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1. jan. Om morgenen sendte jeg bodsmanden med 4 mand ud at eftersee vraget. Be-

fandt focke masten at have reist sig omtrent 2 fod op i fysten? ELLSRS

var alting ombord som för. Stor söe gang og höyt van hinder arbeidt.

Vagten blev derfor continuered. Om effermiddagen reiste jeg til Hasten-

sendt for at behandle nogle affaires med mr. Hoffmann. De 8 normænd og

skibets egne folk skiftede hver 6. time vagt som för.

2. jan. Mr. Hoffmann om over til Narrestöe, hvorved en deel af det der værende

blev specificert. Jeg fandt skipper Ion Nielsen og 2 öxer og saug samt

baadsmands matten og & af vore folk der ude for at giöre et bull i över-

ste dæck under bakken for at bierge meere ud af cabel rummet, da vandet

var faldt lidt i dag.skiönt svær söe ved vraget. Kl. 1 foer mr. Hoffmann

og jeg ud til vraget. Der blev bierget 2 Farquens og noget bly, som var

under skibs cabyssen paa dekket, saa og 3 mahagonde planker, en sæk bom—

uld noget &eskadiged, ses og noget jern töy med pompe reedskab og gammel

tauverk, som alt er specificered vid. protocollen. Af det biergede kom

noget til Hastensundt, noget til Narrestöe. Styrmændene Beck og Runge

og mester Sixtus kom fra byen igjen. Stævne maalet om oplysning angaaenl

de skibets forlis blev for vedkommende forkyndt. .

3. jan. Om morgenen tidlig igien med nogle af folket ude ved vraget. Sette og

fornödne biergere til at bjerge hvad de kunde, da vandet var ordinair

lav. Toeg derpaa til Hastensundt med styrmændene og vedkommende, som

var indstævnt at möde, hvor retten blevxn os negted som forretningen vi—

ser. Hvad i dag er bierget vide protocollen. Vraget blev forud fortöyet?

med en reeb af et cassert sværtaug, som wj histede op af kabel rummet. 1

Kl. 4% foer jeg igien fra Hastensundf til mit logie i Narrestöe og skil-

tes fra Sr. Lassen, der reiste hiem til Arendal eftereat have faaet af

ham de för bemeldte 60 dl. til nödvendige udgifter.

&. jan Var atter ved vraget og antog fornöden arbeider. Nogle af folkene i Nar;

restöe, andre ved vraget. J Narrestöe tillige med styrmændene og assi— [

stenten for at specificere det biergede gods. T dag bierget 140 matter

tobak, 8 vand farqwen, roer pinnen med jern knek og en deel tauverk af J
&»

Lqeeptxkgbukaabel rummet, saa og kaaber laaget af slave cabytzen. J överste dæk blev
x

MW
r
). jan Folkene atter ved vraget, og folk med baäder til fornöden brug antaget.

3 huller hugget for at faee overmeldt bierget. Der blev og sendt expres-

brev til commisionen.

Hugget fleere huller i dækket og bierget slave cabytzen med tilbehör.

6 vand farqvans, en deel eege tömmer planker og tömmermands redskaber.

Opfisket over 100 matter tobak som blev liggende paa vraget at vandet

kunde löbe fra. Fik brev fra commisioneir ”hr. Lassen vid. protocollen

der kom og en fragt baad at tage den biefgede tobak, same fik 120 matter

ind. Jeg sendte styrmand Runge med at'see dem rigtig leveret. J dag igie

alle forklaringen vedkommende tilstæde, saa og nogle söe erfarne mænd
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og skibs forlisets nærmere oplysning. Jeg loed en exxpres gaae til can—

cellie raaden for at hente den tagne forretning af 3. hujus i Hasten—

sundt.

Ved vraget forefandt jeg ingen uden vagten eftersom det er helligdag.

