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Om morgenen alle mand_EFd normendenen i arbeide ved vraget. Bdergede

13 paguer tobak merk P. og 5 dito-merk HB og bragte samme til de an-

dre paguer til Narestöe. Biergede end videre 3 paguer, hvorpaa merket

endnu intet kunde kiendes og bragte samme iil Hastensundt.En deel tou-

Verk ag blacker, som—med de i gaar biergede efter baadsmand Rasenberås

tilsigende, saaledes specificerteg.

3 Spænd af kryds stengevand

1 stenge barden beggg endene afkappet paa midten

side bardon den eene ende afkappet

stdré stænge hielpe stag, det eene ende afkappet.

favn af en gammel mærse dreye reeb

spænd stbre stængevand

spænd dito

ende af store gäahcllåe tr'oss .ned' caus.

nocktalje skiekel med caus

bands kkabber

afkappet cordeel strop.

store hals

nocktaljé skiék og cous

stuck af store skiöd 6 favner lang.

dito " " " 5 favner lang

stugk af en gammel mantel 5 favner lang.
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% facke Cordeel

stuck af en store skiöd'B favner lang.

stuck af en bardon 5 favner fang  stuck af en kryds burden 3 favner lang.

pert.

stor eoödeel med 1 block

stenge bardon, det halVe afkappgt pda begge ender.

stucke af en mærse dreye reeb 3 favner lang.

stutke af en rakkeltross med en caus

krydslsténgestag

side bardon med en block

star stenge stag strop med 2 caus

flag og 9165 knap med liebe

stor bagline

stuek mésans fall

lodline

kryds-dreye reeb med en block

bund gammel tauverk med en hænge caus

pert

strop
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stengg stag '5 flyner lang 



1 kardon talje

1 Stuck-af en kryds bardon

en deel stykker gammel tauverk

2 jern panter

& stør'mærs rakke

3 flö'y knapper +! ”d.æ." -di%—a'.

I7S.blecker i sorter med nogle ender tauverk.

pytting skinner

jern böyler

pompe Skov

pomp? kfag af jern.

kapped pytting vand

anker steg
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falle reebscje_teryméd messxng beslqg.

Hagen over haard véyr med snee foeg. Dimmimterte om middagen alle arbei-

der indtil nåtte Vagten, saasom intet noget ved:skibet kunde bestilles._

tholdte fölgende skrivekse fra S. Peersen

Velædie Herr capitain

Deres ærede missifä data 10. des. haver jeg rigtig bekammetvsaa—

vwlsom en matte tobak, hvorfor jeg takker. Og formeener jeg at-al-

le mnttene maa opskiæres og settes enhver rulle for seg selv, saa

formoeder jeg at den kend nogénledes.conSefveres.S$öndags aften

sendte jeg dem en jern socken tang til at bruge i skibet at iaae

ladningen ud. Jeg vilde varen hos dem i dag, men saa blev jeg syg

og haver maattet holde scngen i heele dag. Nue Sender jeg med styrq

mand Runge en jern skrab med ting.ti1 at bruge til at SögQ under

vandet,æom skibet kand findés at have taget nogen skade. Sha sen—

des:og én jern pég paa en stage, til at bruge at fatte i dekket-ag

rummet, hvad man ”vil have op. Saa sender" jgg ;de-n bene. ”s_k'ibgby-g'g'er

med & mand til at see og skiönne em det er hazandeerligt at flöttg

”Skibet fra det stæd det ligger, eller om der skal arbeide; med at

frelse ladningen paa-det stæd det ligger, bg da maa hugge; hult

baade i upper og under deket, uden at skade skibet. Jegvvil hermed

prdpbmere for capteinen, om det ikke var tienligt,at et skibsraad

blév haldt af Capteinén, *

de andre skibsfolk som player at være i skibsraadet; saa og byggm

mester Christen Hansen, skipper John Nielsen, oldermand Gunder

Kiörvig som er kiendt mand paa stædet og veed stædétg Ieilighed,

og naaer de samtlige var samlet, da at deliberere, hvad der er

mest tienlig sig at TokEtage far compagniets interesse, enten at

flytte skibet… fra det stæd det ligger til et andet sikker stæd'om

det er giörlig,og der da at udlaste ladningen eller og for at con- 
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servere ladningen, da at dén bliver udlasted Hvor skibet nu ligger

99 bringe; & land. Jeg bggrfber nøck at 5999? déglgr er huzarderlig

pen det mindste maa i agttages, og hvad da bliver beælutied, dg at

arbeida_med ala kraft. Dette synessmig er mindsä ansvarlig far qup-

teinéh, søm jeg nu vil lade'konMe an paa-den gode Guds naqde;

Angnaende seglene at consermere, troer jeg det_var best, de kom til

Arendal, da den jagt, søm bragte faderne, kan kamme at hente dem.

