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På sporet

Professor, dr.phil. Bent Jørgensen har gennem årtier præget 
dansk navneforskning. Med dette festskrift hædres han af sine 
kolleger både som forsker og som ven.

Artiklerne i festskriftet afspejler spændvidden inden for navne-
forskningen og Bent Jørgensens mange interesser: stednavne, 
personnavne, sproghistorie, retskrivning, leksikografi , storbyen 
København samt sporvogne og donaldisme. Bogen indeholder 
også en samlet oversigt over Bent Jørgensens publikationer.
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Hvad var det Varde var? 
 
 
PEDER GAMMELTOFT 

 
This article challenges the most recent interpretation of the name of 
the town of Varde in South West Jutland. The earliest source for this 
name dates from c. 1180–1185. However, it only survives in a number 
of different, and late, transcripts – all with much variation in the repre-
sentation of the name: Wartwik, Wor with, Warwic, Warwath and 
Warvvath. Naturally, such variation should have prompted the inter-
preting name researcher to proceed carefully by using these forms as 
decisive evidence of origin. Instead, caution was thrown to the wind 
and an interpretation involving no less than three generics – each re-
flecting naming by different user groups – was proposed. This article 
argues for including all the early source forms for Varde and the deri-
ved administrative place-name Vardesyssel, all of which show forms 
in -with(-) ’forest’, e.g. VJb 1231 (c. 1300) Warwith, as evidence of 
origin. In this way, the interpretation of the name is narrowed down to 
only containing one possible generic and most probably just one pos-
sible specific. 
 In addition, the article also shows how the unnecessarily great 
focus on the insecurely transmitted early forms of Varde has resulted 
in an unfortunate name for the recently established brewery, namely 
Warwik, whose correct name ought to have been Warwith! 

 

Ja, det er et spørgsmål jeg ofte har fået når jeg har været på foredrags-
turné på min hjemegn. Og faktisk er det ikke så nemt et spørgsmål at 
besvare – i alt fald ikke hvis man skal holde sig til de gængse tolknin-
ger af navnet. John Kousgård Sørensen tolkede nemlig de ældste kilde-
former af Varde fra samme lovskrift, Vederloven, som potentielt tre 
forskellige betegnelser for købstaden Varde (DSÅ 7 s. 248–51). Veder-
loven findes i en dansk udgave forfattet i begyndelsen af 1180’erne. I 
denne skrives Varde: Wartwik, Warwic og Wor with, hvorimod den i 
den lidt senere latinske udgave fra senest ca. 1185 anføres som: War-
wath og Warvvath. Der skulle i så fald være tale om tre forskellige nav-
ne på henholdsvis -vig, -vad ’vadested’ og -ved ’skov’. Samtidig tolkes 
beskriverleddet som enten gammeldansk wara ’overdrev’ eller mest 
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sandsynligt et ånavn *Wara – altså muligvis seks forskellige tolkninger 
af stednavnet Varde. 
 Dette tolkningsparadigme har haft en sådan gennemslagskraft at 
alle senere tolkninger har anført disse muligheder (Gammeltoft 2001 s. 
416; Jørgensen 2008 s. 321), selv om der er ganske klare problemer 
med selve tolkningslogikken. Disse kildeformer eksisterer kun i af-
skrift, hvor de ældste er fra 1400-tallet (danske udgaver), og visse er så 
sene som fra 1600-tallet (latinske udgaver),1 men alligevel tillægges de 
større kildemæssig værdi end de lidt senere originale eller nogenlunde 
samtidigt afskrevne kildeformer. Derudover skeles der ikke til udtalen 
af Varde, [Hwå;r],2 der også kan bidrage til en mere præcis udpegning af 
navnet Varde’s ophav. 
 

