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2. des. om morgenen véd dagens begyndelse forföytes capitainen, S. John Niel—

sen, opperstyrmanden ng jeg til vraget. Fand at det var kantret med

styrbords side i vandet… Kastede saa ankerne i grund og giorde en ca-

béltou fast at skibet ved landet. Söen ging havt og veyret var haard

saa at møn intet uden meå den siörste livsfare kunde komme til at bier

ge…Biergede dog:en campass, en packe tobak merk. J. F. og nogle cha-

lOups aarer, en.liden deel trosverk og andre smaa ting, som siden ty-

delig skal specificeres. Herr Thomas Farsen fra Arendal kom til os,

ging med ham til skibet og antoég ham nom cømmisionair. Resolverete

at kappe stængerne, for at see, om skibet intet vilde reise sig…Kloe—*

ken var nu % paa 4. Ging saa hiem. Om aftenen udfærdiger efterfölgen—

de skrivense til Direb*iönen:

s. T. Til Directiohen.

Med bedrövelse'beretter jeg den höylovlige Direction den slette  
'tiidende, at det af mig farende fregatt skib Fredénsburg paa Jeth-

mar Tangen i östergabet.Tromöen er tilsadt og forliist.Jeg skal

saavidt mulig i korthed fortelle omstændighederne. Den 28. praet,

ging wj med adskillige andre skibe med en N.-0. vind ud af Sandg—

fierds havn. Klecken.var'omtrent 3 da wj opnaaede rum såe, men

neppe var den 5, da vinden sprang paa en 5. De og continueredé

med regn og stærk blæs. Wj holdte imidleröiid söen intil den 15

hudus, da wj om natten klocken % pa; 1 holdte Skiblfåad, og derudj

enstemmig besluttede at 5599 havn i Norge. Derpaa holdte ad landet

sun vi om éf€ermiddageh kloekén 1% fik i sigte. Heiste saa flag,

»qg affyrgde tiid efter anden 3 skud, hvorpaa endelig klocken'2%

erholdte lods ombord. Samme paatoeg sig da Commando. Veyrét var

haard Og wj ging for en foék og dobbelt refvet store mærssegl.Li-

ge for skibe; lagde en store skiær. Jeg advarede lodsen at iagfa-

ge sig derfor og holde af betiids, men fik til svar,han Vilde hak

passe sligt. Kort dereftér commanderene han, men for sidlig , HOL

AF. Skibet löb med een utroelig hastighed lige paa skiærene. Kloc—

var omtrent 3% da dette skeede, og en hver maatte være-betædkt

paa at frelse sit liv, hvilket ogsaa, Gud være lavet, skcede, da

alle mund möysommelig blev bergen, dog kuns som de gik og stod,

da wj intet fik meer tiid end at kaste nogle klæder lös paa klip-

penehilxii hvoraf endadäåmeste er kommen borte. Skibei ligger med

styrbords side i vandet.Natten QVQr da skibet blev tilsat, saavel

som den fölgende tiid haver Söen voren höyt og urolig; saa vi in-

tet haver kundet hignge nøgei uden nogle smage intet betydende

ting, som er dreven—i land. Jmidlertiid haver wj 2 af skiheis

qukere'kasted i grund og en cabeitøu deraf giort fast paa Landet,

Wj haaber at vraget skal liggg fast derfor og intet drive borte,

Paa det wj kan giöre,naar veyret wil blive QOdtvnnstglt til gt

(   



2/3

til at bierge hvad wj kan… Herr Thomas PereSen fra Arendal var

hos os og aSSisterér os wed god raad og daad. Has ham agter jeg

at-tage de førnådne penge fil folkenes underholdning. Lod3én459m

skibets forlis ustrådig er at tilskrive, haver jeg taget fast ind

til viidere. Jeg forventer ordre;hvordan det med ham skal fnrhaldc

des. Jligemaade forventer jeg_ordreq hvördan detvmed dét biérgea

ie skal förholdes, i£ald wj skulde være saa lykkelig åtbierge no-

get. Over Skibet bliver huldet den fornödne vagt baade nat og digi

som bliver forandstaltet af loddsens oldermand… Da wj jmidlertiid

er blottet frg alle ting… 535 haaber jeg ydmygst, at jeg maa kun—

de Optage, saa n-nge penge, sam nödtörftig béhöves til min og

folkens underholdning3 paa det gamme,-som desuden af den lange

refse er skröbelig og svag.ikke i den strengezvinfers kulde'fbr-

médelst mangel af klæder og födevahre elendig skal emkommé.Jea

forventer heri men naadige*forholdä ordre. Morg€n_agter jeg at

giöreifOrklaring, som jeg da intet skal ermangle med næste post

at indsgndes

Skibets guld er bierget, iligemaade copiérne-af aqentens Hoved—

bog og journal. SRibs-Protocollen, Gansumptie— og Gage Bog, Jour

vnaLerne og en dgel af skibets Documenter.'Efter-Spécificerte og

herhos fölgende breve haver jeg holdt før min pligt at indsende;

2 pagueter til åen höyløvlige Direction

1 dito fra herr Etace raad Iselin

brev til dito

dito til herr Rybarg=& Thygesen

dito til herr Scheffeter

dito til herr Chippindate & Selbye

dito tif herr Madsen

ditø til herr H. F. Bargum

dito til her Bek

dito herr H. 0. Bargum

dito til herr J. Kiercgaard.

dito til herr Etacé r&ad'Suhm.

dito til herr I.Y. Hemmert & Sohnen

dito.ti1 herr geheimen raad Thott

dito til herr Wever & Camp.

ditø til cap. S. L. Scelberg.

1

1

1

2

2

1

1

1 dita _ herr cammerraad Engmann

1

I

1

1

1

1

i

1 dito til Sören Lykke Esge.

ialt 21 breve.

