e
giär
og
le
spyl
at
ide
arbe
i
x
stra
Gik
red.
udpø
GA
'kl.
énen
mong
.0m
mber
12. neve
skib reent… Kl. 9% kom idndsen ombord, og wj bragte en pretline i
land'baa ösi Wallen at fartöye med. Samme blev indvundet ag törgeet

med klædning.

Ved Seelens opgahgheiseä flag op.Vinden neröl.

og stille med stærk kalde.

Kia

16% foer capteinen,

begge fämfruene*og.ässistenten i

S.

variabl

RSimers samt

Om eitermiddagen blev rådet

land.

np-paa dækket og foleket sat i fornödent aräeide. Békom ombord 6 st.

niöd' b-r'özd og noget melk tu eahytten. Kl. 7; kom eapteifne—n 69 de
andre ombørd igienu

Gm'mergenen kl. ? udpored. Bekommet'kaal ombard til forfriskning
saa og til cahytten et lam vög nette 1 liSpé.-6—ød.tillige neget

grönt eg melk. Kl. 8 set flag og giäs=ti1. Kl. ?. Captéinen-og assistenten i land for at reyse

Laurvigen.

til

at gaa i

af mandskubet havde faflav

Endeel

Inaring ég stille med frost veyr.

Vinden nordl. liden

De 2 Syge matreser Claus Larsen og Peder Hblm bragt

land.

i land fer at bevæge sig.0m aftenen kl.

10 capteinen oMburd3.s£m

tilrige med assistenten kom fra Laurvigén. Hg ferommeldte 2 syge

matrøser blev i Land. K1.'8 gut vagten op.

S. Kinest og matrosene

Anders Fredrichsen og ÅndErs Skaaning syge. Natten over vinden nbrd
»

sort skyet luft.

Om morgenen i

Folc&en sat i aråeide med at

dag brætningen-udböred.

skrabe skibet uden bords om styrbord side;

ling og stilte.
h'y'ttien,

Stærk frost.

Skibet.Tömmermanden og

Om aften kl. 8. sat vagten Op

bådkeren & fornöden skibs arbeide.

meldte endnu syge,

Continueredl

folkenes førfriakning.

styrbord side med at skrabe

Natten QVer stækk frost,

laber ku—

Bekommet ombord 1 td. skibg.öll €il ca-

saa og k—ea—l 'og gröht til

uden bords om

Vinden nordi.

manér Kulihg.

Vinden som för.

De bilforn

tillige med baadsmanden. De 2 matroser endnu'i

land…

Om margenén sømitilforn-udpored.

Fölcken igien uden bbrds nt.skrabe:

om s€yrberds side. Vinden blev ud paa dagen sydl. med regnl Kl.

11

eapteinen for i land før at bortsende breve med pagten til Kiäbeh—
havn til

Heele

Directionen.

eftermiddagen kl. &.
eg med det samme

dagen eontinuerede et med at reigne—Om

dreyet skibet om for Sølvind med stiv kuling

rykkege

træet Op-i

band,

snmlpeftlinen var fast om

Varpet blev ind ballet og igien uddört paa Vést_Vallen hvor det ble;
sat fast i en ring,

og forsynet med klædning for skibet,

meget Slet mg af sYgdömmén:øVQrVUnden.

og de 2 matroser endnu

tagende kuling,

i

land,K1.

8.

De

farhfnumeldté endnu

sat vagten op.

Luften fedt ag klaret,

Hr. Kinastl

Vinden SU.

syge

Natten over af-

15.

til 27-noVember. På en vedhefted lap ståt:
Hvad her i

journalen Manqverer,

fvet noget

i

haver jeg ikke funden skre—

lag bogen for dj dage.

Og selv havde jeg i

den

tiid affaires før nödvendige ting for Skibet i land at for

saa jeg i dette tilfælde beder ydmygest at samme af

rette,

den höye Direction vil her udj hafve mig Pardoneert.
skylden

Og lade

falde paa den som'saadant burdei paa rette tiider

at i stand og orden holde.Qg der udj op agte sin pligt saa
vel

i

dette som

i

andet meere.

