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Borgen Fjandhus i Søndernissnm Sogn.
Meddelt af O. Nielsen.

Under mine Granskninger af Arkivernes Skatte traf jeg 
oftere paa gamle Dokumenter om et gaadefuldt Sted, der hed 
Fjenlde, Fjelnde, Fjenle, Fjælend, Fjelne, Fieldel) og deslige 
og som viste sig at haVe haft en viss Betydning, især i det 
14de Aarhundrede. Ved efterhaanden at samle og sammen
stille de forskellige Brevskaber om dette Sted, fik jeg dog 
Rede paa dets Beliggenhed og haaber, at det ej heller vil 
være uden Interesse for andre at kende noget nærmere til 
denne Sag.

Det ældste Brev er af 15 Nov. 1424 og er et Tings
vidne af Hardbo Byting (o: Bygdeting) eller Harsyssels Ting, 
hvoraf man ser, at Væbneren Lage Rød havde Trætte med 
Fru Ingeborg Vendelbo8) af Vosborg om en Del Jordegods, 
der havde tilhørt gamle Hr. Bo Høg, og at den Tid Fiænde 
Hus og By var forhindret dennes Arving og de, som da 
havde det i Forsvar, ingen Bevisning havde at forsvare det 
med, da blev der paa Hardbo Byting taget et Tingsvidne,

l) Med Hensyn til Navnets Form kan sammenlignes Brande i Nørvangs 
Herred, der midt i det 14de Aarh. hed Breuyld, Brunid, 1438 Branlæ, 
1486 Biolie; i Henhold hertil er den ældste Form for Fjand (eller 
Fjande, soin det efter Udtalen rettest burde skrives) Fjenild. Ogsaa 
kan sammenstilles Formerne for Fjends Herred, i Valdemars Jorde- 
bog Fyallanshæreth, 1408 Fiælandshæreth, 1486 Fiælntzherrit

*) Pr edbj ørn Podebusks Enke.
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at dette Gods var pantsat til Vosborg for en Sum Penge 
efter Hr. Bo Høgs Brevs Lydelse; men de 8 Mænd, der 
havde svoret dette, var ikke nævnte i Tingsvidnet og der 
vai' senere kun 2 forvundne (dømte) Mænd, der vilde stande 
det Vidne til; senere havde gamle Hr. Bo Høgs Arvinger 
altid lastet og kæret baade til Bygdeting og Herredsting, at 
dette Gods var dem foreholdt vældelig (med Vold og Uret). 
Nu forligtes Lage Rød og Fru Ingeborg saaledes, at de vilde 
mødes paa et belejligt Sted i Fyænlde for gode Mænd (af 
Adel), der skulde høre deres Bevisninger og altsaa være Vold- 
giftsmænd. Det vidnedes ogsaa, at Pabe, en Søn af gamle 
Hr. Bo Høgs Slegfredsøster, havde haft Glymstorp til Leje 
og Laan af ham og ej haft anden Rettighed dertil, og at 
Peder Tysk og hans Fader, der var Hr. Bo Høgs Steger 
(Kok), havde haft Nørre Tordorp paa samme Maade.

Det omtalte Brev lyder saaledes efter Originalen i Ge- 
hejmearkivet, paa Pergament, uden Segl:

