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1. jan.

2. jan.

3. jan..

,f_____f____,

Urolig veyr, höy vand med sid vesten vind. Sr. John Nielsen saa efter

vraget og Fandtsamme ebdnu i samme stand. Natten over samme veyr.

Specificerede jeg i Narrestöe det biergete. Ved samme var nærværende

capteinen, baadsmanden, tömmermanden, kocken,matros Jens Jansen, Fre—

derix Kruse og Hans Vinter, saasom styrmand Beck og Runge var til A-

rendak.0m eftermiddagen foer over til vraget. Hukkede hull under bak—

1'ken i dækket. Fiskede af forlugen 3 mahagonde planker, & pakker tobak

og 1 sæk bomull. Den sidste brekkede ved opfiskingen i stykker, saa at

der blev noget i vandet, bragte dette altsammen til Narrestöe undtagen

bomulden. Bragte til Hastensundt.

2 jernbaands farkens

gammel varp anker böye reeb

tiærekoster

pompesvingel

pompe emmerter med jern stæng

stormleider

serving
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træebaands pös med SpUger spiiger

& mærlespiiger

1 jern baglast Spade og

5 jernbaand

Lagde en deel deraf paa söeboden. Om aften kom jeg tilbage til Hasten-

Natten over foranderlig luft og veyr.

Om morgenen kom cansellie raad Brönsdorph ,Sr. Lassen og procurator

Bortwåch fra Arendal til en giæste rettes holdelse i fölge det af Sr.

Lassen udstædte stævnemaal til en tingsvidnes erhvervelse i den mod

loodsen Sven Jenson anlagte sag. Modparten excipeerete derimod paa

grund af lovens förste bog 9. capitel, 10. articel, hvorpaa jeg mötte

og bad, at det intenderte Vidners forhör maatte have sin fremme, men

retten loed Sr. Bortwichs exeption finde rett. Capitainen og jeg loed

optage i dag en forretning derover, at hverken han eller jeg de paa

skibet Fredensburg sighbefundne papierer, de afdöde tilhörende, havde

bierget eller kundet bierge. Capitainen optog i dag af Sr. Lassen 60 %

dlMed 2 baader bragte til Hasten5undt, som specificatöonen Kan tilföyy'1

es. »

10 stomper af sværtauet, en hver omtrent 1% men den eene 5 &

favn lang.

sietake]

bund bords gods

topner med 2 blocker

jernbaands farkens

baglast skuffe med jern beslag

H
H

cx
H

H
H

bund reedseissinger
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Biergete ellers og lagte agter paa skandsen ] sæk med bommuld, 1 maha—

gonde planke, & pakker tobak og en cabeltau. Biergede og en stoer styk—

ke omtrent 60 favn af en gammel fortöye tou, men brugte samme til at

fortöye skibet med. J dag erholdte fölgende skrivelse fra den höylovli—

ge direction.

Velædle capitain Faerentz

Wj refererer os til indholden af vores forrige skrivelse under 17.

huqus, hvilket wj herved stadtfæster, derefter erholdte wj eders

skrivelse af 9. denne, og deraf erfarer, at J haver haab at faae

skibet bierget, hvilket skulde være os heel kiær i fald saadant er

mueligt. Jmidlertiid tvivle wj ikke paa, mens haaber at J bierger

aldt det som bierges kand, og derefter henlegge det biergete i pak-

huuse til forvaring indtil viidere ordres, hvorledes med ladningg

og skåbets inventarium skal forholdes, fra os indlöber.

Hvad den biergede tobak anbelanger, da haver J dermed saaledes at

forfare.

Paguerne opskiæres og de heele ruller henlegges paa en god tör kott

hvor der er stærk træk vind, saaledes at bocke opslaaes, hvorpaa

lægter bliver lagt, og derefter tobaks roullerne paa disse lægtee

hensettes. Detée observöres hermed, at imellem hver lægte et saa-

dant spatium bliver, hvorigiennem vinden saavel nede som oppe fra

Rand trænge igiennem. Paa denne maade skal de törres. Men roullene

maa ikke aabnes, thi de kend desforuden nok blive törret.

Wj haaber ligeledes at J besörger det övrige bierget törret.

Af eders giorte forklaring erfarer wjj at loodsen er aarsag udj

skibets forlis, endskiönt han ved udflugter og et tingsvidne Vil

söge at undskylde sig.