Wj udbeder os den höyeDirections bevaagenhed og fbrsikréf at jég

med aId flid skal Strebe at viäse at jeg er

Faerentz   
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'Om mcrgenen tidlig afsendte forstaaende brev til den höyiovlfge Direc— &

tion tillige med de derudj specificerede breva til Arendal. CapteinEn ;

bg.s£yrmand Beck til vraget. Canzeilie raad Bröndsdorph kam fra Aren—

dal for at tage forklaringer af folken, som ogsaa skeede og tilliggmad

loodsens tilförsel endtedes em aftengn klokken ?. FgrkLarængén skal Saa

snart den beskrevén érhøldes, blive indfårt i protecollen og ved næste

—pogt öriginalén bliVe hiemsændt til den höylovlige Direction. Besluåtet

med S, Persen, at sende alle unyttige folk som intet Råb giöfg nogen &

tieneste ved bierging ved skibs leirighéd til Kiäbenhnvm, paa det sam—

'mä ikke Skal ligge her og tære pompagniets penge og at jeg til saadan

ende morgen med en baad skulde gaa €i13österisöér,EVGr-der Skal ligge [

nogle Jelandsfarerer og besärgey at folken kundé dermed kamme til Kia—

benhavn. S. Peersæn ceiste igien til Arendal. 3 dag er nogle segI og

raer og en deal af foikenes kister bieegei, som siden udförligen Skal

blive specifisei-et. ng skibet og agt bie-rggde; ;göds blev ti'lbörli'g vagt

førunstaltet. Capteinen, styrmand Beck.ug jég tit Narrestöe far at See ?

til_vores folk, Fandt dem alle i god stand undtagen Jens Jansen Qg A— &
Va— !

brahamvghristopherpen var Syge. Beslutbede at Undermester Engmann,Kock;

&;g;B;;;:f;;;IE;EEF—K;ä;;;;;jågädker Veis, Claus Larsen, Thomas Gréis-

sen, Rasmua Matthiesen, Erick Anker, Vaagen Ole, Abraham Chfistøphér,

Anders Skaaning, Hans Andersen, Bendt Thamsen ag Bie Erichsen skulde

seudes Hiemme-og at jeg om fragten fur dem skulde accoråere näyest mu—

lig var. Kom saa tilbage igien til Hastenwundt. Ellers haver capteinen

i dag optaget til en eg anden férnödenheder af S. Thomas Peersen 20 dl.

Natten øver stille veyr klar luft med vestlig vind.

Om morgenen tidlig ging en ihver_mand til Skibet men jeg med en fremmbd_

baad til österisöer— Toeg med Anders Fredrichsen'ag Peder Digdrichsen

til at rqe. Erholdte af capteinen 6 dl. til reisepengea Om affenen kl;

iluli9 kom til österfisöer, ging strax til kiöbmand First hvortil jeg

havde skrivelse fra S. Péderéén. Aftalte mgd ham i morgen-at gaa til

Ekibene for at see at faa folkene under.

om morgenen tidlig ging med S. First til skibena— Brugte fblkene under

has fålgende Skibs capteiner.sanledes, at de skulde arbeide for deras

kost og Lntét betale for passagen.

'Captein Sören Gierild ? mand

R. Nastadt

Schmidt

Pedersen

Kiömanä Barmer Og eapt. Schmidt

Bugge Aagesen *2.'"

Men til jomfrue Vimmelöv kunde intet faa nogen lgilighed. Erhéldte om ?

éftermiddagen fra S. First RecommandatiOns skrivelse €i1 captein Bruyn

förende skibet Christianshavn destinéret til Kiöbenhavn kommendg fral 
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'8. thes og nu belåggcnde i Linger Opæoeg for 8 dl. dädvendtge klæde—

vahre hos S. First Og QSgignérté samme-paa S; Péersen. Natten over regn

Veyr, tyk luftimeä_5. w. vinde.

Om-mbrgenen tidlig Qing med de med mig farende 2 mand paa reisen. Kom

'klocken TO i Lingoef ag ferföyedé mig strax til capitain Bruyn, erhold—

te af ham at.jomfrue Vimmelöw maatte fölge meä ham til Kiäbenhavn, dag

maatte hun sörge for seg selv og hendes undefhøldning, ifald han Skulde

rigge vinteren her over. Ging.saa strax paa den Vfidere reise til Hag- r

tensuhdt og kam om aftenen klokken 5 dartiIaFornam at vraget var réist *

paa sin kiö'l og at en de'e'l aff _uegLe-ne og re'efrvn-e, S) & pd. jem canone-r

eg en deei Iawetter var biergptn som glt sammen var lagt paa klippene…

Bragte efterretning dM-mine fgrretnnger og aflagte regning før de med

havdé 5 dl. hvoefter mig kom 3 sk. tilgode. Efterfälgende document hav—

de capteinen landsen Svend Æen3Qn insinuere.

.Sidén intet andet har været aarsag*ti1.$kibets Frædenbørgs fprliix

end löQdSGE Svend_Jensens uagtsomhed, uviidenhed og dtheder—ér

'bleven heviist med den tagne forklaring af de holdte jaurnalør og

ag skibets mahdSkaB, hvilket han dog ej har yilöét äilstnne. men

imod Samme protesteret, dets &aréåg jgg finder mig beföyet til at

lade ham Eoodsen tilligemed oldermanden ved tvende mænd Viide, at

de.me5te af skibets mandskab faner sin dimision for med förgté

fäyelige vind at hiemreise, Skulde dg derfør vilde skibets mand?

skab vidne ébntra qugestionere maaeudet Skee udbn ophold, at måndf

Skabet i deres reise ey skal blive hihdréthetéghgr jeg ej vildet —

undlade dem at camMuniaarQ, at de ey kkal ha noget at kLage oéer. _

Faerentz

Forkyndæt for oldermänden'Gunder Jensen Kiörviigen wgd-vhwget den 6.

des. 1763 Frederich Jerkel Tergrim Andgrsen

Ligeledes forkyndet'i eldefmandens'huus i vester Sandöen den 6… d.1758

Ligeledes förkyndgt hos loonsen Svend Jensen i huuset dQn-Gh &. 1763

Tergrim Anåersen Frédérich Jerkelsen

Natten over klar veyr, stille med vestlige vind.

Om morgenen tidlig fdrföyete eapteinen, opperstyrmanden, S. John Nielsa

jégg alle skibsfolk og ZR nnrmænd sig til skibet for at.bierge. Skibet

var flod, men lagda med de halve gandn hullene under vandet og desuåen

stærk paa næsen. S. Thomas Peensen kom til vraget, aftalte med ham,at

han saa hastig sam mulig skulde needsende 2 pf&mmar ég saa mange jern-

baands fafkens, som han'kunde £aae,saa$öm man agtede at faa skibet for-

medelstraammé til at flyde Og i havn.Saae en sbæd ud, hvor skihei'med

dets raer og stænger god kunde opbringæs til förtäyning og vandfaderne

tör hensettes og fand saadan en nær Ved Narrestäe.6ing saa äil Hasten-

sundt. Captaingh annammede imod beviis af S; Peersen 180 di. til for-

nödne Udgifter. Var eilers heele dagen i arbeide med bggpqingen. 
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3 anker, som blev bragt til S. JathNielsenS huge i Hastensundt, end

viideré 1 anker 69 1 stykke af en pertlfnme, som blev til bruQIVed Ski—

bet. Om aftenen alle folk hiemme. Foransthiteäe tilbörlig natæeVagt.

