La %» dac J'MA/aawé
Om aftgnen kl.

9% fik wj

gn svær veyr af syden'og syd—sydvejä,soä

isaaledes tiltog, ut wj kl.
iligemaade ligge bie,

20?

lz'maate bgrge og löbe for typ ag takel.
samme

da skibet intet vilde lade sig styre,

veyr vedholdte indtil

om morgenen med samme styrke,

da vinden tillige sprang om paa gen

nordVesta Klocken'q Lagae stormen sig.

yualyggglen af vores mesan

e; derudj bortflöyet, Kryds stenge,stagsegl reQén i
ver de nye mærsseil

stykkgr,

søm for nogle dage ér slaaet undér,

og ha—

i merlingen

taget skade.
Slagteöe éä sviin som vag 32 pd.
kén,:saa eh ségler agter ud…

og blev uddelt til

aabnede en

eahytten og fol—

töhdé skibsbröd.Om-efter—

middågen blæste det stærk og om aftenen maatte wj gaa for top og

.

takel.

Tag en tönde Efter op af lasten.S. Kini$€ syg. besetningen oMeralt
frisk.

.

Havde en segler ved siiden,
ham,

&

som holdte med os hen,

som han igjgn besvarede,

men kunde hans

som han var for langt fra os.

tonede flag for

flag'intet kiende,

saa-Y

ThomaSIGreissen og Ånder! Skaaning

!

syg.
tog en tönde skibsbröddap,

samme ayqe.

prayede.en engelgk Skib kommende fra Bøstön & Ny Engelunå,

agtedä

sig til London. Anders Skaaning syg.
Saa til

lovgatt en deél Seilereliligemuade en seiler i lee, Hvilken

sidste wj oppébiéde og.aaa at det var én hollender, Mén han ging
sin vey uden atv

j prayete ham.

S. Kinast syg. Anders Skaaning friski

Om morgenen tidlig Saa Singels hvor een støor deel skib laa til ankers.

En engelsk vagt chaloupé var hos os 99 spurgte,

fra og agtede til. Om middagen kl.

!

hvor wj kød

iä-fik wj Dover ved usiden og om

éftermtddagen kl. 2% hukén af Engeland agter ud. S.'Kinast.Kock Ore
gangen og CLau; Lareøen syg…
-Om morgenen saa eylandet Wight og eén deel seilere,€.

Kinasx eg

Claus Larsen syg.
Om margenen Saa én segler til

laegatt,.som holdte med 63'henæ0m ef-

termiddagen saA'klseilere i lee. som siden segléde agter-Om skibet.
Samme syge.
Om mqrgenen tidlig slagtede et svin,

uddelt til cahytten og tolken.
op af lasten,
er det sidstg,

hvilket bröd,

som voegnette BÅ pd.og blev

En tönde brödxbg eh tönde smör tøeg

efter bouitellerens extraeternes formeld

Som er i skibet.0m eftermiddagen saa en Segler i'lee

som'hoidte fra os og noget derefter en Begler i

lee bg luagntt,

ken första holdte agter om os og den andre mod os. Samme syge
fik en haard vgyr af W og SW saa Wj maatte gane før en toerevet

!

hyilJ
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habdie nord öst med ns hen,
os over.

iligemaade en flöysRib, som holdte før

S. Kinast, Kock Ørgénsen og Glaus Larsen SYG.

Om formiddagen saa laäd & SSW for os,

Schagen.

Havde en seiIer til

som capteinen sagde at være

IWVQatt og saa en fisker under Iandét.

'Køek Orgensen frisk.S1IKinastt syg.

desuden Peder Hölm, Clays Larsen

og.Anders Skaaning syg.
Gm_morgenen havde land om styrbords side,
;af fra landet,

ved at Séilene Blev qmlagt,

omtrent kl,

8 höläte plat

sprang föckeskiöd,

sammes reparation brugte baadsmanden en gammel

partiine,

til

saasom in—

Samme sYge.

gun trés_verk er & skiäet.

forsamläde sig skibsraadets lemmer før at overleggg,hvilkgt ger dei

höylåovlige compagnigts beste var gavnhigst,
lér af Söce-havn & Norge,

enten at holde söén ei-

som man før nærværénäé tiid havde i sigte.

