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Paa Sandnes vaarting som holtis for Alstahoug Preste= 
Gield d. 28 April 1702 fremlagde velachte Jörgen 
Nielsen Agersberg it skiøde og kiöbebref, med beger 
det maatte læsis og paaschrifvis, hvilchet og skeede, og 
var ordlydende som følger 
 

Kiendis Jeg underschrefne, Alexander Jacobsøn Gyth, og her= 
med vitterligt giör, at ieg af fri villie og velberaad sind, samt 
med min k. hustru Beritte Andersdatters minde og samtöche, hafer 
solt skiödt og afhendt, som ieg hermed selger skiöder og afhender 
fra mig min hustru og og sande arfvinger, min nu paa boende 
Ejendoms og odels jord Rÿnes i Vefsens fiering liggende, som 
aarlig skylder En vog fischis landschÿld, til min k. sviger søn Erlig 
og velacht mand Jörgen Nielsön Agersb�rg, hans hustru börn, og 
sande arfvinger, til it frit og frelseligt odel og Ejendom, for mig 
min hustru og Arfvinger, fri og u=behindret og u=paatalt i 
alle maader, herimod ieg efter ieg efter voris foreening har anammit 
fuld verd og betalning mindste schilling med meeste nemlig för= 
getiuge Rixdr. god gangbar Mönt, saa der paa indted efterstaae 
Thi maa bemelte min Svoger og hans hustru fri tiltræde, nÿde 
bruge, beholde og besidde samme jord Rÿnes, med alle de laatter 
lunder og des under liggende skouf, march, Ager, Eng og Engeslet= 
ter, Rÿdnings stöcher og March, samt hvad som til jorden Rÿd= 
det og forbedret er, fra fields og til fiore indted med alle 
undtagen i nogen maade, samt paastaaende hu�e og bÿg= 
ninger, saa vit Jorden og Gaarden i beste maade kand vere 
mod forsÿnet og beholden, efter den Contract med bedte. min 
k: sviger søn indganget og opRettet hafver af dato 14 Novem= 
ber 1701. Og dersom imod forhaabning nogen schulle findis 
[ny side] 
som denne Jord fra ermelte min sviger søn ved lov og dom /: for 
medelst min vanhiemmels schÿld :/ agted at fravinde, lofver og 
forplichter ieg mig at træde imellom sagen og hannem, og 
holde hannem fri og skadislöes for en hvers til= og paatale 
i dette kiøb, der fore ieg hannem hos dette i hende lefverer 
min adkomst og kiöbebrefve, som ieg mig derpaa lovlig 
tilforhandlet og erholdt hafver, af Rette eÿere! Till 
stadfestel�e hafver ieg dette mit gifvne skiöde med egen 
haand underschrefvet og mit vaanlig zignete hos tröcht, samt 
venlig ombedet min k: søn Andreas Gÿth med mig til vitter= 
lighed at underschrifve og forseigle. Actum Rÿnes d 16 9br: 
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