Mig er sagt, at biérgg, folkene, endskiönt jeg reent ud apearderedei

med demløg foraikkret dem om rigtig betaling, da kana capteimen-nøK

acéørderé med dun cm_hand det beqierer, men ved regervatian'am ubii-

ligt'er paa staaet, men för Gera; rigfige betaling caverer jeg hera

med at betale dem strax naaer bierqningén haVer ende… det kand_äøhn

Nielsen og de andre forsfkkre fölkedé. Shulde falkene begiäre 2 ort'

pr. dgg, da gr det meget, pg jeg frygter øvrigheden vil tillegge

:dem det. Jeg haver ladet spargere og hérmed for alle igientagen mit

iöfte, at dersom skibet_kand bringeæ sikkert fra stædéä, enten til

Narrestöe eller at andqt sikker-stæd, vil jég give til Biergerne

foruden der?; dgglån 10 dl. til drikkepenge, for at Upmuntre dem

til moed og fiittighed.Nu herr'eapteinens jeg hand nu ikke SkriVC

meérb; men formøéäef at det bliver fastsat, enten.5kibct skal fLöt—

tes eller lasses hvor det ligger. Skalde capteinen manquere noget

da behag at-æend expresa over land, thi til bands er det wgngkeligt

at fpdmkogmé, men jeg Venter Om a_a 3 dpger Qt vqun bLiver"kammep—

des over land til Narrestöe. fmidlertfid febåliver jeg med stårsté

estime… Veiæalh herr capitains tiensskyldigé tigger

Aréndal den 12… des 1768 Themas Pedersen

Originalen i eapteinens bevaring.

_Qapteingn. styrmand-Beck, S… Jahn Nielgan og tömmenmesteren til vræget

-men kunde ikke'sigg mage! Q&Iforladeligtg om man kunde faae samme ind.

Kom saa tiange igien.;Nattenuowe
r graae Luft… maadelig kuling med Gitér

Kunäe ingen föIk rømmedglat det haafde veyr bruges til at biérge,bestil-

telkuns med'dem.fgrnögne
'Vagt imod halve daglöm, Optoeg efterfölgcnde

forretning.

Den 141 des- 1768.b1ev & fölge af dyt frais. Thamas Pgdgrseh & gaaex

erhöldte skrivelse Gær af det höyiøvlige ogtrgiyergdg guineigke

-amppggnies Direction anordnede skibsraad paa fregatten Fredensburg ;

samlet og samme tilföyet S. John Nielsen, skibsbygmester.ghristen

Hanagn og skipper'Chriätian HendriGMSen med-hans bradér Höskuleies

tolsen for derudj eenstemmig og ved samlet overlæg at fhstsette.

Hvilken i anledning af fregaiäen Fredensburgs forliä Æflhörendé

valbeheltg compagnie for häyt sammes førdeel eragtede31megt gavn-'

ligst, enten at bringe vraget fra det stæd det nu iigger paa et

méeré sikker stæd og dér at udLogse den; indehavende ladning, el— 
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ler ogsaa at udloäie det paa stædet hvor det nu Ligger saa meget

som mulig Kande være at faae deraf bierget, eg i den första fall

hvilke mittel da maatte anvendes, for at naae paa den Lettéste,

heste og hastigste mande samme henseende.

Hvor da af samtlige förbemeldte enstemmig blev beslutted og for dei

höylovlige octroyerede'Guineiske-Complgnäe af.samme blev efagted

best gavnligit, at forsage alle huelige Midler til at faa skibet fur

flötted i en havn,'uagted haabet, at faae dette öYe mærke udiört,

Runs var Iidét, hvilkef men ogsaa om saa meget meere erggtedg-nöd-

vendig, da ifald skibet skulde blive der ligggnde, lidet eLler sIet

intet Vilde blive bierget meer, end hvad som bierget var.

J henstaaende de' Mittel, som var nöåvendig at anvende til at faae

skibet forflöttgt, da maattg det blive med de een gang fastsatte,

nemlig at forsöge om skibet kunde lettea med prammer og tdmme fgder,

tiilige med baader og skibetg=rundholter,éa skibet Lagde paa en saa—

dan plads, hvor ingen anden fhhrtöy turde vove sig hentfor at fade

hende ophalet. Efter at pröven med detfe var skeet;vilde man förut

være i stand til at dömme, om andre middel kunde væré nödvenätg,

hiilke db maatte være og øm man kande vente deraf nogen lykkefig

fälge. Capitain Jahan Frantzen Faerentz fund endnu nödvendfg at IQ—

de tilfäre, at han ey kunde undslaae Sig at holde de Bh nérske ar-

beids mænd saa længe samlet, indtil man saa hvarledes pröven vilde

löbe ai, paa det.man normedelst samme, kunde Lade borde dbn fornöd—

ne vagt og forrette hvad som nödvendig maatte være at forrette.