Tömmermand Laset holdt før: at ved-nærværende vind gg vgyr vilde
en hver söge havn og holdt han derfor raadeligst,

at 5393 den

färste havn den beste.
_BaaGSmand RGSEnberg:_Veyret var ugtadig og falken syge ag daar—

lig, hvilkgt var omsÆændighgder som giemde det—nödvændig at sö—
ge havn.

Styrmand Runge: Det var i ald fald best at söbe dgn första haVn
den bégta.

ag raadeligere end at holde söen ved det vedvarende

stadige cg stormende veyr.
S&yrmand Bech:

'i

Hnldt det

iligemaade før'naadeligst Saaggm han

Lugen maade kunde see cbmpagniets intergsser forfremmet ved

ai holde söen… da man daglig havde staer-siitage ved Vedvarenåe
ustadige havde veyr og for nærværende tiid 3 mand lagdq Syge i

5kfbet, man agsaa her lagte paa-en leger, i fald stormveyr fra
SW t. W skulde indfalde.
Capitain Fägrghtz: Da det for nærværende tiid er Og havEr været
i.en_tiid af 3 uger meget ustadig med vind og veyrligt. og stor
siitäge,

saavel gaa staaende Som Iöbende reedskåb skeer daglig—

dags,

der findes ganske faa-af falcken,

Og

bbred'og'krefter,

sam er Ved den hel-

,

som de hurda være formedelut den stærekexsxng-

Strapay ved veyrets uroelighea da synes_mig… naaer jeg overveyer'

compagnieta sande gavn, at biéfalle skingraadets i min nærværelse overlæg,

at söge for det förste

til

landet og

sidén en havn,

om det er muligt, hvortil Gud give lykke.

I fölge af foregtaaénde Vota blev Saa Skibets cours fremdeélea Sgt

til landet. Klocken 2% heisste flag! aabnedg forlugen til lasten,
til ai giVe'koeken noget bTænde. En seiler ging os tæt forbie til
louvardt,

saa endnu en seiler langt henri lee og en galliotysom hol—

dte med os til landet;Klocken 3% lösste ét gååå, thrpaa-k16CKen &
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loodsen kom ombord,

styrte saa skibet ad Sandefiord,

prayede galli—

øtten og fornam, at_den var fr: Apenrade.0m aften omtrent kl. 7 kom
til

ankers i havnen.

Samme Syge.
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Ø/Dlw-eøi &” JMM
Om-morgenen satte jallen ud.

Den kongelige Visiteur var hos os og

Qing strax fra skibet igien. Capitainen, S.

Reimers, begge jomfruqrne

'og jeg fulgte med i land ég kom allesammen em aften igien.ombbrd.Til
skibets fornödenhed er idag ombordkummen noget grönt'kaal og blöd
gröd.

S.

Kinast slet syg.

deSueden Claus Larsen,

Peder Holm,

Anders

Skaaning bg Anders Fredriechsen—
13.

nov.

öm morgenen tidlig fik-embord122å pd.

lammekiöd og en deel'hrUUn kaal.

Qapitainen og jeg reiste til Laurvigen.

Ved ankomsten sammesteds 0p—

tog capitaihen efter de herrer Kräggr eg Rahling,Creditiv brev 200 dl
høS'kiäbmand Bugge bg udstilte derover en vechsel

ved hoshöyede Aclois

paa bemeldte herrer.-Gm aftenen kom igien ombard;61aus Laresen 99 Pe1änd.S.

der Holm var gaaet i

Kinast,

Anders Skaaning og Anders Fré-

driechsen Syg.

lä.

Om morgenen göng foIken i arbeide med at skrabe skibet. Capteinen og
jomfru Möller ging i land. En tönde cahytts öll k0m ombord.Efterföl—

gende brev giorte ferdig for at afsende til den höye Directiøn med
den-morgende past.

S.T.

formedeist dette haver jeg skuldet tage mig den ydega frie—ä

hed, at tivmelde deres velædle at jeg efter 57 dagers sqilads dgn;

11. hujus er lykkelig ankommen i Sandefiords havn i Norge.
Siden den 18.
wj

ok£.'haver wj næsten daglig haft svær veyr,uaa at

snart maate gaa for top 09

for dobbelt refvet mærsseil.

tnwel,

snart

for rokken og snart

De mange ved saadant veyr forofalden.

de strapager mnttede folken saaledes-udmat wj ven ankomstgn havder

& sygé'og næsten heele festen var svag. Disse omstændigheder,
da vinden alletiider var sydlig,
søm er i Nordsöen,

og

:

&aavel:som den snævre Seilåds,

nödte mig endelig ti1,omendnkiönt ugievan,

at

söge havn i Norge.