Eälgende document erholdt i döb=

Sidstleden 1. hujus, da jeg og mine med loadser fra Sandöen i et

meget stormende og %yk veyr btev Vaer, et et Skib kom under landét

dg vilde have leads… udfqér jeg selv firedé med baad for at komme

samme skib til hielp, de vi traf de€ med Estlig vind i Iæe.af det

saa kaldede skiær Möllen, hvor jeg pom lagds gik dgbgrd, men de an-

dre med værende 3 mand blev i leads banden, som sræhede efäer. Ved

ankomsten blev mig lagt capteinens naVn at være lohan Faerentz dg

skibets-nQVn'kalöet FrédénSburg. hiemmehörende i Kiåbenhavnrog sid

sidstkømmendé fra Vestindien med indehavende ladning-destineret tfl

Kiöbenhavn, hvorpaa jeg ordinerte skibet med de paahavende segl hf

fuck. sfore mærs…segl og mesan at styre paa-gabet af Trémmöé sundt.

for at indkpmme paa havnehAKiörvigen og til den ende=maatte;styre ]

fuld og bie saaledes som seillene stoed. siden det var umulig for— !

medelst &et overhændige veyr og Svær'söe at faa dem helet Skarp bie

da vind1uagted derpaa bleb prayeret. Som da jeg fornam at skibet

med sträm og vind, der giorde etlmeget afdrev tilspurgte jeg cep—

teinen om skibet'viide stagvenden for at gaa Deri, kvartil han sva-e

råde ney, Og derfOr resblveréde at lueVénde eller bære af, som pg

havde lykked naagr mærssegmet vanihleven staaendeibart, siden ski—

bet allerede begyndte at dreye sig. men ufomodéntlig;f6rnam jeg at

mærse braSSén sprang og Seglet blev fuld af vind, foruden et meg!-

nen ej kunde bliVe halv opgivet, hvorover skibet greeb og fdidt til;

landei hVOrpaa det stötte, hvilket aldt capitainen gg samtlige pr—Å

kens, saa mange af dem sqmä till dén tiid £_an—dt:e-g ved fuld fornuft

'meget vel veed ag derom ved'ankomsten paa landet har udledt sig,

men dog sagt Ved den af'eapäeinen uden foregaaemde lovlige indkel-

deISe réquirerte ferrétniwg sandheden at'kkiule'og hyorwed samtlie

ge skibs fblkene uåen viidere betænkning glat væk har beediget den

_förklaring capiöeinen har fremscdt,hvérudj de alle :: ere eenåge at

henkaste bkylden paa mig, der dag efter Løvens.ordre formudentllig

Skal blive giendreven,thi ligesom den tagne forretning er fuldfört

uden jeg dertil var Idvlig stæwnéi, jaé endag formedelst capitei-

nens og hans folkets hulder under farretningen, der gik saa vidt,

at:de uden at iagtage-den respect de fur kengene reti burde have,

hvøröm dømmeren maatie erindre dem. reent formeente mig at fremfö—

re, hVad til mit forSVar kunde være,hVilket jeg Gøg baade sagde bg

.' , f"'e'm ... . . . »v11det have genfort, sxden geg af captelnen ag hans fqlk blev*anæ

holdt paa-stædet og frembragt til forretningen… hvorfor'jeg soå en

aldeles fattig mand faaer for det första lgde mig "330.5iden min 
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leilighgd-ikké tillader mig SQMmes paatale, hvilket i henseende

til den mig p&alggte ulovlige hæftelme af uberettigié… Jag överla-

der den compotente rettens bétientq sam defméd i Sit embedegmod 16-

ven ar Skgéd indgreb, Foruth aldt dgtte blev jeg kort efter skié

betlhavde swödt af opperstyrmanden 5. Christian Beck uden mindste

given aarsæg elIer foregaaende tale overfaldgå…medens jgg stéed

paa dæekæt, hvør hanlmed knyttet næve gløgg mig i ansigtet, saa

blodet gik af.næse-og mund. For nu at eeholde et lowäkiKke$_tings- '

viäne om aldt fbréstaaénde til sandheds oplySnning Samt min rette;

nyéeläe at hekommé, finde? jeg mig nödtvungen at indstevne eaptei—

nen Johan Franzen Faerentz.og hans skibsmandskah,-d£r uden føregia-

émdé indstævning haq imod loven vidnet over og imod-mig som u

uatévnt-mænd.og baedigedzcapteinens giorte forklaring, nemlig op?

per styrmand Christian Beck, 3. styrmand Ehrittian Runge, baadsmand

Christophgr RQSenbérg, tömmermand Anders Lasei, Köck Nicolay Jörgen'

sen…iseglmager John Andersen,'baaäsmandsmath Peder Thurgau; og ma-

troserne Thomaa Greissen, Anders Eredriehsen Slaekeq CLäuS Larsen.

Péder Holm, Peder-Uiedrichsen'Gfönbérg, Freaerieh Kruuge, Rasmus

Matthiesen, Peder Mndsen,øg bödker Mae Georg Veis samtiig at komme

tilstæde for en extra giæste reii saadan tiid-Gg stæd, som sonénr

skrivéren Velbyrdigg caniellie ragd -Bfänsdarph herpaa tegngtfugr-

rammerffer der og da at anförerde hermed indstevnte eller godvillig

mädende Vidners forktaring om tildrageligheder ved hvaä dafdfvåé—

penäerer, hvorved jgg vil vante Snnäheden oplyst ég min uskyldighed

beviist saaledqg Som-för er meldt, uden at jeg vedtager ellertxla—

der mig være vedkommende den fbrkLaring som eapteinem og folken u-

den forégaéende indstævning möd mig har giort. Saa insstævnes og

til samme tiid den ved.skibet vætqnåq &ssintent mansr. Christian

Andreas Hinrich Hoffmann, tillige med den af ham og eaptainen an—

tägné Commäsibnair monsr. THomas Pedéregnn,-dm de finder fernädén

denne tingsvidne sag at bievære, som vidne indstevnes under fals-

mals &traf:at måde for extra retten-den fastsattende tiid og stæd

de 3 mænd, søm var med mig til skibet bg fulté i baaäen nemlig Gun-

der Nielsgn, Svend Sørensen og Andreas Engelbretagn? saavelsonmonsn

John Nielsen Hastensundt-og'äunder Kiörvigen, samt i fald herr eap-

téin qugér Friis og Skippér monSr. Augustiene Schieldrup=endnu er _

i nærværåelse, at komme tilstæde, snmtlfg herom en hver for sig at

udsigerhvaä de ere viidende:og paa spörsmaaléne gt Svare. Hvorhos

tillige indkaldes løods oldermanden-paa Sandöen Niels SVehdsen at

måde for gfæste retten sin forklaring om min h&bilite og duéifghed

& loadsvæsenet at giöre ag deéuéén være rettens examingtien under-

given, da jeg derefter vil vente.mig en løvskikked tingsvidne til

fordödeh brug i paakommende yilfælde beskreven meddelt.