Jmidlertiid blev dog specificationen paa alt det biergede af vedkommen-

de underskrevet. Kl.1% foer assistenten, styrmændene og under officeres

villige med 2 gamle Skippere og & af vore folk i 2 baader fra Narrestöe

og uden om Trom öen for at möde for reften i Arendal den ?. hujus hvor-

til de var indstævnet. K]. 2% kom expressen fra cancellieraaden med for—

retningen og et brev fra hr. Lassen som jeg besvarede vid. protocollen

Kl. 11% havde jeg brev ferdj til compagniet, og sendte det strax med ex—

press natten, tillige med hr. Lassens brev for med det höylovlige com—

pagniets brev at komme i posten til K. hann.

Var atter igien med de tilbage bleven folk ved vraget og antog fornöden

biergere.Lasdede dermed en stor aaben baad med 100 matter tobak merk

alle med 6 rouller indpakked.saa og en deel jernbaand og brixe og slave

skuds planker der blev förte til Hastensundt, men fobakken til Arendahl

til hr. tolder Lassen. Dessuden bierget 23 jernbaands farqvens og 2 sæk—

ker bmmmuld lidt beskadiget, og noget af ulden reent borte,samt en jern

beslagen ballie, som alt kom til Hastensundt.5 matter tobak merk blev

liggende paa skibet. 2 mahagonie planker opfiskede, kom til Narrestöe.

Den för ommeldte jagt kom atter fra Arendahl for at Lade med tobak, og

fik 2 matter med & rouller i hver merk. 33 dito med 6 rouller i hver

fra skibet Haabet. Derfra foer ieg med egne folk ud til vraget og lever—

te til jagt Skipperen 58 matter hver med 6 rouller i, 7 matter med &

rouller i, alle med forrige mærke. og udgiorde de 100 pakker, hvilke

blev bragt til Arendahl at leveres til hr. commisionair Lassen. Vagt

blev i övrigt sat som för med 2 normænd og 1 mand af skibsfolkene, der

aflöste hver 6. time.Kl. 9% kom folkene fra forretningen i Arendahl ber—

rettende at samme igien var opsat. Kl. 10 kom den tilbage blevne assis—

stent til mig fra Arendahl med brev fra hr. Lassen og 180 rdl. til nöd—

vendige udgifter. samt hr. Thomas Pedersen vid. protocollen.

Atter var jeg med styrmand og folkene ved vraget, og antog fornödne bier

gere, hvorved biergede 11 jernbaands farqvens, hvoraf 2 ingen bund havde

et 2. dito i den eene, en deel opsamlede nye spiiger i sorter, en

lang jernbolt, 2 jern spader, 12 blocker i sorter, hvoraf nogle jernbe—

slagne, 1 stor jernbeslagen kasteblock, 1 rull garn platting, 1 duåin

reffseissinger, nogle jernbaand, en mölle steen, eselhoveder til master—

ne og stengene for, saa og nogle slave Skuds og brixe bræder, som alt

blev bragt til Hastensund.samt en pertline med begge hunde ender paa

men slidt i midten. End bierget & mahagonie planker, 20 stk. röd træe

Og begge skibets pomper med sine render? samt lyse kisten, som dog laas

fast og uden nögel, hvilke blgv bäåsä 511 Narrestöe
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Seillene blev og bragt paa et loft over en vaan stue, hvor hen en deel

tilforn var opbragte.Afskeedigede derpaa biergerne, undtagen de 8 til at

holde vagt med folkene—Å/

10. jan. Hele dagen regn og ustadig kulling af SW. og SSW. En baad kom fra Aren—

xw)&…;.…a3' dahl at lade tobak, men kunde for det onde veyr ey expederes. Jeg havde 1

& = ( , . 4 mand med mig ude ved vraget men fandt svær söe og ellers ingen foran-

156” ; J' dring. Mr. Hoffmann Kom fra Hastensund til mig. Biergerne blev efter

yxæv”*** quittancenes uddiisende udbetalt. En kreyert kom ind i Narrestöe haun

Zaåäl;idb som skulde til Suns, og en engelsk chaloup, som agtdede til Skotland.