Om morgenen kl. 7.

foer eaptginen i landd imédlertiidiblev allting

bnagt i stand *il at kunde segle. Vinden Var nordl. stiv kuling fordéelt luft.

Kl.

7.

kom

ladsen oibord.

gien med en baad fr; landtq

som i

Kl.

9;

den tiid wj var her blev brugt til

Ved Samme IGilfghed Kém dmbord 18 ? blöä'bröd ög nøth gröht.

s&mt

liidt fersk fisk för cahytten. Jomfru Möller ug hegge Dbctbæerhe ft:
landet ROM'OQ ømbord.

Ved at lætte ankeret af grunden blev endeel

spager dg home: brækkede & Spille€. Kia
før kranen.

Giørt spring paa vares bagbords varp og indhaled det om

styrbord og dreyed af. Kl.
udefter.

11 skiödä mærs ég ankeret

11% var wj under seil, og seilede fiarden

..Ki. 2% gik lodsen fra_bordea

Derpaa blev sat_sei1 111

hvad träekeFkunder Vinden ONOHméö øptræekendé luft.

passerte os

forbi

55

vagt.

S.

Gours 56.t.

Endeel

alt

Seikere

som gik vgstefter.

5

B.

Vind ONE og 0. t. S.

e…

5.

t.

0

veyr.fordeelf og klar luft; aptrækendé'
_

graa luft.

Kl. &. saa Sviner som ligger uden for Klæding Barget i NV t. W paa
cdmpaäset 2.mii1.
5 m1_il.

1.

6 gt.

ref taget

ude Saa Ferder fyr

1 N.

t. 0.

paa compassen

i hvert mærsse1l

Beh.

5.

c.

t.

W

veyriusäiv mærseils kuling,
luft.

blandet

syd og med peyrigg af Ferder

forbædret med

R; N;.c. syd…

aff nordl. br:

S.

c.

Vind

*

'

S % W.
030'

& SO-

yeyrl.

tmdk luft og regn

- fwde, tog 2._rev i hVe-rt mærsse1l
6»

S-

…

_

Bæ

Vind dito
ude,

e.

SSN

veyrl. dito.
giorde- begge mærseil

dibo

Vind ditu & 50.
&.

c.

8.

t.

0

fast.

c.

veyrl.

ag

tog 2)

rev &

store mærseil

ditø

dito

gl. nge—tiISat-stor mærseil med 2 rev i.

85

91. ude.sat det &

fore

Vind
6.

ost.

t.

gl. ude,

Sb:& OSØ

Veyrl.

Ledet dyb 40 fv.

revet merseils kuling,

tytk qu

Saa land af Schagan i SSGåO mén-havdé

8. 91. ude dreyede nordover.
'50

Vind

. B.

NNO

C.

est.

_

gl.

Wj

sat og

5.

c.

veyrl.

vores

91.

B.

dito

söm havde tikgl=fyhr til

ditø

c.

ude. lens pompet

ude,

16 steg8 g_l.

B.
dito & SSO

dreyed syö-ovér

SSW

3.

veyrl.

.8. gl.

dito

veyrl.dita og hele vagten regn

B.

Vind

0.

fyhr ude.

'Vind dito
7.

t.

paséereäe 3 lords vind seiilere,

ude.

5.

'No

'C.

regn og

c. SW t.

veyrl.

tyck luft.

W.

ditø

ladet 28 fv. dreyed om ostefter...En seiler paséerte os. Samme

styrede NNW paa com:p.

S.C.

one % &

vind sq & so t s

5. c.

NO t.

,

'

_

;

Vind 050'& 80

:. t. N

Veyrl. regn og tyck luft.tiltagende
Underseils kuling

2.

glas. ude ,passerte os 2 biedevindg-som laa sydovera 5 91. ude

giert'bégge mærssei1_fast. 8 gl. ude,

&. c.