Å rendal den 6. des. 1768. Svand Jensen 
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J anledning af Citahténs forlangende skiönt efter giæste rettens varsel

bliver denne tingsvidne sag berammet tid foretagelse Iöwerdagen'den 10.

hujus kldken 10 slet farmiddag udj skipper Jahn Nielsens hus i Hasteh-

sundt i Trommöe søgn. Calbjörn5vig den ?.des. 176856. Buch Brändsdorph

-Originalen i eapteinens bevaring.

Æiigemaaäe erholdæe forklaringen sam Ord til andet lyåef saalédeso

Peter Bach Brönsdörph kongelig maytt. bestalted virkelig canzellie

raad, soren dommef pg skriver som tillige nntarius publicus udj

Nedenæs lehn iChrfstianganas ätift.

Giör vittérligt at anno 1768 den 3. des. blev extra giæste eller

såe rett efter requisition fra captein Johan Franzen Faerentz sadt

udj Joen Nielsens knus udj HastenSundt & Trömmöe sogn, under Nede-

nes lens jurisdicfiøn for denrog'da at modtage hans äkiäs fglkés

endelige førklaring om forulykkelsen udaf hans förende og det kun-

gel… octroyeTed gnineiske compagnie i Kiöbenhavn tilhärende fregat

Skib Fredensburg kaldei, som om tødeag eftermfddag den-l. des.

sidstleden har haft den vanheld at stöde og forulykkes paa;öster

enden af Thomöenj overværenda som hertil städelsé af fogéd opnæmn-

te laug réttes mænd Bæru1d.Nielsen, Johannes Hansen og Peder öhris-

tensen Yrænstæd.

Hvér da meä rettén Comparerede captéin Johann FraHZBn Fabrentzæ

der udi'nærværélsq af sin antagne commisionairs S. Thomas Pedersen

borger og hanäelsmana i Årendal lami adj paahör af skibs assistan—

ten monsr, Christian Andreas Henrichthfföahnxtilkiendegåv at hans

förende fregatt skib Frédensburg-kaldet tilhörende det kangelige

octrbyerede guineiske compagnie den 19» juni 1767 gik segl fra de—

res hiémmestæd Kiöbenhavn destinért til Guinea ag VeStindien-Ski-

bet da under commando af captein Espen'Känig den zh. dito forelod

Elsingoers rehd og efter adskillige warienrenåe sejladser kbm til

Guinea dén 1._oct, 1767. Imedeng dc laae der faldt oppérgtyrmanden

öeder Lundberg den 8. nov. Over bara bg druknede! ligesaa blev eaph

iein König seiv sjg øg.döde den TS. deesember. Blev saa end videre

liggende & Guinea inätit natten-imællem den 22. Og 23. april 1768

da de segléde derfra dg den 9. juli Samme aar kom til ankers fer

S… Croix & Vestindien, blev saa der liggende-indtil den 15. sept.

næstefter.da captein Faerentz . som efter captein König& död var

GQmmandben betr0ef med fregbtt skibét Fredensburg i fuldkommen gøå

og udrusted standhmed indehavende ladning ging segl fra bemeldte

S. Croix & tanke_at fotisétte reisen-hiem,efter.HoIdt_san söen un—

der forsæielligé seilaäser og vinde, indtil den 11— név. sidstlé-

den han efter overlæg med skibsraadet formedelst veyrets uroeligh

hed Sögte havn i Norge og kom de ind udj havneh Sandefforä qmtrgnt

1!mii1 östen for Laurvigens byæ.Blev Saa formedehst contraire vind

IIggende deri i samme han indtil Manäagén den 28. növ, sidstlei 
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den, da de kløkken 11% slef méd vinden NNOIgik Ségl derfra,5kibei

& lige god forswaflig stand,&om strax til Såes og klokäen 2% effer—

middags'quitterede Ioodsen skibet igien,åa vindedjvéåäöldtlmen tyk—

nede i Luften,vdag trak vinden sig om natten til oxo & 0 t. Slog

Oäö-med stiv revet mars segls'kulingrgraaagtig luft ag regn. Tirs-

dagen den 29. dito ägede vinden paa, saa at bégge mærs seillene tid

maatte giöräbz fast-og 2 rev indtages i store'mærssegLet. Vinden

ligedan östlig og sydlig med tyk og ragnagtig luft. % eftermiddags

vagten omtrent kioken & med aftenen régnede Sig af Sbhagen i SSO

halv östlig, men førmedelst det mörke veyr ingen net Iandkienning

kunde faae, endskiönt de saa landet. Dreyede derfor nordøvef igien

og seglede-om natten—med'lahtérérreh tændt bil fyhr.9nsdagén den

30. dito v-ed midnatstiid vendte atter synden over og;samme onsdag

con-tinuerede vin'den ligedan 0 t. SSO :og SSO med .ty'k regn og blæst,

da de klokk'en 8 om morgenen ved lodning fandt'28 fv. grund'dreyeöe

.derfor ös'tefter i fö.rste vagten ømtrent ved m1dnatst11d med vinden

SO re'nt n'ordover. Skibet len's 0'g uden .skatde skiö'nt Oeret og arbei-

det var h-aar'dt med tiltagende undersegls kuling og rer. Tersdagen

-den 1. den. fra m1dnats tiid var vinden ligé.dan OSD meåkisamme luft

dem besluttet at söge haVn i Norge efterdj dat saae ud til endnu

og veyr. Da först paa vagten -skibsraadet blev s.ammenk'aiået og ved !
I

haardere'uveYrv gadt'derfor store Segl eg méaanen til, samt længer

hen store mærsseil med 2 rev udj. vinden'o t. s, da'og et andet

skib lige med dem-samme tiiå holdt til Ianéet,Ved middag; tiid blev

vinden heeI öster med ligedan kuling, dag nøget klarere luft, da

klokkgn omtrent 1% slet de fik Norges land i sigte fdrud. Captein

Faerentz.åerefter sammenkaldéte atter s&ibgraadet og de da som for-;

hen heldt det fornödent at éögé håvnw Dreyede derfor bie ag skiöd

3 skud efter loads. Klokken 2% slet om eftermiddagen kom en Loöds

ombord fra Sandöens havn…vhiemmehörende omtrent 1 miil Ester fé?