11. jgn Sendt en deel af folkene med en styrmand hen at lade den kommende baad

med tobak, og fik den ind 36 pakker hver med 6 ruller, en pakke med &

ruller og 378 stk. löse ruller som giör 99 pakker med 6 ruller. Ved vra—

XT: =K ”& get fandt jeg med de andre folk intet at udrette formedelst det höye

x;vv VX X(vand og svær söe.Den tiltagende kulling giorde at baaden med tobakken

kå*gæw*cyxv kom igien.Der blev giort et telt med seil over tobakken, eftersom det

begynte at regne og blæse. Oplöber Erik Anker bleve idag aftakket og fik

eeyse penger vid. quittering. Han reiste först til Christiania for at

komme til sine venner. Kl. 2 rei$te mr. Hoffmann til Hastensund efterat

hver af mine Qournal opskrevet hvad der var bierget i den tiid han var

i Arendahl. Atter blev alle stevnet som för at möde i Hastensund den 17.

januar til den holdende forretning imod loodsen Svend Jensen. J övrigt

vagt ved vraget som för.

12. jan. Det höye vand hinde i at udrette noget. Folket s.obt, de övrigg rundhal-

NQDQJB Xäxu ter paa land ved Kiörvigen. Siden været ved seillene og bragte törre op

paa forommelte loft.KKl. 2% indfandt jeg mig efter jndbydelse med at
, . uaf'gu-j

/ 4 & »

* ,ff/ bringe et par unge folk hiem til deres gaard paa Garthe i Tromsund.

/"?.,
”* Jagt Skipperen gik med tobakken til Arendal. Folkene var i Hastensund

&, * ,
_,ø”/ med bomulden. Negev Agie syg.

13. jan. Kl. 9% kom ieg til Narrestöe igien og var strax ved vraget, hvor folken

bragte alt det löben redskab som laae ude ved vraget til Hastensund til-

lligemed 2 biergede jern baands farqvens. Siden været ved at vende sei-

1ene, og i eftermiddag havde ieg assistenten hos mig at besörge directi—

onens brev med express paa posten. Attesterte hr. Petersens indleverte

regning paa den höye directions vegne, og sendt bodsmandsmahten med sam-

me over land til Arendahl. Kocken, Frederich Krude og neger Agie syge.

Styrmand Beck frisk i sin fod igien.

14. aan. Kunde ey udrette noget ved vraget. höyt vand. NW. vind, stiv kulling.

Seillene blev vendte. Gevæhr reengiorte og smurte. Neger Agie og Frede-

rich gruse syge. Peder Thorsen kom fra Arendahl med det forlangte. To-

bak jagten indfandt sig og, men da fobakken paa skibet Haabet ey var tör

nock blev den efter overlæg med assisfenlen viist tilbage. Kreyerten som

skulde til Samsöe gik til seils.
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jan.

jan.
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Baadsmanden med 4 mand var ved vraget og fandt ingen forandring.dog kun-

de som för intet udrettes, hvorfor der var allene vagt. Vinden sydl og

vestl. ustadig kulling. Agie og Kruse syg. Assistenten kom imod aftenen

3. styrmand med 4 mand send+ til vagten, fandt alt som sædvanlig, dog

uden at noget ved vraget kunde giöres. Gik derfor med endeel af folket

paa skibet Haabet for at vende Tobaks eullene.De ukientlige tobaks pak—

mer bleve opskaaren og hver rull lagt paa sit sted. Resten af folket væ-

rte ved at vende og tage ind törre seil. Solt til en engelsk mand 18 fv.

nye ratlinner som han var forlegen for. samme veyet 2 lispd. 8 pd. & pd.

blev rabattet for den var raad. Han gav 7 mrk. 8 skk pr. pd.Han kom fra

Vester Sandöen og laa der med sit skib. Vinden SW. frisk kulling fordelt

luft. Agie endnu syg.