Alle som thenne scrifft siæ eller høre læses helser wij 
Cristiern Therchelson konings foget paa Hardbo byting, 
Esghy Mattisson, Jens Person, prestheræ ære, Jes Jwl, Jes 
Borry ok Hardbo, wepner ære, Wille Nielson oc Bertel Lydig- 
son ewinnelig meth wor herræ. Thet skal alle men witerlict 
wære nw ære ok komendis skal, quod sub anno domini 
mcdxxiiij then wodhensdag næst effther sancte Morthensdag 
for oss oc flere gode men tha skyckendis nerwerendis paa 
forscreffne Hardbobytingh welbørdwg man Lage Rød, esket 
oc fek oc framdrog iet fwlt thyngs witne met viij hederlig 
welbørdwge ok beskedne danne men, soo som wære (!) her 
Esghi Matsøn, Jes Jwl, Jes Borry, Nis Thygsøn borgemester 
i Holstebroo, Crestern Jensøn, Michil Nielsøn, Lydel oc Wille 
Michelsen, hwilke forskrefne men swoo jendrechtelig wnde 
oc sagde paa therris gode troo oc rettæ sandhen, at the 
lwdeligh hørde ok swoo then same dag oppo forskrefne 
Hardbobyting indhen alle iiij stocke i gott ly oc meth besydhen 
ting, at fomefnde Lage Rødh loed læsæ ther gode opne be
seglede permantz breff wskrabethe oc wskorne oc welbeseg- 
lede, hwilke saa lydde clarlighe ord blant andhræ ordh, at 
alt thette efftherscreffne gothz war gamle her Bo Høgs rettæ 
arffwegotz, saa som Fiænlde huss, Fienlde by, wdhen thet 
bondhæ eyæ, Fiænldz grønæ til Lwndsholm, som hører till
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Fiænldehwss ock Fiænldeby, Norretordorp, Glymstorp, Gade 
gård, met j bygget gård ther till. Item Øwygard i Wdstorp 
mark oc alle bolæstæde ode oc byggede i Nesom soghn, som 
horer ther till. Item fyre garde i Wolberg sogn, gamle 
Rostæ i Rostæ soghen oc jet mølnæsted ligger østhen gamle 
Rosthe. Item j gård i Hwsby soghen meth fire garde ther 
til ligger. Item Tosmersig ock Hælsig i thet sammested. 
Item Norregard i Stabby soghen. Item Synderwong i Stadel- 
songn ok fyre garde ther til i same soghen. Item i Ny- 
soghen ij garde i Toonbergh. Item ij garde i Bandsby och 
Hyngøø i Hingherrith. Item Pugefloo i Nysoghen paa Holm. 
Hwilke t forskrefne gotz froo Ingeborgh aff Woosborgh, her 
Crestern Wendelboos dotter, war tha nerwerendis tillstæde 
oc tillstoed lwdelig, at alt fornefhde gotz war gamle her Boo 
Høgss rettæ arffwe gotz ok skød oppa hinness panthebreff, 
som hwn paa forscrefhe gotz haffde. Ther meth forlictes 
Lage Rødh oc hwn saa, ath the skulle møde oppa jet beleg- 
leth stædh i Fyænlde ther æffther for gode men ok høre 
beggis therris bewisningh. Item wnde oc forscrefne men, at 
the haffde wdspord aff therris gamle forældære, saa ath them 
fwlwiterligh war, at Pabe war gamle her Boo Høgs slegfred
søstersøn oc hafde Glymstorp aff hannum till lye oc Ion oc 
ey andre rætheth ther i. Och thisligest haffde Pædher Tysk 
oc hans fadher, som her Bo Høgs steger war, Nørre Tordorp 
oc til lye oc Ion oc ey heller andre retheth ther i. Item 
wnde ok forscrefne danne men paa therris sandhen, ath the 
haffde oc wleet oc spord in (1) sandheth, ath so thet war 
them fwlwiterlict, at then tiid Fiænde (1) hwss oc by meth 
alt syn tilliggelssæ war her Bo Høgs arwing for hyndret 
fore oc the, som thet thaa i forswar hafde, hafde inghen 
beuisning at forsware thet meth ymod the breffwe, som her 
Bo Høgs arwing taleth ther oppa meth, tha kom Jes Jeric- 
søn her til Hardbo bytingh oc tog jet villig ottæ witne ther, 
hwilke witne viij men skulle hafde wndhet, at forskrefne 
Fienlde hwss oc by skulle hawe wæret i pant til Woosborg 
for jen swm pæningh effther her Bo Høgs breffs lydelsæ, 
ok the samme mentz naffn ware aldrig screffne i bretfuith oc 
aldrig the kunnæ anthen høre eller spøryæ, at noger men 
wille stande thet witne till, wden ij forwnden men, ok thette 
hawer gamle her Bo Høgs arwing alletiid last oc kærdh her
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til byting oc herritztingh, at alt thette forscrefne gotz ér 
them welælig holden fore, ath the forscrefne men saa wnde 
thet witne wii meth wore inceglæ hengendis fore thette breff.

Det Gods, der her er nævnt som gamle Hr. Bo Høgs 
rette Arvegods, er Fjænlde Hus og By, med Undtagelse af 
et Bondeeje (en Selvejer), Fiænldzgrønæ til Lundsholm, som 
hørte til Fiænlde Hus og By; dette genkendes nu som Fjandby 
og Fjandgrønne, i Sønder Nissum Sogn i Ulborg Herred; 
videre er Nørretordorp Nedertorup, Glymstorp Glistrup, 
Gadegard Gade i S. Nissum Sogn, Øwygard Øby i Husby 
Sogn, Wdstorp mark Hovedgaarden Udstrup i Sønder Nissum 
Sogn; desuden 4 Gaarde i Ulborg Sogn, Gamle Raasted i 
Raasted Sogn med en Mølle, en Gaard i Husby Sogn med 
4 tilliggende Gaarde og i samme Sogn de nu ukendte Tos- 
mersig og Hælsig; Nørgaard i Staby Sogn, Søndervang i 
Stadil Sogn, formodenlig allerede da Hovedgaard, da der laa 
4 Gaarde dertil; i Ny Sogn paa Holmsland 2 Gaarde i Tam
bjerg og Bandsby, Øen Hindø og Pugflod.