J övrigt er wj vel fornöyet med den foranstaltning, som ved bier—

gingen, er observeret til dato. Wj tror ligeledes at J derudj for

compagniets beste fremdeles vigiterer og fortfarer.

Hvad loodsen anbetræffer, da haver J allene at forholde eder efter

det. som wj udj forrige vores skrivelse har tilmeldet eder. Lige-

som wj i dag haver skreven omstændelig til den antagne commisionair

herr Lassen til ham, som i alle maade skal beobagte compagniets

beste og have at henholde eder til.

Wj forbliver Jeres tienestvillige

Bargum Engmann Reinderph Vith

P. S . Eders sædvanlige udskrift paa brevene forandres at det ord

Handlings udelades og skrives altsaa efterdags saaledes."Til det

Kongelige octroyeräde danske guineiske compagnie.?

Originalen i capitainens bevaring.

Dagen over var jeg intet ved vraget men ved retten.

Natten over klar Luft, stille, vinden säd vest.



4. jan. Om morgenen oontinuerede med specificationen over det biergete, ved

samme var nærværende styrmand Beck, tömmermand Anders Laset, Kock ör—

gensen, seglmager Andersen og matros Claus Larsen. Biergede fra skibet

og bragte til Narrestöe, som specificationen Xikkand tilföyes.

3 mahagonde planker

82 pakker tobak merk % med 6 rouller.

5 " " " . % med & rouller.

1 " " " HB

9 ” hvor ingen merke kunde kiendes paa

Biergede 1 sæk med bommull, bragte samme med meere til Hastensundt,

som specificationen kand tilföyes.

2 sækker bomuld

1 jagetrosse

laaget til slave gryden

ggägaands vandfader

stuck ankertau hver 1% favn lang.

sarvinger
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jern kiettinger

20 jernbaand

jernstænger til löyvangen

bolter

jern klamp

H
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træe roer pind til skibet

Biergede end vildere og lagde agter paa skandsen 55 paguer tobak. Om

aftenen kom jeg tilbage til Hastensundt. Udfærdigte og afsendte fölgen—

de brev til Sr. Lassen.

Efter aftale i gaaer vilde deres velædle sende en baad need til at

afhente en deel tobak. Som nu i dag er 140 paguer bierget, saa ha—

ver jeg vildet bede om baadens hastige needsendelse og tilligemed

samme 2 a 300 dl. saasom biergerne trænger til penge. Faerentz

Fölgende erholdte af sr. Lassen.

Velædle.

Höystærede herr capitain og herr assistent Hoffmann.

Nu har jeg arbeidet saavidt at tingsvidnet paa næste löverdag morge

atter skal foretages men her oppe i Colbiörnsvigen.Wj mödes for

dommere, Hindring og frygt for fremkomst at faae mandskabet her op

til den tiid. Det er altsaa best, de begiver sig her op paa fredag

eftermiddag, at de kand være tilstede om löverdag morgen. Logie og

fortærings penge skal jeg her besörge dem, om ikke anderledes

Skee kand. eller da det ikke anderledes kan Skee NB Begge styrmæn—

dene og de af under officererne, som best ved at forklare, maae

möde. De andre er det ligemeget med, uden 1 a 2 som sagen ved er

paalidige, og kand til vores attraae ved forrretningen önske.Stæv-



50 jan.

21/1/

ningen kand de selv paategne naar lehnsmanden kommer, er lige meget

om de ikke paategner den, naar de möder. Herr assistenten maae en-

delig komme tilstæde. Kand herr capitainen komme fra vraget er det

vel, hvis ikke ligemeget om han ikke kommer fra, da hands rett op—

rigtig skal blive paasat. Sandheden maae vel lide frem og for lyset

Jeg har aldt ladet giöre pröve paa at opsette anstalter til at hen-

legge tobacken og hvad viidere jeg modtager og fölger nu en stor

baad med folk, hvoraf den ene er i min tieneste saa tror og sikker

at jeg vil være for ham ansvarlig, til hvem ved tall leverer aldt

hvad min herr af tobak eller bomuld har forhaanden ved vraget, som

baaden bequemmelig kand före, da jeg skal besörge dets conservation

paa best. Om saa synes lad en af vidnerne fölge med.

Tak for i gaar. Jeg maatte holde ud med canzellie raaden til i dag

kl. 4 morges. forblivende

Arendal den 4. jan. 1769 tienestskyldigste tiener.

R. Lassen

Stævningen giv til lehnsmanden.

Originalen heraf i capitainens bevaring.

