1,

adfk

under

seils i xxxxnnanrdsøen

Lørdag

5.
juli

søndag
Mandag

Tirsdag
onddag
Torsdag

Fredag

Lørdag
søndag

Mandag
Tirsdag
onsdag
Torsdag

5.

ii

4. Ingenting
50

"

6.

"

||

"

"

"

N

N

N

N

"

"

"

n

"

"

"

"

"

II

"

"

||
||

70

9.

8.

iQ. 9.
11.10.
12.11.
12.

13.
14.
15.
16.

anført.

"

B.

Fredag

17.

||

Lørdag

18.
19.

"

"

"

||

20.

"

l.

21.
22.
23.
24.

"

"

N

"

"

ll

"

"

25.

"

N

26.

N

"

søndag
Mandag
Tirsdag
onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag

27.

%V—mw ”www

Havde seil efter verligets beskaffenhed, lens skib.
2. ude lodskud af 38 fv. fra gulagtig sandgrund.

tog et rev i store og fore merseil. klyveren fast, lens skib.

3. Glass ude. st. bramseil til. lens skib.
4. Glade ude. klyvende stagseil til. lens skib.

3. Gåads ude. fore bramseil og klyver til.
3. Glade ude. under og boven leeseil til, lodskud same tiid
af 28 fv. rødagtig fin sand. lens skib. giorde rent skiib.

Var i lasten i assistendens overværelse, tog et fad kahyts
brød op. Kl. 8. fick slag af dageren, ll ÆXIfåå ääååå gååå
slagtede et svin til mandskabet, lens skib.
Tirsdag

28.1— 5. Glade ude. at. bramseil til. 8. Glade lodskud af 18 fv. fin
hvid sand. Saa tvende soil til luvart som stod mod ost, lens sk.
4. glass ude. hallede leeseilen ned. 8. Glass ude. lodskud af
20 fv. fin sand. lens skib.
6. Glass ude. boven Bramseil fast.i vagtens ude gang, havde
dybt 26 fv. sleik grund. giorde flyveren fast, lens skib.
8. Glads.ude. lodskud af 24 fv. fint sand. vende vestover,

luns skib.

spullede giorde rent skib. 6. Glass ude. tog. et rev i kryds—
seilet, lod skud

25 fv. fin gulagtig sand, lens skib.

2. Glass st. stenge stag seil fast. samt klyver og knek stag—

seil. 5 Glass ude, tog det 2. rev i bøge merseillene, krysseil
fast.Da 4. Glass var ude havde dybt 20 fv. fin sand, fore mars
seil fast. 8. Glass ude. havde 18. favner fin hvid sand med smal

for vind

sydover, store merseil til, lens skib.*

Onsdag

29.f%'

Vagten ude. ledede havde dybt 27 fv. fint gulagtig send.

20 Glass ude. giorde store mersseil fast. ?

4. Glade. bege merseillene til & st. stenge etagseil til vag—
ten ude. havde dybt 25 fv. rød grov sand, lene skib.

blev ver paa vagten en fyr for ud som vi besvar igien, Ostende

at see. 8. Glade lodekud af 22 fv. gulagtig sand, lens skib.
4.æclads ledede dybt 26 fv. fin graae sand, satte krysseil til

og klyver og kneg stag 8611 til. 5 glade , lade slack 2o rev i

hver mersseil, 2. Blade

lodskud af 20 fv. fin sand og slik—

agtig grund, Spullede og giorde rent, lens skibo
4. Glass ledede dybt 16 favner vand, fin graee sand. 8 Glass

dybt 15 fv. fin graae sand med fine skiølp, drejde nordover,
lens skib.

Torsdag

30. G»

Inted passerede, 8 Glade lod 16 fv. dyb

sidsdt i vagten passerede os en b...

fin graae sand,lens sk.

som lege sydover, lod

skud 18 fv. fin sand, lens skib.
ledede trende agnger paa vagten , hforved 20,20, 38 fv. vand

fin lysegraee sand. & Glade ,drejede sydover, lens skib.
lodode tvende ggnger havde dybt .. fin graaeagtig gååäfråde

fiske cuterder som labe nordover . 5 glade store stenge stag
seil

og kryds soil til, lens skib.

først paa vagten satte klyver til , epullede og giorde rent
skib. . 4. Glade. lodskud ..

fv. fint graae sando 5. Glass

passerede oss da en brik, havde fuxmnitl førommeldte huckerder
med .. Kl. 8. lodskud af

15 fv. graee sand med sorte smaa sten

som var af Bremen, lens skib.
Paa vagten de 2 hucker passerred .... laae sydover in ej vider

passered, lene skib.
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deles med
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under seils mellem Hadera & Canaarie Ejlender

og posision
og posision
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Jesu være lovet for din store godhed, vær from—
mig for det hellige nafns skyld"

Anført kurs og posision
Under seils mellem 6. og Zoute Eil.
Anført kurs og posision.
Folkene skibmannede, tømmermanden arbejde med baads aarer,
bøckeren over sauede et oxehoved til 2 Spulle ballon.

Eeila

mageren forfæedigqt 2. klape til sundseilet.