; 1

BB. c. sw t. &

Vind ditø & o. t. s.
8 gl.

ude,

stack fyhr ud i

SØ'

S.

N.

c.

Vind

En seiler passert,

for foeken,

lens

som havet fyhr, hvorpaa wj og

B. c. sw. t. w
veyrl.

'-

lagt bi

1ant_ernen agter ud.

ssw % w

Vind

veyrx. Qtixt. dité

giort storseil og mesanen fast,

pompet 18 steegg

5. c.

dreyed øm sydover.

"

B.

.050

;.

dito

nord

veyrl. underséils kuling med rægn og
tka luft.

Försæt pda vagtEn blev skibSraadet sammenkalde; og resolvéreä at sö—
ge Nerge igien,

da det-saa ud til

bestandig uveir,

sbm da allerede

var begyndt. stor og mesan sellet sadt til. Sidst i vagten sadt store mærseil

til med

2 r-ef i.

[38
5.6.

N.

Vind

dito o:

t.

0.

0

0.

8.

t.

S.

c.

nord

veyrl.

3 revet mærseils kuling med
tyck luft

regn og

S.

c.

nerd.

B.

Vind dfto

;.

NNV

veyrl.

ling.
5. gl. ude.

set et 3 mastet skib til

med os. Seil blev sat til
S .

C .

ixgtxxu 2 nefvet mærseils ku—

dito veyr.
lovaft som og holdt paa land

efter veyrlighed.

NNW

Bi

Vind ost.

C .

veyrl.

lens skib.

NW.

lidt afklarende luft,

dito

kuling

3. 91. ude, fik land at se forud, Skibsraad atter indkaldirog til—
spurt om de nok äænkt at blive Ved faited resolution at.söge havn,
svarede.

.alle enstgmmig Svarede,

før campagniet og folcken selv,

at de Æroede det yar-best bgade

de forpödenheder inden hörde det udskud fyrt efter lusen—

Kl.

2% kom losen ombord

'Nareatöe.

fra et stedehLdet Sandöen 1 miil

Derpaa efter logens Ordre

dreyeä af bg

til vi kom uden fvréjndlöbet af:Narestöe,

öster fra

Seiled langs land

hvor wj observerede-ét skib

laae foruä i Iæe. Captainen erinäret losen, strax at tage sig i agt
for sammet hVorpaa han svarede han skulde nok passe skibet.

Kort der-

efter raabte han. HOLDJAF; men forsent. Skiærenæ slap wj dog fopbj
—men.stötte strax dérpaa med forskibet mod en klippe paa en öe, hvorpaa skibet strax dreyede med-bagbords gide til

Dette va; ved kl.

landet,ög stötté

an

h.Strax blev arbeydet paa at bringe en.pertliné i

land. Vinden var östl. Luften tybk med regn.En hver sagte strax at
redde livet.EXpediticns kisten,compagniets breve og
*ne blev strax berget,Ved det wj

rundt

skibs Dneumenter—i

tvende Spier dg en Lodrine sög-,

te at bringe og hale hverandre i land…Kl. åå var alle folck i landDa;6aptéinen-giorde strax anstalt mad Polsk Eilxt at holde vagt ved
skibet.

hvilket der befandtes ved pömpen 9 tommer'vand.Mamdskabet eg

PassagerSvsägt hversins veye. Captainen,

styrmanden og assistenten

til Hastensund hos en skipper ved navn Jens Nielsen.Nhtten over stor-

mende veir af.

"50-69

GSO

med yyeke og smeg fog.

39;

da /2 og,… 1%?

2

&

assistenten.og styrmanden tillige med skip;

Om morgenen tidlig gik capt.

per John Nielsen med en baad for at fane nogle af skibets falk saalidt
og komme til

Men fik strax det ulykkelige tilfælde at vide at

skibet.