Hvad der særlig tiltrækker sig vor Opmærksomhed i 
topografisk Henseende, er Navnet Fiænlde Hus; ti der er 
ingen Spørgsmaal om, at Hus her betyder en Borg; vi be
høver kun at minde om, at i det 15de Aarh. Kjøbenhavns 
Hus nævnes fol' Slottet, Hushaven og Hussmedjen for Slots
haven og Slotssmedjen. Der har ogsaa endnu til vore Dage 
bevaret sig en dunkel Bevidsthed om, at der i Klitterne har 
staaet en Bygning, som man har kaldet en Kirke, og der er 
i Begyndelsen af dette Aarh. der fundet Stenhobe af en ned
brudt Bygning, der laa i Nærheden af hvor Fjandby var, 
førend dens Ødelæggelse af Sandflugt1).

Fjandgrønne er en endnu ikke udskiftet Engstrækning, 
der tilhører Fjandby og findes paa den østlige Side af den 
Halvø mellem Bjerghuse og Thorsminde, som skiller Nissum 
Fjord fra Havet2). Lundsholm, der opføres som Fjand- 
grønnes Grænse, er formodenlig det samme som Bjerghuse.

Den omtalte Retstrætte er vistnok endt til Gunst for 
Bo Høgs Arvinger; ti 18 April 1466 toges et Vidne, »at 
velb. Mand Hr. Per Høgh Ridder gjorde hans Lovhævd upaa

*) A. Sørensen i Saml. til jydsk lii.a. og Top 11. 295.
’) Smatdfl. 304.
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hans Gods og Ejendom, som han og hans Broder og deres 
Medarvinger upaa kommer med ret Arv efter Hr. Bo Høgh, 
Ridder, saa som Las Jepsen Landstingshører og Riddere og 
Svende og gode Mænd havde ham tiljet (tilsagt) af Viborg 
Landsting; saa gjorde forskrevne Hr. Per Høgh hans Lov
hævd upaa Fielinde Gaard og Fielindeby og Fielinde Grøne 
fra Torsmynnæ og saa ned til Lundsholm med alle sine 
rette Tilliggelser, og undtog Hr. Per Høgh i hans Lovhævd 
alle vor naadige Hr. Kongens Rettighed saa langt og saa 
bredt, som det bør med rette at være, og undtog forskrevne 
Her Per Høgh de Bondeeje i Fielnde, om de havde nogen 
Rettighed i Fielnde Grøne, og indvarede forskrevne Hr. Per 
Høgh en Gaard, som hedder Nørtordrop, som Povl Knudsen 
ibor, item 2 Gaarde, som hedder Gadegorde, item en øde 
Gaard, som hedder Weyelgard, item en Gaard, som hedder 
Glipstrop, som Las Graversen ibor, item i Staby Sogn en 
Gaard, som hedder Nørgård, Jes Luggi ibor, item i Husby 
Sogn en Gaard, som hedder Øgard, som Nis Termensen ibor, 
item en Gaard ved Husby Kirke, som Jes Kristiernsen ibor, 
item et Toftsted som ligger til Jes Kristiernsens Gaard, som 
ligger næst til Degnbol«1).

Dagen efter lod Fogden paa Timgaard Ebbe Kristiern
sen tage et Tingsvidne paa Ulborg Herredsting, »at Hr. Per 
Høgh svor sig alle Klitbo i Ulborg Herred norden Thors
minde2) og de sønden Thorsmynne til sin rette Arv og Eje, 
undtagen 2 Bøndereje i Fyellæ og Liunsholm, som Bispen 
har. Item tilsvor han sig al Grønnejord for sit rette Ene
mærke og Eje paa forskrevne Klitte og til fuld Ejermand 
at være i Forte og Fællig paa Klit sønder (paa) saa langt 
som Ulborg Herred ligger. Denne Lovhævd gjorde han om 
Fredagen næst efter at Hr. Niels Eriksen til Tim havde 
gjort sin om Mandagen3). Den omtalte Lovhævd var den

l) Orig. paa Perg. i Geh. Ark.
*) Jfr. J. Saml. II. 292 om Mærskengene uorden for Thorsminde, der 

har tilhørt de for over 100 Aar siden af Vandflod ødelagte Kl i fgaarde.
3) Afslcriften i Kleveufelds Saml. har Dateringen Lørdag for S. Georgii 