4. Glade. ude. bramseil fast, lens skib.
l. Glass, ude,hallede storseilot endten bagbord,samt mesanen

ud. tog driveren ned, lens skib.
Intet passerede, lens skib.

aiorde stan dæck som sedvanligt, lens skib.
Ligeledes intet mærverdig. lens skib.
Kurs og posision.
Fredagen

4.

Intet passerede, lens skib.
6. Glads. ude. fore bramseil fast. ej noget passered, lenå sk.

6. Glads. ude. ballade need bowen leeseils agter om styrbord

og under leeseil for,lens skib.

'

4. Glads ude. bergedo driveren og store bramseil fast. lens sk

spullede og diorde rent skib under og bowen leeseil for og

agter paa begge sider, samt bramseil og driwer til,lens skib.
Intet passerede, Folkene skibmannede, tømmermanden i arbejde
med baadaarer, lens skib.
Kurs og posision

Lørdag

508.118.

Folkene skibmannede, tømmermanden i forrige arbejde.lens skib.
Intet passered, lens skib.
Peilede solen i nedgaaendo og befandt compassens varigation

ar være 11 gr. 6"

N.W. ligg.

Intet paaered, lens skib.
3. Glads udeo store bramseil fast, hallede ned bowen leeseil

agter om bagbord ned, lens pumpet 38 steg.

stor seil til,og store bramseil, giorde stan skib uden og
inden bords, efter saa skam filling, fiskede en banet, 1.8k5

Folkene skibmannede,tømmermanden i forrige arbejde, lens skib.
Kurs og posision

søndag 6. aug.

satt under vandt og stag,saavel som stonge vandt,bramseils dito
og bardoner agter, lens skib.

I sammo arbejde for over alt, blev klar dermed, en mand sygo
nafn Poder Uonsson, lens skib.
Intcd passerede, lens skib.
Havde soil efter værlagets boskaffonhod, giorde stan skib, bøs—
kernen syg. lens skib.
Ditto verlig, inted passered, lens skib.
Ligeledes lens skib. gudstienosto blev forretted.
Kurs og posision.
Mandag 7. aug.

30 Glade udj, Passerode oss en hollandsk fregat skib som eeilto
nord efter,tonode hollandsk flag, skiød et skud som vi igion bee
SVarode mod et skud. og flag, tog et fad provision brendeviin
op som befandto 31-11: 2.

legane paa havde til hvad værck kund

lens skib.
5. Glade udj,giorde bego bramseil fast, lena skib. Ved aften
peilling befandt at ix have 9 go 13" variation ..itiengo
6. Glade ude, dreyede vest over og gav under 5911 og slog soil
ned, lens skib.

Intod passered, lens skib.

Satto alle smaae soil til, giorde stan skib. fisket on haj til
folkeno, lens skib.
Folkene i skibmanning ved platting til buworne at klo med, tøm—
. mermanden begyndte at efterse baaden. fisket atter op en haj til
mandskabet, matros Poder Jonssøn enu syg.

Kurs og posision.
Tirsdag 8. aug. Folket skibmannede, havde soil til hvad tanke kunde, tømmerman—

den ved overmeldto arbejde, lens skib.
Seilmageren i arbejde at forosee knek stag soil, folkene skib—
mannede, lena skib.

3. Glade ude. hallede ned under og bowen leeseil & stagsoilleno
lens skib.

Intod passered, lens skib.
stan skib blev giordt, 4. Glade ude. Under og bowen leeseil til
samt for. bramseil, lens skib.
Folkene ved sværtauverno at kla

med platting, tømmermanden ved

baadon at efterses og kalfatto, lens skib.
Kurs og posision.
Onsdag 9. augo

Folkene i forrige arbejde, tømmermanden ved baaden, lens Skibe

Inted passered, lens skib.
3. Glads ude, Hallede leeseileno ind. fore bram
seil fast, bram
stagseil til,lens skib.

2. Glads udeo Satte fore bramseil og bramstagseil til, lens

skib.
spullede og giort rent, tog 8911 fra og til,som ttravaterne

kom, lens skibo lens skib. Matros Peder Jensen continuerede
enu ved sygdom, slog klyveren fra,formedelat slidtage og
mede
Folkene i skibmanding, bødkeren at giøre malle bøtte, tøm—

mermanden giør svope skafter,lens skib.
Baads mands matt

syg.

Kurs og posiaion
Torsdag 10. aug.

Havde sail til hvad tanke kunde,der paaserede os en seiller

i 100 som stod nordefter, folkgne ved forrige arbejde, lens
skib.
4. Glade udeo fore bramseil og bramstagseil fast. i 8 Glass
vende cost over 20 mand syge. lens skib.

6. Glads ude. giorde store bramseil faste 8. Glass vende

vest over, lens skib.

Inted passerede, lens Skibe
spullede og giorde rent skib, 4. Glade ude. vende 80. over

Satte til af soil alt hvad tanke kunde, lens Bkibo
Med vagten folkene og en styrmand Samt assistenten,blev

lasten aaven, tog et fad kahyts brød op, den gamle klyver

blev casert formedelst same var meget raaden, og der af

igien lod seilmageren forferdige et knek stagseil Som vaa—
1ig nødvendigeo
Kurs og posision.

Fra 11. august

til 24. desember er intet inført.