Skibet var freiet fra landet 99 kgntret mgd masterne langs vandet med
styrbords side.K1. 7* var wj ved skibet og havde 24 mand foruden vore
egne til hielp at skulde berge af skibet. Men den gruelige söe ag brén—l
ning hindr fra at kunde kamme

til med hæyt vand;
kom 5.

til

skibet med noget

Vinden var sydl.

fartöy da söen.löb

og SSN med*smærk storm.

Thomas PederSen som vdres cømmisiønair.

Fra Arendal

Nogle af manshubats klæ-

1e Elev bienget,

som aftenen tilfofn var kaste paa klippene. Natten o-

ver vinden sydl.

med samme:veyr og regn.

oapt.

Om morgenen i dag brækningen S. PetterQEBJ

Bkibs.offieererne,

samt skipper Jon Nielsen faret ud til

eä

see nbget gted,

Be huus,.aarer.

vraget…

Capt.

de havde hgyæget sig.

hager'kisten,vandskade

&

;

men Rund: paa bagbords side som'laae-op

og styrmandeeEk var ombørd,

_

assistenten med alle

Der blev da bierget nogle hän-

tobaks pague og

dreven_fra skibet. Vinden syd og SSW stiv kuling,

dislige,

som var'

tyk graae luft og no-

gen rggn. Til midäag nédkom—herr eanZQIIie raad Bransdorph.

Søm dm eftermiddagen kt. &. begyntes 99 kl. 6% var til ende hvilket i
skibs protocollen bleb protocollert; Kl.

igien til Arendal.

captu

foer de fremmed herrer bort

?

Nari

assistenten øg styrmand Beck fder oVer til

restöe for at foranstalte for

J
M
plegning for skibsfolkene, som de logered

paa 3 — 4 stæder. Natten.over vinden SW eg SSW fnrövrigt samme veyr som
é;_;;£;;jøägøz'til 6-mand efter sædvane vagt.
ag gik &

om morgenen tidlig var alle mand ved vraget,

bierge seil

arbeide med at

cg rundboldter fra skibet.Vinden sw og WSM starm og

tyk

luff. Biærgede under raaerne og fik dem-slæbet i Iand.med geillene tem—f
metig itu slitte. Kgppede saa stængerne over før Eselhovéderne ag biær—
mærse

gede dem tillige med

raaerne

med seil

under,der ey var meget

beskadiged.r3iærgeée og krysseiret med sin raae, mesun bg-stagseilléne
stykker.

mgn rent i

HanQ-Z baader med folk ved vraget for at kappe talJ

lie rebbene paa stænger,
109 vandterne—

;

vandt og bardoner. Kappede og nagle spen af
og halléd det altsammen

Tog redskabet af stænggrne

land paa klippene. Natten over sømvsædvantigt

i

4

& a 6 mand til yagtaVin-å

deb SN laber kuling tyk luft.
Om morgenen tidlig

igién alle mand-vgd vraget.

te od an pertline til

til

en gig paa startoppenm'Fik og en anden 4% trusse

laan for at forsöge at reise skibet.

takkeldgie,

Skipper Jon NieLSen laun

som stænger,

vindere,

Havde og endeel af vores egsn

dreierte,

bagbørds side takler og hvaf

som Var tienlig. Heele dagen blev dette arbeidet continueret da skibet
endelig om aftenen blev reist paa kiölen.
___-N

tyk luft,

regn Og mandelig kuling.

Vinden var af sw og SSV'mad

'

ÆØ
Om morgenen tidlig ved dag var alle mand igien ved vraget og biærget en—
deel

eahyttss inventarium sem blév opfisket.

Vindzn var vestlig taber

kuling og opblandet luft. Bærgede og sttk. & pd.
perter og 1 svær anker,

eanoner-og nogle ra-

hvilket arbeide blev den heele dag fortaatt…€ap-

teihén insinuerede lasgn Sven Jensen og IGSeldermqnden Jan Kiörvig en

skrifteliq advarse1,som er protocollencd. Om.af£énen kl. 6 kom assistena
ten igien fra österrisöer i ærende som protecollen udviåar. Nattan over
vinden vestl.

med klar luft og veyrligt.