Natten over klar luft, frost veyr med sädlige vinde.

Om morgenen arbeidet jeg med specificationen over det biergete som saa—

ledes lyder:

Specification

over aldt det, som er bierget fra det paa Jethmer Tangen i östergab

Trommöen i Norge forulykkede fregatt skib Fredensburg tilhörende

det Kongelig octroyerede Guineiske Compagnie fra den 1. des. 1768

indtil den 4. jan. 1769 saavel af dets ladning som inventarium.

BAADSMANDS INVENTARIUM

1 deel gammel jern bestaaende af adskilligt som haver set udj

skibet.

deel gammel bly 1 plader.

varp anker beskadiget i den enen flie

pligt dito den ene flie halv afbrekket

lægger beskadiged paa den ene flie

varp anker den ene flie veret afbrekkef

daglig dito krum paa læggen og beskadiged i stocken

gammel töy anker

daglig anker tou begge hunde ender af, 14 tommer tykt

pligt tou begge hunde ender af 14% tomme tykt.

nyt cabel tou med begge hunde ender paa

pertie line

middelmaadig god jagetrosse

1

1

1

1

1

1

1

1 rob af en fortöye tou lang omtrent 50 favn 14 tom tykt.

1

1

1

1

1

1 gammmel varpnanker böye reeb

1 jern harpix gryde
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jern löybom til baaden

jern cutterskrabe

jern rorshage til skibet

pr. löshager

%1 tomme trosse

seigl sarving svigt sarving

nye radline

bund bram gods

baads vandt og stag

roller platting

pompekkor? med jern stæng

jern beslagen anker til en böye

jern rorpind til baaden

metall skibsklocke

spænd af kryds stengevand

stænge bardon begge endene afkappet paa midéen

side bardon den ene ende afkappet

favner af et gammelt mærse dreye reeb

spænd store stenggvand

spænd dito

ende af store racke tross med caus

nocktallie skiekel med caus

baadskrabber

afkappet cordel strop

store hals

nocktallie skiek og caus

stuck af en store skiöd 6 favner lang.

dibo ................ 5 favner lang

stuck af en gammel mantel 5 favner lang

focke cordeel

stuck af en store skiöd 8 favner lang

stuck af en bardon 5 favner lang

stuck af en kryds bardon 3 favner lang

perd

stor cordeel af en block

stenge bardon det halve afkappet paa begge ender

stucke af en mærse dreye reeb 3 favner lang

stucke af en rakkefrosse med en caus

kryds stengestag

side bardoh med en block

stor stenge stag strop med en caus

flag og giös knap med line

stor boegline

Z%”
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stuck mesans fall

lodline

kryds dreye reeb med en b

bund gammel tauverk med e

strop

stenge stag 5 favner lang

bardon tallie

stuck af en kryds bardon

deel stucker gammel tauve

jern paaler

stor mærs racke

flöyknapper

pytting skinner

jern böyler

pompeskoe

pompekrog af jern

kapped pytting vand

anker steg

stropper

fallereebs soeptere? med

mesan gaffel fall med 2 b

mesan takel med 2 blocker

kkryds rabke

kryds haege med 2 blocker

bogspräts bardon

rob af en gammel böyereeb

gammel fockeskiöd

storm leidere

pyttings jomfruer med Ski

jernbolt til klyverbommen

jernhager med & causer

Sund segl soeptere? hver

eene gren afbrekket

jern stoel til kryds mærs

skarpe fiekonetter

stor mærse tross skiekel

pyttings vanter til kryds

mesans stag kapped i öyet

stuck af en stoerstenge b

stuck af en stoer skiöd

spænd mesans vand

spænd focke pittings va

löbestage

vaterstag tallie

lock

n hænge caus

rk

messing beslag

locker

emner

med 3 grenef, af det eene

et

med begge blocker

masten

ardon

nd

den



ør:

eselhoved til mesans toppen

chaloups dræg

10 spænd fockevand

fockestag

perd til klyverbommen

tiærekoster

pompenik

53 pompe emmerter med jern stæng

& sarving

mærlespiigev

baglast skuffér med jern beslag

toprev med 2 blocker

bund bords gods

sietakel

10 stopper af sværtauet en hver omtrent 1% men den eene 5

5 favner lang

dito en hver 1% favn lang

jernkiettinger, til at fortöye fartöyer ved skibet

jern stægger til löyvangen

jernbolter

jernklamp

 
skibets rorpind

214 blocker i sorter deels med deels uden beslag

7 jomfruer

41 pockenholtz skiver

8 dosin reebseissinger

& pösser med jernbaand

& eern fallereebs soeptere til den store trappen

2 jern dito

1 dito bolt til dito trappe

1 dito dito til styrmands vöyten

2 dito klamper til fallereebs trappen med mödriker og skrue

& dito hængsler

en deel gamle laase med nögler

1 pöss med 3 iernbaand

3 nye tiærede 6 garns liner

1 9 garns dito dito

KOCKENS INVENTARIUM

jern cabysse med tilbehör

laag til slave kiedlen i slave cabyssen

kaaberkiedler med 1aag,som haver været indmuret

store dito med laag.

