi.6 1788 drøftede man igen mulig
heden af at nedlægge sognet, men beslutningen blev 
først endelig truffet ved kongelig resolution af 
26. september 1806.7

Et Vor Frue alter nævnes 1503-11.8
Ifølge et sagn9 blev tilbygningen til kirken opført 

af en mand, der blev overfaldet af røvere ved Gelle
rup, som tak for sin redning. Tilbygningen skulle 
stå, så længe verden stod, og det skal da også have 
voldt vanskeligheder at få denne del af kirken nedre
vet. Efter en anden mundtlig tradition10 blev der ved 
nedrivningen fundet en begravelse for en »grevelig 
familie«. Kisterne blev nedsat på kirkegården, og 
gravkælderen omdannet til vinkælder. Fortællingen 
sigter sandsynligvis til gravkrypterne i kirkens ø- 
stende (se s. 960), hvoraf én tilhørte ejeren af herre
gården Lunderup. Ifølge endnu et sagn11 skulle den, 
der nedbrød kirken, få en brat død. Derfor turde 
ingen af bygmester Mikkel Stobberups svende påbe
gynde arbejdet; men mester selv entrede stilladserne 
og fjernede de første sten.

Mønter. I forbindelse med den arkæologiske un
dersøgelse 1981-82 fandtes 20 ældre mønter, her
iblandt en brakteat, to frisiske mønter fra 1100’rne 
samt tre mønter slået under Valdemar II.12

Den arkæologiske undersøgelse 1981-82. Efter 
nedrivningen af en række bygninger på kirke
gårdens grund, forud for anlæggelsen af en par
keringsplads, foretog Varde Museum ved Mo
gens Vedsø 1981-82 en arkæologisk undersø
gelse af området (fig. 7). Udgravningen, der 
tillige blotlagde et parti af kirkegården nord for 
kirken samt et enkelt felt i kirkegårdens vestre 
udkant, bekræftede kirkens beliggenhed og 
grundplan, således som denne var kendt fra æl
dre opmålinger. Området øst for kirken, hvor 
et formodet kor må skulle søges, kunne dog 
ikke udgraves på grund af en eksisterende byg
ning. Der var intet tilbage af selve murværket, 
og fundamenterne var flere steder plyndret for 
sten ligesom gulvlagene var gravet bort. En 
række løsfund er dog væsentlige for forståelsen 
af bygningen, således forekomsten af tufsten 
(se s. 947). Af fundene er mønterne nævnt 
ovenfor, gulvfliser s. 950, mens grave og grav
krypter, to sigilstamper og en kårde behandles
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under gravminder s. 959f. Af keramik blev der 
foruden enkelte skår af stentøj og en del glase
ret keramik fundet store mængder skår af jyde
potter.13

KIRKEGÅRD

Kirken var opført på et jævnt terræn i byens 
nordøstre del, ca. 12 meter over havet og 450 
meter nord for åens nuværende løb. Kirkegår
den (fig. 2) afgrænsedes af Skovbogade (nu 
Storegade) i øst og huse og haver langs Smede
gade i nord og vest. Det er muligt, at jordstyk
ket mellem kirkegården og Smedegade oprin
delig har tilhørt kirkegården.14 Mod syd optog 
kirkegården et areal på den anden side Nygade 
(anlagt efter sløjfningen), hvor den stødte op til 
en af byens større gårde og dennes have. Der 
var i 1700’rne i alt fem indgange, og kirkegår
den har formodentlig haft en betydelig færdsel 
af fodgængere, som benyttede begravelsesplad
sen til at skyde genvej mellem Skovbogade og 
Smedegade. 175615 indkøbtes fem læs sand til 
stierne på kirkegården.

Hegnet bestod i 1700’rne af plankeværk, op
stillet over et lavt stendige ligesom på S. Jacobi 
kirkegård (se s. 871). Det østre hegn, langs 
Skovbogade, afløstes 176815 af et dige af kløve
de sten, 146 alen langt (ca. 90 m) og 2¼ alen 
højt (ca. 1,4 m). »Rækværket« mod de private 
haver krævede jævnlige istandsættelser og var 
sammenflikket af forskellige materialer, fyr
lægter og norske deller, på nogle strækninger 
afdækket med udskærsbrædder. Ved reparation 
af fundamentet under en del af plankeværket 
172415 anvendtes otte tønder kalk og 150 store, 
gamle mursten fra Øllufgård. 177916 indkøbtes 
fire egepæle »for at få kirkegården fri for over
løb af kreaturer«.

Indgange. År 170017 nævnes tre murede »stet- 
ter« og to ganglåger af træ. To af de murede 
indgange vendte ud mod Skovbogade; mod 
Smedegade var der to låger, ud for henholdsvis 
Nikolajkirkestræde og Spigerborgade, mens 
hovedindgangen, almindeligvis omtalt som 
»ligporten«,15 sandsynligvis har stået i kirke
gårdens sydvestre hjørne, hvor nu Nygade ud-

Fig. 3. Forslag til kirkegårdsindgang, tegnet af Mik
kel Stobberup 1796 (s. 945). Mål i danske alen. 
Landsarkivet for Nørrejylland. — Vorschlag zum 
Friedhofseingang, entworfen von Mikkel Stobberup 1196.

munder i Smedegade. På Resens prospekt 1677 
(fig. 1) ses her en muret, kamtakket portal. Por
ten blev repareret 175615 og fornyet 1778,16 
hvortil der medgik 1000 nye mursten. Den 
solgtes til nedbrydning 181018 for 4 rdl. og be
tegnedes da som en »hvælvet ligport af mur«.

Ved den sydøstre indgang opførtes 179619 et 
muret, klassicistisk indgangsparti efter tegning 
af bygmester Mikkel Stobberup. Den bevarede 
tegning (fig. 3) viser Stobberup som en trænet 
arkitekt, der beherskede tidens formsprog. To 
svære, falsede piller, afdækket med sandstens- 
platter og halvkugler, omgiver en bevægelig 
»hvirvel«, der holdt dyrene ude. Pillerne solg
tes ved auktion 1810,18 idet dæksten og kugler 
dog blev afgivet til byens nye begravelsesplads, 
hvor de indgår i portalen syd for S. Jacobi kirke 
(se s. 873).

Ved auktion 181018 solgtes tillige en kirkerist 
af jern i træramme. I løbet af 1700’rne nævnes 
reparationer af adskillige riste. – 175615 opsattes
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Fig. 4. Kirken før nedrivningen 1809, vist med det gamle tårn, som 1794 afløstes af spir. Grundplan (vest 
opad), tværsnit set mod vest og opstalt af sydfacaden. Tallene 1-8 på grundplanen angiver: 1. Alter. 2. 
Degnestol. 3. Prædikestol. 4. Skriftestol. 5. Døbefont. 6. Lukkede stole. 7. Fruentimmerstole. 8. Mandfolke- 
stole. Mål i danske alen. Tegning i Varde byhistoriske arkiv. — Die Kirche vor dem Abbruch im Jahr 1809, 
dargestellt mit dem alten Turm, der 1794 von einer Turmspitze abgelöst wurde. Grundriß (Westen oben), Querschnitt 
gegen Westen gesehen und Aufriß der Südfassade. Die Zahlen 1-8 auf dem Grundriß geben an: 1. Altar. 2. Küsterstuhl. 
3. Kanzel. 4. Beichtstuhl. 5. Taufe. 6. Geschlossene Gestühle. 7. Frauenzimmerstühle. 8. Männerstühle. Maße in 
dänischen Ellen.

tre »hvirvler«, og 178316 plantede man 19 elme
træer på kirkegården. Laurs Madsen fik 179919 
tilladelse til at bygge et lille firefags hus på 10 
kvadratalen ved østsiden af kirkegården, ud 
mod Skovbogade.

Ved kirkegårdens nedlæggelse 1810 blev are
alet, omtrent 11000 kvadratalen, delt i 16 par
celler, hvorpå der blev udstedt arvefæsteskøder 
med en fast årlig afgift til S. Jacobi kirke.20 Og 
tværs over den gamle begravelsesplads anlagde 
man en ny gade, Nygade, som afløser for kir
kegårdens befærdede stier.

BYGNING

Kirken, hvis omrids efter udgravningen 1981- 
82 er markeret i terrænet med nye kampesten, 
kendes fra en opmåling, fig. 4, foretaget kort 
før nedbrydningen 1809. Den fremtrådte da 
som et toskibet, hvælvet anlæg, bestående af et 
romansk skib, der i senmiddelalderen var udvi
det med et nordre sideskib, et tårn i vest og et 
våbenhus i syd. Den romanske stenkirke om
fattede efter alt at dømme oprindeligt også et 
kor, som er nedrevet, da man o. 1500-25 opfør-
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Fig. 5. Grundplan 1:300, tegnet på 
grundlag af fig. 4. Marianne Nielsen 
1984. Nord opad. — Grundriß 
1:300, gezeichnet anhand von Fig. 4.

te sideskibet. – Orienteringen har en mindre 
afvigelse mod nord.

†Trækirke? Ved den arkæologiske undersø
gelse konstaterede man, at området havde væ
ret benyttet til kristen begravelse før stenkir
kens opførelse, idet adskillige grave (sml. s. 
960) strakte sig ind under det romanske skibs 
fundament og var sløjfet i forbindelse med 
byggeriet.13 Det er således rimeligt at regne 
med en ældre kirke på stedet, formentlig en 
trækirke. På den forstyrrede grund var det dog 
ikke muligt at påvise egentlige bygningslevn, 
men udgraveren har ud fra en betragtning af 
stenkirkens fundamenter peget på vestenden 
som det mest sandsynlige sted for en eventuel 
trækirkes placering.