”Saa snart det blev dgg var alt mandskabet Ved vraget,-da der blev biérge

& af skibets ankere og et stykke af en 91.

var med ved vraget og reist hiem kl.

pertline.S. Thomas Pettersen

1 øm eftermiddagen.

Kl.

8 om afte—

nen kom 2 prammer søm skulde bruges til hielp at bringe Skibet ind.Natten stille,

godt veireligt,

efterat det om dagen havde været vestl.

WNW vind—laber kuling godt veir.

og

Der blev-og fisked endeel af skibets

inVentarium af adskiellige Sorter.Lbdsen og,i

dag stævnet søm protacol—

len udviser. Natte vagt som sædvanlig.
Strgx øm mongenénnlle mand ved vraget igien,

da der blev bærgæt af ski-

[

bet 1 canon paa & pd. caliber. Skibs cabyssen med begge indmwurgde Ried—
1er uden laag.
Arendal

Det svære

fur muelig

for at nogle

tau'öo fw.

at tal; mgä S;

fader kiöbt

til

at

lang.

Styrmand Beck i

Pettersen,

dag faret til

skibet angaaEnde saa og

faae skibet flot og bragt i havn.

Vinden

heale dagen NW oggnoråog imellem stiilea For resten reiste jomfru Vim—
melhöy herfra til

skibeit med hvilket hun sam passager Skulde relle hiem*

Om

styrmand Beck kom

aftenen.k1.

7.

kandtede kaaberkiedler,

tilbage

fra Arendal.

Bænggt 2 fir—

den ene uden laagaNatten over-siille,

godt veir.

Natte Vagt,....
Om morgenen alter alle ved vraget

dekket over segl köyen ...

i

arbeide at kappe bull

paa cahytts

Bærget (står i assistentens protecoll)

Om morgenen igien ved vraget,

Gik i arbeide at fiskb tnbak opa af agter

lugen under gkandsen.zda der i

et skib blev i Land bragt 110 pactiger

tobak mark '? og 1 'dito merk H'B.Om eftermiddagen bier'gæde' beg'ge chaløup
seiilene, saa og driveren tillige med Skibets gevehr kiste i

Iaas.

Kl.

2 kom eanzellie raad—Brönsdorph med sin skriver tillige—méd lodsens prø—

curator,

for at holde extra giæste rett med videre,

findés indfört.

KI.

7 var forretningen til

tillige'med de andre reysté herfra.
strax i
nordl.

ende,

som i protocollen

da eanzellie raaden

De forhen meldte viin piiber blev

dag lagt i vand at tættes. Natten over stille klar luft.

Vinden

og NO.

Om morgenen atter alle mand ved Vraget thraf'blev berget ag
30 pakker

tobak merk

Sen i Arendal

%

og

1”

dito merk.

1 pakke dito merk.

ver aecorderet-med Skp.

HB

H'B'.Bortse'ndt

til

S.

i

”Thomas

Biærget og i land bragt.

Hendrichsen at maatte lægge endeel

land bragi
Peter-j

Capt.'ha—

töbak i hans

/$/
mellem dækk. Vinden nord og NO;
i

lahar og stille klar luft.

dag siutted accord med 24 mand at nyde

12 sk.da dj
pene at

Ellers blev

før daqlön og nette vagt 3 orf

ey ellers vilde arbeyde.Seillene blev og udbredde paa klip

törres.

Natten over vinden NO klar

Om mørgenen gik i

arbeide at biærge af vraget,

se der blev bragt i

land.

Vagten...

som var en heel

tagtros

Pligt tcugene blev hallede op af cabelrummei

og skiäd det agter paa skandsen til

ende

tøuet paavmasten.

maadglig kuling og temmelig 569 ved vraget.
iblock berk og stængevandter i

sens söeboed.

luft.

land til

Vinden NO

Mod aftenen fört endeel

Hastensundt i skipper Jon Niel-

Seilleneh atter udlagt paa klippene at törres.