ps
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kaaber stege sou med laag



N
N

N
H

&»
H

H
H

H
H

H
H

H
H

N
H

H
N

H
H

H
H

H
N

H
H

H
N

3.
2

l
1,

298
stor kaaber casserolle med laag

stor dito potte med laag

stor dito dito foruden laag

kaaber dop potte foruden laag paa en pott

dito dito paa en halv pott

maadelig kaaber theekiedel foruden laag

middelmaadig kaaber potte med laag til

liden kaaber dop potte beskadiget

kaaber dörslag

dito fiskeskeer

dito erterskee

jern JUdtænger

dito Jldskuffer

jern rister en liden og en stor

jern pander en liden og en stor

kaaberpotte foruden laag

kockehnive

jérn kiöd gafle

brænde öxe

jern stege pande

dito stege spitt

pockenholtz morter med stöder

jern tverföder

træebonke med 2 jernbaand

messing morter med stöder

BOUTTELLEURENS INVENTARIUM

kaaber pomper

& ltt bismer med lod

tin pottemaal

pott dito

dito dito

1/8 dito dito

1/16 dito dito

1 kaaberkran

34 jernbaands farkens

3

35

6

8

1

dito tönder

'gxhaxnm jernbaand

CONSTABLENS JNVENTARIUM

4 pundige jern canoner

eege rapperter, en deel deraf beskadiged

gevehr kiste med [aas og nögel derudj

23 flinter i scrter, nogle beskadiged

9 pistoler
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10 hukkerter

& donner bösser

1 krut skuffel med skaft

1 justice böyle med 4 böyler

108 slave bolter

284 dito böyler

38 jern luntestikker

1 jern dumkraft

OPPERSTYRMANDENS JNVENTARIUM

9 skibs compasser med skive og behörige huuse allesammen

beskadiget, saasom de haver været i vand

peil Compass ligeledes

baads compasser ligeledes

quarter glasser

& time glass, 1 beskadiged

locke glass beskadiged
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vahre eske med 5 compasser og adskielligt compass mager

reedskab, haver været i vand

2 luge jern til forlugen

6 chaloups roer cachetter af sort pläs med röde silke dus—

ker og baand

1 hatt med sölv tresse

CAHYTS HNVENTARIUM

messing caffe kande med laag.

kind randfade

dito terriner med laag

flade tindfader

dito prösentier tallerken

tind kande mdddlaag

dito lysestager

messing lyseplader

tind saltkar

dito senpps kande

tind sukker fade

N
N
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N
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dito doppe fade

14 dito dybe tallerken

11 flade dito

1 malet bleck sukkerdose beskadiged

3 cahyts laase med messing skilt foruden nögler

6 pr. knive og gafler med been skaft

3 blaa og hvide bortduger

1 gammmel dito dito

9 dito servietter Brockmanns huus postill uden bind
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TöMMERMANDENS TJNVENTARIUM

jern beeggryde

dito Skee

træebaands pös med Spiiger

kuule tang

BöDKERENS JNVENTARIUM

jern krum kniver

spunds boer

tappe boer med jern omslag

tængsler

mukker

sæthammer

stiksag

klinkehammer

haand öxe

SEGLMAGER JNVENTARIUM

nyt store segl

nye fock

nye store mærssegl, haver været under og er beskadiged

nye fore dito

gammel fock

gammel dito noget beskadiged

gammel store mærssegl

dito dito, med samme ligger ankertauene i fasten sund

klædt

gammel fore mærssegl

dito store segl

gammel blinde

gamle krydssegl

halvslidt*klyver

gammel dito

gamle Före stenge stagsegl

dito store stenge stagsegl

mesan stag segl

vandslanger

gamle mesan segl

dito bram stagsegl

dito under læesegl

klyver til baaden

jager til dito

fock tildito

store segl til dito

gammel store bramsegl

nye dito
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nye fore dito

gammel dito dito

halvslidt driver

gammel flyver

kryds stagsegl

gammel boven læesegl

chaloups segl

gammel forslidt sundsegl

fallereebs klæder
H
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nye hængematte