Til

skibets fornädehhed'haVer jeg hos kiöbmand Bugge i Laurvigen

qptaget 290 dl.

og derover udstillet en vechBél paa de herrer

Kruger og Rahling'i Helsingaer.hvilket ogsaa samme herrer ar tLI-k

kiendegivet. Ved Gud give lykkelig hiemkomst skal jeg for samme
aflegge vedbörlig regnskab.
Ellers er skibet,

Gud være lavet i god stand, men besetningen

kuns:svag.
Vinden er for nærværende tiid sydlig,og det fins en havn gllergde

gaaledes,

at man med norske fahrtöyer maa Yse sig igiennøm yset,

%

(
'
1

naar-man vil

& 1and.SkuIde vind og veyr blive os föyelig,

saa meget mig mulig,

intet forsömme til

Verga ladning bestaar i

skal

jeq

reisens vidére-befordringf

fader sukker

.277

& haller cottum
1044

baller tqbak

106630 pd. Campeche træe
9

fader bark

ég

Boorplæneker af Mahagande træs.
nit før det häylonige Cbmpagniets:regnfng, iligemaade 150 baller
tdbak før herr Bargujs

regning.

Faerentz

Weg er pp

Om aften kom ombord en skieppe guule rnernoget kaal grönt oq G*blöd

bröa til skibgtæ CaptainEn og jomfru Möller med S.
maade omburd;

S»

&inast.

Anders Fredriechsen og Anders Skaaning Syg.

Afbendfe det i gaar udfæröigte skrivelse til

den höylovlige Direction

S. Kinast-sqa.syQ at hejstenialdt forhaabning
bord fik && pd.

Reimers kbm ilige-

til livet Var udé.0m-

oxekiöd hvorfor capyeinen betalte 11 ort gisk.

'Chpteinen Qing med jdlIen i land.
for at give kceken noget brænde…

dansk

Aabnede saa forlugen til lasten
Om ;ftgnen kam eapteinen ombord.

S. Kinast slet syg.-desuden Andhrs Fredriechsen og Anders Skaaning.

Om morgenen ging capteinen i Iand,

|

ombord kom & bläd bröd,K10cken 10

dödé paSSagepen S. Kinaät.heiste flaget naa halv stang. Aabnedg hang

caffert, hvortil ”nöglen var i ,cap'tei-n-ehs kammer dg udtog- i mimstyr-

!

mand Beeh og-oppermesier Sixtus nærværelsei
|

En reen Mandskfett skiørt
l'pr.

I

traaad strömper

1 hvid bommulds hue

i hviithaIs törktæde

til at klæde den »a-fdäde paa med,.forsifegl-e'dé saa: hans 2 cofferter oig
overleverede nöglerne iii styrmand Bech,Hans kammer blev aabenoog

sig ogsaa intet videre befandt.

tobak og nogle smaa ting,

en 2 tomme flaské kielderyä ruller

Tömmermanden ging i land for at bestille

en ligKiSté.Jollen kam nmbbrd og bragte meszig 1/Å ta. trære og 115
skibsbröd. Ging &aa fra borde igien og kom tilbage'med I/k td. tiære
og 115 på.

Skibsbröd.

Ging Saa fra borde igien

1/ä td tigre ögvilgvskibsbröd.

og kam tilbage meå

En pram Kom ombord og bragtg med sig

158 pd skibsbräd. og en farkens 811 for folken, ging saa fra borde
igien. Om aftenen köm capteinen og Claus Larsen ombord, men Anders'
Frehriechsen ging i

land.

End vidére kam omberd Qi anker dansk brænr

,deviin. Andérs Skaaning syg.

Aabnede i Styrmand Bedhss sæyrmand Runge og baadsmandsmahten Peder
Thorsens-nærværeISe S.