Dag, hvilket er 19 April, medens Afskriften i Diplomat, i Geh Ark. 
har Gregorii, hvilket vilde sætte Dagen til 8 Marts, hvad næppe 
er rigtigt.
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foran omtalte, der var dateret Fredagen 14 Dage efter Lang
fredag. Det ses ved at sammenholde disse 2 Dokumenter, 
at Høgerne ejede eller gjorde Krav paa hele Kyststræknin
gen i Ulhorg Herred, og at Thorsminde dengang omtrent var, 
hvor den nu er, idet der nævnes Klitstrækning norden der
for, som hørte til Nissum Sogn. Timgaards Forstrand stødte 
til mod Syd, og det er sandsynligvis i Anledning af Græn
sen imellem dem, at disse Lovhævder blev tagne. Vi lægger 
ogsaa Mærke til, at Fjandhus ikke er Borg mere, da det i 
Lovhævden kaldes Fjandgaard, men det ses af et kgl. Brev 
af 24 Feb. 1472 *), at Fjandhus da forlængst var gaaet til 
Grunde som Hovedgaard. Dette indeholder, at paa Kongens 
Retterting var skikket velh. Mand Hr. Per Høgh Ridder 
med et Pergamentsbrev »at forskrevne Hr. Per Høgh havde 
et aahent Brev paa Viborg Landsting saa lydendes, at gode 
Mænd havde fundet ham Fiælnegrøne til, som Vi ham til
skikket havde, og ingen Mand havde brugt Fiælnegrøne den 
Tid Fiælnehus var bygget, uden de, som Fiælnehus havde i 
Magt, og Ejermænd i Fiælne By, og spurgte han, om ham 
ej burde at nyde Fiælnegrøne efter hans Brevs Lydelse, som 
gode Mænd havde fundet ham til og hans Forældre (o: For- 
fædre) have haft i Hævd, da funde de saa for Rette efter 
hans Bevisning og Brevs Lydelse, som de gode Mænd havde 
fundet ham til, da bør Hr. Per Høgh at bygge og bruge 
Fiælnegrøne og de Ejermænd, som i Fiælne bo, og ingen 
Mand det at bygge eller bruge og drive uden Hr. Per Høgs 
Minde og de Ejeres i Fiælne bo«, hvilket Kongen nu stad
fæster paa sit Retterting paa Skjoldenæs.

Den omtalte Landstingsdom er af 23 Juni 1470 og lyder 
saaledes2):

Alle men thette breff seer eller høør lese hielsse vi Cri- 
stiern Krabbe, lantztings høør i Norjutlandh, Eric Biørns
sen, Andhers Jacobssen, Eric Erikssen, riddher, Cristiern 
Eskilssen, korssbrodher, Offæ Tagessen, Mogens Keylle, vep- 
nere, Eric Jepssen, borgemester i Wiborg, Cristiern Jenssen 
Rask, Lass Jepssen oc Niels Oissen euinnelig met Gudh oc

Afskrift i Klevenfelda Saml.
Afskrift i Diplomatariet i Geh Ark efter (niv paa GrinUctslev 
Kloster.
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kungøre met thette vorth opne breff aar effther Gutz byrdli 
mcdlxz paa sancti Johannis affthen Baptiste paa forskrefne 
ting var skecket hedkerlig oc velboren man her Per Høg 
riddher oc haffde etb opne breff saar lydendes, ath gode men 
haffde fwnden hannum Fielngrøne til, som vor nodige herre 
haffde til skecket, oc enggen man haffde bruct Fielngrøøn 
then thiidh Fielnhwss var bygdh vden the som Fielnhws 
haffde i macth oc eiermen i Fielnby oc spurde om hannum 
burde ath nyde Fielngrøne effther hans breffs lydende, som 
thij gode men haffde fwnden hannum tiil oc hans foreller 
haffde hafft i heffdh, tha tøt1) oss oc alle the gode men, som 
tha lantzting søcthe, oc sagde for retthe effther hans beuis- 
ning oc breffs lydels, som the gode men haffde fwnden han
num tiil. Tha bør her Peier ath bygge oc bruge Fielngrøne 
oc thi eiermen, som i Fielnby boor, oc enggen man thet at 
bygge eller bruge eller driwe vden forscrefne her Pedhers 
mynne oc thi eier i Fielnby boor. Til vitnesbyrdh haffue vi 
hengd vore incigle neden for thette breff. Datum vt supra.

Udenpaa: Som the rette meg Fiælnegrønæ aff landzting 
dom att ingen mo bruge Fyldgrøne meth nogen brugelsse 
wden dem, som bo y Fyelde.

Af samme Indhold er følgende Tingsvidne af Hardbo 
Sysselting, dateret 21 Nov. 1470, hvis Original findes blandt 
Danske Selskabs Membraner (Seglene fattes):

Alle men thenne breff seer eller hør lesth helse wy Sy
men Jenssøn, fogdæ po Hardbo bydher tingh, Per Nielssøn, 
prest i Wedrum, Jeb Pæderssøn, prest i Dybek, Niels Jens
søn, broder i Twies, Nis Scredher, Jep Jensen, Jesper 
Laurissøn, Cristiern Smidh, Matis Smidh, Oloff Smidh, Per 
Nielssøn och Offe Scriuer kerligh meth Gudh. Kwndgør wy 
meth thette wort open breff, ath aar effther Gutz byrdh 
mcdlxx then odensdagh nest for sancti Clemets dagh tha war 
skicket for oss och for flæræ godæ men, som tha neruæren- 
dis war po fornefnde tingh, thenne breffwisei' hedherligh man 
her Per Høgh rydher, hwylkæ sum esket, feek och fram 
lædde eth fulth tinghs windæ aff x byskeden dondæ men, 
logligh opkræffuet aff stockæ, sum war Nis Scredher, Jep 
Jensen, Oloff Smidh, Per Nielsen, Las Smidh, Nis Perssøn,

