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Publiceret paa Høste-Tinget for Wesnes Otting paa gaarden Giermenes
Den 4de Novembr 1754.Kiender Ieg underskrevne Ole Hanibaldsen Ræchdahl og herved for alle Vitterlig
Giør, at have Soldt og af hendet Som ieg og herved Selger Skiøder og Aldeles af
hender, fra mig og min huustrue Børn og arvinger til Mandhafte Soldat Peder Nielsen
Wiige huustrue og arvinger 7 1/5 Mark fiskes Lejes Jorde Gods udi gaarden Wiig i
Wesnes otting beliggende der ieg udi Skifte efter min Sal: Broder Knud Hanibaldsen
den 16 April 1753 arvelig er tilfalden.
Liigesaa tilstaar Jeg Lars Rasmussen Magerøen, at have Soldt og afhendet, Som ieg
og hermed Selger Skiøder og afhender fra mig min huustrue Børn og arvinger til
Velagte Peder Nielsen Wiig 3 3/5 M fiskes Leje udi gaarden Wiig som min hustrue
Mali Hanibaldsdatter efter Skifte brev af 16de april 1753 Arvelig er tilfalden.
Ligeledes vedgaar Jeg undertegnede Gunder Rasmussøn Frostad at have Soldt og
afhendet som ieg og hermed Selger Skiøder og tildeles afhender til Peder Nielsen Wiig
3 3/5 Marker fiskes Leje udi gaarden Wiig som min hustrue Ingeborg Hanibaldsdatter
efter Skifte brev af 16de April 1753 er bleven paa lodeets.
Iligemaade tilstaar Ieg Madtz Hanibaldsen Stor Tommeren at have Soldt og afhendet
som og herved Selger Skiøde og afhender fra mig hustrue og arvinger til Soldat Peder
Nielsen Wiig 3 3/5 M. fiskes-Leje Jordegods udi gaarden Wiige som min hustrue
Ingeborg Hanibaldsdatter efter hendes broder Knud Hanibaldsen arvelig er tilfalden.
Desuden og det os alle bekiendt at benevnte Peder Nielsen Wiige med sin hustrue Eli
Jonsdatter efter Skifte brev det Eene af Dato 16de Novembr 1751, og det andet af
16de April 1753 arveligen er tilfalden 2 Pund 18 M. Saa hans udi alt eyer, bruger og
besidder udi gaarden Viige 1 Vog 12 Marcher fiskes leye med Bøxel landskyld og
herlighed.- Og som fornævnte Peder Nielsen haver betalt enhver af os efter sin Andel
3 ort à Marchen hva kiender vi for os vore Arvinger ingen ydermeere lod, Deel, Ret
eller Rigtighed at have til overs udi de af os bortsoldte 18 M. fiskes leye, men da
tilligemed hands øvrige Eyendom udi fornævnte Gaard skal her efterdags følge og
tilhøre til?melte Peder Nielsen hands hustrue deres Børn og Arvinger tilstedsvarende
og uigienkaldelig Eyendom, og det med ald dessens tillig hørende herlighed, det være
sig Ager og Eng, Skov og Marche, Sæter og Sæter(?), Boeliger inden og udenav Gierds
fra Fields til Fiære, Fiskevand og Fægang intet undtagen i nogen Maade, som
Gaarden hidintil tilligged haver og herrsker med Rette tilligehør, med hvad Nafn det
udnævnes kand i alle og tenkelige Maader. Til ydermerre bekræftelse haver vi dette
vores ud give Skiøde under skrevet og vor brugelige zignete hossadt. Actum Wiike
den 12de Octobr: 1754.Ole Hannibalsen Rekdal, Lars Rasmussen, Gunder Rasmussen, Mads Hanibalsen
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