Kinastes cnffert cg lagde dermöj hans uhr og

sölvsporer eg en fotterall

tefnens bender,

med ragekiiVQ…som alt havde været i

capé

iligemaade & ruller tobak og andre sig i hans kamå
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mer befundne smaae

i arceliet;

ting,

forseiglede saa samme fgien og bragte den

Nöglerne blev i capteineng bevaring. Lagde hans sang:—

klædér ep paa-Skandseh för gt gqelés.

De klæder han ved hans

havde_paa gig og som bestod i en pr. strömper,'buxer,
hue og en gl. khsskeng blev givet til Jens Jansen;

död

1 skibrtegl

som han håVde

paäkrædt.€aptéineny stYrmand Bgeh-og appermestér Sixtus & land méd

.jøllen. Om af enen gingwbaadsmand Rosenberg formedelst;svaghed i
landEn pram*bragte od'tae i land sendte cahytts vinduershvorudjlen
glaSs äavde værét i stykker og nu var bleven reparerei,En tremasteä

skib.£ra Obtende kammende fra Riga ogwladt med tömmer og rug lagde
jollen kom iilbage og-noget derefÆér öapiei-

sig for os fil ankers.

nen og oppergtyfmand Bech med en nerék fahrtäy…

Anders Skaaning syg.

Om formiddagen Qing capteinan i landQOm eftermiddagen fölgte jeg og
styrmand Beeh efter. Kom om aftenen alle sammen ambord igieh.J min
fraværelse er éfter styrmand Rhnges beretning embord kommgn;

1 töndq

eahytts 611, 1 tönde skibs 811, 55 pd. skibsbröd,6 styck & skaaren
tömmer til bägds aaref.

2 iæesegls sæif 69 14 blad bröd til

eghytten'

Anders Skaaning syg.

Om morggnen uingx tidlig Qing capteinen i land. Afdöde passager Kinast liig blev med en norsk fahrtöy bragt i Landqsæyfäænd-Beeh og

s;

Réiméäs föagtg med… Heiste saa flag og giäs paa halv söan9.Kiöb-

te efter Urdre af'capteinen for 22 sk. fisk til fblken. Øm aftenen
kom alle sammen tilbage igien. Åndérs Skaaning friSk.
Øm mprgenen

fikrémäord Qn kalv

cdhyttén-og kaäl

äil

For det första betalte capteinen 1 ort 12 sk.

før alle mand.

Vægten deraf kan in—

tef &ngjvef saasam det efter capteinens ordre inteä skuide veyei.
Capteinen, öppermeSter Sixius Og styrmand Bagh ging i land.'0m eftermiddagen fölgte Se

Reimens Og jeg efter.Kam øm aftgnen alle sam-

men tiibage igien,
Om mørgeneh reitste éapteinen og S… Réimefs til Larvigén- GMbOrd
fik 3 pram.med_brænde,

hvorudj efter pramföverems &ngivændæ skulde

være 6 favn. Alle friSke. % skibet.
fik med en prnm ombbrd én fgrkéns skibs:öll bg 2 halve Æöndaf Salt

torsk; Om aftenen kGMJS. Reimers tilbag; fra Larvig og ombord.Ging
saa i
»ég jeg

land igien.
til

skibet.

JeguföLgte med.

Kig

10 kom napteinen,

Captgingn hävde-med sig 3 Bække,

S.

hvad-i

Reiner:
Samme

var er mig ubekient.
am morgeneh.ging eapteinen & land. Med eu pram kom ombord 2 fhrkens_
vand.tilligéméd baadsmandan,

Andgrg Fredrieghsgnqu Pedér Halm Som

kom ombord frisk. Om aftenen kam capteinen tilbage. Fr. Krugg syg.
Om morgenen ging oppermester Sixtus i land. 0m.middagen fölgte cap—
teinén éfter.Med en nersk gahrtöy kom ombard 90 pd.

gxekiöd,som af
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enpbeinen var kföbt hver på for & sk. Kort derefter kom capteinen
tiLbage.

Med jollen fikk ombord en hund riis til

forlugen til

igien i land.
nen,

lasten til

koster.

at give kocken noget brænde.

Aabnede

Captainen Qing

Klocken 6 Om aftenen fölgte jeg.Kloeken 10 kbm cnptei—

jeg og Frederich KruSe tilbage,

hvilken sidste var gaaet

i

land

uåen at blive observeret af mig.
Om middagen kiöbte capteinen en deeL fisk til cahytten.
ging eapteinen,

stirmand Bech,

S.

