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Skøde 1630 27/7 om Jep Nielsens gård.
Vi efterskrevne Peder Anckersen i Østorp, herredsfoged udi Tyrstrup herred, Jens Sørensen i Vonsild og Nis
Kielsen i Østorp, sandemænd i samme herred, kundgør hermed for alle, år efter Christi fødsel 1630 tirsdag
den 27. juli, da var skikket for os og menige herredsmænd, som den dag ting søgte, ærlig og velagte mand
Jep Nielsen i Stenderup, der da bad, fik og fremledte et fuldkommen tingsvidne af 8 trofaste dannemænd,
som var Michel Olufsen i Aller, Michel Persen i Bjert, Kresten Knudsen i Kobbersted, Peder Krestensen i
Favstrup, Nis Troulsen ibidem., Anders Hansen i Gammelby, Jep Hansen i Bjerndrup og Michel Nielsen i Roy.
Hvilke forskrevne 8 danne-mænd for os vidnede, at de så og hørte samme dag og tid, på forskrevne ting, at
Holger Hansen af Fønsskov, både på sin egen, så og på sin søsterbørn ved navn Hans Sørensen og Else
Sørensdatter på ”føhnø” deres vegne, og Peder Nielsen på ”føhnø” på sin søsterbørns ved navn Niels
Gotzen og Ann Gøtzdatters vegne ibidem., med børnenes farbroders fornævnte Holger Hansens fri vilje og
samtykke. Hans Persen på Fønsskov både på sin egen og sine tre søstres ved navn Karen, Ann og Else
Pedersdatters vegne ibidem.. De stod i dag samtlige inden Tyrstrup herreds 4 tingstokke for dom og ret,
skødede, forlod og afhændede fra dem og deres samtlige arvinger, og til Jep Nielsen i Stenderup, samt sin
hustru Kay Jeppes ibidem. og begge deres arvinger, al den ejendoms lod, del og anpart, som disse
forskrevne alle og enhver kunne arvelig tilfalde efter salig Else Hanses af Fønsskov, som var født født arving
på den gårds ejendom som fornævnte Jep Nielsen i Stenderup nu påbor, som er en fuld søsterlod, både på
Stenderup rettighed og Seest Skovstrup skov og markers rettighed, som ganger særskyld af til
Haderslevhus: både udi ager og eng, skov og mark, vådt og tørt, styk og stu, nævnet eller unævnet, bygget
eller ubygget, forte og fællig, fiskevand og fægang, inden og uden mærke, samt husbygning og alt andet,
slet ingen del undtagen eller forbeholden udi nogen måde, hvor som helst det ligger og hører til fornævnte
gårds ejendom med rette, som forskrevne Jep Nielsen i Stenderup nu påbor. Samme forskrevne fulde
søsters ejendomslod skødede, forlod og afhændede disse forbemeldte fra dem alle og deres samtlige
arvinger, og til fornævnte Jep Nielsen samt sin forskrevne hustru og begge deres arvinger til evindelig arv
og ejendom, og disse, dem for alle og hver mands påtale stendig at være, undtagen kongl: majst: og
øvrighed deres rettighed deraf: og kendes sig nu disse forskrevne alle og enhver her efter dags, dem eller
deres arvinger slet og aldeles ingen lod, del eller rettighed mere at have udi samme gård og gårds ejendom,
som forskrevne Jep Nielsen i Stenderup nu påbor, men takkede ham for nøjagtig og rigtig betaling; som
dem derfor er sket og gjort udi al måde. Er også lovlig lovbudt 3 ting før og 3 efter skøde, som loven
formelder og indeholder. Actum ut supra. Angående ordet ”føhnø” ses i ”Trap Danmark” bd. 12, side 445:
Yderst på Fønsskov odde har der ligget en bebyggelse Fønsøre, (1606 Fønsøer), der 1624 bestod af tre
gårde, 1662 var der kun én gård. Herfra har der mul. været overfart til Stenderup Hage i Jylland.