AF LASTEN

20 mahagonde planker, nogle reven op i endene

13 stucker röed træe af forskiellig störrelse

Tobaksmatter merk ' med 6 rouller

301 paquer

dito merke med & rouller

6 paquey

HB med 6 rouller

23 paquer

HB med 6 rouller

6 paquer

Paquer hvorpaa merke er gaaet ud

17 paquer

2 sækker bommuld

Compagniets guld saasom det er annammet paa kästen

Expeditions kisten med skibets documenter

AFDöDE CAPITAIN KöNIG TILHöRENDE

hvide dreyels haandklæde

dito bortdug

dito servietter

guld uhr

sölv ponce skee

H
FÅ

H
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m

bedervet mahagonde skrin med 6 sölv theeskeer og dito

sukkertang

AFDöDE SKKINAST TILHöRENDE

1 gammel hvid nanguins vest

1 gammel grön klædes kiol

Wj underskrevne bevidner at forestaaende specification saaledes som

anfört er efter vores beste viidende haver sin rigtighed, og at wj

intet selv haver solgt, ikke heller veed at der er solgt noget af

andre, dette bevidner wj saaledes, som wj det agter en gang naaerr

forlanges med eed at bekræfte . Narrestöe & Hastensundt den 4. jan

1769
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FAERENTZ, BECK, HOFFMANN, RUNGE, ROSENBERG, LASET, P. THOBSEN.

ORGENSEN, ANDERSON, VEIS,ANDERS FREDRICHSEN, P. DIEDRICHSEN. THOMAS

BREISSEN, RASMUS MATTHIESEN, PEDER HOLM, JENS L. TANSON. FRED.KRUSE

Udfærdigte efterfölgende skrivelse til den höylovlige direction for at

afsendes med den morgende post:

Af hosfölgende specification vil den höylovlige direction behageligst

erfare, hvad fra den 12. des. 1768 indtil den 4. jan. 1769 er bierget

Der er vel bierget endnu andet, som en gammel rop af en anker tau,en

deel paquer tobak og viidere, Som specificationen formedelst tiidens

korthed ey kunde tilföyes. Jmidlertiid skal jeg, da alting er i orden

hver postdag indsende nöye specification over det, som efterdags

maatte bierges. Wj haver i skibets overdæk hukket overalt hull og

jeg haaber, at det skal være anseelig. Den höylovlige directions or—

adre i henseende tobakken skal jeg holde mig efterrettelig, men jeg

HAHB BBQ iKKE UNBLABB at erindre, at tobakken intet vil törre saa god

end naaer samme blev oplöst.J gaar sendte jeg en heel baads ladning

til SF. Lassen i Arendal, som skal have gode anstalter til at törre

tobakken. '0*

Forrige tirsdag var giæste retten sat til en tingsvidnes efhvervelgg

imod loodsen Svend Jensen, men samme havde intet fremgang, formedelst

een af gegen procuratorn giorte exception. Saasnart jeg faar acten,

skal jeg aamme indsende. Paa löverdag settes retten igien, hvortil

vedkommende med skibs assistenten & Colbiörnsvig ved Arendal skal mö—

de. Om dertil skal möde en procurator veä jeg mntet.

Den 3. hujus optoeg jeg af Sr. Lassen 60 dl.hvorfor jeg skal aflegge

vedbörlig regnskab. Faerentz

J dag loed bommulden bære op og spreede ud til at törres paa en loft paa

Sr. Nielsens huus som en bierger. Gav nöglen til ham i bevaring, som en

mand til hvis redelighed man ikke tore bære tvivl. Hermed maa jeg erindre

at den i gaar biergede sæk bommuld ligeledes ved opfiskingen brekkede i

stykkér og en deel deraf blev tabt i vandet.

Med en baad sendte til Arendal 120 matter tobak, hvoraf specificationen

til tilkommende postdag tilföyes som paa nytt er bierget:

58 matter merk-

End viidere er bierget og kommet til Hastensundt, som bemeldte specifica—

tion kand tilföyes.

1 jern slave cabysse

1 jern gryde dertil

1 dito dor dertil

20 jern stænger dertil

3 jern baands farkens

1 dito tönde

3 eege bord

6 dito & tommer tykke barkholt stomper.