Narrestöe havnl dér selv har navn givet sig Svend Jenlon,hvorpaa

de med skibet efter loodxena erdre'dneyde:af og seglede langs lah—

de indtil de saae gig omtrent udgnfor Narrestöé ag dør omtrgnt blev

var et skib forud i Læe, hvorøm capteinen mældedezdeæ hand erindre—

de loodsen at tage sig i agt far samme ag loodsen-dertil svatéte,

han Skuldé nok pasae skibgt, neggt, noget dgrefner advaredg.L955555

at de skulde hblde af, da skibet gik forbi skiæret men kort deref—

ter stöåte med for-Qnden mod en klippe paa öen Tromöenrhvörpäa ski—

bet stnax dreyede med bagbaräs side til landet stödt haardt ag Blev

staaende fast klakken omtrent 4 eftermiddag. Alle de ømbord væren-

de gik derpaa i arbeide til ald den biergning som Skee kunde og

bragte en_pertlinné i Ianä fra skibet, vinden enda östlig med tik  
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blæsende luft og regn, da det saa intet andet mäddel var end en hver

paa beste maade at biéfge sit liv. Biergæde saa först Skibets Expe—

detions kiste med alle derudj værende brever og'dacumenter, samt fik

giért,an3talter—med lepiirer fra skibet i land for Ved samme ved

hiélp af en lodline at hale hinanden & land,nvi1ket og-skeede s&a-

ledes, at klokken omtrent 4% var alle ombordværende mennesker bier-

get, og capteinen strax han kom til landets jndv&anere paa h&änen

Kiörévigen fik giort ansthtt med hasæigste folkehielp til vagt og

biereging ved skibet; Mandskabet tilligemed passagerene toeg da hver

sin tear for at söge huus og assistence, da skibet var fast staae

ten over vedholdtwstormen_af SO*og BSG med regn og_snee foeg.Fredags

morgen den 2. des… fbrföyede capteinén tilligemed asaistentEn Qg

styrmændene samt endeel landets jndvaanere sig til skibet fe? at faa

folkene samlet og komme de til hi81p5 Da de ved sin ankomst der klak!

ken 7% om morgenen fandt skibet at være SQBgét fra land og Kanthéd

med masterne langs vandet tIl stynbord.side. Fik saa ZÅ mand af lana'

dét forwden-eget mandskab til hielp far at bringe af skibet alt hVad

sKeé kande, da—de saa den var äotal forlis… dug saa næsten ingen

Ieilighed at kOMme til skibet med nogen slags baad ellgr fartöy fqr-

medelst en everhaands svær söe ogzbrændingj som löeb formedelst vin—

-den dér Stoéd lige paa lgnd-med overordentlig höyi vandg.

Om hvilket alt requiréntgn_qaptein than Franzen Faerentz til sammes»

forklaring og være examinatar undergiven nu af sit med skibet haven-

de mandskab nu fremstillede.ain Opperstyrmanå Ghriatian_Hanéen'Beck

og 3. styrmand Christian Runge, baadsmand Christbpher Rospnbefg,

tömmermand Anders Laset,”ko€k Nicolay örgensen, seglmager Jahn An-

derSOn.baadsmandsmath"Peder'Thersenyog matroserne'Thomas Gréissen,

Angers Fredridthn-Slacké, Claus Larsen, Peder Holmq Peder Diedrich-

sen Grönberg, Frederich Kruse, Rasmus*Maäthiessen,Peder Mad&en samt

bödker Mac.Georg VeiSs, hvilke næatbemelte stynmænd, baadsmænd,kock

tömmermand, seglmuggr.og matrøser, én/hvér for sig ligegnm'de ene

navngivne fremstbed for retten og efter at eedens viktighed var dem

betydet med'cnrporlig eed, saa sandt hielpe dem Gud-og hans hellige

ord.bekræftede og tilstogd, a£.saaledes paa réiSen er tilgaaet, Som

samme af eaptein Faerentz conform skibs dernaIens redelige forkia—

ring udj et og alt jndhold er og udviser, allene maa den forskiell

at tömmermann Anders Laset og matros Rasmug-Matthiesen.éy har fulgt

skibet længére end paa hiemreysen fra Senat Eroix, samt bödkgr Map.

Ggqrg Veiss ey længer end fra Guineaf dog var de alle uforanderlig

eenig om forulykkelsens tiid,sted øg;maade,spmt ligéveenstemmig fqr—

klarede… at da-skibet4 som mæidt Var stödt og stoed fast her pga 
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Tromöen, var ingen anåen redning før dem end med muligste hast at

(
bierge livet, da akibet mod,nattetiid5r Steed fast paa een klippe

ved esterside af landet i svær såe bg ström, Saa intet heller viidere

blev bierget end.efpeditionskistén med hvad derudj var, samt de kLæ-

der en hver for sig i hast kunde faae'kasted i land, som dog for éen

deel kom i vanäet og blev borte…

J övrigt paa capteinens,næ mgre tilspörgsel declarérede det navngivne

mandskab, at i forulykkelsen er paa capteinens eller folkenes side i

aldeles ingen feil, da aid forsigtighed Og säemandSkab af dem er

bnugt, men de er af den tanke, at naaer skibet betimeligxnived loud—

sen havde været afholdt förend de kom saa nær land, kunde forulykkel

sen have været forekommet og skibet bragt i sin frelse.

Loodsen Svend Jensen Sandöeh, som nu tilstædg, meldede, at hverken

er han stævnet til viänérs förelse ey heller taggs han deel udj hvad

hensigt captein'Faerentz Og hans mandSkab mod ham kand-have, da han

under sin ciirition? har brugt ald den forsigtighedQOQ söecnntyme

han er vandt til og i andpe lige tilfælde'holder sin regel. Jmiåler-

ttii til beviis am sin duelighed fremlagde nu herr gaptein leutenant

Holger Friis og skipper Augustinus Schieldérup attest, at han 1 Sam—

ma havn mandagen den 28. nov. sidstl. har indloodsei deres fra Portu—_

gal med saltladning fremkomne skib” forresten erbyder han Sig villig

til med-eed at fra legge sig, det ingen siags feil fra hans sideghver

ken af ukyndighed, uduelighed eller uforsigtighed er beqaaet,protég—

terer derfor imod den declaratibn det enige mandskab i upaastævngt

tilfælde synes at vil pagtyde haM-øg forbeholder sig ald ret! til

førsvar i sin tiid.