Om morgenen var jeg strax ude med 4 mand og bodsmanden og befandt at vra-

get havde ladt hold om bagbord, dog hindret det höye vand at udrette no-

get. Tndfandt mig derfor for retten i Hastensund med de indstevnede af

Skibets besætning, og sendte jeg de andre med baad ud til vraget for at

hendte en tilforn bierget pertlinne, der laa ombord paa vraget, saa og

at tage den kåg? af som stod paa den af skipper Jon Nielsen laante pert—

linne, der hidtil havde staaet paa toppen af stor masken og i land paa

vester landet. Först reiste wj vraget med samme og siden maatte den bli—w

ve staaende fast paa for at holde vraget paa kiöl indtil ieg nu saa den—

ne forandring.Beordre derfor at udskiære samme da den af os vedkommende

ej ansaaes meere nödvendig. Derpaa blev bragt til Hastensund tilforn mel

te vragets egne pertlinne og Sr. Jens Nielsens giv löber, som wj og hav—

de laant og brugt. DBssuden nogle 2 a 3 skievede blocker tilligemed de

nye store mærse skiöder og nogle andre smaae stropper, som alt havet Vu-

ret i brug ved vraget hidtil. J Hastensund blev formedelst exceptionen

ikke videre med forretningen giort, end at wj om aftenen blev af domme-

ren tilsagt at være kilstæde i morgen kl. 9 formiddag da vidnerne skulde

afhöres, og holde retten op kl. Så slet. 2 af biergerne leverte en to—

baksmatte merk. med & ruller, som de havde fundet % miil tilsöes, da

de var ude at fiske. Vinden nn nordl. og vestl. slap og stille med klar

luft. Tilforn melte syge. Vagt som sædv.

Efterat have sendt de andre folk med baadsmanden til vraget for at hente

Skipper Jon Nielsens pertlinne, som og skeede mödte jeg med de andre ved-

kommende atter for retten, der begynte kl. 10. De Ilste af biergerne var

tillige hos mig for at for den deres tilgodehavende og paastod at ville

vide om den af mig tilstaaet daglön tilstodes dem eller ej.Jeg henviiste

dem til commisionair hr. Laseen, imod forsikring at den höye direction

nægted dem slet intet af det som billigt var, og skulde de saasnart wi

muligt fik deres reigning, faae baade deres biergelön og baads leie ud-

betalt, saaledes som wi kunde for den höye direction og dem kunde for—

svare, med hvikken forsikring de dog ei fandt sig fornöyet.



19.

20.

21.
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Mg
J retæen blev ikke vid giort til kl. 5% , da den ophörte end vidnerne

toges i eed og oberstyrmand Beck toges til forhör og derpaa opsat til i

morgen. Foer derpaa strax med manskabet hiem og hver til sit i Narrestöe

Vinden idag nordl. og östl. klar luft, säadig kulling. Agie syg. Vagt

efter sædvane.

Atter med vedkommende faret til forretningen i Hastensund, hvor hr. tol-

der Lassen og retten var, der strax blev sadt og udfört og kl. 5 til end

bragt. Oberstyrmand Beck og de andre folk havde ej til middag sat til

arbeide paa vraget, for at nedtage hanges blockerne og andre, som fand—

tes paa stormasten, som de bragte til Hastensund.0m eftermiddagen styr—

äåädfolkene ved seillene og borttog 3 törrede og bragte dem til förom-

melte bue loft, og bredde dem ud for at törres. Kl. 6 foer jeg med de

andre til Narrestöe. Capt. Udbolt tilligemed hollenderen og schotten

var gaaet til seils. Vinden NO og östl. fordeelt luft, stadig kUlling

Erfaret at mr. Reymert reiste til baads til Arendal for der at logere.

Master Sixty fulgt ham til byen. Vagt som vanlig.

Overlagte idag med hr. Lassen paa den beqvemmeste og for compagniet pro—

fitableste maade at see manskabet hiemsendt. Hr. Lassen meuddt som com—

miSionair at have faaet ordre at sende folkene hiem undtagen styrmændene

hvikéet brav han havde viist mr. Hoffmann og fleere uden at melde mig

det ringeste, eller betroe mig at læse det, eller faae vide dets videre

jndhold. Brevet skal være fra hr. hoveddirecteur Bargum, blot efter hr.