At samme owermelte er ég haver Saaledes min Qprigtige meening

været min tækkemaade ég méning testerer.under min haand

testergr J. F. Faerentz Jon Nielsen Hastensumdt

Ligeledes testerer Ligéledés testerér jgg

C. H. Beck 'Chresten Hansen Ribber

Ligeledes testerer Ligeledes tésterer

C. Runge C. Hendrichsen

Jligemaade' ' . Ligeledes testerer

'C. Rosenberg, A. Laset Hdskol Kiöstolsen

At ovenstäaende saaledes er skeet, hégfutted og beskreven som foran
& Xl '

x

fört staaer, bevidnes under min haahd.

Hastensdnd Da U. N. C… H. Hoffmänn skibs assistent

Qriginalen findes Ved protocollen sub signo-O

Capitainen øg opperstyrmanden til vraget…rBerrettede med'SkibSbygmesåer

Hansen til S. Peersen det foregaagnde. Dagen ever tyck graae luftlstgrk

blæs, Shae føag med östlige vinde. Natten over ligesaadan.

'Continuerede det haarde veyr, havde derfor Runs arbeiderne & halv daglön

Opfiskede i planke mahagonde træé bg 58-paguer*tébak dg lagde Samme paa

klippen med fornöden vagt indtil Videre, Saasøm ingen baad kunde komme 
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i söen. Jmidlertiid havde*heraf aarsag at slutte at skibets bund—maatté

være i stykker, såasem sligt kom af sig Selv ud af sköbét, Begyndte at

'øpskiære tøbdks mattene og lagde en'Hver roulle for sig til at törres.

Natteh over östlig vind tyk ag graae luft.

Confinueredevdet-haarde veyrs Havde vagts fölkgne kuns-til halv dagbån.

'Opfiskgdé 5 mahægonde pléäker og en deél tøhaks matter og lagde samme

paa klipgen. Udfærdigte og afsendte'afterfölgende skrivélse til den höyf

lovlige Direction '

Hväd siden den 9. hujus sam dén täfd min sidätg ydmyge skriveISQ til

den höylovlige Direction var datert, her ved vraget er passeret,ska1

jeg have den ære i muiigste korthed at berette-

Dgh 10. des. alle skibsfolk méd_nbrmændene & arbeid ved vraget. Brag-

te förat i land de i gaar biergedb'SO pakker; tobak merkæ ; biergeö

end videre 66 pakker tobak af samme merke 0911 pakke méfk. HB, en [

kurv med stéentöy, en driVEr, 2'chaløup Segl og gevehnkisten i lens.;

Bragte tébakken til et skib… som laa aftaklef og kaldes Haabet for

I

al törre inhtil_xiilxx ordrc- J-dag blev den tingsvidne forretninguof

aptaget i.anledhimg af den under den 7. huius erholdte stævnemaal.

Ben 11! ejusdem-om morgenen alle manö i arbeidived vraget. Biergédb L

30 pakker mark… '— og 1 pakke mark. HB. Séndte en p&hgue af det ?

föräte merke til 5% Thomas Pedersen i Arendal, for,at see deraf,

hvorledes man paa beste maade kande behandle tobakken. J'dag slatr

tede aéCord_meB Eä nørmænd derhen at gamme skulde arbeide Gå äåéén

véd skibet og om natten holdg vagæ imod 3 art 12 sk. dagråä, da ae

paa Andre maader intet vifde arbeide. Afbeidede med seglene til at-

törres.

Dgn 12. aés. alie mand med zh nørmænd i arbeid ved vraget. Biergede

en jagetnowse med begge hunde endene paa og bragte samme i Iand.

Arbeidede saa at fnae pligt tonet ud af éabel ru…met cg erholdte eh

tgmmelig déeI, som blév lagt dp paa SkandSen. Dag kundä det heple

tau ikke halesw formedelst samme var fast om fockemasten._Jmidlere

tiid lettede skibet sig noget efter at tauverkét var Kommgn.ud.

Den 13. ejusdemxallg mand afd zä normænd i arbeid ved skibet. Bier-

gede 13 paguer tobak merk.i_ $$ mark. HB og 3 hvorpaa mærket intet

kunde findes og bragte samme til Narrestöe. Biergede end Videre hOQ-I

le läbenäé rgedskhb—eg bragte samme til thægnssundt. Dagen over

haard veyr med snee fbeg. Eimitterede om middagen alle arbeiderne

indäil ngttevagten, saasom intgt nøget ved vraget munde bestilles.