Nogle af

;maaSeillene var saa törre at de blev bragt paa et huns. loft i Narre-

stöe. Natten over vinden NO.

tyk skyet luft. Vagten som sædvanlig.
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styrmand Beck og assistenten farén over til

skibs folk til

at

Narestöe for at faae

skiære tobaks mattene op og lægge tobakket ud at tör

yl
on*å
xåx
V

re i skibei baade udj lasten og ggvishendeks, saa og at bestille loge-

.ix'

ménter til

gen.

vore folk,

til

sem

farn havde været hos eldermanden i Kiärvi

Imidlertiid'giorde skibets folk geværene raene.....

Øm margenen igien ved vraget men kunde ikke udrette negæt_derved.Maatte
derfor forlade det undtagen den fornödne vagt.

de

i Kiörvigen,

være

samlet.

flyttede over

paa det alle folkene kunde

Opfisket 5 mahagonie

Dér blev dag

baks matter og samme

Narestöe,

til

Skibets folk som logere—|

planker

og en deel

lagt paa klippene. Breve blev sendt til

to-

directio—

.

nen som protocollen udvifser.
Om margenen atter igien-de Vraget uden at kunde udrette noget for det
haafde veyr.

matter fobakå

planker og omtrent 20

3 mahagoni

Fiskede dog

Om morgenen var aife mand ved vraget. Kappede pligttauet og bragte det
til

Jon Nielsens huuS,

dessuden ? blocker og en pertline.

Taeg fra.Na-

restög et gammelt mærsseil og klædte taueue med. Bragte til Narrestöz
pakkgr hvorpaa-mer-

HB samt 27

64 matter tobak merk.å?og 3 dito mark.
Rene ikke kunde kiendes.

Om Morgenen-svær söe, hvorfbr intet blev udrettet…

Alfe havde fnrnöden

?

vagt i halv daglön. Capteinen reiste-til Arendal...
Om mbrgénen ved vraget uden at kunde udrette noget,

_

?

formeåelst uroeligt

1

veyr. Captainen var endnu i Arendal.
Om mprggnen alle mand i

saasomiströmmen forböd at bringe det til Has

te samme til Kiörvig havn.
tensundt.

thte pligt og varp ankeret op ag brag

arbeide.

til

Capteinen kom fra Arendal

3.

höylovlige direction dat.

pg havde erhordet brev

1

.addreseret til Sandefiord,

des.

fra den

og opta!

Petcrsen 300 dl.

ggt hos S.

for compagniett,negning.

Strax om margenen alle mand.i arbeide

Arbeiderne blev

afdrag paa deres daglön imod quittering.
Runge om aftenen løgie i

Narrestöe og

Alle mand med normændene

i

Hastensundt,

tilli;

'

med begge hunde ender paa og en deel

betalt noget fil

Capt. og_styrmændene Beck og

forloed Hastensund.

arbeide ved vraget.

i Hastensund.

til

Af pligt ankeret var den ene klov

brækked og: Vhrp ankeret beskadiged.

Jon NielSens huus

|

. Kappgde kryds og,foökemasten,

bogspritteä med vant og stag og bragte tauverket

gemed'de i gaar biengede 2 ankere.

......

Biergede et nyt kabeltau

löbende reedskab Og bragte-det

til

Skibet blev bragt noget længere iåd ad

1andet.Dér blev'hugget hull paa bakken og bierget en deel kokke töy.

Til directionen blev skriVelse afsendt som prntdébllen viiser....
Om morgenen alle mand ved vraget

goni

planker til Narrestöe.

i

arbeidb,

hVOrvdd blev bragt 12 maha—

Der blev begyndt med specification paa det

biergefeaå matter tobak sam laa i

Hastensund

blev bragt til Narrestöe.

-8 mand udtagen til nattevagt juule tiiden øver....
4

Var med 5 mand ude ved vraget og haIede gieven där... Om eftermiddagen
kam én hallandsk coffardäé mgndlind fra Königsberg. De 8 lxninOrmænd
og Skibets egne folk til

vagt ved vhagét.