Lassens og andres sigende. Jeg havde ej havt den ære at faae ringeste

efterretning fra nogen af de respective directeer herrer i disse 2 sid—

ste postdage. Det urolige veyr hindrede at komme til vraget formedelst

svær söe. Kl. 1% reiste hr. Lassen hiem og bad jeg ham at sende friske

ned efter hans egen begiæring, da dff_EiEfil_BEXEE_ZEEf_33133_3393—Sig

fra det og vilde være aflöst, &; paastod ved fiskerie at fortiene meere
%—

paa en dag end ved 8 dags vagthold at arbeide ved vraget. Han lovede at

  

skaffe og det for ringere lön end de forrige. Haa6er dog udfaldet vi

éKME?l;;_;;;_EZE?”;;”;FZF—ESZÆYT'ZZ_;Z_FEZQZZldzlive uden ansvar for

den höye direction. Ellers fik jeg af ham 60 dl. for hans afreise. Til—

tagende storm af ONO ,östl. og 050 med sne foeg. Sendt til aflösning

dobbelt vagt ved vraget. Kl. 9. seer wi fyr fra vagtfolkene i Narrestöe

men det var umulig for oss med baad at komme ud af fiorden til vraget,

skiönt wi vidste det betydde forandring. Kl. 6. sendte jeg en express

herfra Narrestöe over land med directions brev til hr. Lassen at bringe

paa posten. Jndkommet et lad fartöy fra Langesund ladet med salt desti-

nxgneret til Bergen.

Tidlig om morgenen var styrmændene og jeg med skibs folkene og endeel

biergere med stoer besvær for snee foeg og vind kommet over fiorden ud

til vaaget, hvilket fandtes ganske istykker brækket. Biergede da omtrent

60 mahagöni planker, og en deel röd træe, hvoraf 10 planker var af vagt-
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folket bierget för wi Kom, saa og endeel vragets bökker planker og biel—

Key blev opslæbet paa bierget og klippene.Men söen og det sterke uveyr

tog saa til at alle mand sögte kl. 3% hiem og forlod vraget, eftersom

de vare saa giennem vaade, undtagen vagts folkene, der blev tilstæde

at bierge hvad der muligt var. Sjyrmændene og jeg med baadsmanden gikk

over land hiem til Hastensund,da baaden ej kunde före flere folk over

fiorden til Narrestöe, der erfarte jeg af mr. Hoffmann et som havde om

natten sendt express til hr. Lassen at ..rede ham at vraget var slettet

hvilket en af vagtene havde meldt Hoffmann i fölge min givne ordre at

lade en af os vide dette tilfælde, enten det skeede ved natt eller dag,

for i tiide at kunde tage det fornödne i agt.Kl. & eftermiddag kom ex-

press tilbage med brev vid. protocollen. Kl. 6 om aftenen kom jeg med

styrmand Runge med en stor baad fra Kiörvigen til Narrestöe og havde 6

mand til at roe os over.Dog havde 17 mand foruden skibets egne folk i

arbeide dels fra Hastensund og dels fra Kiörvigen og 1 baad. Snee foeget

varet ved, og vinden OSO & östl. heele dagen una.. elig veyr. Jeg send—

te dobbelt vagt nemlig & fremmede og 2 egne folk , for tillige at bier-

ge hvad mmligt var.