Varde i kilderne 

Vestjyske stednavne er ofte ikke tidligt kendt fra skriftlige kilder – i alt 
fald ikke sammenlignet med stednavne fra resten af Danmark. Det 
skyldes sandsynligvis en dårligere overlevering af vestjyske tekster, et 
savn som både har gjort kendskabet til dialekten og dens udvikling 
svagt, om end der findes tekster skrevet på vestjysk,3 og tolkningen af 
egnens stednavne en anelse mere usikker end især de østlige dele af 
landet. Dog er der undtagelser, og det gælder især navne på købstæder-
ne og de tidlige administrative inddelinger, især herreder og sysler. For 
Vardes vedkommende er vi dobbelt heldige, idet det både er en købstad 
og administrativt centrum for Vardesyssel. Sammenlagt har vi over 180 
kildeformer på Varde og Vardesyssel.4 
 Købstaden Varde er tidligst belagt, men har samlet set noget færre 
kildeformer, ca. 70 mod godt 100 for Vardesyssel. Om man tager de 
tidligst forekommende eksempler for begge navne, får vi følgende li-
ster:  
 

                                                      
1 De overleverede latinske udgaver synes endda at være afskrift af afskrifter, jf. 
DSÅ 7 s. 248. 
2 Til de som ikke er bekendt med Dania-lydskriften, er udtalen lig engelsk war 
’krig’. 
3 Jf. f.eks. Adk 1534: u 206. 
4 For en samlet oversigt over kildeformerne til Varde og Vardesyssel, se: 
http://danmarksstednavne.navneforskning.ku.dk:80/?deeplink=eab4a86701ee4
4d48cd98d826976f745 
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Købstaden Varde 
 

Vederloven beg. af 1180’erne 
(beg. af 1400-tallet) 
Wartwik 

Vederloven beg. af 1180’erne 
(1430) Wartwik 

Vederloven beg. af 1180’erne 
(2. halvdel af 1400-tallet) 
Wor with 

Vederloven beg. af 1180’erne 
(1600-tallet) Warwic 

Vederloven senest ca. 1185 
(1600-tallet (DRL 1.20)) 
Warwath 

Vederloven senest ca. 1185 
(1642 (1286)) Warvvath 

VJb 1231 (ca. 1300) Warwith 
6/7 1234 Warwid 
4/7 1237 Warwith 
4/4 1252 Warwith 

DaKøbstSegl .43 u.d. [midten af 
1200-tallet] Warwith 

RO.62 1291 Warwith 
DiplDan 19/11 1296 Wardher 
SRD 5.548 1300–1440 Warwith 
13/11 1326 Warwit 
30/4 1329 Warwith 
RO.111 1330-48 Warwyth beati 

Jacobi 
23/6 1340 Warden 
4/12 1342 Warwith 
6/4 1347 Warwith 
6/7 1368 Warwith 
15/4 1377 Warwith 
12/9 1377 Waart 
15/9 1378 Waret 
22/8 1387 (1736) Warwich 
2/12 1388 Waret 
27/10 1396 (1772–78) Warwith 

 

Vardesyssel 
 

VJb 1231 (ca. 1300) War-
withsysæl 

VJb 1231 (ca. 1300) Vuar-
withsysel 

DiplDan 1.rk.6.147 1232–41 
(ca. 1290) Warwithsysæl 

6/7 1234 Warwithsyslæ 
7/5 1236 Warwithsysæl 
4/7 1237 Warwithsysæl 
1/4 1263 Warwitsysel 
1/4 1263 Warwithsysel 
1/4 1263 Warwithsysæl 
5/12 1279 Warwith Syssel 
11–17/8 1280 Warwitsysæl 
4/4 1252 Warwithsysæl 
13/5 1261 (15/4 1295) War-

withsysel 

RO 71 1291 Warwithsysæl 
11/11 1300 Warwitsisel 
11/11 1300 Warwitsysel 
23/2 1302 Warwithsylsel 
AM 13/3 1304 Warwithszuszel 
SRD 6.449 29/12 1304 (1428–

ca. 1450) Wardsysel 
1306 Warwithsysel 
18/11 1306 Warwithsysæl 
30/7 1310 Warwithsysæl 
22/9 1312 Warwitsysel 
u.d. 1313 Warvitsysel 
2/4 1314 Warwythsysel 
DiplDan 2.rk.7.267 28/4 1315 

Warwithsysæl 
RO 24/6 1317 Waretsysl 
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Figur 1. To eksempler på Vardes byvåben. Bemærk de markerede skrivemå-
der, henholdsvis Warwith på det ældste (1a), antagelig fra midten af 1200-
tallet, og Warde på det yngre fra 1500-tallet (1b). 
 