Den romanske stenkirke, hvoraf altså kun ski
bet kendes, var opført på en grund af gult is- 
tidssand, dækket af et 10 cm tykt lag flyvesand. 
Udgravningen viste, at murene i sin tid var 
nedbrudt til grunden, ja at endog fundamenter
ne, som bestod af små marksten, var delvis fjer
net. Grøfterne var kun gravet ned gennem fly
vesandet, men hvor de gennemskar ældre gra
ve, var disse tømt for jord og skeletrester og 
fyldt med sten. Fundamenterne under skibets 
vestgavl og under den vestre del af sydmuren 
var dog anlagt som regulære grøfter i under

grunden, hvad der kan skyldes, at skibets vest
ende var opført i en senere etape.13

Skibet målte ca. 10 × 19 m, svarende til en 
middelstor landsbykirke. Ved nedbrydningen i 
1809 var der af det romanske murværk i det 
væsentligste kun skibets sydmur tilbage (resten 
var nedrevet under om- og tilbygninger), og 
denne var formodentlig noget ændret ved repa
rationer. Under udgravningen fremdrog man 
betydelige mængder rhinsk tuf, herimellem et 
par hele kvadre21 samt dele af formsten22 og 
buekvadre,23 hvilket godtgør, at dette materiale 
har indgået som et væsentligt byggeemne. Men 
om tuffen har været så fremtrædende, at byg
ningen bør henregnes blandt landsdelens egent
lige tufstenskirker med disses dekorative detal
jer, lisener og blændinger, kan ikke afgøres. På 
tegningen fig. 4 er den kalkede sydfacade vist 
med en simpel sokkel,24 uden spor af andre arki
tektoniske detaljer. Syddøren var anbragt på den 
traditionelle plads i murens vestende.

Det er som nævnt rimeligt at antage, at den 
romanske kirke oprindelig også har omfattet et 
kor, hvis fundamenter, ifald noget er bevaret, 
da må skjule sig under ejendommen øst for ud- 
gravningsområdet.

Tilføjelser og ændringer. I slutningen af mid
delalderen, formodentlig 1500-25, blev kirken

61*



udvidet med et sideskib mod nord og forsynet 
med hvælv, så den herefter fremstod som en 
toskibet »hallekirke«. Tårnet ved skibets vest
ende var sandsynligvis opført inden udvidel
sen; også våbenhuset ved sydsiden, der ses alle
rede på Resens prospekt, kan være middelal
derligt.

Sideskibet benævnes i stolestaderegistrene
o. 1710 og 178425 stadig »den nye kirke«. Ifølge 
en tradition, gengivet 1701,26 blev udvidelsen 
foretaget af Vardeborgeren Marquard Nielsen, 
som blev begravet i kirken 1525 (se s. 960).
Marquard Nielsen, med tilnavnet »den rige«, 
grundlagde 1520 byens hospital (s. 964). Han 
nævnes på et monstransskab, skænket af søn
nen Johannes (s. 956), og skal ifølge Resen have 
indstiftet rige gudstjenester.

Under udgravningen af sideskibets gulv af- 
dækkedes en grav med sigilstampe fra 1300’rne 
for præsten Bernhard (se s. 960).27 Det kunne 
ikke arkæologisk afgøres, om graven var yngre 
end bygningen, men der er dog næppe noget til 
hinder for, at præstegraven har været kastet in
den sideskibets opførelse.

Materialerne har efter alt at dømme været 
teglsten, hvilende på et bredt fundament af 
marksten.27 En dør i nordmurens vestende var 
placeret lige over for indgangen i syd. I 
1700’rne var der et rundbuet (omdannet?) vin
due i vest og to i nord.

I forbindelse med kirkens udvidelse nedbrød 
man den gamle nordmur og indbyggede seks 
fag gotiske krydshvælv. Disse hvilede på runde 
gjordbuer, udspændt mellem to fritstående, 
falsede piller på den gamle murs plads midt i 
rummet og på væg- og hjørnepiller, hvoraf si
deskibets og østgavlens var muret i forbandt 
med væggen.

Østgavlen, som spændte over begge skibe, 
er på fig. 4 vist som en ligeløbende mur uden 
vinduer. Den brede, toskibede bygning var 
dækket af to selvstændige, teglhængte sadeltage 

med en stor blyrende mellem de to midterste 
tagflader (sml. tværsnittet fig. 4).

Hallekirken uden selvstændigt kor kendes 
som plantype også i Borup (DK. Kbh. Amt, 
s. 1177f.) samt i Drøsselbjerg og Kirke Helsin
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ge, Holbæk amt.28 Drøsselbjerg kirke har til
med i en kortere periode stået med den samme 
noget utraditionelle og upraktiske tagløsning 
som S. Nikolaj, som også har været brugt i To- 
reby (DK. Maribo, s. 1001f.) og i øvrigt har 
været almindelig i Nederlandene. Ændringen 
af en enskibet kirke til et toskibet anlæg kan 
være inspireret af tiggermunkearkitekturen.29

Tårnet (fig. 4) var placeret ved det romanske 
skibs vestside og er sandsynligvis opført før 
kirkens udvidelse mod nord. Materialerne var 
efter alt at dømme teglsten; østmuren hvilede 
på skibets gavl. Tårnrummet, der havde ét 
rundbuet (omdannet?) vindue i syd og ét i vest, 
dækkedes af et hvælv og var forbundet med 
kirken med en bred, rundbuet arkade. Her var i 
1700’rne opstillet stolestader for mændene. Der 
var adgang til de to øvre stokværk ad en spin
deltrappe i et muret trappehus i hjørnet ved tår
nets nordside. Huset omtales 180130 som et 
»halvtag«. Mellemstokværket og klokkestok- 
værket havde hver en rundbuet åbning i syd.

Indtil 1794 var tårnet dækket med et blytækt 
sadeltag med gavle i øst og vest. På prospektet i 
Danske Atlas (s. 865, fig. 1) prydes gavlene af 
de samme svungne kamme som ses på S. Jacobi 
kirke (jfr. s. 879).

Spiret, der opsattes 1794, var tegnet og ud
ført af Vardes førende bygmester, Mikkel 
Stobberup.31 Forud for licitationen, som han 
selv deltog i, udarbejdede han for kirkeinspek
tionen tre alternative forslag til spirets udform
ning (fig. 6), der blandt andre blev forelagt 
bygmester Langen (Ferdinand Lange) i Ribe. 
Samtlige tre forslag regnede med dobbelte 
glamhuller samt en svær gesims. Forslag A vi
ser et slankt, ottesidet løgspir (som Stobberup 
gentog i en anden udformning i forslaget 1805 
til spir på S. Jacobi kirke, sml. s. 886). Forslag 
B, der blev foretrukket af Lange og udbudt i 
licitation, var et todelt, firesidet spir med en 
indskudt, klassicerende »karnis« mellem de to 
svejfede tage. C viser et enkelt, firesidet, svejfet 
pyramidetag.

Ved licitationen på Varde rådhus 12. juni 
179431 bød Stobberup 598 rdl. og fik arbejdet 
overdraget. Spiret skulle være afsluttet inden
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Fig. 6. Forslag til spir over tårnet, tegnet af Mikkel Stobberup 1794. Det midterste forslag, B, blev udført 
(s. 948). Mål i danske alen. Farvelagt tegning i Landsarkivet for Nørrejylland. — Vorschläge zu einer Turmspitze, 
entworfen von Mikkel Stobberup 1794. Der mittlere Vorschlag, B, wurde ausgeführt. Maße in dänischen Ellen.

midten af oktober samme år, da de første penge 
blev udbetalt,32 men vindfløjen, der må være 
den, som nu sidder over S. Jacobis søndre kors
arm, bærer dog årstallet 1795. De dobbelte 
glamhuller blev aldrig udført. Spiret var tækket 
med bly, idet der dog var tagsten på det neder
ste afsnit.

I forbindelse med spirets opsætning blev tår
nets vestfacade skalmuret fra øverst til nederst. 
I overslaget over tårnets brøstfældighed, udar
bejdet 9. okt. 179031 af Mikkel Stobberup, er 
der beregnet i alt 12500 nye mursten, der med 
transport fra Lunderup teglværk ville koste 104 
rdl.

Våbenhuset (fig. 4) foran skibets syddør, 
178530 betegnet som »skreveset« (skrøvs, jysk 
for skriftehus), var en lille, teglhængt bygning, 
formodentlig opført af mursten. Tagryggen

flugtede med skibets murkrone, og den eneste 
åbning var en rundbuet dør i syd. Rummet var 
dækket af et træloft. En muret bænk langs væg
gen omdannedes 178530 til et »kalkhus« til op
bevaring af læsket kalk.

Istandsættelser og vedligeholdelser. Efter Greve
fejden tillod kongen 15374 Vardes borgmestre 
og borgere at nedbryde kirken, »efterdi de nu 
udi den næst forgangne fejde er blevet så såre 
forarmede og udblottede, så de ikke formår at 
holde ved magt tvende sognekirker ... eller fø
de flere sognepræster end til et sogn«. Kongen 
betingede sig dog halvdelen af blyet og alle de 
øvrige materialer: jern, hugne sten, mursten og 
vinduer samt alle klokker, undtagen den store 
klokke; ydermere skulle borgerne vedligeholde 
byens bro. Det kan meget vel være borgerne 
selv, som har bedt om tilladelse til at nedrive
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kirken, og det er vel kongens nøjeregnende be
tingelser, der gjorde, at kirken alligevel blev 
stående.

Kirkens eksistens var igen truet, da byen og 
dens helligdomme 1551 ramtes af brand. Kir
kerne omtales i et kongebrev 11. juni 15515 som 
de to »afbrændte sognekirker«, men hvor om
fattende skaderne har været på S. Nikolaj, kan 
ikke afgøres. Samme brev, der bød kirkevær
gerne i Ribe stift komme Varde til hjælp, fore
slår, at S. Jacobi som den største skulle opbyg
ges og S. Nikolaj nedbrydes. Men også denne 
gang valgte Vardeborgerne at beholde begge 
deres kirker. S. Nikolaj, der som nævnt må væ
re udvidet 1500-25, har formodentlig fået sin 
endelige form under bygningsarbejderne efter 
branden. – Ligesom S.Jacobi var kirken ret 
bygfældig i begyndelsen af 1600’rne (sml. Jon 
Jakobsens beretning 1607, s. 880).