Besaae dqg med en fra 5. Peersen fra Arendql needseudte skibsbygmes—

ter vraget, men kunde intet fastaettes…

Den 14. ejusdBMrdontinuæredb dgt haardg veyr. Béåluttedg i dgg i

skibsraadet tillige med skibsbygmesteren og 3 erfanne ääémænd at

forsage alle mittel til at faäe Skibet forflötbét.  



Den 15. des. continuerede det haarde veyr. OpfiSWGGE 1 planke:ma—

'hagonde træg og 58 paguéf tobak, lagde samme indtil vidgre paa klip-

pen med fornöden vagg, sem ingen baad kunde komme & såe.

Den. 16. ejusdem*continueréde det haarde veyr. Opfiskede 5 mahagon-

Man kand'imidlertiid ikke noksom'fOrundre sig over skibets utroeli—

ge styrke. Alle normænd siiger enstemmig, at i héele Norge en ikke

'hendes liige. SaaSnart veyrex vil tillade'det, skal igg=safte präve :

paa at forflötte hende, indtil hvilken tiid jeg maa-holde arbeider—

ne samlet… Jeg beder om höygunstigste forhalds ordre eg försikfer

at ald min attraae:5kal være dgrhgn rettet at väidé at jeg virkelig

er Faerentz

Natten uvcr tyk graae luft med östlig vind;

caniinuerede det haarde veyr. Havde Runs folkene i halv dquön… Fiqkedé1

dag 3 mahagonde planker bg Ømtrent 20 pdker tøbak. Natten over tyk graae

luft med östlig vind.

Om morgenen aile mand med normændene i arbéid ved vraggt. Kappedé pligt—

tauet og bragte samme til 5. John Nielagns hans & Hastensundt, end vide-

rødertil 7 blocker og en partie line. Toeg fra Narrsstöe at gammelt_mær5'

segl G._k1ædte tauene nlixdermed.-Bragte til Narreqtäg 64 packér tabät

mark. …? 69 3 dito merk. HB ,ligemaade 27 packer,'hvorpaa merkene intet

ret kunde kieådennNatten over stille graae luft med nørdtig vind…

Qm morgenen.svær söe. Kunde dcsformedelzt intet arbeide i dag,.men havdg

Runs fernödeanggi i hglv daglän. Capteinen reiste til Arendal. Natten

over stille med vettlige vinde.

ZQa ejusdem, stiv kuling, svær p&alands-söe med regn, saa atråauen;over intgt no—

get Kunde besiilles. Var i Narrestäe og saa efter tobacken og seglenea

Natten over klar luft med vestlige vinde.

Zlæ ejusdem.AlIe mand i arbeidg. Halle pligt og varp ankeret op sg.bragte samme

til Kiörvig. haVn saaSOm Strömmen forboed at bringe samme til Hasten-

sundt. J dag kam capteinen fra Arendal. Havde efter beretning erthdet

brev af den höylowiige Direction dat. Br des. h. &. adwessért til San;

defiord, og.6ptaget han 5. Pedersen 300 dl. for compagniets regninq.Nat—

ten over Klar luft. Vinden vest;

22. ejusdem.A11e mand i arbeidea Kappede kryda ag rocke masten, bodSprät med vand

og gtæg. Förge deraf til S. John Nielsens huus i Hastensundt fölgende: *

mesan gaff61,fa11 med 2 blocker

mesdn takel med 2 blocker

kryds rakke

bogspröta bardon

reb af an gammel böyereäb

1

1

1

& kryds bange med 2 blocker

1

1

1 gunnel foeke-kföd  



stuer Iéider

pyttings jomfruer med skivena

pøekenhqltz skiver i gorter.

blocker i sorter

jernbelt til klyverbommen

jqrnstqger med & sanser,

shndsegt. Seglene byer med 3 grener, af den eene deel eene'
green afbrekket.

jern steel til kryds hærget…

skarpe fiekonetter ?

stoer mærsebras Skinkel med begge blocker.

pyttings vanter til kryds masten

masans stag kappet i öyet.

stuék af en store stenge burden.

stugk af En storg skiäd

spænd mesans vand

spænd facke pyttings vand

Löbéstage

vatten.stag tallie

eselhøved til mesans toppen

H
H

—H
H

&-
Æ
"
»

H
'
.
H

c
x
»

»
H

chaloups dræg

4» vo spænd foéké vand

._.
—. fockestag

1 perd til klyverbammea og en deél gämmcl tauwefk-

Brugte til Hasténgundä dé 2 biergédé ankre, men af pligt-ankgret var

brekket den eene flie og varp ankeretlbelkadiged. Captainen betalede i

dag til arbeiderne noget paa afslag af deres daglön imod quittering.