De ældste forekomster af købstadsnavnet er alle fra Vederloven, og 
omtaler samme hændelse, nemlig mordet på kongens embedsmand i 
Varde. Som omtalt er Vederlovens former afskrifter fra tidligst 1400-
tallet. En enkelt udgave er endog en afskrift fra 1600-tallet af en afskrift 
fra 1200-tallet. Formerne varierer meget: fra Wartwik og Warwic, over 
Wor with til Warwath og Warvvath. Det kan kun undre hvorfor John 
Kousgård Sørensen antager disse variantformer for at være ”tre samti-
dige betegnelser for bebyggelsen, eventuelt brug af forskellige befolk-
ningsgrupper, og det er vanskeligt at finde en mere plausibel forkla-
ring” (DSÅ 7 s. 250). Forestillede han sig virkelig at man har været så 
betænksom at skrive én Vederlov for borgeren, én for bonden og én for 
fiskeren? Ville det ikke være mere nærliggende at se disse variationer 
som udtryk for sene afskriveres problemer med at tyde teksten? 
 Hvis vi sætter Vederlovens former til side et øjeblik og ser på de 
efterfølgende kildeformer, ser billedet mindre mudret ud. Stort set alle 
kildeformer for købstadsnavnet indtil sidste fjerdedel af 1300-tallet 
slutter på -with, evt. i variationen -wid, -wit, -wyth – og det samme gæl-
der for sysselnavnet. Faktisk fremstår formerne her som meget ensarte-
de med hovedparten af formerne på -with-. Efter ca. 1370 begynder 
former på -et (jf. 15/9 1378 Waret) at dukke op. Disse repræsenterer en 
svækkelse af -with > -et, hvilket stemmer helt overens med den lydhi-
storiske udvikling i jysk, og paralleller ses i talrige navne, fx Mellet 
(1375 (1476 ÆDA 1.95) Methelwith) på Als, Skibet (RO 1330–48 
Skipwith) ved Vejle samt Tiset (NecrRip 1409 Tiiswid) i Sønderjylland. 
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Varde’s udtale 

Men hvad siger udtalen os? Nutidens udtale af Varde er i hovedsagen 
[Hva;ùdE], en normaldansk læseudtale. Men ser vi på den ældst overleve-
rede lydskriftsoptegnelse af navnet Varde, fra 1870, var udtalen da 
[Hwå;r].5 Denne udtale kan endnu i dag høres blandt enkelte sydvestjysk-
talende i Vardes opland, men den er meget stærkt på retur og anvendes 
næsten kun i privatsfæren og oftest som humoristisk form. 
 Hvad repræsenterer udtalen [Hwå;r]? Under alle omstændigheder er 
den resultatet af en ganske kraftig svækkelse af den oprindelige tosta-
vede navneform vi ser overleveret i de ældste kildeoptegnelser. Fravær 
af stød er nemlig en sikker indikation i sydvestjysk på en oprindelig 
tostavet form. Den repræsenterer næppe en udvikling af et stednavn på 
gammeldansk -wīk ’vig’, da denne i vestjysk har en tendens til at udvik-
le sig til -(i)k, med et hærdet [k] i udlyd, jævnfør det nordvestjyske 
Frøjk (10/3 1418 Frøydewigh, udtalt [Hf9ÒJZk]), samt sandsynligvis også 
det morsiske Hjerk (2/2 1375 (Thorkelin) Hernick, udtalt [HhjerZk]) og 
det i nærheden af Varde beliggende Yderik (30/3 1461 Ydryck).6 Man 
ville i så fald have forventet en udtale i omegnen af *[HwårZk] eller evt. 
*[Hwårk].  
 En udvikling fra gammeldansk -wath ’vad’ synes heller ikke at 
være mulig, idet dette ord normalt bliver til [-waj] eller [-wåJ] i vest-
jysk, jævnfør de vestjyske Bolsvad (Gst 1872 Bolsvad, udtalt 
[BbuE½sHwÅJ]), Lervad (u.d. 1464 (1600–50 Rep 1837) Leerwad, udtalt 
[Hljæ7BwÅJ]), Skodsvad (KronSk 27/3 1579 Skarisvad, udtalt [BskcsHwaj]) 
og Tylvad (25/6 1635 Thylduadt, udtalt [HtøÍBwÅJ]).7 En nutidig udtale af 
et ophav på -wath burde i vestjysk forudsætte et *[HwårBwåJ], eller evt. et 
yderligere reduceret *[Hwå;J]. 
 Udtalen [Hwå;r] kunne derimod være udviklet af et gammel-
dansk -with ’skov’, da den, som det i Vardes tilfælde ses i kilderne ud-
vikler sig fra Warwith > Waret i slutningen af 1300-tallet, og derfra 
sandsynligvis videre til Wart.8 Antager man at svækkelsen, som følge 