De spredt bevarede regnskaber og synsfor
retninger giver et billede af bygningens tilstand 
de sidste hundrede år før nedrivningen 1809. 
Navnlig tårnet og tagene har krævet tilbage
vendende istandsættelsesarbejder. Ved et syn
1. september 172133 opregnes følgende mang
ler: skibets tegltag nær tårnet behøver nye sten 
og lægter, trælofterne i våbenhus og tårn nye 
brædder. Den søndre dør må udskiftes, og vin
duet i sideskibets vestmur bør forbedres med 
jern, bly og glas. Gulvet må udjævnes og kir
ken kalkes indvendig.

173015 arbejdede to murermestre i 11 uger og
4 dage og reparerede tårnets søndre og vestre 
mur fra øverst til nederst og lagde nye tagsten 
på skibets sydside og våbenhusets østside og 
kalkede kirken udvendig »på søndre side og 
østre gavl«. Hertil medgik bl.a. 60 tdr. kalk, 
800 store mursten, 1250 tagsten, 103 hambor
ger lægter, 14 Altona-deller og 17 norske del
ler. — 174815 blev vægge og hvælv igen kalket, 
og der var opstillet stillads. – Tre år senere, fra 
24. marts til 6. oktober 175115 gennemførtes en 
egentlig hovedreparation. Fra teglbrænderiet ved 
Øllufvad (»Øllevad«) blev hentet 25650 af de 
bedste mursten samt 4800 skudsten og 600 ge
simssten og fra Hyllerslev, Janderup sogn, 89 
læs sand. Arbejdet, der i første række omfatte

de tårnet, blev udført af Johan og Laust mur
mester med en svend og en dreng samt 14 
håndlangere. Andres Møller og fire andre tøm
rere fornyede tårnets tagværk, og en blytækker 
oplagde nyt blytag.

I 1700’rne var der bly på tårnet og tegl på de 
øvrige tage. Mellem skibenes to sadeltage lå 
som nævnt en stor blyrende, som jævnlig måtte 
renses, efterses og loddes. 176315 var renden 
utæt, og regnvand havde beskadiget de to pil
ler, der bar tagkonstruktionen, hvorfor renden 
blev lagt om og givet en stejlere hældning. – 176915 blev vinduerne udskiftet med nye træ
rammer, fem store (to i nord, to i syd og et i 
vest) og to små (i tårnet); samtidig blev der 
lavet nye skodder til tårnets to små luger. Fig. 4 
viser, at vinduerne var rundbuede og enkelt- 
smigede.
Gulvene, der vel tildels har været belagt med 

teglfliser, blev 1748 og 177015 repareret med 
mursten. Under udgravningen 1981-82 frem
kom flere fragmenter af gulvfliser, herimellem 
kvadratiske fliser (14,5 × 14,5 cm) med pibe- 
lersbegitning og lysgrøn glasur. Andre flise
stumper havde brun og grøn glasur.13

Kirkens nedrivning 1809f. Det var i 1700’rne 
en almindelig opfattelse, at S. Jacobi kirke var 

fornemmere end S. Nikolaj. Byskriveren hæv
dede 1780,34 at alle embedsmænd og købmænd 
kom i S. Jacobi. De to kirker havde siden 17316 
haft fælles præst. Da Nikolaj kirke 1788 stod 
overfor at skulle repareres for 300 rdl., søgte en 
del borgere om, at kirken måtte nedlægges og 
sognet sluttes sammen med S.Jacobi. Ansøg
ningen blev støttet af sognepræsten, C. C. 
Brorson, og provsten. Der blev indkaldt til et 
borgermøde på rådhuset, hvor mange dog 
mente, at det var bedst om alt blev ved det 
gamle, mens andre ikke havde noget imod, at 
gudstjenesten blev henlagt til S. Jacobi, blot det 
ikke var forbundet med nogen udgift; de om
boende bønder ønskede endda helt at blive fri
taget for tiende. Byfogeden Fogtman erklærede 
over for stiftsøvrigheden, at det ville være en 
fordel, om S. Jacobi blev udvidet, så alle kunne 
se og høre. S. Nikolaj havde tilmed ikke noget 
orgel, hvilket medførte en »skurrende dishar-
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Fig. 7. S. Nikolaj kirkes tomt under den arkæologiske udgravning 1981-82. Set fra vest. Mogens Vedsø fot. — 
Standort der Sankt-Nikolaj-Kirche während der archäologischen Ausgrabungen 1981-82. Von Westen gesehen.

moni udi sangen«. Han foreslog, at tårnet blev 
nedrevet og materialerne anvendt ved en udvi
delse af nabokirken, mens kirkemurene kunne 
bruges til noget nyttigt, såsom skole eller indu
stri. Kirkegården derimod burde bevares og 
fortsat bruges til begravelse, når nogen ønske
de det.35 – Fogtmans forslag blev dog ikke 
fulgt. Kirken blev stående, og 1794 opsatte 
man endog et nyt spir.

Den endelige beslutning om at nedbryde kir
ken og lægge sognet sammen med S.Jacobi 
blev truffet af kongen 26. september 1806,7 ef
ter at kancelliet fire år forinden havde taget sa
gen op og forespurgt, om det var nødvendigt 
med to kirker. Afgørende for beslutningen var 
det denne gang, at kirkegården efter forordnin
gen af 22. februar 1805 skulle nedlægges. Un
der overvejelserne om kirkens skæbne frem

drog man Fogtmans plan om en verdslig an
vendelse af bygningen. Til Ribe amts fængsels- 
kommission udarbejdede Mikkel Stobberup
1. februar 1803 et forslag til indretning af et 
tugt- og forbedringshus. Tegningerne36 hertil vi
ser, at det var hans tanke at nedbryde hvælvin
gerne og våbenhuset og opdele bygningen i tre 
etager under ét stort mansardtag. Huset, der 
var beregnet til at skulle kunne rumme 52 ind
satte, ville koste 3724 rdl., mens et nyt tugthus 
ville kræve 4477 rdl.37 Planerne blev dog aldrig 
til noget. 24. juli 180538 synede Stobberup kir
ken en sidste gang for at tage stilling til dens 
fremtid. Murene var gamle og brøstfældige og 
væltede udad som følge af trykket fra hvælve
ne. Tagværket var råddent, og skulle bygnin
gen fortsat kunne bruges, ville det være bedst, 
om den kom under ét tag. Tegningen til en
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Fig. 8. *Sygekalk o. 1600 (s. 954), stærkt fornyet 
1705 af Jens Halling, Varde. I Varde Museum. Niels 
Nørgaard fot. 1983. — Kranken-Abendmahlskelch um 
1600, 1705 stark erneuert von Jens Halling, Varde.

ombygning af S. Jacobi (s. 882, fig. 11) viser et 
tværsnit af S. Nikolajs gamle tagværk samt et 
forslag til en fornyelse af taget, som altså ikke 
blev til noget.

Den sidste gudstjeneste blev holdt 1. januar 
1809, og nedbrydningsarbejdet må være be
gyndt kort efter. Ved en auktion på rådhuset 
16. december 181118 solgtes en del inventar (se 
s. 952), en trappesten samt materialerne fra kir
kegårdens murede portaler. Bygmester Mikkel 
Stobberup erhvervede selve bygningen, der 
dog længe synes at have stået som en ruin. 1829 
forpligtede han sig til »at foretage en sådan for
andring med de tilbagestående mure ..., at de 
ikke skulle være til vansir for byen«. Som sik
kerhed for arbejdets afslutning stillede han rui
nen selv.38

Vindfløje. 1751 opsatte Nikolaj smed to fløje 
af kobber med »tromler« (kugler) på tårnet

(sml. fig. 4). De var strøget af Peder maler, der 
til forgyldningen af »stjernen« (i toppen?) 
brugte 6 bog ægte guld. De to fløjstange blev 
1769 repareret og beklædt med bly.15 Ved ta
gets omdannelse til et spir 1794 opsattes en ny 
vindfløj med kugle (sml. fig. 6), efter alt at 
dømme identisk med den som nu sidder over 
S. Jacobi kirkes søndre korsarm med indskrif
ten »1795« (se s. 889).

Kalkmalerier. I forbindelse med kirkerum
mets hvidtning 174815 indkøbtes »sværte og an
den farve til hvælvingerne« for 2 mk. 4 sk. 
Farverne er rimeligvis blevet brugt til en ribbe
dekoration. Under udgravningen 1981-82 
fandtes en pudsflage med rødbrun bemaling.13

INVENTAR

Oversigt. En række inventarstykker og dele deraf er i 
behold, næsten alle nu i S. Jacobi kirke og i Varde 
Museum. Fra 11-1200’rnes romanske tid stammer 
*granitdøbefonten (s. 955) og byens gamle * stormklok
ke (s. 958), hvis historie før 1700 dog er ganske 
ukendt. Et senmiddelalderligt krucifiks kan stamme 
fra kirken (jfr. s. 904). Fra renæssancetiden hidrører 
nogle *stolestadepaneler (o. 1580, s. 955f.) og kirkens 
*sygekalk (o. 1600, s. 954), mens det øvrige altersølv, 
*altersættet og *oblatæsken (s. 954) er fra baroktiden, 
den sidste udført 1716 af Ringkøbing-guldsmeden 
Poul Ottosen Kjærulff. Andet kirkeinventar, som 
Varde-traditionen henfører til den nedlagte kirke, er 
en *renæssancelysekrone fra o. 1600 med giverinitialer 
for S. Jacobi-præsten Niels Hansen Arnsberg og hu
stru Ingeborg Nielsdatter Hebo (o. 1660, s. 923), et 
*korsfæstelsesmaleri (fra †altertavle 1677?, s. 953) samt 
et *løvehoved af træ (o. 1700?, s. 958), der angives at 
stamme fra en dørfløj. Kirkens stolestader (s. 955) fra
1768 er siden 1810 opstillet i S. Jacobi kirkes kors- 
arme, hvor menigheden fra S. Nikolaj kirke fik an
vist plads.