Toeg om aftenen lbgi & Narrestöe og førløed Hasbensundt,-qen jeg blev

endnu! saasom jeg intet er ret frisk. Natten over klar luft, mandelig

kuling med SW. vind.

Alle mandwmed normæhdéne i arbeid vgd.vrage%. Biergete ei nyt eabelbau

med begge knude ender paa og en deel iöbende reedskab. Bragte alltidg

til S. Nielsens huus & Hastensundt.Bragte skibet nøget længere ind gd

landet; Hakkede hval under Backan og biergede en deel'koeketöy.udfær-

digte og afsendte til Directionen föiggnde skriveläe:

Jeg haver-erhaldet den höylonige Bireetiöngiærede skrivelse dat.3.

des. h. &. hvoriqr jeg ærbödigst takker. Det giär mig undt. at jeg

.ikke kand opfylåe det, höyt samme derudi befaler.

Hermed indsendt? jeg den tingsvidne forrgtning. soä laddäen Svend

Jensen haver optaget for at beviese sin uskyldiägbed i fregatten V

Fredonburgl forlis. Jeg ndbeder mig derefter ordre,:hvad jeg nu skal

føretage videre udi denné begynte Sag.

Siden den 16. des.haver næsten dqglig eontinueret det haarde veyr

Saa ai wj intet haver kundet bestille nogct; dog haver wj bierget  
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gligttauet men maattet kappe hunde endene af, 64 packer tobak merk

bg B'Qitø mark HB '27-paqker hvorpaaumefkené intet kunde kiendes

'? planker mahaqonde'træe:ög pligtzag'varp ankeret, de sidste tee no-

get beskadigei. Kappede'kryda og facke masten medwbbgspräåef og bier

getg deraf vant og s&wg..Næsté pøsbéng agter jeg at indsende Qn ud-

förlig specificatioanver alt biergetg. Skibgt haver'wj ophalt til

landet saa langt muligt er; Øm samme lnilx en gang endnu vil Komme

derfra eller intéå kana man infdt siigeWmeå VishEd. Skalde…jég kun- '

de SQe naggn lykkelig fölge, skal jeg intet_und1ade at sette pröve

dergaa.

Af herr Thomas Pbrsbn-haver jég paa nyt dptaget 300 dl. til at beta—

Ié arbeiäerne-til deels.med og til deals øgsaa til andre fornädne

udgifter. Fur samme skal jeg aflegge.ve653rlig regnskab.

Faefentz

Fölgende skrivelsg erhøldte af s. Peersen.

Vélæale herr capiinin.

Det skal være mig kiært, at dgtæe maag finde dem vgd géd.helse og

velgaaende, Jeg takker for gøde nærværelse. men det bekymrer mig,

at de traff saa megef slet reise veyr, saa og at saa meget Slet veyr

er indfalden, at intet arbeidg känd giöres ved.skfhét, men at det er(

brekket i bbndén, som ahkerne'beviiser. Altsaa &; nu intet at giäre

end at faae bierget af vraget_alt hvad Som_bierges Rand, og uöfiude

paa hvad-maade man kan kamme til det som er i nøimet. Vil GUd give  miq helse, agter jeg næste onsdag, at komme til Hastensunåt med

skibs bygger Chriiten Hansen og da-at overlagge med dem hvaa best er”

at giöré. jmidlértiid intér jeg paa;händag at see hérr eäpitain ég

mønsr. Hoffmann hos mig, da jeg venter at fane breve fra Directio-

hén med posten. .

Dgn omtalte raesmand Ånder; Jude er nu hiemkommenvag vil imddängg

aile folkéng, og bringe-dem.ti1 Friedrihshnld eller Strömstadt i swe

rig og begynåe reisen jolfär jo helier. Dersom capftainen Saa beha— i

gér, kunde def giöfes anåtalt % Narrestöé til 611 og bröd til folke—

ne paa raisem bg naget flesk, én deel kaag& og en—q;nLH£gmt til af
|

kaages undervejs, om alt jeg fremstilber tit capitainens gååå betænk!

?
ning. Jeg syng; ög,at ikke saa mange folk béhöves til vagthold som

tilforn, som jeg henstillem täI capitainens eget qufindqnde.Næst en!

glædelig juute festes foröhskning forbliver jeg meå estime

velædie herr capitains tienstsky1digg tioner.

Arendal den 23. des. 1768 Thomas péåersen

sammb.beSVaréde capitainen selv saaledes:

ngædäkeherr Thomas Pedersen.