Den ffémlagte attest er saaIYdende.

Velædle herr cgptéin schelderUp og velbyrdigewherr captein Friis.

Da jeg i anledning af den her pan'kyyten forliste og af mig indpod-

ste skibs eapteins i dag interderende forklaring æräödiger saaVel

herr captein Schielderups sam velædle herr captein Friis attest, at

jeg ikke allene for en pr. dage siden har været den, sam har indland—

set defes förende skib Laurvigen nu her paa Kiörvigen beliggende,men

endog tilføre har assistert herr capteih Friis paa samme maade i saa

maatte jeg udbede mig herom atwblive deres attest herpaa tegnet med-

delt til brug.i paakommende tilfælde. _

Deres tienestskyldigé dg ærbödige

tiener. Svend Tenson

Hastensundt den 3. des. 1768

Da loodsen Svend Jensen haver under dags dato requireret af mig unde

dertegnede en erklæring angaaende hans førhold og tienesfe udjlmii

rörande skib Ebenetzer, hiemmehärende udj Christianjgyhvilket hand 
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-anno 1755 inäloodseäe udj havnen Kiörvigön, saavelsom og 6… ham; farhö

hold og ppförsél udi skibgt Laurvig fört af capitain Augustinus Schel-

dérUp,'hvørmed jag ankam her til stædæi som passager, da tilstaaer jeg

at overmeldte loods haVer först udi det-mäg anbetroédé'skib Ebenétzer

öpfört sig'i et og alt søm duelig leads og.söemand og før det andet

udi skibet Lauuvigen, hvmr-jeg som passagar og tillige sem äöemand var

en öYensynliglvidne til efäermedité Lbnds hans försgggige og duelige

férholdu og da denne över anfårte erklæring ey vedförér andet end sand:

hed, saa bekræfter jeg samme med min baands-underskriftwudi Kiörvigen

den 3. des. 1768. Helger Chr. Friis.

För hvad som &ngaaer avermetdte loodses'opförsel i mit förende skib

Laurvig, hiemmehörende i.Laurvigen, da hår han opfört sig søm én hgbiy

Ioodi æg fötsigtig söemänd. Testeher Kiörvigen et Supra, ;

August. Schielderup

Requirenten capitain Johdnn Faerentz giorte praelivinaire jndSigéISé

imod loodsens tagne forsvars maade. da captéineh holder ham virkelig ;

uforgribelig Skyldig søm falkenäs eenstemmige forklaring nu overtyder

han, gierte derfor solenne protest saavel imoä ham sum aile andre védf

kmmmende for aid den skade, fregatt skibet FredQnSburg, dets ladning,

jnvehtarium ag reédskaber i alle slags &ilfærde ved dette foriis er

tilföyet, for hvis erstatningcapitainen forbehoidt sig meä Höyg reh-

dere eg befrågtere samt hvem fléére det kunde védROmmé alä behörig erd

stanning Og Lovlig behandling; maade, forbeholdende sig ellers at fäyå

& tid gierninger alle dezqnstaiter'han finder nödige,éami Saaledes

pro primo begiærade denne fbrrétning slutted ög-sig in duplobegkremne A

maddélt-

Saaledes af være passeret,uudi et og att udsagt, forklaret, éedi

fæsted og protesteret, stadfæstes under min haand Og zignet.

Acium et supra. S. Buch Brönsdorph

Besluttede i dag at antage en procUrator til farsvar udi den mod leadsen

.anlagte Sag Og begäærede af S. Peersen i Arendal at foranstalte dei fornödf

vne. Sidlig paa aftenen erholdte fölgende skriwelse af hami

Velædle hsrr captein.

Jeg haaber bringeren af détte bliver Janus Andersan,med begge prammene

Jérhbunäne fader var umulig at faae, men jeg kand faae kiöbt'22.bræn—

dewiins piiber før 1 dl. til 5 art ätykket, men dé er nsget lék, men

i 2 a 3 dagers tiid liggende i vandet, vil de blive tette. Dgrsom herrå

Gapitainen tænker at de bdiver tienlig, kand de bekommes. Hermed för—

ger den ene farklaring.den andre skal blive sendt paa Iåvérdag.

Arendal dén 7. des. 1768. Thomas Pedersen

Originalen i capitainens bngringu .

Capitainen besvarede samme skrivelse strax saaledes:

Prammene er rigtig leveret, og fadqrnd,sqm ey er at bekQMme er virki—    
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lig slem för os, saa & fald wj ey kend fane de-ommeldte piiber til
leYQ eller faae dbm ktöbt paa den condition, om ijey bruger dem, at

de vil tage dem uskad tilbage. Saa er min tanke, at wj maae nödes ti
at kföbe dem tvérs af, thi wj vil vist manquerg dem for at hjælpe at
bære vraget ind om det er muligt tillige med prammene, og maatte rj

da have dem need i dag i fald det var muligt. Faerentz

Natten øver klar luft. stille veyr med S. W. vinde.

Alle mand'med nordmændene i arbeide ved vraget;Biergede I & pd. canon.
Skibs cab&ssen med begge de indmuureåe 2.kiedler uden Iaag,en'r0p svær-
tou omtrent 60 favnef langt. Styrmand Beck foer i-dag til Arenåal fbr at
tale med S. Peersen angaaende Vraggt og föf at anskaffe en deel tomme fa—

der, for at faae skibet formedelst samme til at flyde. qu om aftenen til
bage. 1 dag reisste jomfrue Vimmelöw til Lingaer for at gane derfra til

Kiöbenhavn. Capteinen forestragfe hende meö 5 dl. reisepenger imod'hende!
beviis.