                                                      
5 Optegnet af K.J. Lyngby. 
6 Frøjk (2451. Måbjerg s., Hjerm h.) DS 17 s. 155, Hjerk (1665. Hjerk s., Har-
re h.) DS 9 s. 42, og Yderik (2611. Thorstrup s., Ø. Horne h.), uudgivet. 
7 Bolsvad (2522. Timring s., Ulfborg h.), DS 17 s. 409, Lervad (2558. Hanning 
s., Bølling h.), DS 17 s. 520, Skodsvad (2579. Ådum s., N. Horne h.), DS 17 s. 
580 og Tylvad (2558. Hanning s., Bølling h.), DS 17 s. 521. 
8 Jf. eksempelvis kildeformen fra 12/9 1377 Waart. 
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af den jyske apokope, går endnu videre, ville et udviklingsforløb se ud 
som følgende: -with > -et > -t > -Ø. Nogen støtte får denne mulighed i 
1400-tals kildeformen Wahr (DgK 2.134 tidligst 1442 (1648)), der sy-
nes at repræsentere en udtale lig [Hwå;r]. Desværre er dette det eneste 
kendte eksempel på en så reduceret form af Varde, og nogen usikker-
hed må tillægges det faktum at formen ydermere er relativt sent afskre-
vet. 
 Alligevel synes den bedste kandidat til 1870-udtalen af Varde at 
være et oprindeligt -with, snarere end gammeldansk -wīk og -wath, som 
Vederlovens mange former foreslår. Både ud fra et kildemæssigt og et 
udtalemæssigt synspunkt synes der altså ikke at være nogen tvivl om at 
ophavet til stednavnet Varde er at det er en sammensætning på -with 
’skov’. Fire af Vederlovens fem kildeformer må derfor anses for at 
være fejlafskrevne og bør derfor ikke anvendes i tolkningen. 
 

Hvad er forleddet i Varde? 

Da det nu er fastslået at den mest sandsynlige kandidat til hovedleddet i 
det oprindeligt sammensatte Varde er gammeldansk with ’skov’, mang-
ler vi dernæst at finde et ophav til beskriverleddet. De ældste kilder – 
bortset fra et par af Vederlovens former – er generelt enige om at første 
del af navnet skrives War-. John Kousgård Sørensen (DSÅ 7 s. 250 f.) 
antager at der mest sandsynligt er tale om et oprindeligt ånavn *Wara, 
evt. gammeldansk wara ’udmark, overdrev’. Hvad det postulerede 
ånavn *Wara skulle kunne referere til, er ikke helt sikkert. Det kan 
være et navn aflydsbeslægtet med gammelnorsk værr ’rolig, stille’ (NG 
3 s. 338), eller slet og ret af samme ophav som svensk vara ’ringe i 
vandet, efter fugl eller fisk’ (Widmark 1957 s. 142) eller et indoeuropæ-
isk ord *war ’væske, vand’ (Hellquist 1903–06 s. 691). I tillæg har 
Kristian Hald set et muligt *wara ’bred, strand’, men ellers også peget 
på wara ’udmark, overdrev’ (Nud.Ordb.2 s. 1080 og VoreStedn.2 s. 195 
f.).9 
 Formelt set er alle forslag mulige – det skulle også være mærkeligt 
andet, da de er homonymer af hinanden. Sidstnævnte mulighed hælder 
Bent Jørgensen til i sin Stednavneordbog (Jørgensen 2008 s. 321), med  
 

                                                      
9 Tidligst har Oluf Nielsen tolket første led som vǫr ’landingssted’, men det 
afvises af Hald som usandsynligt (jf. VoreStedn.2 s. 196). 
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Figur 2. Kortudsnit fra Vardeområdet med Varde (Rød cirkel) og Orten (hvid 
cirkel) markeret. 
 