22. jan. Om morgenen tidlig for ieg ud meddfolket og biergerne samt styrmand Run—

ge, da styrmand Eeck endnu var i Haslensund. Kl. 2% var alle fekk alle-

rede udmattede og vaade igiennem dels af sneefoeg og xnäxsöe og dels

vedvarende haarde uvevr, saa wi retirerede hiem. & mand af vagten og en

af folkene blev tilbage, som igien skulde aflöses med 5 fris.. mand for

at passe paa stöckerne og bierge hvad de kunde. 6 bier.. og 2 ley baade

havde Wi, hvorved blev bierget 30 mahagoni planker og endeel af vraget

dels med ,dels uden jern og opslæbet paa biergene, hvorfra det var umu-

ligt med noget fartöy at hendet.Skipper Christian Henrichsen var ude

med mig fra Narrestöe, for at see det an og höre hans meening; Han vid—

ste intet bedre middeå end det wi havde brugt, saa længe Gud er formin—'

Sted det haarde uveyr, som da var. Vinden vedvarede af 050 og ost til

om aftenen. Kl. 11 da den forandrede 599 til SSW og stille derpaa nordl.

og NNO. Kl. 12% var vagten hos mig og meldte at noget drev ud ad söen

men söen var saa svær at de ej med baade turde vove sig til stedet.Jeg

svarede dem at saa snart det var muligt maatte de ud at bierge hvad de

kunde, da jeg imidlertiid skulde giöre anstalt at faa Dahls folkene ud

med baader og folk til hielp, som og kom der ud kl. 1 efter midnat med

3 header og lidt efter kom oldermanden fra Kiörvigen med baad, samt

skipper Ton Nielsen og begge hans sönner og mr. Hoffmann i en baad og

styrmand Beck med 2 mand alle fra Hastensund. Herved blev i natt bier-

get hvad wi kunde, dels mahagoni planker, dels af vragets tömmer, som

videre sees af..

23. jan. Om morgenen var endnu i samme arbeide med forommelte folk og baade samt

6 baade fra Narrestöe, dels besaf af skibets folk, og dels af fremmede.



24. jan.

an.

/å'/

Ind boxerede det i stöcker brækkede af vraget ind i et sund ved Kiörvi—

gen, samt ved det store masten med store vandt og stag men heel beskadi-

ged. End bierget endeel jernbolter og andet jern med videre, slavebol—

ter og böylerne og noget blye, a1+ bragt til Hastensund. 5 mahagomie

planker 20 stökker röd træe i sorter bragt til det andet i Narrestöe.

Da wi holdte op med arbeidet var det ved vraget kun lidt last, og smaa

Slinter og brende, som ej var biergelönnen værdt paa det stæd. Desuden

var det aften. Def forhen bierggde op paa klippene lagte blev ved vag-

ten paapasset. Styrmand Runge samt jeg til Arvekielen, hvor endeel af

vraget skulde være inddrevet,som jernbaands farqvens etc.J aften kom

styrmanden hiem med tiidende at der var bierget 37 stk. farqvens og 6

Stk. mahagonm planker, hvilket jeg beordrede de folk, der bragte styr—

manden hiem, at bringe her til stæden, da de efter .illighed skulde faa

bierge og arbeids lön,mhvilket de og lovet at skulde sRee. Vinden var

variable nordl. & östl. imellem östl. & sydl. med stærk snee foeg. De

syge var negeren Agie, baadsmanden og Peder Diedrichsen der nu paa tred

die dag har ligget syg.Videre biergede i dag i en af side stöcker, der

hengte fast med det andre, det fra Guinea hiemsendt sölv uhr, hvilket

om det har nogen mangel kand éeg ej vide, dajeg ej har seet det og cas-

sen hvor det laae indpakket var borte og uhret blot i vandet paa et

Stökke af vraget. J dag var 31 mand og 13 fremmede baader foruden ski-

bets egne folk. foruden syge. Mr. Engmann hörte jeg i dag at være reist

til Arendahl.

Heele dagen snee foeg. Jeg var med 6 af folkene og styrmand Runge i en

baad först i Hastensund saa i Kiörvigen fra hvilke stæder wi hentede 12

Stk.mahagonie planker som natten tilforn var hiergetog bragt i land.De

blev for det förste bragt hen til de forrige samt 6 stk. röd træe i sor—

ter. Vinden idag SO & östl. med stiv kulling og stor söe. Neger Agie

blev troffen i et groft tyverie, der vel forienet straff, man blev skaa—

net imod at forandre logie og at flötte hen til bodsmatten, hvilket ske—

de lidt for aftenen, da lodsmatten hentede gin. Hermed merkede ieg at

negerens sygdom var kun skielm stykker da han frisk og færdig flöttede

da han fornam at han for det förste blev frie for videre straff. Ellers

de forommmelte syge.