Deres meget ærede skrivelse er mig rigtigä tilhaande kommet og deraf?

erfar£r*défes gødmeénende angaaende; vraget. J'dug haVer wj hierget ! 
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Aden fornöyglse at erfare af budet, somfbrngte åeres brév til mig…

at der og var en hiLsen fra dem, og at der laa en skibdkeilighed &

til KiöbgnhaVn i Hambérsund,'og var det saa ng min herr Pedersen

vilde forhöre, om dg.med enten paa en eller anden maade kunde faae

nogle af falkat need til Kiöbenhgvnl skuldg €€€ Være Mig kiær.JmÆd-

lertiii ferventér jag velædie herres svae-med förste leilighed.

;* Faerentz»

Nattan-over tyk luft med sydlige vinde»

Alle-mand med normændene i-arbeide ved vraget. Brugte 12 planker muha—

gonde træe til Nanrestöe. Begygte at srecificare alt biergete nöye ef-

ter fnstruxenä* tilhold. Veä samme var nærværende styrmand Beék, bggdä-

mand Rbgenberg, matroqérnc Jens Jéncen, Anders Fradriqhggn, Peder Die—

drichsøn og Hans Vinter. Specifieette'alt hvad som var i Hastensundt.

& paguer tobak, som 1agde.der5 bragte til Nareettäé. idag udtag B-mand

til natteVgQæ juulétiidcn over og dimitierede de andre. Fölgende'gkri-

velsg erholdtg af S… Pegruen.

Veiæäle herr eapftain Faerentz

Jeg skal saa snart muligt sende bud til den skippér Som ligge; i

Hambarsound, dm han in imodtage deres folk, og saa snart jeg faner

svar ffa sammg skippéf skal jeg lade herr Qapftainen det yiide.Jmtd-

lertiid venter jgg Hérr capitäinen her til Arendal pap mandgg, dl

jeg tenker at faa brev fra'Kiähenmnvn. forbiivende med estime—

Veiædle herr eapitnins tienSSkyIdige tiener.

Arendal den 24. des. 17681 i ”stor ih—ast' Thomas' P-ederg'egn

Originalen i capitaimenl'beéaring.

Natten QVQr klar luft, temmelig kulltng Med vésten vind.

Stiv kulling, såa Väst ving.meq höye vande. Natten øvqr*conäinuation.

Stiv kulling, vest, nerdwest vindvmed höye vande. S. John Nieinnn med

en dén! normænd til vraget-og talliede samme omtrent & tøed nærmere til

1andgt.…Nattgn øver samme veyr.

Om middagen:efholdte skrivelse fra den håylovlfge Direction, ging meå

sammé til Narrettöe-til capitainen. SEMme ér fölgende:

Capitain Faérentz

Eders skrivelse af anden des; haver wj dets værre med bedrävetse

igiennem seet; formeaglsst den ulykkélige tilstand med skibet. Kj

seer'ud af deres samme skrivelæe at Icodseh, som—förte skibet er

fastsat, mens da WJ med sidste past haver faaet brev fra herr R.

Lassen i Arendal, som os melder, at loadsen var undviiget,:saa Veed 

wj ikke héllérhwilket wj skulde tree. Er det_nu saa, söm i.8kriyer,l

at loadsen er fastcat, saa maa i ikke Inde hannem fare fårend:lagen

lovfarmelig er traeieret.

Da wj qgsaa med dags pagt havi; nkrevan til oveämeldté herr Lassen

i Arenddll, og have bedet hahqu.af han edgf mgd p.ngglog.gad. raad 
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1 skal aSsisterg, tillige oggaa givet hanngmaunderretning»hvor1edes

! med loadsen er at forfare, saa have i eder til hannem at holdb. J

' det övrfge maa i holäe eder ret et friSK nord, Og alt paa det béæte

for cømpagniet-at strqbe, ikke mindre alt paa dei meenageligæte at

indrette, yillfge og äldt muelige ved skibet at bierge.

J farventning, at intet paa eders side bliver forsömx forblivcr-wj

Thomas Pedersen havgr vel tilskreven os! men siden han er leads

oldermand finder wj ikke tieniig at antage ham som Cummigionair—

men & have-reneste at henholdé jer til herr R. Lassen, som skal væ-

re jeres commisianair og ligeledes assistere jgr med penge og skul-

de 5. Thomas Pederaen have fare Skudt nøglé péngea da h&Ve herr

Rassmus LasSen ned dags past drdre at.beta1e dem til vedkammende.

wj fbrbliver jeres tienstvillig

V'rgum Engmqnn Vith

Originalen af forestaaende brev i capitainens bevaring.

Sidlig paa aftenen.qing igien tilbage til Hasténsundt.