Kirkerummets møblering fremgår af indretnings
planen o. 1800 (fig. 4), der dog har udeladt værdiful
de middelalderlige inventarstykker, to †sidealtertavler 
(s. 954) og et †monstransskab (o. 1525, s. 956), der gik 
til med kirkens nedlæggelse 1809. Andet inventar 
var året før blevet bragt til S. Jacobi kirke, hvor man 
fandt anvendelse for stolestaderne og (indtil 1984) 
for altersølvet. Resten af den nedlagte kirkes inven
tar erhvervedes dels af bygmester Stobberup, dels – ved auktioner 1809-11 – af andre privatpersoner. Af 
dette skal noget være i behold, men proveniensen på 
de stykker, der ifølge traditionen hidrører fra kirken,
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må siges at være usikker. Det gælder ikke mindst de 
ting, Varde Museum har erhvervet fra den Teilman- 
ske Samling på Gellerupholm.

Indretningsplanen o. 1809 (fig. 4) viser †alter
bordet stående direkte op mod hovedskibets øst
mur. †Alterklæder. Inventariet 1734-35 nævner 
fire alterklæder, et nyt i karmoisinrødt fløjl, et 
nyt med kniplinger (anskaffet 1723) samt to 
gamle, det ene grønt.15 1781-82 anskaffedes 
sukkerdun og kniplinger til et nyt alterklæde.32 
Ved kirkens nedlæggelse havde den to alterklæ
der, der afhændedes på auktion 1811.18

†Altertavler. 1) Efter anskaffelsen af neden
nævnte blev kirkens gamle altertavle 1690 solgt 
til Hunderup kirke for 10 rdl., som henlagdes 
til køb af nyt altersæt.39 2) 1677, med portræt
malerier, bomærker og initialer for giverne Pe
der Nielsen og hustru Maren Steffensdatter 
(jfr. *epitafium og gravkrypter) samt borg
mester Christen Olufsen og hustru Karen 
Madsdatter. Ifølge Søren Abildgaard, der 1774 
aftegnede bomærkeskjoldene (fig. 18), var der 
på tavlen to gange to portrætter i ovale ram
mer, øverst det sidstnævnte ægtepar med bo
mærkeskjolde over initialerne »C.O.« og 
»K.M.D.«, derunder førstnævnte par med bo
mærkeskjolde over initialerne »P.N.« og 
»M.S.T.D.« (jfr. Haderslev domkirke, DK. 
SJyll. s. 137f.). Videre noterede Abildgaard gi
verindskriften: »Gud til Ære, Kierken til Ziratt 
oc Prydelse haffuer erlig oc Welforstandig 
Mand Peder Nielsen Fordum Slotz Schriffuer 
oc Ridefogit til Lundenis, med hans kiere Hu
stru, erlig oc gudfrychtige Danne Qvinde Ma
ren Stefans Datter denne Alter Taffle bekaaste 
oc til Kierchen giffuit samt sl. Christen Olufsen 
fordum Borgemester i Warde oc hans Dydrige 
Huus Ære Karen Matz Datter, siden Peder 
Nielsens første Hustru til Christelig Amindelse 
Anno 1677«.40 Fra tavlen skal et par rester efter 
1809 være blevet bevaret i privateje. Et *maleri 
fra midten af 1700’rne, forestillende Korsfæ
stelsen (fig. 17), olie på egetræ, 29 × 40 cm, 
findes nu i Varde Museum. Såfremt det virkelig 
har haft plads i tavlen (i topstykket?), må det 
hidrøre fra en nymaling.41 To søjlestumper ge- 
nanvendt i en skabsopbygning, nu i Varde Mu-

Fig. 9. *Alterkalk 1698 (s. 954), fod, knop og skaft
led fornyet 1729 af Jens Ørrestrup, Varde. Niels 
Nørgaard fot. 1983. — Abendmahlskelch 1698, Fuß, 
Knopf und Stielteil 1729 von Jens Ørrestrup, Varde, er
neuert.

Fig. 10. *Oblatæske 1716 (s. 954), af Ringkøbing- 
guldsmeden Poul Ottosen Kjærulff. I Varde Mu
seum. NE fot. 1979. — Hostienbehälter 1716, von 
Goldschmied Poul Ottosen Kjærulff, Ringkøbing.
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seum, skal ligeledes stamme fra S. Nikolajs al
tertavle (jfr. s. 899).42

†Sidealtertavler. Sognepræsten Jens Beck 
nævner 1808 to »af Træe udhugne Mariabille- 
der med Barnet, stående hvert i et Skab, som 
kan lukkes og åbnes« (jfr. Vor Frue alter, nævnt 
1503-11). Arbejdet på disse »Levninger fra den 
catholske Cultus« var efter hans formening rin
ge og uden smag, så at alterbillederne gerne, nu 
kirken skulle nedlægges, kunne »borttages og 
bruges som andet gammelt Træe«. Hverken 
bogstaver eller tal fandtes på dem.43

*Altersølv. Kirkens altersølv er nu – efter i 
mange år at have tjent i S. Jacobi kirke – i Varde 
Museum.44 * Altersættet er oprindelig anskaffet 
1698 af kirkeværgen, borgmester Laurids 
Thordsen, men er næsten fuldstændig omgjort 
1729 af Jens Ørrestrup. *Kalken (fig. 9), 21 cm 
høj, har cirkulær fod med godronnering samt 
kugleknop og skaftled udført af Jens Ørre
strup, hvis næsten udpudsede stempel ses på 
fodens overside.45 Bægeret er det oprindelige 
fra 1698 med graveret kursivindskrift i en blad
krans på siden: »Denne Kalch/ og Disch Haffu- 
er/ Borgemester Lauridz/ Thorsen udi Varde 
og/ Kirchewerger till S:/ Nicolai Kierche sam- 
/me Stedz Anno 1698/ Ladet giort«.46 Den til
hørende *disk, tvm. 15 cm, med graveret cir
kelkors i bunden, er fra 1729 med Jens Ørre- 
strups stempel på fanens overside.45

Altersættet anskaffedes til afløsning for et æl
dre, der var blevet stjålet. 1691 klagede kirkens 
præst over, at han var nødt til at låne »Dron
ning Margretes« kalk og disk fra Alslev kirke, 
fordi kirkeværgen, borgmester Laurids Thord
sen, endnu ikke havde fået lavet et nyt sæt til 
kirken. Dette endskønt borgmesteren havde 
oppebåret 8 rdl., 2 mk., 4 sk. og en sølvdisk 
vejende 3½ lod, indsamlet til formålet, tillige 
med de 10 rdl., som var indkommet ved salget 
af den gamle altertavle (†nr. 1). Borgmesteren 
afviste klagen, da han fandt beløbet utilstræk
keligt,39 og først syv år senere lod han det ny 
altersæt udføre. 1729 var det brøstfældigt, og 
Jens Ørrestrup fornyede disken og kalkens fod 
med anvendelse af 1½ lod sølv. 1734-35 næv
ner inventariet en »cardevans pose« til altersæt

tet, der 1808 overførtes til brug i S. Jacobi kir
ke.15 Her udførte guldsmed Johan Frederik 
Rathje 1898 et nyt bæger til kalken, som først 
med afleveringen til Varde Museum 1985 har 
fået sit oprindelige bæger igen.47

*Oblatæske (fig. 10), skænket 1716, udført af 
Ringkøbing-guldsmeden Poul Ottosen Kjær
ulff. Æsken er cirkulær på tre kuglefødder, 
tvm. 7 cm, 7 cm høj. En tungebort findes dels 
langs den nedre kant, dels på det let hvælvede 
låg indrammende en cirkelmedaljon, hvori 
med skriveskrift er graveret: »Til/ Nicolai/ 
Kierke/ foræret/Anno 1716«. I æskens bund 
er antydet en graveret, seksbladet blomst, og 
på undersiden findes guldsmedens stempel 
(Bøje 6648). Æsken er skrøbelig, med bøjede 
fødder. 1808-1984 benyttedes den i S. Jacobi 
kirke.48 I Varde Museum (inv. nr. V 13836).

*Sygekalk (fig. 8), o. 1600, stærkt fornyet 
1705 af guldsmed Jens Halling, 14 cm høj. Fo
den har seks tunger, der på renæssancevis er 
drevet stejlt pyramideformet op mod de sekssi- 
dede skaftled og knoppen, der har form som en 
lidt fladtrykt, midtdelt kugle. Der kan næppe 
være tvivl om, at disse dele i det væsentlige går 
tilbage til o. 1600, selv om den brede standpla
de på oversiden bærer Jens Hallings stempel.49 
Derimod er bægeret Hallings, let svejet, med 
omløbende, graveret kursivindskrift på siden: 
»Denne Kalch Til Hörer S: Nicolai Kirche I 
Warde/ Oc Er Renoueret AF Borgemester 
Lauridtz Thor Søn Anno 1705« (jfr. alterkalk). 
Bægeret er indvendig forgyldt.