l) tykkedes.
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Per Alssøn, Tomes Matissøn och Jesper Nielssøn. Tæssæ 
fornefhde men windhet po theris godæ tro och ræth sandæ, 
at the haffdæ hørdh och spord aff gamel mæn, ath Fyænlæs 
grøn haffuer lææn tiil Fyænles by tiil so mangæ æyer men, 
snm ther i boer, och æy wærth brwghet aff nogher andher 
po then tiidh en aff them, sum Fyænles hws haffdæ oc æyær 
men, sum i Fyænlandby bodæ, wthen the haffdæ thet i tæræs 
mynnæ. Item windhet fomeffnde men, at the haffdæ hørdh 
och spordh och allæ widerlidh ær so i sandhedh, sum her 
Pedher Høgh hans breff indh holdher po fornefhde Fælindh 
grønæ. Ath the fornefnde men so for oss windet, thet hørdæ 
wy oc so och windæ thet meth woræ inzegel henghende for 
thette breff. Datum vt supra etc.

Udenpaa: Po Fyebis Grønæ mo yngen bruge wden eyere 
y Fyelde.

Disse Oplysninger om Fjandhus faær nogen mere Inter
esse, naar vi kommer tilbage til gamle Hr. Bo Høg — der 
i ovenfor aftrykte Brev af 1424 nævnes som en af dets Be
boere, der endog synes at have ført større Husholdning her, 
idet der nævnes hans Kok, der havde en Gaard i Fæste — 
og sætter ham i Forbindelse med den gamle Folkevise om 
Kongens Søn af England. Denne beskriver først, hvorledes 
Kongesønnen lod bygge en Knor, forsynede den med præg
tigt Tilbehør og tog Afsked med sine Forældre og sin høvi 
ske Kvinde. Da han var kommen ud paa Havet, blev han 
overfalden af en Storm, der slog Skibet itu, medens han selv 
dog kom levende i Land. Om alt dette kunde Visens For
fatter ikke have nogen videre Kundskab, og det er vel ikke 
engang afgjort, om den skibbrudne virkelig var en Kongesøn 
eller kun en fornem Englænder, hvilket ogsaa er ligegyldigt 
for vort Emne; men nu vedbliver Visen saaledes, efterat have 
fortalt, hvorledes Kongesønnen gik paa den hvide Strand:

Dei' kom gangend’ en Kokkedreng, 
han gjorde den Herre en storlig Men.
Han havde med sig de Svende ni,
Hr. Esge Frost han red med di.
Den Kongesøn ham rand Taar paa Kind:
Krist naade mig, jeg kom for Bovbjerg ind.
Nu er jeg kommen saa ilde at holde,
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jeg er kommen i Hr. Esge Frost hans Volde, 
men havde jeg kommen i Hr. Bugge hans Len, 
da havde mig ikke røvet hverken Ridder eller Svend. 
Nu er jeg røvet af en Kokkedreng, 
jeg skal det hevne, om jeg kommer hjem.
Vil Gud, at jeg maa leve,
jeg skal mig for Kongen af Danmark kære.
Saa snart Hr. Bugge de Tidend’ fraa, 
han sendte efter ham hans Sønner to, 
han sendte med dem de Svende fem 
og hente den Herre til Hald og hjem.
Hr. Bugge undfik den Herre med Ære, 
de danske lod ham til England føre, 
der blev de undfanget med megen Ære.

Den gamle Hr. Bo Høg, som han kaldes 1424 i Modsætning 
til en dalevende Bo Høg, der var hans Sønnesøn, er iøvrigt 
en bekendt Mand, der’ ved Aar 1340 havde været med til 
at plyndre Ribe Bispestols Ejendomme og endnu levede 1377l). 
Hvad der imidlertid i denne Forbindelse har mest Interesse, 
er at et Skøde til Kong Valdemar Atterdag 1367 paa Hoved- 
gaarden Ørum i Thy og mere Gods er udstædt af ham og 
hans Husfru Fru Sofie Hr. Esge Frostes Datter, idet nævnte 
Gods var hendes rette Ejendom2). Forholdene stemmer her 
altsaa godt overens, Bo Høg ejede den samme Forstrand, 
som hans Svigerfader Esge Frost havde ifølge Folkevisen, 
og vi kan altsaa nu med stor Sandsynlighed betegne denne 
som Ejer af Fjandhus. Naar Visen imidlertid nævner, at 
det var ved Bovbjerg, Strandingen foregik, saa kan vi nu 
med Sikkerhed sige, at dette er en urigtig Stedbetegnelse, 
da Bovbjerg ikke laa paa S. Nissum Sogns Strand, men 3 
Mil nordligere, og at her maa læses Ovenbjerg, hvilket an
gives i Præsteindberetningen 1638, efter den daværende Tra
dition; denne Mening hylder ogsaa S. Grundtvig i Indled
ningen til Visen i »Danmarks gamle Folkeviser« III. 543. 
Denne Omstændighed i Forbindelse med, at det i Visen siges,

') Flere Oplysninger om ham findes i P. Fløe og O. Nielsen Hist. Efterr. 
om Lønborg og Egvad Sogne S. 74—75.