Lidet for middag kom mr. Hoffmann for at höre om jeg havde faaet brev

fra directionen. Wi confererte derved sammen om det fornödne. Kl. 1%

erfarte wi hr. Lassens ankomst til Nareestöe, og at han logerte hos

skipper Hendrichsen. Strax efter kom han ned til mig i mit lpgie og be-

ordrwde at ober styrmand Beck og baadsmands matten samt 2 af folkene

skulde strax giöre sig ferdig for med lensmanden Onsorg og hr. Lassens

Gaflgåtreise til Sandöen, der da at bringe lodsen Svend Jensen til ham

hid om han var tilstæde, og tillige at beskrive hans boe,da han sagde

sig dertil at have fuld ordre fra den höye direction. Forföyede derfor
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den fornödne anstalt ved fogden og sendt lensmanden med. Jeg raadet hr.

Lassen nærmere at enhver directionens ordres herudi. for at undgaee de

vanskeligheder, som deraf i tiiden kunde flyde.Mæster Sixtus kom i dag

fra Arendahl. Mr. Hoffmann blev hos mig og .. overmelte reise afstæd

til Sandöen. Kl. 3 Af hr. Lassen fik Uég at vide et der ej xikxmigvar

brev til mig fra den höye direction, men han havde faaet brev, som blev

mig forevist. J dag dels sneed, dels ophold, ustadig kulling NO og öst.

26. jan. Om morgenen kl. 8 foer hr. Lassen, mr. Hoffmann med skipper Svend Tiös—

tolsen og jeg i en baad ud at see hvor vraget stod, og om bunden var

der endnu. Wi saa intet fil bunden, men nogle elephant tænder paa bun—

den og noget tauverk, som den svære söe hindrede at opfiske, ligesom

der ogbej var ved haanden tænger eller drægger, som dertil behövedes.

Vagten blev i dag afsagt ej at holde meere. Kl. 2 eftermiddag kom styr-

manden og lensmanden tilbage ffa Sandöen og havde de beskrevet lodsens

effecter, der efter deres sigende ei belöb sig til meere end 106 rdl.

Lodsen var efter styrmandens beretning ej hiemme men reist til Arendahl.

Kl. 3 reiste hr. Lassen héem efterat have levert mig 50 dl. til fornöd—

ne udgifter. Han tog med sig nogle af vragets jern bolter for at lade

deraf giöre en .ang eller 2 for at opfiske ved lejlighed elephant tæn-

der af bunden. De forhen melte endnu syge. 2 mand havde fundet brag—

Spillet, bragte det og leverte det ind. Vinden var östl. og nord1.sta-

dig kulling, fordelt tyk luft. Hoffmann reist over til Hastensund igien

27. jan. Brugte & baade og 7 fremmede folk foruden egne. Derved opfört alt hvad

rödt træe og mahagoni planker, der var at finde ude paa klippene og var

bierget da vraget var gaaet i stöcker. De kom til Narrestöe i forommel—

te söebod, tillige med det rödt træe og mahagonie planker, som nogen

tiid forhen var bierget, alt under laas og lukker. Videre blev opfisket

en af vragets pertliner og samme var splest paa enden ellers heel. Fis—

ket tillige op hangerne til stormasten og bragte til Narrestöe i huus,

samt endeet blocker, nogle éern beslagne, og & dl? boebena? samt nogle

jern bolter, alt bragt til Hastensund. I Asbiörns söeboed indlagt 187

planker fra klippene og 22 dito fra Aasels huus, af rödt træe fra klip-

pene 133 stk. og fra AAsels huus 53 stk. Hoffmann var tilstæde paa

klippene for at for at annstere hvad derfra blev fört. Lidt för aften

fik jeg brev fra Arendal at mr. Reimert var död. Skrev derpaa hr. Las—

sen til at Ville paa beste maade besörge den afdödes begravelse og ef—

terladenskaber, da ?eg ej kunde reise herfra og opholde mig der 3 a 4

dage til det var forbi. Eén af folkene maatte blive med at holde vagt.