Kalken har tilhørt et sygesæt, der tidligst 
omtales i forbindelse med kirkesynet 1700, fem 
år før Jens Hallings renovering og fornyelse af 
bægeret.17 Inventariet 1734-35 nævner den 
sammenhørende †disk, hvis vægt i forbindelse 
med en reparation 1750 angives til 16 lod 1 
kvint.15 Disken er forsvundet engang efter 
1808, da sygesættet kom til S.Jacobi kirke. 
Kalken og sygesættets futteral, tidligst omtalt 
1734-35,15 er siden 1979 i Varde Museum 
(inv. nr.V 12379). Inventariet 1734-35 nævner 
en liden †tinflaske til messevin og brød, når syge 
folk berettes (jfr. s. 987).15

†Alterstager. Siden 1734-35 nævner inventa-
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rierne et par messinglysestager, der solgtes på 
auktion 1810.15

†Alterbøger. 1734-35 nævnes en »Svaning bi
bel i 2 dele« (Kbh. 1656),15 1792-93 endvidere 
»Ewalds bibelske concordantz, 3 tomer« (Kbh. 
1748-49).32

†Messehagler. Inventariet 1734-35 nævner tre 
messehagler, en ny af karmoisinrødt fløjl og to 
gamle, henholdsvis i rødt og blåt fløjl.15 Senere 
nævnes kun to, solgt på auktion 1810.18

†Alterskranken, der 1792-93 omtales som 
sprinkelværket for altret, prydedes med 10 (an
detsteds siges 16) messingknapper,32 som 1810 
blev overladt bygmester Stobberup, til dæk
ning af ekstra udgifter.18

*Døbefont (fig. 11), romansk af let rødlig gra
nit, kun kummen bevaret. Den er halvkugle- 
formet, tvm. 80 cm, af vestjysk type med attisk 
mundingsprofil bestående af platte over hul- 
kehl og rundstav.50 Fonten stod o. 1800 ved 
skriftestolen, østligst i sideskibet (jfr. fig. 4). 
Ved kirkens nedbrydning 1809 erhvervede 
bygmester Stobberup den og lod kummen op
stille på sin gård, Rosengården. Den stod på 
gårdspladsen, som drikketrug for dyrene, ind
til en ny ejer 1922 anbragte den som pynt i en

Fig. 11. *Døbefont, romansk (s. 955), nu i S. Jacobi 
kirke. NE fot. 1979. — Romanische Taufe, jetzt in der 
Sankt-Jacobi-Kirche.

nyanlagt have. 1943 købtes fontekummen af 
Mads Sand, der skænkede den til S. Jacobi kir
ke. Efter at have fået sin nuværende granitfod, 
hugget af stenhuggermester M. Christiansen, 
opstilledes fonten i det fri i kirkens sydvestre 
krog.51 1970 fik fonten sin nuværende plads i 
S. Jacobi kirkes søndre korsarm opsat på et fod
stykke med indskriften: »Døbefont fra den i 
1809 nedbrudte Sct. Nicolai kirke. Istandsat og 
opstillet 1943.« (jfr. s. 903).

†Dåbsfad. Inventariet 1734-35 nævner et mes
singbækken i fonten, skænket af »den forrige 
Kirke Værge SI. Borgmester«, d.e. Laurids 
Thordsen (jfr. altersølv).15

*Korbuekrucifiks? Det sengotiske krucifiks i 
S. Jacobi kirke (s. 904f., fig. 29) kan stamme fra 
S. Nikolaj, da det tidligst omtales 1828.

†Prædikestolen er på indretningsplanen o. 
1800 (fig. 4) vist opstillet ved kirkens sydmur, 
op mod den østligste hvælvpille. Dens cirkulæ
re plan er formentlig blot en signatur. I øst 
langs muren en opgang med dør, hvortil 1748 
anskaffedes en ny lås med to nøgler. Prædike
stolen omtales tidligst 1734-35, da inventariet 
nævner et †timeglas. 1743-44 var ved prædike
stolen tilkommet en †lysearm,15 der 1792-93 si
ges at være i stykker og uden plade.32 Solgt 
1810.18

*Stolestader, 1768, i rokokostil, 1810 – i om
bygget og suppleret stand – opstillet i S. Jacobi 
kirkes korsarme, hvor den nedlagte kirkes me
nighed fik plads (jfr. s. 912). Bevaret er hoved
sagelig stadernes gavle, o. 140 cm høje, udført 
som små fyldingspaneler kronet af en udskåret, 
gennembrudt rocaille. I det flyttede rokoko- 
stoleværk indgår stolestadepaneler fra o. 1580, 
der formentlig også stammer fra S. Nikolaj (jfr. 
s. 912f. med note 112 og fig. 36).

Stoleværket udførtes 1768, da alle stader – ligesom i S. Jacobi – blev »af ny forfærdiget og 
opsatte«.15 Enkelte ældre stole og paneler har 
dog indgået i opstillingen, der fremgår af ind
retningsplanen o. 1800 (fig. 4). Et forslag til 
stolestaderegister 1784 giver byfogeden og by
skriveren plads på de forreste stole, mens hånd
værkere, andre borgere og bønder fra landsog
net i øvrigt sad mellem hinanden. De vestlig-
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Fig. 12. †Monstransskab o. 1525 (s. 956), maleri på 
lågen, efter Resens Atlas. Tegning i KglBibl. — 
Wandtabernakel um 1525, Gemälde auf dem Türchen, 
nach Resens Atlas.

ste, fjerneste pladser i sideskibet var alene for 
landboerne, ligesom der her var ekstra pladser 
til tjenestefolk og hospitalslemmer.25

†Stolestader. Såfremt de nævnte renæssance-' 
paneler stammer fra S. Nikolaj, må de være re- 
ster af et stoleværk fra o. 1580 i den for Syd
vestjylland karakteristiske udformning (jfr. ek
sempelvis Janderup). Et stolestaderegister fra 
årene o. 1710 viser, at staderne da var opstillet 
næsten som o. 1800 (jfr. fig. 4). Forrest var på 
renæssancevis særlige stole for borgmestre og 
rådmænd.25 1720-21 blev en del kirkestole for- 
færdiget, og 1730 fjernedes seks fruentimmer- 
stole i »Nørre Rad i Nykirke« for at give plads 
til en lukket stol indrettet af borgmester Søren 
Øllgård (†nr. 1, jfr. fig. 4, nr. 6). Efter stader

nes fornyelse 1768 foranstaltedes 1770 auktion 
over træværk fra de gamle stolestader.15

†Lukkede stole. 1) 1730, opsat af borgmester 
Søren Øllgård ved kirkens nordmur (fig. 4, 
nr. 6).15 Den beskrives 1795 som 3 alen 3 kvar
ter høj, 3 alen bred og 3½ alen dyb, af fyrretræ 
med »tvende Skydevinduer indtil Kirken, Ru
derne indlagt i Blye«. Oventil og på siderne 
havde stolen »Træ Gitterværk«, loftet var sam- 
menstemt med fyldinger, og døren havde lås 
og nøgle. Blå bemaling, med røde marmorere
de gesimser.52 2) På indretningsplanen o. 1800 
vist i kirkens nordøsthjørne (fig. 4, nr. 6). Den 
opføres ikke i stolestaderegistrene og har for
mentlig været beregnet på sognepræstens 
familie.

†Skriftestol, tidligst omtalt 1724-25, da der 
foretoges en begravelse under den.15 1783 oply
ses, at den kun kunne rumme to à tre skriften
de, hvorfor den foresloges udvidet, så der kun
ne sidde ti à tolv personer.53 Udvidelsen blev 
foretaget 1785,30 og det må være denne rum
melige skriftestol, der på indretningsplanen 
o. 1800 ses umiddelbart nord for altret, med 
døre såvel i syd som vest (fig. 4, nr. 4). 1792-93 
nævnes en †lænestol og en †skrifteskammel i skrif
testolen.32

†Monstransskab (fig. 12, 13), o. 1525, skænket 
af Ribekanniken Johannes Marquardsen og (el
ler for?) hans forældre Marquard Nielsen og 
Gunder (jfr. s. 948 og †gravsten). Vægskabet 
var indmuret i hovedskibets østvæg »ved al
tret«. Dets skabsdør, der målte 43×33 cm,54 
havde latinske minuskelindskrifter omkring et 
maleri af en stor monstrans, det hostiegemme 
til udstilling af de indviede oblater, der forvare
des i skabet. Skabsforsidens maleri er aftegnet, 
såvel til Resens Atlas (o. 1677, fig. 12) som af 
Søren Abildgaard (1774, fig. 13). Den sidste, 
ganske omhyggelige, farvelagte tegning viser 
en monstrans med seks helgenfigurer i en rig 
gotisk nichearkitektur, flankerende midtcylin
deren med den indviede hostie. Foden er seks- 
sidet pyramidalsk, med et rudemønster på 
standkanten. Ingen af de afbildede helgener la
der sig identificere. De to inderste er bisper i 
fuldt skrud, de fire øvrige er iført fodside ge-
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vandter og bærer (fra venstre) henholdvis ro
senkrans, stav(?), bog og martyrpalme. Et 
korsfæstelsesbillede pryder den udstillede oblat 
i midtcylinderen, der krones af et korsprydet 
spir, højere end de seks flankerende. En gul 
farve angiver monstransens guld eller forgyld
ning, og en mørk schattering er brugt til at 
antyde dens plastiske form.