Natten over klar qut.stiv vetten vindr

om margen tidlig kom tolder S. Lassen Qg skibs bygggr Hansen fra Aren,

dal og ging over til Narrestöe. Om_eftermiddagen erhaidte bud fra ehyb

tainen at kamme tiI Narrestöe, men kunöe formedehgt upasselighed intet

kamme… Natten øver graaa Luft med regn, stiv sädéh-kulling.

Om moægengn kunde intet førmedelst sygdom gaae til Narrestöe.-Om after

nen kom eapitainen og S. Lassen tiI Hastenaunäi. Den—sidste produecer—

te mig brevgt fra den höyldVlige Direetion, hwérudj_han for häyt.3ammef

var antaget som commisienair,.bekient giomhe mig tillige… at han med

capitainen i dag havde indstævnet loodsen Svend Jenson i til at-mödé

for an fékt til en loVIig tingsvidnes érhvéerélse efter den 45. pest i

_loods forordningen. Aftalte med'ham, at lade arbeidet ved vraget ved

diSSe korte dage og Slet veyr hvile, indtil veyret blev gbd, ég at sen-

de allé folkene hiemme til_Kiöbenh;vn, saasnart den ömmgl % tingsvidne

forretning var optaget, da'biergerne intet kunde hierge saa meget at

farsynetg at de kana imodstaae kulde i det de arbeider ved vraget. S.

Lassen reiste-saa hiemme til Arendal og capteinen til Narrestöe. S. Pe-

dersen_ Ided hgnté & dhg prammEne igien og capitginén optog af S. Las—

sen GO dl. Fra Narrestöe blev brugt til Hastensundt en messing falle-

reebs scepter? og 10 jernbaand, hvorimod*geVehr kisten med ald derudj

værende blev taget til Narrestöe.Natten over stille tyk 1hft,vest vind.

5. John Nielsen, capitain Faerentz, styrmand Beck eg 2 normænd til vra-

get, men kunde intet førmedelst det höye vand. Bjergede dog en mhhagon—

de planke af förlugenw Fölgende skrivelse udfærdigåe og gigendiwetil

den höyløvlige Directiøn:

Den höylovlige directions- meget ærede skrivelse dat. des. h. a.haver

jeg erholdet og takker ydmygst for samme.Jeg skalixx det derudj anord— 
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nede høldé mig efterrettelig.

boadsen Svend Jensen, som den höylovlige Directian efter 5. Lassens

bereåning Hdlder får at være rämt, er vgl ikke rämt, men haver ogsaå

ikke heller længer være erholdet af mig; end da fqularfngen var 511

ende, da jeg Ioed ham gaae—igieng efiérdä han höyt forsikkrede ikke

et skri£ at vihde viige fra stædet.Dé.indcendtg documenter vil dén häyJ

lév1igé Diréciion- overviise, at han_ef$er hans &ykke, inteä hiver

havt aarsagwdentil, For nærværende tifd ér lepdsgn indstævnet at måde

for en rett til én tingsvidnes erhvervelse efter dgn QS. post i looås

forørdningén. Jég haaber at S. Lassen indsønder copiene af stævnemaå;

hvilket herved skulde skee, naar intet S. Lasäen conceptet deræil hav—

de taget mgd til Arendal. !

Den 28. hujus kam S. Lassen og skibsbygger Hdnsnn'frn Årendäl og réis-ä

fe den 29. hujus igien titbage. Med dem fastSateé, fremdeles intgt at

&
tænke paa at førflög%e skibät, eftersam efter ald rimeligheå bunden

længg maae være ud af hende, og man saa vilde risqueré at tabe hélé

lasten, naar skibex kam i öyb vand. Men eftersom veyret for nærværen-

_de tiid er maget usgadig ég dagene kort, saa at man intet kand stopäe

emkostnfngene, saa er arbeidet udsat, til vgyréi bliver stadigeie ég

man med meere sutceSS*kan_hesörge arbeidét. Og paa det skibsfolkene

ikke skal ligge her og fofaarsage omkostninger uden nyfte,davda intet

saaledes er med klæder forsyneti at de kand imadstaae vaad og Kuldbt

og det vilde blive far hgkastelig at forsyne dem dermed, saa haver wj  fastsat at sende allé skibsfelk jo för jo heller hiem og til Saadan

ende vil forsyne dem med det häy nödvendige, Dog maae de blive Saa-

Længe indtil den tingsvädne forretning er optaget, hvortil de ligele—

des Skal måde. Fra 5… LaSsen haver jeg optaget 60 dl; og aftalt med

ham, at-betale til S. Pedersen de hos ham apiagne 500 dl. saavelsom

hvad han eilers maatte have udlagt, efterat samme er bleven eftgrseet

af mig… *

Sidén dgn 23. des. er formedelst festet saavel-som det uataäige Yeyr

intet noget forrettet som kande bereifeg. J min sidste ydmyge skriveli

se til den höylowlige Diraetion haver jeg vel lovt at indsende speci-E

ficatianqr over aldt biergete, men jeg maae bede om forladelse at :

sligt intet Skee , && juule festbn og assistenten; siaghed,56m intet

havpr kunägt gaae ud-af sin säueg haverxværet aarsag,derud3, dag hap

ver wj bagyndet derpaa.