Var alle mand ved vraget i arbeide tillige med normændene. quluttedg en-

stemmig at bukke hullet i cahyts dæcket for at bierge seglene,'&om lagde

i seglkammereä ég nt øpfiske de mellem deks beliggende aggl. Handlede i

samme fölge. Bierggde tiid after anddn:

1 gammelt staresegl. ' gammel blinde

1 nytt førte bramsegl nyt storesegl

; gimmglt_szgssegl_…__________ : gammel store mærssegl

a gammelt fore bramsebl ; nye fOCk

nyt store bramsegl vandslangér

gammel mesan stagsegl gammel fbrre mærssegl

gammel fock ' gammel under Iæesegr

gammel.store mærssegl * gammel levér

gammel forre stenge stagsegl. gammel klyver

alle & baadssegl. _ gammel forre stengestagsegl

1 gammel stere-stengestagsegl 1 gammel mesan

1 gammel store bramsegl gammel sundsegl

1 klæde tiL cahytts trappen gallions kfæåe

2 fallereb; klæder

hvilke sidste blev i et lige huus ophængt til at törres.Last lugene samt;
dækks lasten brekket op, formedelst det haab at ffaae skibet afg'blev kuns
lidet,veftersom tobak og foustngerne letter skibet meget.Fiskeå€ af aph-
terlugen omtrent 50.tnbaks matter qg & faustager ram. J dag reiste til
'österrisöer far at gage derfra til Kjöbenhavn, e löber Vaagen Oleg Anders
Skaaning samt drengene Ole Efiehgen ég Bendt Thameeh, forestrakte enhver
Amed S'dl. reisepenge. 6m aftenen kom fra Arendqi 36 tomme foustaqer tiL
brug ved skibet. Efterföbgehde skrivelse udfærdigte og afsændte-sidlig om
til den höylovlige direction . 
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Jeg haaber at min ydmygg skrivelse af 2. des. den höylövlige Direc-

tion vil være Roumen tilhænde.Hvad siden den tiid er passeret, skal

jeg have den deel at indsenåe en extract af joutnalerne Kaiiegk mu…

lig er. Een 3. de:. grbgidgde med ald fliid til vraget til at biergg

Herr canzellieraad Brönsdarph moeutogji dag forklaringen af folkene.

Besluttede i dag med S. Peersen og veåkommende at Sende Elle nyÆti-

ge folk, som intet Rand giäre nøgen tieneste ved biergingén Mad Skiha

leilighed til Kiöbénhavn, paa det snmmg ikke paa det höylovlige com—

pagniets omkostninger skal ligge her og at skibsassistenten til saa—

dan ende den fölgende;dag tiglig med en baad skulde-gage til öSterfi—

söer, hvor dér skulde ligge nogle Jolandsfarere ag besärge, at folke-

.ne'kunde komme dermed'til Kiöbenhavn. J dag er nogle segl og ræer

Bierget, som endnu umulig kans specifiserels'dog ar gaadan vagt før—

anstaltedg at det biergeäe intet Rand komme hørte. J dag haver jgg'o;

taggt af S. Peersen 20 dl. til fornödne udgifter, hvorfor jeg nöma

skal aflegge regning. '

Dan &. des. reisté Skibs assistenten til ösægrrisöær. Alle mand ved

arbeide med vraget. Biergede under ræerne, kappede stængerne over

for eselhovederne og biergeteiäém med mæraé væqrnq og segl.sahme vnr

intgt*méggt beskadiget. Biergeée Rkyssegl'med raaen, mesan og stag-

seglene, som dog var mest reren i stykker; Biergede end-vidére tal—

Iie rebené paa-stengevandt ég bardpngr, neglg spæna af vanterne og

ree&3kabet af stængerne.

Den'ö. des. biergede 5 & ph; canoner og en aael lavættgr. Reigte

skibet paa sin Kiölr Aggistgnten kom tilbagé og.b£rettädé, at de til

hiemréisen dagtimeréde 14 mgnd hos wdgkiellige capteingr, saaledel

var underbragt,.at de skurde nyae frie passage imod at giöré Skibs

arbeid; Jomfrue Vimmelöw skulde fölgg mad Captein Bruyn. Den capis—

lige bielaqe np. 1 Loed & dgg loqduen Svend Jensan insinuure tillige

med loods oldermanden. Nota samme er den. Som findes anfört foI.199

Den 7. des; Dagen over alle mænd tillige med- 24 nordmænd i grbeide

véd gkibet… Samme var flåd, men lagde dog wed de halve cänøn hulleneä

under vandqtrog dessuden stærk paa næsenbs. Thames Pearson kom til

vrageta Aftalte med ham, at han saa hastig som mulig Skuldéwneedsen—é

de 2 prammer ag saa mange jérnbaands farkens, som hgnd kande fane

saasem-man agtgde af fgae skibet formedelst samme til at flyde ag &

havn. Ånnammete af S. Paersen imod beviis 180 dl. hVérfor vedbörlig

regning skal erlegges. Bienggde & ankérø og en stykke af en pertline

Erheldte den 5 b. no. 2… in cqpia medfölgende stævning og den Belkrev

ne forklaring sam in originali hcrvdd sende.. Praanagc kom fra Argu-

dal.Bekom dermed eftérretning af. S. PeerSen at han ingen jernbaand51
(

fadér Kunde faae til laanæ, men vel en deel brændevins piiber til en'

rigsdaket .a 7 art 8 sk. yir ki3b85Besluttede at kiöug samme til 
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lette skibet med og gav S. Péersen det fornödne tilkiende.

Den. 8. des. AIIemand med nordmendene i arbeid veö vraget. Biergede

1 & pd. Canon, skibs cabyssen med begge de indmuuredé 2 kiedLer u—

den laag, 2 firkantede kaabgr kiedlar,låen-eene uden laag, en rop

svær tau omtrent 50 favner 1ang.—Styrmand Beck foer i dag til Åren-

éal for at tale med S. Peersen angaaende vraget og far at anskaffe

en deél tomme fader, far at faae skibet førmedelst samme til at fly—

de. Kom am aftenen tilbage. Tidag reiste jomfrue Vimmelöw tiI'Lingoer”

for at gaae derfra til Kiöhenhavn. Forstrgkte hende-med 5 dl. rgise- "

penger imad hendes beviig.

Den'g. des. Alle mand ved vraget tillige med'nerdmendene.'Beäluttei

enstemmig at hukke hullet i cahytsdækket for at berge segiane. Bier-

gede (gæglene specifisert för.).......

Heraf vil den höyldvlige Direction behageligst amstændighederné erfa—

rew. Kj haaber at det… som br giért, finder höye.apprdbation.*5aa—

snart wj kand være fra vraget,hvor en hver daglig maze opholde sig,

Skaf en nöye sorterte.specificatfon OVer aLdt biergede indsendes. Uj

udbedgr as Ordre, hvordan det med samme ska1 forholdes, i særdeleshed

med den biergede tobak.

10. des. Om morgenen alle skibsfolk med normendeng i arbeid. Bragtg först i land

de i gaar biehgéde 50 pakker tobak menÅäEHergét endnu 60 pakker tøbak af

samme merke og en pague mefk HB, en driver! ä'chaloups segl og gevehrkis—

ten i 1&as, Brugte tobakken til et skib som laa aftaklet og kaldegtha-

bet før at törrés indtil ørdre. Om miuuagen kam canzellie raad BföäSQQrph;

fra Aféndal ifölge stævnemaalet dat. 7. des. h. &. Erholdte fölgende skri%

velse af S. Peersen.