Foroven indskriften: »ave verum corpus 
christi datum marie/ dei genitrici« (Hil dig, 
Kristi sande legeme givet til Maria, Guds mo
der). Omkring monstransens fod: »hic collin- 
gu(n)t (collinguntur?). gentes. deo p(re)ces,/ 
effu(n)de(n)tis. mag(ist)ri Ioh(ann)is. mar- 
quardi,/ cano(n)ici. i(n). memoria(m) pare(n)- 
tu(m)q(ve) ei(us)/ marquardi. gundereq(ve)/ 
intimas« (Her samle(s?) folk fremsigende in
derlige bønner til minde om magister Johannes 
Marquardsen, kannik, og om hans forældre 
Marquard og Gunder). På dørens inderside no
terede Abildgaard et vers, bestående af et pen
tameter og et hexameter: »mater, virgo. dei. 
qveso. memento, mei./ o. genitrix cristiq(ve). 
memento. cu(m). p(a)ce. nostri« (Guds jom
frumoder, kom mig i hu/ O Kristi og vor Mo
der kom (os) i hu med fred).55

Tegningen fra Resens Atlas (fig. 12) er enkle
re og øjensynlig mindre præcis, også når det 
gælder afskrifterne, men giver dog enkelte sup
plerende oplysninger. På midtspiret ses to dyr,
i Resens beskrivelse kaldet »marekatte eller a- 
ber med hale«, som er glemt af Abildgaard, 
eller ikke har været at se på hans tid. Det sam
me gælder muligvis et ved monstransens fod 
anført årstal: »15..«, hvis to sidste cifre ifølge 
påskrift på tegningen skal have været borthug- 
ne af lågens nederste hængsel. De er øjensynlig 
senere blevet suppleret med (de forkerte): 
»69« . 56

Monstranshuset har været et smukt eksem
pel på et indbygget sakramentskab, også kaldet 
et »vægtabernakel«. Dets nærmeste bevarede 
parallel findes i Hee kirke, Hind hrd., Ringkø
bing amt, hvor døren bærer et tilsvarende, no
get enklere, maleri af en monstrans.57

Monstransskabet må ses i sammenhæng med 
Marquard Nielsens omfattende stiftelser. Han

Fig. 13. †Monstransskab o. 1525 (s. 956), maleri på 
lågen, efter farvelagt tegning af Søren Abildgaard 
1774, i Nationalmuseet. — Wandtabernakel um 1525, 
Gemälde auf dem Türchen, nach bemalter Zeichnung von 
Søren Abildgaard 1774.

skal have bekostet hele den senmiddelalderlige 
udbygning af kirken (jfr. s. 948), hvor han ind
stiftede rige gudstjenester, fastsat i en fundats, 
der var bevaret endnu på Resens tid: »Samme 
Marqvard, der også idag plejer at blive kaldt 
den rige Marqvard, indstiftede på Ribebispen 
Ivars tid i denne kirke en messetjeneste, hvor
ved af fire præster syv gange daglig skulle 
fremsiges bønner på anførte tider: ottesang, 
prim, tres, sext, non, aftensang og nattesang, 
for hans egen sjæl og for hans venners og alle 
kristnes. Hvilke bønner og messer han selv i en 
fundats, der endnu er bevaret i Varde, kalder 
historien, stjernen, Moder Maria, S. Anna, og 
dertil gav forskellige grundstykker, som i fun
datsen opregnes ved navn«. På Resens tid be-
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Fig. 14. *Klokke, 1200’rne (s. 958), byens storm
klokke, nu i klokkestabel på Arnbjerg kirkegård. 
NE fot. 1982. — Glocke, 13.Jh., Sturmglocke der 
Stadt, jetzt in einem Glockenturm auf dem Friedhof von 
Arnbjerg.

nyttedes skabet til opbevaring af hellige 
klæder.56

En †pengeblok omtales 1786.15 Inventarierne 
opfører tre †pengetavler, »fattiges tavler«, 
utvivlsomt ligesom S.Jacobi kirkes til fordel 
for Helsingørs og Fredericias hospitaler og for 
byens egne fattige (jfr. s. 916). Kort efter 1808 
at være overført til S. Jacobi kasseredes tavler
ne. 1798 reparerede en saddelmager to †kling
punge, der blev forsynet med nye bjælder, sil
ketov og frynser.19

Fra en af kirkens gamle †dørfløje skal stamme 
et udskåret *løvehoved (fig. 19), o. 1700 (?), af 
blødt træ, 25 × 26 cm, 8 cm fremspringende. 
Det efterligner i udformningen middelalderens 
og renæssancens broncestøbte dørringsbeslag 
(jfr. Ribe domkirkes »Kathoved«, s. 464), men

har intet hul gennem flaben til fæstnelse af en 
dørring. Gammel brun bemaling. Hovedet, 
der fra Gellerupholmsamlingen er kommet til 
Varde Museum (inv. nr. V 2130), skal ifølge 
museumsprotokollen hidrøre fra S. Nikolaj 
kirkes såkaldte »Kathoveddør«, et begreb, der 
er ukendt i kirkens arkivalier. De nævner 1729- 
30 anstrygning af de tre kirkedøre.15

†S a l m e n u m m e r t a v l e r ,  syv  s tk . ,  anskaf fedes 
1781-82.32

†Lysekroner. Inventarierne nævner to,15 der 
1773 repareredes og poleredes,32 og som 1810 
siges at være tilfaldet bygmester Stobberup.18 
Muligvis er den ene bevaret i S. Jacobi kirke, 
hvor en renæssancelysekrone (s. 923, nr. 1) iføl
ge traditionen skal hidrøre fra S. Nikolaj.

†Lysearme. Fra 1743-44 nævnes to, én på præ
dikestolen og én på skriftestolen.15 Solgt på 
auktion 1811.18

Inventariet 1792-93 anfører to †ligbarer.32 
Klokker. Kirkesynet 1700 opregner de tre 

klokker, en stor, en stormklokke tilhørende 
byen og en lille klokke.17 Indtil 1796 havde de 
plads helt oppe i tårnets tagværk, men flyttedes 
dette år ned, så de hang ud for de øverste glam
huller.19 I forbindelse med klokkernes salg 1809 
udførtes en skitsetegning (fig. 15). Købmand 
Schultz erhvervede alle tre klokker, af hvilke 
kun stormklokken er bevaret.58

*Stormklokken (fig. 14) er fra 1200’rne, af ro
mansk form, tvm. 60 cm, med lister omkring 
hals og slagring. Af kronen er kun øjet og to 
hanke gamle, idet fire hanke er fornyet i jern, 
formentlig 1735, da stormklokken måtte repa
reres efter en nedstyrtning.59 1720 og 1765-66 
omtales fornyelser af akslen.15 Stormklokken

Fig. 15. Kirkens klokker o. 1809 (s. 958). Fra venstre 
ses den lille (†nr. 1, 1566?), den store (†nr. 2, 1726) 
og stormklokken (jfr. fig. 14). Efter skitse i LA Vib. 
— Die Glocken der Kirche um 1809. Von links sieht man 
die kleine (†Nr. 1, 1566?), die große (†Nr.2, 1726) und 
die Sturmglocke (vgl. Fig. 14).
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var byens klokke, og benyttedes specielt til 
varsling af krig og brand (jfr. Ribe domkirke, 
s. 515f.). For en ekstra betaling (1781 fastsat til
2 rdl.) stilledes den dog også til rådighed ved 
begravelser. Efter 1809 kom klokken til Øse 
kirke, Skast hrd., hvor den tjente til 1924. Den 
blev da solgt til de Smithske støberier i Ålborg, 
hvorfra den — ved viceinspektør Jepsens mel
lemkomst – erhvervedes af Varde Museum. 
1939 overførtes klokken til kapellet på Arn- 
bjerg kirkegård, hvor den nu er ophængt i en 
moderne slyngebom og stabel.58

†Klokker. 1) Den lille klokke, fra 1566?, bar 
følgende indskrift: »Her Hans pastor tho sancte 
Nicolavi kyerck tho Warde och iens Thome- 
s(en). Hans Klvner anno LXVI«. Jacob Helms 
anfører, at skriften var med uncialer(?), og 
kunne passe godt med årstallet 1566.60 Tegnin
gen fra o. 1809 angiver klokkens tvm. til 20 
tommer, højden til 19 tommer; den vejede 186 
pund.38 1809 købtes den af købmand Schultz, 
der solgte den til Lydum kirke, Vester Horne 
hrd. Omstøbt 1940. 2) Den store klokke, der 
var omstøbt 1726,32 havde ifølge tegningen o. 
1809 et tvm. på 42 tommer, højden var 28 tom
mer; klokken vejede 1018 pund.38 1809 købt af 
købmand Schultz og afhændet.

GRAVMINDER

Oversigt. Udgravningen 1981-82 bevidnede, at kir
kegulvet ligesom i S. Jacobi rummede en lang række 
grave, middelalderlige såvel som yngre, samt fem 
murede gravkrypter fra 16-1700’rne, de sidste nær 
altret i hovedskibets østende. På kirkegården og un
der nordre skib udgravede man et større antal høj
middelalderlige »hovedrumsgrave«, en type der kun 
sjældent har været påvist i Danmark. Fundet af en 
*sigilstampe (fig. 16) viser, at en gejstlig, Bernhard, 
er blevet begravet her i 1300’rne.

Af de gravminder, der engang har smykket kir
ken, er kun bevaret en *gravsten, på Torstrup kirke
gård, for borgmester Steffen Nielsen og hustru (død 
1665 og 1659) samt en * mindetavle med familiepor
træt, 1677, for svigersønnen Peder Nielsen, nu i 
S. Jacobi (se s. 931). Peder Nielsen, provstiskriver og 
ejer af Lunderup, indrettede 1677 en gravkrypt, en 
»arvebegravelse«, i kirkens sydøstre hjørne, syd for 
altret, hvor han samme år lod opsætte en ny altertav
le. – Blandt de bisatte i kirken var tillige Marquard

Nielsen og hustru, døde 1525 (se †gravsten), sogne
præst i årene omkring 1600 Jacob Mikkelsen og hu
stru (†epitaf) samt adelsfruen Karen Brockenhuus 
(død 1612), hvis mindetavle dog hang i S. Jacobi (se 
s. 932), side om side med ægtemandens, Otto Krag 
til Lunderup.

* Mindetavle, 1677, for Peder Nielsen med hu
stru (en datter af Steffen Nielsen, †epitaf nr. 2) 
og børn, nu i S. Jacobi kirke (s. 931). Den hang 
ifølge Abildgaard61 (1774) oprindelig over fa
miliens gravkrypt (se ndf.) i kirkens sydøstre 
hjørne, syd for altret, som Peder Nielsen sam
me år, 1677, havde ladet besmykke med en al
tertavle (se s. 953).

I Varde Museum opbevares en *sandstensher- 
me, o. 1620, der kan stamme fra et epitafium, 
og som ifølge museumsprotokollen skal hidrø
re fra S. Nikolaj kirke. Den joniske kvindeher
me, 124 cm høj, har slankt, bosseprydet skaft 
og svunget postament med kvindehoved. Den 
er fra Gellerupholmsamlingen kommet til Var
de Museum (inv. nr. 2105).