*) Ældste Arkiv. Reg. I. 103—04. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.
18
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at Kongesønnen blev bragt til Hald ’til Niels Bugge, isteden- 
for til det nærliggende Vosborg, maa formentlig pege hen 
paa, at Visen ikke har vesterjydsk Udspring; man nævnte 
Bovbjerg som det bekendte farlige Forbjerg og Hald som 
den Ejendom, , til hvilken Niels Bugge i en særegen Grad 
var knyttet, men kendte ikke nærmere de stedlige Forhold.

I Skødebrevet til Kongen paa Ørum 1367 nævnes ogsaa 
noget Gods i Harsyssel, som var udlagt Sode Frost som 
Godtgørelse for nogle af hendes Ejendomme i Thy, der var 
hendes fædrene og mødrene Arv, hvilket Gods Hr. Bo Høg 
ogsaa skødede Kongen; det var formodenlig Gods, der havde 
ligget til Ørum og som tilligemed dette Slot oprindelig var 
Krongods, der ved Tidernes Uret var blevet fravendt Kro
nen1). I Nabosognet til ørum laa Tandrup, der formodenlig 
var Høgernes Stamsæde og vedblev at være det gennem det 
meste af det 15de Aarh. Det er vanskeligt nærmere at faa 
Kundskab om gamle Hr.Bo Høgs Børn og Slægtskabsforhold, 
da der i Slægtebøgerne hersker stor Forvirring og han oftest 
er forvekslet med den yngre Bo Høg. En Datter Gunner var 
gift med Erland Kalf og nævnes 1411 som hans Enke, men 
hun opføres ogsaa som gift med en Lave Bød; det maa i saa 
Fald have været med Ridderen Hr. Lave Rød, der nævnes 
i Forbindelse med Hr. Bo Høg i Anledning af Fejden paa 
Ribe Bispestol (se foran) og fra hvem den Lave Rød, der i det 
ovenfor meddelte Brev af 1424 optræder paa Hr. Bo Høgs 
Arvingers Vegne, maa nedstamme2). Saa meget er sikkert,

') Se min Udgave af Valdemars Jordebog S. 124.
2) Gunner Bosdatter, Hr. Erland Kalvs Enke, pantsatte 29 Juli 1411 

til Lave Kristiernsen Rød sit Gods i Thyrsting Herred med samme 
Ret, som hendes Fader Hr. Bo Høg skødede Hr. Erland Kalv dette 
Gods paa hendes Vegne (Diplomatariet i Geh. Ark.). Det er sandsyn
ligvis den samme Lage Rød, som vi her omtaler, og gamle Hr. Bo Høg 
var i saa Fald hans Oldefader. Af Dueholms Diplomatarium (se Re
gistret) ses, at han tilsidst blev Broder i dette Kloster, at hans Mo
der hed Kirsten Mogensdatter og at han havde en Broder Anders 
Frost, der sandsynligvis har optaget S tam navn efter den gamle Esge 
Frost, der var hans Tipoldefader. Lage Røds Forbindelser med 
Høgerne fremgaar ogsaa af flere andre Diplomer, hvor han nævnes 
som Vidne om Ejendomme, der tilhørte denne Familie, men dette 
er vistnok det. rette Forhold Ban kunde iøvrigt ogsaa være en
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at hans Søn var Peder Høgh til Tandrup, der 23 Marts 1406 
stadfæstede sin Faders Skøde til Kronen paa Ørumx). Denne 
Peder Høgh, senere Ridder, havde en Datter Sofie, der var 
gift med Niels Eriksen Banner til Asdal, hvis Børn antog 
Navnet Høgh, men beholdt Bannernes Vaaben2); han op
træder ikke i os levnede Dokumenter i Forhold til Fjandhus, 
ej heller hans Søn Bo Høgh, der nævnes til Tandrup 1439 
og 1464, og vi vil derfor ej heller nærmere omtale dem; dog 
er det sandsynligt, at den sidste kun efterlod kvindelig Afkom.

Derimod optræder fra 1466 af Ridderen Hr. Peder Høgh 
som Ejer af det da ødelagte Fjandhus og den tilstødende 
Egn. Han var af de ny Høger med Bannernes Vaaben og 
Søn af Niels Høgh3), ti i et Diplom af 15 Jan. 14494) kal
der han Ridder Eskil Nielsen til Lyngholm sin Broder. Han 
optraadte, som vi har set, med stor Kraft forat hævde sin 
Besiddelse af Fjand. Lørdag før Valborg Dag 1469 fik han 
et Tingsvidne af Ulborg Herredsting, at alle Sandemand 
foreviste deres Tog imellem Fieldh, Nesum og Husby Mark 
saaledes: Først fra Fjorden op med det Dige til Fienly 
Kirkebro og saa østen om det Folsted og saa ret sønden 
næst ned igennem Klitten, som de gamle Skælsten havde 
standet, og Kongens Forstrand saa vidt og bredt hos Fielnss- 
grøne indtil Lundholm, som hun er paa Kirkens og andre 
gode Mænds Grund, som ligger paa baade Sider hos«.