Var jag tillige med alle mand ude ved vraget og ballade fbrtaugene bede

stiv bg satte bugten af en pertlinne i land og fast paa vraget,

da söe

xdraget trækkédé.stæfkt.5idén Barseet allé tauqéne for skamfilling..w6m
eftermiddagen været hen igien at see til

27.

des.

rf”"

J"&”

Iövrigt vagt-san vanlig

Om formiddagen hane jeg bodsmanden og folket med mig at see til vrageä.
Lad de paa baadsmanden og

&.
ml,

vraget.

'ken.

falkét vinåe bg paa beste maade förSQe tohak-

Om eftermiddagenlkom styrmand Runge neg fra Arendal

direciOns brev iii mig med en conVolhtt uden om fra hr.

vv”, * iNeangaaende den höyewqirggtions giqrdte anordning.

meg Qen'höye

tolder Lassen

Msr. Hoffmann var ovér

has mig, ag styrmand Rungé feyste til byen igien...
2.8 &

des .

Øm morgenen kl.

9. kam hra

tolder Lassen, skibs bygmester Chritten Han—

sén og

sisiteur FridgriehSen fra Arendal

ed! os

til

til

mig i Narrestöe.Wj

vraget uden at kunde udrette noget

føhmedelst

forföy—

det uroelige

vBir,fbrföyef os derfOr igien til Narrésfäe. Assistenten mrs. Hbffmann
var syg,*hvørfor han ey eftér mit

te

derfor baade

Overveye samme,

sendte'bud til

forklaring og tingsvidne til

hr.

ham kunde komme.Lever-_

tolder Lassen,

Ved at

fandt wj fornöden ved-det gode attinvitere IodSen Sven

JEnsen og oldermanden til

os for nöyére at fane

dén Sag

dem angaaende

exsamineret. Sendte derpaa 2 af mine folk &illige med hr. tolder Lassens
baad og

folk om aftenen kl.

10%

til Sändöen for at afhente dem,

med

skriftlig begiering ffa hr. Lassen og mig'paa den häyé directiOns vegne.
J natt var baadsmands mahten
Sandöen vide.

med 2 af folket og 2 normænd i Vester

proidcöllen....

Veiret hindrede i dag at komme til vraget. Speeifieérede derfor hvad

sem fra vraget var bierget og bragt til Narrestöe.Da mr. Høffmanns upasselighednx ej

tillod ham at komme til os,

eansulere med hinanden.KI.

6 skiltes wj

reiste wj heh til ham før at

ad,-og bad jeg hr.

compagniets vegne at giöre regning imellem hr.

Lassen paa

Petersen og migghvorpaa

hver reiste hiem €£1 sit. Af hr; Lassen.hlvet jeg bekommet 66'd1...æ
Det höye Vand hindråae fna at udrette nogei véd vraget...leg reiste altsaa over til

Hasåensund

tar ved assistenten at

fhae breve skreVen til

den höye directidn. Fblkene var ved at vende tobakken og seilene at de
kunde törres.

Meä en skipper snmlläae i Vester Sandöen yiläe jég havg

Sendt felkene til Kiäbenhavn, da han agtede Big derhen, mEn kunde ikke
komme & accodit Sendte den höye directien op tii hr. Lassen
press &

natt før

i

morgen at

være betids med posten....

Om morgenen var vi atter med skibsfolkéne ved'vraget,

medel;i_höyt vand og stor såe var ved det.
lægge endel

fik

af vragets

:eg'brev,

med en ex—:

rundboldter paa

men kunde ej for;

Beordrede derfor folkene at

land.

Fra commisionair hr Lassen!

samt fra för ommeldt skipper om folkenes transpcrt, hvil-

AW,
ket jag sendte til assistenten.
Petersen i Arendal

tilligemed et copie af mit brev til Hr.

for at protocollere dgm…

melllem regn.Styrmand Beck og mester Sextus

Vagt som sædvanlig.

Vinden SSW.

tyk luft Og

reyste op til

Arendal.

i—