Over baadsmanden befantes at være meget syg.

28.jan. Om morgenen tidlig tog jeg & mand med mig i baaden og foer ned til det

Stæd hvor vraget knusets, for at eftersee hvad der paa bunden laae.Sam—

me tid foer styrmand Runge op til Arendahl med endeel af folkene, som

hr. Lassen havde lovet at faae fefnödne klæder til afdrag paa deres maa
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neds gage, hvilket han sele sagde mig af have ordre til fra den höye

direction. Jeg sendte en express til Aeendahl med compagniets brev og

et til hr. Lassen fra mig, saa og bud paa apotheget efter medicamenter

for de syge. Baadsmanden begynte at tale over sig, hvorfor det blev

holdt vagt over ham. Vinden WSW & vest1.slap og stille med klar luft.

Mr. Hoffmann kom over til mig fra Hastensund.

J formiddag kom expressen igien med det forlangte fra apotheget. Styr—

mand Runge kom og med folkene fra Arendahl, hvor hver af hr. Lassen

havde faaet hvad hver havde forlanget, uden at have noget beviis fra

mig. Fik og brev fra hr. Lassen at der var leilighed til at faae 8 a 10

mand öster til Friderichshald da de siden maatte gaae over land igien—

nem Sverig. Der kom og en tang og blev den forrige bragt tilbage ufor—

andret. Tömmermanden satte den nye tang paa skaft.Af folkene blev nog—

le af mr. Hoffmann og mig udtagen til at sende hiem og bleve de tilsag-

te at giöre sig reise færdige for i Arendahl at faae videre til klæde

efter hr. Lassens forlangende i sin under dags dato nedsendte skrivel-

se til mig.Den ene tang stag bragte tömmermanden færdig med reb til at

bruge. Vinden ost og nordl. slap og stille. Over den meget syge baads-

manden holdt 2 mand stedse vagt.

Mr. Hoffmann reiste til baads med 1 mand og 8 af folkene op til Aren-

dahl for at tale med og faae lidt nödvendig besörget hos hr. commisio-

nair Lassen. De 3 fornemte mand som hr. Lassen havde besörget fra Arve—

kilden til hielp med opfiskingen indfandt sig ved vraget. Jeg tog 1

or öce
mand 2 stoere baade og resten af egne folk at fare ud og ånx nås med

tang og fiskede op 8 elephant fænder, tog saa med os igien fra kliöpene

2 mahagonie planker og 1 stk. rödt træe, som ieg fant iblandt vragets

tömmer, hvilket blev indbragt i fornemte söeboed. De 3 mand foer tilbag

ge Qgien til Alvekilen. J aften sidlig kom alle folkene igien fra Aren-

dahl, men assistenten og 1 mand blev tilbage. Vinden nordl. og vestl.

slap og stille. Baadsmanden endnu lige slet. med 2 mand vagt hos sig.

Om morgenen kom de forhen meldte folk fra Alvekilden, da jeg med Lars.

Hansen og hans baad foer ud Som för ermeldt tilligemed styrmand Runge

og egne folk, samt skipper Svend Tiöstolsen i sin baad. Vi fiskede op

3 tönder og en jage trosse, hvoraf begge hund enderne vare, saa og ste—

get af det nye pligt taug, som var om fockemasten & fv. lang, hvilket

med pertlinnen blev bragt i Aasels huus og tændene lagt hos de forrige

i sl. Asbiörns söeboed. Atter reiste de 3 mænd fra Alvekilden hiem.

Baadsmanden endnu lige syg og i rasserie med 2 mand til vagt hos sig.

Vinden idag vestl. og nord.slap kulling, tyk snee luft.Tömmermanden

satte stage paa den anden mang.