2 Jan. 1470 udstædte Kongen Befaling til 8 Mænd i 
Vandfuld Herred, 8 i Ulborg Herred, 6 i Hind Herred, 4 
i Bølling Herred og 8 i Hjerm Herred, at vidne om Fiælendz- 
grøne var Hr. Peder Høgs rette Forte og om den Byg
ning, der var opført i Hr. Vendelbos5) Tid og siden, var 
bygget med rette. Denne Opkrævning af »bedste Bygde-

Sønnesøn af gamle Hr. Bo Høg, der havde en Søn Kristen Boaen (se 
V. S. Skeel, Optegnelser om Fam. Skeel S. 358, 360).

1) Petersen og Molbechs Diplomer S. 231
2) Barner Fam. Rosenkrands S. 96.
s) Sml. Anetavlen i Saml. til jydsk Hist. og Top. IV. 47.
4) Diplomatariet i Geh. Ark.
h) Kristen Vendelbo til Vosborg, ovennævnte Fru Ingeborgs Fader, fra 

hvis Tid altsaa Pantsættelsen af det i Brevet af 1424 omhandlede 
Gods skriver sig

18-
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mænck1) foregik, naar man mente, at Sandemændene havde 
gjort et urigtigt Tog, og da et saadant Brev næppe har 
været trykt før, meddeles det her.

Wy Christiern osv. helse ether oss elskelige Mattis Eyes- 
søn, Mattis Mørk, Powel Kwm, Lass Andersson, Las Jens- 
son, Lass Tørstensson, Strømi Nielsson, Per Jenssøn, j Wan- 
folkehærith, Mattis Pædhersson i Kerregaardh, Anders Trwels- 
son i Wening, Nis Trwelsson sammestedz, Jess Lassen, 
Cristiern Pawelsson, Micheld Blwnd, Seffriin Jwersson, Cri- 
stiernKat, i Vldborghærith, Jes Matsson i Mwlbære, Tomas 
Pallesson i Torstedh, Mattis Bylling, Cristiern Awesson i 
Lystbeck, Jes Nielsson i Rindom, Palli Cristiernsson j Tor
stedh, vdi Hingehærith, Cristiern Jeipsson j Slwnstorp, Cri
stiern Pædhersson j Kongensholm, Jeip Persson i Stawing, 
Pawel Nielsson, Lass Knwtsson i Ølstorp, Mattis Nielsson 
i Stawing, vdi Bøllinghærith, Mattis Nielsson i Gammelby, 
Grawers Knwtssøn i Ølby, Jes Mwnck j Bordebergh, Jes 
Rwnesson, Jes Børsting oc Twe i Sære, vdi Hielmhærith2), 
kerlige meth Gudh oc wor nadhe. Kære wener, wij bethe 
oc bywdhe ether alle oc hwer serdelis ati møde paa tiidh ok 
stedh, naar oc hwor Jeip Jwl oc Erick Jwl ether tilsighende 
wordhe, at grantzske oc vtlede, sanden sighe ok widne om 
Piælendzgrøne er her Pædher Høøgs rette fort oc om then 
bygning, som ther vdi bygd er vdi her Wendelboos tiidh oc 
sidhen, er bygd vdi hans rette fort eller ey, meth the andre 
godhe men, som tilskickede ære om forscrefhe sagh at grantz
ske oc vtlede, som j wele antsware fore Gudh oc wære be
kende fore oss, oc giffwer thet beskrewet vnder ether jnd- 
seygle, hworeledis j thet grantzskende oc vtledende wordhe, 
oc lader thet jngelunde, vnder ethert faldzmaal. In Christo

') Se mit Skrift om Sysselinddelingen S. 16—17. Oftest var det Bi
skop og Bygdemænd, der opkrævedes til deu Art Overretskendelser, 
men da Biskop hverken nævnes lier eller i det følgende Brevuddrag, 
har der vel været Tilfælde, hvor hans Nærværelse ikke behøvedes; 
ifølge Brevet af 19 April 1466 var Biskoppen selv Part i Sagen og 
det er mgaske derfor, han ikke nævnes. Overlærer Kinch henviser 
til Ribe Kapitels Breve Nr. 374, hvor Biskoppen stævner Parterne 
for sig og Bygdemænd, men derfor er det vel ikke givet, at han op-

_ krævede Bygdemændene. Jfr. min Sysselinddeling S. 62.
’) Læs: Hiennbærith.
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valete. Datum in ciuitate nostra Lundensi jn octaua sancti 
Stephani prothomartiris anno domini millesimo quadringen- 
tesimo septuagesimo nostro sub secreto presentibus dorsatenus 
impresso *).