Velædie herr Capitain

Deres meget ærede missiVe dato 8. des. 1768 haver jeg med styrmand

Beck annamet, og strax derefter sendt for en'procuratornavnlig Daniell

Stapsach og & avarværelse af mr. BQCk forestilt ham sagen, og !adet

h&m læse forklaringen. som.mr. Beck havde med sig fra mig til herr
&
1
1
|
Icapitainen, men da procuraforen skulde læse stævningen,-havde mr BeCk

den ikke med sig. Dog lovede procurä*or Stapsabh i mr. Becks overvæ—

relse at komme til Hastensundt at forsvare sagen… Men nu Tramåesun-

er filfrossen og-reisen skal gane uden Om Tromäen, vil han ikke rei- 1
Se og undskylder sig med svaghed. Her ér ikkunnen'prpcurator til i %

byen cg han er virkelig syg, at han ikke Rand komme ud.A1tsaa.ved jeg

ingen bedre raaä end at mr..Hoffmann'mödér for retten,hvi1ked ikke

kkand nægtés ham, og pføtestérer mod Vidners föreISe, imod den tagne

söe protest, som i retten fcemlegges? ag hegiærer i tingswidhet til—

fört, som er beédigét af 16 mand i Iöödséng nærværelaey paahör og til

SVar, saa og protesterer imod Vidners förelse i denne affairebmen bör

aä henvises efter Iöodeorretningen data 14. may 1753 dens-äå. ar— % 
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tieul, søm mentionergr naaer loeds Har over skipper at klagethOrle-

des skal forholdes…

Jeg tröér nok eanzellterraaden tager Ioadsens vidner til eeds; da

maae monsr. Høffmann reservere sig atd Æovlig pnäanke phä alle Ved-

kommendes v'eig'ne. Détit-e ef min ra'adfä'ring i denne begivenhed. At være

jurist eller procurator er ikke min pligt som commisionafr, men af

assistere dem i alle andre tilfælde, som og rigtig Skal Blive efter—

kommet! Ellers er denne stævning ikke af meget stuer betydning! thi

skulde Directianen befgle at lade-actiønere loadsen, da maae en rett

sættes af stædgts oldermand eg”? erfarne söemænd Som övrigheden op—

næwnerf og bliver.capitainens tiid ret at forestille loadsens førse—

elgs,thi hvad Ioodsené & bnadén knud vidne, som er til loodsens før—

svar! er den omstændighed over stare'brassens brekninq eEler lösakiö-

delse, hvilket foransaget skibet at gribe til vindgn igieng dg Het &

var i fald eller opbæring, menldet Skal være forunderligt am der kluå

vidnes imöd alre skibs folkes_eontra udsigendeæMansr. Hoffmann maae

faae laant een loods bog, som öldétm52dén skal Skaffe ham,—derudj '

vil han finde den af mig*mehtäoneredé Ås. articul. Hvad andet,-30m

skulde af loodsens procuratar forebränges, maae protestere=imod med &

reservation, om monsr. Hoffmann findEr det af nogen Qetwdning. Angaaj

énde Iøbdsens arrest, da svares eapitainen ordinairédezilloodsen ab .

blive hos hands officerer indtil han havde hört folkenes ehäelige

forklaring. Aindgaaende 'at styrmanden Skulfde have slaget la-ods'e-n, gr—

det skéet & land eller efter=skibet stödte, da er det af inggn'betyd

ning, men er det ikke sandt, saa paastaaes satisfactian for urigæig ?

beskyldning… hvaa Somrpasserer, reserverer capitainen sig paa sine i

vrincipalgrs vegne ald lovlig paaanke, om de finder det nådig, og—beé

giære det passerede imod betaling beskreven.

Jeg vilde séLv haft den fornöyerse at komme need tid hérr eapitainen?

vmen det var mig.umu1ig for førretningens-skyfd med pusten,jeg havde

minsdt ventet, procurator Støppaeh skulde slaaet mig £eiI,JHgåaf sen?

dt; jeg en jagt med 36 tomme brændeviing piiber, men i aftes kom da  
tilbage formedelst jiseä, som de ikke'kunde komme igiennom, derfor

haver jeg sendt jagten i-dag wden om Tramöengsom giär mig sikker,;r

kummen til dem Kl. 12_i dag. og vi ventar folkene hiem méd Seglene

og andet i aftgn, Som herr capteihnn behager at sende.

Er det muelig og fremkommélig agter jég at have dén fornöyeise at væé

;Eigcåerr capitain paa mandag; 05 ddt.blifei kamendes udén—øm Trom—l

öen. Det er skreven i aften klokken 8. en hast förblivende med estimé

Velædle herr_capitains tienst skyldige tiener

ArendaL åen 9. des… 1763 'Thomns Pederäen

P.S. Jeg skal oppebie agres bréVe,de vil ha med posten klokken 11 i

Originalen i capteinens bevaring. %
. J

mogen fbrmiddag.3eg skriver til directeurerne ali pasSerét til iggaä

!
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J fölge forestaaende skrivelse qödte jeg i dag for retten og Ioed tilfö-

re protocollen hvad tingsiidnet vil udviise… Natten over klar luft med

stille. observerede vinden af en nord ost.

—Op margenen alle mand i aebeide ved vraget. Biergete 36 pakker tgbak merk

& og 1 pague msrk HB. Sendte 1 pague af det förste merke til S. Thomas

'Pedgrlen i Arendal, for at øge deraf, hvorledes man paa beste maadn skul-

de behandle €obakken. J dag sluttede accord med zh normenn derhen, at

samme skulde aebeide om da en ved skibet og om natten holde vægt imod 3 &

ert 12 sk. daglön, da de paa anden maade intet vilde arbeiåe 1ænger.Ar-

'beådgde med seglene til at törre-samme. Natten over klar luft med nord

ost vind.

Alle manduméd normennéne i arbeide ved vrqget. Biergede en jagetrosue

med bggge.huede. endene paa og bragte samme i land. Arbeiäade ved at faae

pligttouet ud af cabel rummet og erholdte en temmelig deal, som blev

lagt op paa Skandsen, dog kunde det heele tou ikke hales ud, formedelst

saMme var fast om fockemasten. Jmidlerttid lettgde skibet for.Skibet sig;

noget efter at tonet var kommen ud. Om aftengn kam-én deel tbuverk dg

blocker fra stengeVanterne til 5. Nielsens huus i Hastensundt. Natten

.ever fbranstaltede tilbörlig vagt. Vinden nørd ost med klar 1uft,stærk

söe eg temmelig kuling.

 

  