†Epitafier og mindetavler. 1) O. 1600. »Her Ja
cob Mickelsen som bleff Sogne Præst til denne 
Kirke Aar 1580. Oc døde den □ 16□ met 
sin Salige Hustru Marine H(r.) Jacobs, som 
døde den 27. may 1599«. – Af Abildgaard 
177461 beskrevet som en indfattet trætavle, 
hvorpå der over indskriften var malet en præst 
»med sit eget Haar og Kloftet (kløftet) Skæg«, 
holdende en bog på tværs mellem begge hæn
der. På nordvæggen.

2) O. 1659. »Stephan Nielsen, fød i Synder
borg (ɔ: Sdr. Bork, Ringkøbing amt?), fordum 
Borgmester i Warde. Han døde i 1665, 61 Aar 
g(amme)l. Hans Hustru Maren Nielsdatter, 
fød i Warde, døde 1659 i sit 39. Aar. Levede 
sammen i Ægteskab 22 Aar 6 Dage«. – Ifølge 
Abildgaard61 hang epitafiet »til nordre Side i 
Østlig Ende af Kirken«. Sml. ægtefællernes 
*gravsten ndf.

*Gravsten. O. 1659, med initialerne SNS og 
MND for (borgmester) Steffen Nielsen og hu
stru Maren Nielsdatter (sml. †epitaf nr. 2). Stor 
barok billedsten, 260 × 173 cm, nu på Torstrup 
kirkegård, Ø. Horne hrd., hvortil den må være 
ført efter S. Nicolaj kirkes nedbrydning. Gen-
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anvendt som gravsten for Niels Nielsen Møller 
og hustru, døde henholdsvis 1815 og 1813.

To halve, udslidte *gravsten, fra 1600’rne?, 
tjener nu som trappesten i Smedegade og Nør
regade.

†Gravsten. O. 1525. Marquard Nielsen og 
hustru Gunder. »Anno Domini MDXXV obiit 
MARQVARDUS NICOLAI atq(ue) GUN- 
DERA, qvorum animæ reqviescant in pace«62 
(I det herrens år 1525 døde Marquard Nielsen 
og Gunder, hvis sjæle hvile i fred). Sml. †mon- 
stransskab, s. 956.

Middelalderlige grave. Ved den arkæologiske 
undersøgelse 1981-82 blev der på udgravnings- 
feltet i og omkring kirken registreret i alt 347 
ældre og yngre grave, hvoraf 163 blev udgra
vet.13 15-16 grave var tydeligvis ældre end den 
romanske stenkirke, idet man ved udgravnin
gen til kirkens fundamenter (se s. 947) havde 
tømt gravene for deres indhold og fyldt dem 
op med sten. Blandt disse indeholdt to, under 
skibets sydmur, rester af smalle trækister. Af de 
øvrige, middelalderlige jordgrave udskilte ca. 
40 sig som hovedrumsgrave, dvs. med gravet 
rum til hovedet, en type som kan sammenlig
nes med de murede, romanske grave af tegl 
eller andet materiale, men her blot gravet ud i 
undergrunden og sandsynligvis dækket med 
trælåg (levnene af i det mindste ét låg var beva
ret). — I kirkegulvet afdækkedes endvidere en 
del eftermiddelalderlige kistebegravelser, heriblandt 
flere kister fra 16-1700’rne, udstyret med bære
hanke og beslag.

*Sigilstamper. 1) (Fig. 16), 1300’rne, spidso
val, den nederste del mangler, bredde 2 cm. 
Peripatetisk majuskelindskrift: »S(igillum) 
Berna[rdi Sace]rdotis« (segl for Bernhard 
præst). Seksoddet stjerne over midtdelt skjold. 
Dets venstre felt har været zigzagdelt.62a Fundet 
i grav i nordre sideskibs gulv.13 Om gravens 
alder i forhold til bygningen, se s. 948.

2) 1400’rne, cirkulær, tvm. 2,5 cm, kun et 
fragment bevaret med ulæselig rest af peripate
tisk minuskelindskrift. Fundet i grav i hoved
skibet.13

Gravkrypter, 16-1700’rne? Under udgravnin
gen fremdrog man i østre halvdel af søndre

skib spor og levn af i alt fem murede gravkryp
ter eller -kældre. Tre krypter under skibets 
midtgang sås kun som nedgravninger, mens en 
lille murrest var tilbage af en krypt63 ved kir
kens østmur, nord for altret. Det er for
modentlig denne krypt (»begravelsen under 
skriftestolen«), der sigtes til i regnskabet 1724- 
25,15 da trælemmen blev repareret med ege
bjælker og brædder. – Bedst bevaret var en 
krypt under prædikestolen ved sydmuren, 
knap 2 m fra østgavlen; den målte 2,4 m øst
vest, var muret af munkesten (i helstens tykkel
se) og pudset og hvidtet på indersiden.64 Kryp
ten er identisk med Peder Nielsens »arvebegravel- 
se« (jfr. mindetavle, 1677, nu i S. Jacobi, s. 931) 
og med sønnen, rådmand Steffen Pedersens be
gravelse, nævnt 172615 da hustruen blev bisat 
(se †kisteplade).

I regnskabet 1746-47 er bogført 7 sldl. 2 mk. 
for oberstløjtnant Freibergs begravelse i kir
ken, 1751-52 4 rdl. for kaptajn Schack. 1754-55 
betalte kaptajn Teilman til Endrupholm 100 
rdl. for en gravkrypt, hvori afdøde jomfru 
Bagger blev nedsat. 1766 bisattes Niels 011- 
gaards kone, 1767-68 Peder Steffensens kone 
og 1774-75 Peder Steffensen selv.15

†Kisteplade. O. 1726. Johane Povels Daatter,

Fig. 16. Rekonstrueret aftryk af sigilstampe (s. 960) 
for præsten Bernhard, 1300’rne. Nedre del supple
ret. Tegnet 1982 af Mogens Vedsø. — Rekonstruierter 
Abdruck des Siegelstempels des Priesters Bernhard.
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fordum rådmand Stephen Pedersens hustru. 
Født 24. dec. 1651, død 23. febr. 1726, efter at 
hun i 36 års kærligt ægteskab var blevet moder 
til to sønner og en datter. Afskrift i Thorsens 
samling.65 Kisten har formodentlig været ned
sat i svigerfaderens, Peder Nielsens, »arvebe- 
gravelse« (jfr. ovf.).

En *kårde, o. 1700, med støbt parérplade og 
fingerbøjle af messing, blev 1981 fremdraget i 
en grav i nordre sideskib.66 Den har sandsynlig
vis hvilet oven på kisten, hvoraf der var bevaret 
enkelte rester af beslag samt en jernring.67

En *spore68 af jern blev fundet løst i de øde
lagte gravkrypter i søndre skibs østende.

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 54f. 
Herudover er benyttet:
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- 123. 1727-28, 1778-90. Varde kirke. Uregistrerede 
breve. – 126. 1580-1756. Varde hospital. – 1358-59. 
1720-1805. Varde S. Nikolaj kirkes rgsk. – 1361. 
1788-1807. Varde S. Jacobi kirkes rgsk. – 1363. 1808- 
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629.3. 1710-1857. Stolestaderegistre. – 10. 1777- 
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kirke- og hospitalsrgsk. – 16. 1728-1927. Kirkebyg
ninger.

KglBibl. Addidendæ. 617a, 4°. Thorsens samling.
NM2. Indberetning ved Mogens Vedsø 1984 (ud
gravning af Nikolaj kirkes tomt 1981-82). – Notebø- 

ger. Søren Abildgaard X, s. 19-26.
Tegninger og opmålinger. Varde byhistoriske arkiv. 

Plan, snit og opstalt af kirken o. 1800. – Udstykning 
af kirkegården o. 1810. – LA Vib. Ribe bispearkiv (C 
4.1359). Forslag til spir på tårnet, tre udkast ved 
Mikkel Stobberup 1794. – Indgangsparti til kirke
gård ved Mikkel Stobberup 1796. – NM2. Tegning 
af låge på †monstransskab ved Søren Abildgaard 
1774.
Litteratur. Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. 

Guldsmedemestre på Varde-egnen og deres arbejder 
ca. 1600-1870, Varde 1983. – Carl Lindberg Nielsen: 
Varde Bys Historie, Varde 1942. – Mogens Vedsø og 
Peter Pentz: Bernhards Segl, i Skalk 1985, nr. 1.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af kirkegård og bygning ved Niels Jørgen 
Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og gravminder 
ved Niels Jørgen Poulsen. Redaktionen afsluttet dec.
1984.