Tilkommende postdhg haaber jeg at erholde érdré, hVQTIedgs detumed

den biérgéte tøbak skal förholdeSu Skalde imod formadning samme intet

indlöbe, er jeg nödt til efter beste overlæg med S. Lassen og skib;-

;aSsigtenten Qt,Sglge tobaken, saasom samme, saasom den nu ligger bli-

ver sletter og taber af sin værdie Fäerentz

Naiten (wer tYR—låift. smaae regn med Sadat Vin'dd  



31. des. Regnveyr tgkxi—lft 'höy vand, paalands; »söe med _sii'd ost vind; arbei'rdlezdä eder

for intet ved vraget. Omvaftenen erholdte af capteinen fölgende 2 skri-

velser at före ind udi protocollen.

Velædle häystærede herr capitain

Med_bringere af detæe er stævningen pendt til farkyndelse for Laod—

sen og oldErmanden i Sandäen, hvormed de strax maae reise. Ved tilba!

gekemsten Rand forkynäelsen Skee for skibbfolken eller rettest de

Selv paatégner forkYndelsen for at bespare forkyndelsens udgifter.

Per raison har jeg blot paa compagniets vegne stævnet.eg inviteret

min herr-capitain selv at måde med sin fgrklaring;pa$5eret den 3.dgs

behag selv at overveye, em-nogle af matroserne er saa paalidelige

at-de kend stævnes med, derom vil jeg nærmere tale ved samling. Vey-

ret lader ikke til at skipper Helles Skalde negle, för det nye tings

vidner er taget, men dog for at det Samme ikke skal falde bekostli-

_,gerr'e.l har jeg sendt nagle victualier med folkene i tanke at det kun-

de sendes til skipper Helles skib eller der eplegges i Iand-til at

indtage med folkene til provisien efter aftaleumed Helles. J fald

min herr capitain approberer-dette forsalg, vilde han melde, hvad

prevision han tænker at give folken med sig, da det herfra skal or-

dinerea paa &et_billigste.8efaler min herr det ikke mane det epleg—

ng i Narrestöe for min regning til min'nærmere afhentelserSee, om

loodsen eller oldermanden kom til 05. Nu vil det viise sig Om'han

måder efter den nye stæVning eller ikke. Jeg'haaber folkene fik vel

forseel vraget med det-omtalte tou. Gives leilighed, lad arbeide

paa at bierge i tysken decks. Ynsirumenterne haver jeg i arbeide

til at arbeide viidere-med biergningen Og betinget falk til at briné

_ - _ . —— _ . ._Å
ge dem under dekkes aabning for at komme til lasten, da mlt raad hll

1
ver, der skibet nu ligger; at bibrge hvad biekges Rand. Bliver frem-

komsten gad,behag at komme her op eller meld.mig hvorqqget der reg-

nes pr. nattevagt eller pr. etmaai gaaer til i vagtpenge except_hiix

biergingen eller ahheids penge; Lodsen har vært her eppe i fredagen

og censulteret Peersén eller andre, og nu heder det, han er reist

til Tønsberg med et skib, saa han ikke lader sig finde, men excepe

tion imod oplysningen vil måde. Hans breve Rand nu-deHUesörge og jeg

at sende vietualier. Bestill hos John Nielsen tilladelse.at holde

rett der den 3. jan.

J fald lehnsmanden ikke er med lad folkene og de der nærværende paa—

tegne stævningen, forbl. min herres tienstsk. tiener

Arendal den 31- des. 1758* R, Lassen

Velædle herr Beersen

Saasom med seneste post er indlöben udj den höye Directions skrivel-

se til mig, at herr tolder Lassen af den haye Direction beskikkked 
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at være commisionair og give mig fornödeh assistence, saa er det

jeg nu vil lade min herre viide, at jeg har bedet herr Lassen at

—me1de sig hos dem tillige at bede dem, at de vil være af den godhed

at og insinuere til mig alle paagaaende regninger, til dato den 26.

a 27. des. 1768, saavel sem og før de penge jeg has dem har annammet

til vragets omkostning, da de af mig, saavidt billighed tillader,

skal blive acepteret og sendt til tolder Lassen, som vil paa den

höye Directions Vegne udbetale alle ting.

Narrestöe den 31. des. 1768. Faerentz

Natten over regnvgyr og sid. säd ost vind med frisk kulling.

  