Reimers,

Om aftenen

oppefmester Sixtus og jeg

i land og kom saa allesammen tilbage.
Om morgenen tidlig var vindan paa en NNO med stille.
seglflag dg giøräe.allting klar til at Segle.
En i Kieyingvig lagde engglsmand Qing til

Heisste saa

Fik saa Indsen nmbord.

59913.

Captainen,

jeg og

adskillige andre ging i land og kom om en time allesammen tilbage.
Vinden saa stille at vi intet kundg ségle.

Halte seglflaget ned og

eompagnie flaget. Klocken 3 ging lodSen fra skibet. Om aftenen ging
capteinen,

adskillige af officererne og folcken i land og kom siden

tilbage igien

2.1/
g
flg
nie
pag
cam
e
sst
hei
,
bmd
dmb
sen
lod
saa
Fik
.
NNO
nu
end
Var vinden
og

lettede anker.

rörénd wj
ging til

Ved anker lettingen brekkede en duel'handspager,

fik anker op.

Obtenderen og en i Kieringvig lagde galliot

59913. Klocken 11% var vi under segl.Ved at

jollen skulde

—
ski
tew
end
d,v
bar
r
ove
sen
ech
dri
Fre
ers
And
dt
fal
bet
ski
settes over i

bet strax nesten over og var saa lykkelig at bierge him med jollen
halte saa jollan ever.Klocken 2% ging

loodSen

Aaabnede

fra skibet.

kl.
n
ene
aft
Om
.
nde
bræ
et
nog
ken
koc
e
giv
at
l
kti
ten
las
til
en
lug
for

5 omtrent saa Ferders fyr.
er intet infört,

Om formiddagen saa en segler i lee og en segler tii
for dem og saa at det eene var en svensk,
kiendes.

Øm eftermiddggen,aabnedg

men_den andre kunde inteti

forlugen til

Frgderich Kruese,

Rocken noget brænde.

luvartttonede

lasten,

til

at give

Anders Skaanning og Vaagen

Ole syg.

Om natten 1/Æ paa 1 blev skibsnaadet af capteihen sammenkaldet og

—
nær
for
var
den
Vin
gt.
ela
for
g
nin
ænk
bet
til
e
end
ölg
erf
eft
mEn
sam
og
e
ldt
sta
blæ
rck
stæ
og
egn
r,r
vey
k
tyc
med
ost
syd
en
paa
d
tii
værende

man derved Söen,

og vinden vilde fra samme kant blæse af en storm,
at

da stoed man fare,

dtiVæ heele Nordsöen tilbage.Hertil kom endnu

at allerede 3 mand var syg,og de andre var svag,man hnvde store

ri-

melighed at forvendte,at de fleste intet vilde'kunde staae kuldg i—*
mod. Skuldg man saa behave dem, saa var man forlegne… om de i be—
tragtning af disse omstændigheder intet holdt det best at aöge

io

för jo heller havn.
J.

C.

Eagrehtz

C,

Bech.

Rettede saa caursen ad

landet.

Rosenberg

Om formidåagén aabnede_før1uggn til

Lasten for at givé kocken noget bfænder Om eftermiddagen klockan 1%

fik land i sigte,
skud.
bets

heisste saa flag og affyrede tiid efter anden et

Saae en segler i
eours

FALD AF.

lee. KLoCken 2% fik laade Ombørd.

rettede fremdeles ad landet.

men intet hialp.

Samme ski-

Laodsen raabte paa en gwng.

I nogle fane öyeblike-stödte skibet med

en klippe. Biergede-saa strax EXpeditiOns kisten og lagde derudjj
Skibs prbtocollen,cönsumptie og gagg bogen,

ved bag og jeurnal stack i en sæk.
saa at bierge

bet,

til

Nu var det næsten mörk.

livet og halte hverandre med en

mand blev lykkelig bierget,
nen ging

copien af agenten: ho—

line til

Sögtg

landet…Alle

Herrens NÅVn være derfbr lovet.Captei—

laedsernes oldermand,

far at foranstalte vagt ved h&ie

som ogsaa blev foranstialtet. Falckene Qing dere! gang,den eenei

her den andre der.

Capteinen,

Jahn Nielsen HastenSUndt.

styrmandene og jeg blev samlet hos

Natten över uroelig veyr med snee foeg.