1 DiplDan. 3. rk. I, 278.
2 ActaPont. VI, 4738 (1519).
3 Varde syssels kirkestol 1607, udg. af H. K. Kristen
sen i ÅrbRibe X, 1940-43, s. 240.
4 DaKancReg. 21. marts 1537.
5 KancBrevb. 11. juni 1551.
6 RA DaKanc., Jy. reg. 24. august 1731.
7 RA DaKanc., 1806, 1. dept., registrantsag nr. 296.
8 Repert. 9985, 10232, 10511-12 og 12002, samt Det 
kgl. rettertings domme fra Christian Ill’s tid, udg. v. 
Troels Dahlerup 1959, bd. I, s. 675 (1537).
9 DaSagn IV, s. 473-75.
10 DaSagn III, s. 129-30.
11 Sml. Kirsten Agerbæk: Klassicisme i Sydvestjyl
land, 1970, s. 38.
12 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. NM6. F. P. 
nr. 3979, 1-20.
13 Mogens Vedsø: Den arkæologiske undersøgelse af 
S. Nikolaj kirke 1981-82. Utrykt udgravningsberet- 
ning 1984. NM2.
14 Sml. forholdene omkring S. Olai kirke i Helsing
ør (DK. Frborg. s. 42f.). – Under udgravningen 
1981 blev der påtruffet grave vest for kirkegårdens 
skel.
15 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde S. Nikolaj kirkes 
rgsk. 1720-88 (C 4.1358).
16 LA Vib. Varde kirkeinspektion. Rgsk. 1777-1818 
(C 629.10).
17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C
4.189).
18 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde kirkes rgsk. 1808- 
22. Udtog af Varde bys auktionsprotokol 1810-11 (C 
4.1363).
19 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde S. Nikolaj kirkes 
rgsk. 1788-1805 (C 4.1359).
20 Carl Lindberg Nielsen: Varde Bys Historie, Varde 
1942, s. 226.
21 To tufkvadre, fundet i fundamentsgrøften under 
skibets vestgavl, måler henholdsvis 37 × 18 × 11 cm 
og 28 × 16 × 8 cm.
22 En kvader, tilhugget som en kvartstaf med radius 
12-13 cm, kan have siddet i en let smiget fals.
23 To kileformede sten må stamme fra et muret stik, 
mens en buekvader kan have siddet i en lille rundbue 
med indvendig radius på ca. 40 cm.
24 En granitkvader, 71 × 41 cm, kan have siddet i 
soklen.
25 LA Vib. Varde kirkeinspektion. Stolestaderegistre 
1710-1857 (C 629.3).
26 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde hospital 1580-

Danmarks Kirker, Ribe amt 62



962 VARDE †S. NIKOLAJ

Fig. 17. *Maleri, Korsfæstelsen, midten af 1700’rne, 
muligvis fra †altertavle 1677 (nr. 2, s. 953). I Varde 
Museum. NE fot. 1979. — Gemälde, Kreuzigung, 
Mitte des 18.Jh., möglicherweise von einem †Altarbild 
1677.

1756. Indberetning fra borgmester Laurids Thordsen 
20. dec. 1701 (C 4.126).
27 Sml. note 13. Fundamentet gennemskar en række 
ældre grave. Et fremspring i fundamentets nordside, 
korresponderende med vestre hvælvpille, opfattes af 
udgraveren som en lisén.
28 I de to sidste kirker indgår koret dog som en del af 
det nye anlæg.
29 Sml. Hugo Johannsen: Kirkens huse, Danmarks 
arkitektur, 1981, s. 85f.
30 LA Vib. Varde kirkeinspektion. Kopier af bilag til 
kirke- og hospitalsrgsk. 1778-1810 (C 629.13).
31 Sml. udtog af Varde bys auktionsprotokol, ved
lagt kirkeregnskaberne 1788-1805 (note 19).
32 LA Vib. Varde kirkeinspektion. Kirke- og hospi
talsrgsk. 1778-94, 1821 og 1910 (C 629.12).
33 LA Vib. Ribe bispearkiv. V. Horne hrd. 1570- 
1774. Syn 1721 (C 4.79).
34 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. breve. Varde kir
ke 1727-28, 1778-90 (C 4.123).
35 LA Vib. Ribe bispearkiv. V. Horne hrd. 1771, 
1778-1812 (C 4.82).
36 Gengivet i Kirsten Agerbæk: Klassicisme i Syd
vestjylland, 1970, s. 35.
37 LA Vib. Ribe stiftamt. Dok. til Ribe amts forbed
ringshuses direktions protokol 1803-05 (B 9.1347).
38 LA Vib. Varde kirkeinspektion. Kirkebygninger 
1728-1927 (C 629.16).
39 RA DaKanc. Bilag til jysk missive af 30. juni 1691 
angående Varde bys indbyggeres klage over borg
mester Laurids Thordsen.
40 NM2. Søren Abildgaards notebog X, s. 19f.
41 Bag på maleriet, der har profilramme fra 1800’rne, 
er noteret, at det har tilhørt professor P. G. Thorsen,

Fig. 18. Fra †altertavle (nr. 2, s. 953), 1677, givernes 
initialvåbner aftegnet 1774 i Søren Abildgaards note- 
bog. I Nationalmuseet. — Vom †Altarbild 1677, die 
Initialwappen der Spender abgezeichnet 1774 im Notiz
buch Søren Abildgaards.

og er en gave fra professor Chr. Palludan (inv. nr. 
V 2162).
42 Jfr. Carsten Teilman Hald: Vestjyske Adelsfolk, 
Varde 1966, s. 10, 13. Skabet stod o. 1900 på Gelle- 
rupholm. Mellemstykket med søjlestumperne ligger 
nu utilgængeligt på Varde Museums magasin.
43 NM2. Sognepræst Jens Becks indb. 4. okt. 1808 til 
Oldsagskommissionen.
44 Vardekirkernes altersølv er behandlet af Ole Faber 
og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guldsmedemestre på 
Varde-egnen og deres arbejder ca. 1600-1870, Varde 
1983, s. 39f.
45 Stemplet er gengivet i Varde Sølv (jfr. note 44), 
s. 70, mærket »JØa«.
46 Bægeret har ingen stempler, men dets mester har 
måske været Johan Fux, der da var byens eneste 
guldsmed, Varde Sølv (jfr. note 44), s. 41, 52f.
47 Det gamle bæger har siden o. 1920 været i Varde 
Museum (inv. nr. V 2800). Rathjes bæger (inv. nr. V 
13834) er en lidt forstørret kopi af det oprindelige, 
modsat indskriftskransen er med skriveskrift grave
ret: »Istandgjort/1898«. Herunder Johan Frederik 
Rathjes stempel, gengivet i Varde Sølv (jfr. note 44), 
s. 109, mærket »FRd«. Kalkens fod har inv. nr. V 
13833, disken inv. nr. V 13835.
48 Når det i auktionsprotokollen 1811 (jfr. note 18) 
siges, at der solgtes en oblatæske fra S. Nikolaj, be
ror det på en fejl; det var S. Jacobis †oblatæske (jfr. 
s. 900), der afhændedes.
49 Gengivet i Varde Sølv (jfr. note 44), s. 55, mær
kerne »JHa« og »JHå«. Mens det første med sikker
hed er Hallings, er det andet usikkert, og kan even
tuelt være et originalt stempel.
50 Kummen nævnes ikke i Mackeprang: Døbefonte,



KILDER OG HENVISNINGER 963

1941, hvor den vestjyske type er behandlet s. 156f.
51 Evald Larsen: Varde har en kirke Sct. Jacobi tilforn 
endnu een Sct. Nicolai (kirkevejledning), s. 17.
52 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde S. Jacobi kirkes 
rgsk. 1788-1807 (C 4.1361).
53 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde kirke, uregistrere
de breve og dokumenter 1727-28, 1778-1790 (C 
4.123).
54 Målene skyldes Søren Abildgaard, hvis tegning 
ledsages af oplysningen, at bemeldte dør var tre gan
ge tegningens bredde og længde.
55 NM2. Tegning med beskrivelse. Abildgaard har i 
sin notebog X, s. 24 tegnet yderligere en skitse af 
døren.
56 KglBibl. Håndskrifter. Uldall, 186 fol. VI, s. 714- 
16. Resens beskrivelse lyder: »Sammesteds ved altret 
er der i muren en kiste brugt til opbevaring af hellige 
klæder; på dens dør er en mærkelig femdelt figur, 
hvoraf det midterste holdes af to marekatte eller aber 
med hale, mens de alle hviler på søjler, i hvis søjle
mellemrum eller mellem søjlerne er menneskefigu
rer, og i de to, som er nærmest midtersøjlen, er der 
to biskopper iført bispehuer (»infulae«, d.e. bånd på 
bispehuen) og andre hellige klæder og med stav i 
hånden, men i de øvrige er der nogle helgenbilleder. 
Under søjlerne ses en slags bundstykke (solum) lige
som en basis støtter søjlerne, og nedenunder det 
bundstykke er en massiv stilk (fulcrum), ligesom 
kun én fod hviler på bordet«.
57 Jfr. monstransskab i Rinkenæs, Sønderborg og 
Nybøl (DK. SJyll. s. 1942f., 2093f., 2279) og Stub
bekøbing (DK. Maribo, s. 279f.), samt Otto Nuß

baum: Die Aufbewahrung der Eucharistie, Bonn 
1979, s. 415f. Monstransmotivet kendes også som 
kalkmaleri på væggen over monstranshuset, se Me- 
reth Lindgren: Den försvunna skåpsdorren i Arby 
kyrka, i Den iconographiske Post 1974, nr. 2 og Die 
Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hanse
stadt Lübeck IV, Lübeck 1928, s. 193.
58 Stormklokkens historie er skildret af Søren Manøe 
Hansen i Vestkysten 12. jan. 1974.
59 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde kirke 1639, 1719-
79 (C 4.122).
60 Hans Klyner kendes ikke i øvrigt som klokkestø- 
bernavn. Afskrifter i O. Nielsen: Vester Horne Hrd., 
1866, s. 36, og i Jacob Helms indb. 1874 for Lydum 
kirke (NM2).
61 Søren Abildgaards notebog X, s. 19-26. NM2.
62 MarmDan. bd. 2, s. 80.
62a Seglstampen er muligvis københavnerkanniken 
Bernhard Bosens, hvis aftryk kendes gennem en pri
mitiv tegning vedføjet årstallet 1389. Se Mogens 
Vedsø og Peter Pentz: Bernhards Segl, i Skalk 1985, 
nr. 1.
63 Udgravningsberetning (jfr. note 13), grav nr. 
GKA.
64 Udgravningsberetning (jfr. note 13), grav nr. 
GKB.
65 KglBibl. Håndskriftsaml. Add. 4°, 617a. Thor
sens samling om Varde.
66 Udgravningsberetning (jfr. note 13), fund nr. NL 
8, grav nr. GFB.
67 Liget var nedlagt på et lag kalk.
68 Udgravningsberetning (note 13), fund nr. NL 31.

Fig. 19. *Løvehoved af træ (s. 958), o. 1700 (?), mu
ligvis fra †dørfløj. I Varde Museum. NE fot. 1979.
— Löwenkopf aus Holz, 17.Jh.(?), möglicherweise von 
einem Türflügel.

62*