Et andet kgl. Brev af 24 April samme Aar udsiger »at 
vore Sandemænd i Ulborg Herred have gjort et Tov ved 
Torskemynne, for hvilket Tov Hr. Peder Høgh Ridder plat- 
ser og deler (trætter) med forskrevne vore Sandemænd og 
vil fælde dem med vildige Dommere og ej med Bygdemænd, 
som der i Syssel besiddende ere, efterdi som Loven udviser, 
hvilket Vi ej tilstede ville eller maa, mæle vi dem ved deres 
fuldkommelige Magt at blive for forskrevne Tov, saa længe 
(.til) Hr. Niels Eriksen (til Tim) vor elskelige Mand og Raad 
hjem kommendes vorder af vor Tjeneste, som dem udi Forvar 
har paa vore Vegne, og de saa lovlig rygges kunne med Bi
skop og uvildige Bygdemænd, som Loven udviser«. Endelig 
findes et Viborg Landstingsvidne af 23 Juni samme Aar, 
at gode Mænd havde fundet Hr. Per Høgh Fielngrøne til8). 
Hr. Peder Høgs Søn var Ridder Niels Høgh til Eskjær, 
Rigens Marsk, hvis Døtre Helvig var gift med Jep Fris til 
Lyngholm og Anne med Niels Jensen Rotfeld til Brodskov, 
hvilke hans 2 Svigersønner 1539 fremtraadte paa Kongens 
Retterting med Stævning over flere Adelsmænd, der havde 
redet Markskæl paa Fieldegrønne imellem dem og deres Med
arvinger paa den ene Side og Kronen paa den anden Side; 
den Dom, som hine havde afsagt, lød paa »at de havde til
dømt Kronen de Gaarde og Gods paa Klit og Fiendlegrøn, 
som Kronen udi lang Tid har haft i Hævd og havende Værge, 
med al den grønne Jord og Brugelse, som der til des brugt 
er, men de 2 ny Gaarde, som nu nyligen opbygget er, bør 
nedlægges til Fiendleby under Fæfod og de af Fiendle at 
nyde og beholde Fægang paa forskrevne Fiendlegrønne, saa 
vidt som til des sket er, saa længe deres Sandemændsbrev er 
ved Magt, og desligeste Kronen at nyde og beholde de grønne 
Jord og Enge, som nu af Fjorden tilgrot er og herefter til- 
groendes vorder«. Kongen afsagde nu den Dom, at nævnte 
Ridemændsdom burde at blive ved Magt, indtil 10 nævnte Adels-

*) Orig. paa Perg. i Q-eli. Ark. 
Klevenfeldts Saml.
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nlænd kunde komme Mikkelsdag og granske og forfare Lej
ligheden og endelig dumme Parterne imellem, men de 2 ny 
Boliger skulde straks nedbrydes1). Endnu 1545 udstædtes 
en Stævning for Jep Pris og Niels Jensen Rotfeld til at 
møde for Kongen i Viborg, »fore Pelnegrøne og hendes Til- 
liggelse, som de have fra Kronen med Urette«2).

Her stanser de mig for Øje komne Dokumenter, og det 
ses ikke, hvorledes Striden endte; ifølge A. Sørensens Be
skrivelse af Søndernissum Sogn3) antages Opgrøden i Fjor
den, der altsaa er af en gammel Datum, at være Sognets 
fælles Ejendom, saa det dog er sandsynligt, at Dommen er 
gaaet Kronen imod; men man kan jo rigtignok ikke vide, 
om der ikke kan være foregaaet Afhændelser fra denne siden.

Man har i Almindelighed overdrevne Meninger om den 
ødelæggende Indflydelse, som Vandfloder og Flyvesand i en 
fjern Tid har haft paa Jyllands Vestkyst; der tales om Byer 
og Kirkesogne, der har ligget, hvor der nu er Hav og Klit
ter; men gamle Dokumenter oplyser saare lidet herom. Vi 
véd nu god Besked med Kirkerne i Ribe Stift i det 14de 
Aarh. og ser, at i de sidste 500 Aar kan intet Sogn være 
gaaet til Grunde, og af Byer er der nok enkelte, der nu 
ligger under Sandet, men deres Ødelæggelse er nærmest fore
gaaet i de sidste Par Hundredaar. Af de her meddelte Efter
retninger ses, at Forholdene i Søndernissum Sogn er foran
drede meget lidt i 500 Aar, alle de nævnte Byer og Steder 
er til endnu og Tosmersig og Hælsig i Husby Sogn var for
modenlig Mosestrækninger, idet de ikke betegnes som Gaarde. 
Fjftndhus er ogsaa næppe ødelagt af Sandflugt, men var vist
nok en af de Borge, som Dronning Margrete eller hendes 
Fader lod nedbryde; Fj andbys Flytning er vistnok foregaaet 
meget senere som en Følge af Vandfloderne og den derefter 
paafulgte Sandflugt i det 17de Aarhundrede.

Rosenvinge öl. danske Doinme II. 105—08. 
*) D. Mag. 4 R. I. 105.
*) Sami. t jydsk Hist. og Top. II. 304.