den begrundelse at wara også indgår som beskriverled i det i Varde 
Landsogn beliggende Orten (1240–1440 SRD 5.545 (hér?) Worting; 
1300–1400 SRD 5.569 (hér?) Oortin; 1300–1320 RO 82 Ortæn; [1310] 
(1553 ff.) ÆDA 5.395 Wortwm; ca. 30/4 1310 Worthæn).10 Orten ligger 
ca. 6 km nordvest for Varde (se fig. 2), og Bent Jørgensen ser beskri-
verleddet i begge navne afspejle samme lokalitet, en udmark. Tanken er 

                                                      
10 Gammeldansk wara udvikler sig normalt til ore i dansk, men i stednavne er 
der ganske stor variation mellem War- og Or-former, jf. købstaden Vording-
borg beliggende på halvøen Oringe (< *Warthunga, af gammeldansk warth 
’vagtpost’). Selv om Ortens tidlige kildemæssige situation er ret usikker, ses 
fluktuationen mellem former med eller uden W- ganske tydeligt, sammenlign 
fx 1300–1320 Ortæn med 30/4 1310 Worthæn. 
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ganske attraktiv, og i og med at Orten sikkert har wara som beskriver-
led, er det sandsynligt at også Varde er dannet med samme ord. Dog 
kan de andre muligheder ikke udelukkes, men det at de er så svagt be-
lagt tæller ikke i deres favør.11 
 

Warwik – smagen af Varde 

Stednavnet Varde bør derfor tolkes som værende et oprindeligt 
*Waruwith ’Udmarksskoven’, sammensat af de gammeldanske ord 
wara ’udmark, overdrev’ og with ’skov’. De andre foreslåede hovedled 
kan afvises som værende usandsynlige på grund af udtalen og de over-
leverede kilder, ligesom de alternative beskriverledsmuligheder er så 
svagt belagte at de er svære at attestere i ord- og stednavnestoffet. 
 Egentlig er jeg ikke kommet til nogen ny tolkning af Varde, snarest 
er jeg gået tilbage til den tidligere givet af Kristian Hald. Men det jeg 
har gjort, er at underbygge den. Og hvorfor spilder jeg så så meget 
krudt på dette navn? Jo, skælmske kolleger vil gerne se det som et lo-
kalpatriotisk indslag fra min side – og ret nok, så er Varde min hjemby, 
eller i alt fald nærmeste købstad til mit fødested. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Bryggeriet Warwiks logo. 
 

                                                      
11 Når det ikke lige er storm, passer de andre tolkningsmuligheder på flere 
niveauer på Varde Å, da den generelt er stille på vandoverfladen (men ikke 
nødvendigvis langsomt flydende) og oftest har velafgrænsede bredder. Men på 
den anden side er det ikke svært at finde et betydningsindhold som ’rolig, 
stille’, ’væske, vand’ og ’bred, strand’; stort set alle åer i Vestdanmark inde-
holder disse elementer, fordi landskabet præges af ganske små højdeforskelle. 
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 Men det er egentlig ikke derfor jeg fokuserer på Varde. Det er fordi 
jeg vil vise at der faktisk kan være konsekvenser af de tolkninger, som 
vi foretager som navneforskere. John Kousgård Sørensens tolkning af 
Varde er nemlig et sjældent eksempel på at en navnetolkning – og end-
da en fejlagtig en – har affødt et nyt navn, nemlig firmanavnet Warwik 
Bryghus, et mikrobryggeri og Vardes stolthed, se fig. 3. Firmanavnet er 
taget efter ’Vardes ældste skrivemåde og betydning’, fortalte en anden 
erhvervsdrivende i Varde mig stolt.12 Det kan ikke være andet end Ve-
derlovens Wartwik eller Warwic, der ligger bag navnet. Ærgerligt, for 
havde de blot skelet til Kristian Halds Vore Stednavne eller Bent Jør-
gensens Stednavneordbog, havde de vidst at de skulle have kaldt bryg-
geriet Warwith i stedet! 
 Da denne artikel nu er gået i øllet, er det på tide at runde af. Øl kan 
man bruge til mange ting, men mest passende i dette festskrift er det at 
hæve glasset og hilse på fødselaren. Skål og til lykke, Bent!!  
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