6.

7.

jan.

jan.

6 ugiorte beads aarer

5 ugiorte handspager

1 2 tomme eege plank

4 eege stolper

Viidere blev bierget og formedelst aftens indfald lagt agter paa skand—

sen 157 matter tobak. Om eftermiddagen var jeg til Narrestöe for at tale

med capitainen og kom om aftenen tilbage igien. Natten over slud,tyk

luft, vinden paa en östen.

Om morgenen erholdfe fölgende skrivelse af Sr. Lassen.

Velædle höystærede herr capitain Faerentz

Da de herrer Directeurer har givet mig commision at udbetale herr

Thomas Pedersen, saa skal jeg begiære min herr capitains skriftlige

underretning om regningen med herr Pedersen, om der er opgivet og

liquid, og at den maatte mig tilstilles til den eftersyn og overvey—

else, som de herrer directeurer haver ordineret udj sidste skrivelse

af 24. des. den jeg sidst viiste min herr, og i fald den ikke er op-

giort, den maatte opgiöres og sluttes for den tiid; herr Pedersen

har været som commisionair, da det Vil blive en anden og nye regning

som imellem os for eftertiiden faaer holdes, at compagniet i sin tid

kan derom have den fornödne kundskab. Vagt og biergnings omkéstninge—

ne vil jeg önske, wj til denne tiid kunde indberette compagniet eller

til næste post. Jeg har meldt min commision for Pedersen, men han

var ikke tilstæde idag vil jeg atter til ham. Nu fölger ny stævning

her oppe at holdes. Behag at lade styrmænderne og de folk som best

veed af min herres forsigtighed og loodsens dumdristighed reise her

op i morgen eftermiddag for at være tilstæde paa löverdag morgen.

Selv Rand min herr paategne stævningens forkyndelse. Lad passageren

Grim endog fölgg med og herr Hoffmann, thi min herr selv, i fald han

intet kand komme, skal jeg ved porcurator her besörge. Gives leilig-

hed önsket eeg min herres nærværelse, der vel ikke Rand Skee, föf en

anden officer kand være tilstæde ved vraget, forblivende

Arendal den 5. jan 1769 Velædl. herr capitain tienestskyldigste

tiener R. Lassen

Om middagen foer med Sr. Nielsen til Narrestöe for at gaa derfra viidere

til Arendal. Med ankomsten dertil erholdte capitainen den under den 3.

hujus her optagne forretning beskreven, som blev givet til Jens Jensen

for at afskrives. Reiste saa til Arendal tillige med Sr. John Nielsen,

Svend Kustolsen, Gunder Kiörvigen og vores passager Grim, end viidere

styrmand Beck, baadsmand Rosenberg, baadsmandsmaht Peder Thorsen, bödker

Veis, kock Orgensen, seglmager Anderson, matros Anders Fredrichsen, Pe-

der Diedrichseh, Peder Holm og Peder Madsen. Kom om aftenen sidlig til

Arendal. Ging til herr Lassen og blev stævnet af ham til at möde morge—

nen kl. 9 i retten

om morgenen mödte med alle indstævnede foruden loodsen for tt
' _ re en.



8._'jän.

2 bil

som udeblev paa grund af lovens 1. bog, 4. capitul, 1. articul, og hvor-

for hans procurator Sr. äortwich excipeerte imod vidnernes förelse, da

han beviiste sit factum, hvorpaa sagen blev afviist til et andet og lov—

liger anlæg.Sr. Lassen udfærdigte saa en nye stævning, som jeg efter hans

forlangende med ham underskrev. Besaa anstalterne ved tobaken og fand at

de var efter den höye directions forskrift, men saa ogsaa tillige, at det

vilde falde bekostelig. Om aftenen reiste alle mand foruden Sr. John Niel

sen og mig til Merdoe paa veyen til Narrestöe.

Var jeg hos herr Pedersen. Saa det af ham foretagnemesseres med tobakken,

som var at blade tobakken op, veske den, og spinne samme efter at den er

rtör paa nyt igien, hvor samme da blev saa god som frisk, dog tror jeg han

behöver endnu en anden slags tilberedelse, naaer han skal faae sin smag.

Om aftenen optog hos Sr. Lassen 170 dl. reiste saa med St. Nielsen til

Merdoe, hvorfra wi tog en baad til Narrestöe. Ankom der om aftenen kl.11

Overleverte til capitainen 166 3/4 rdl. og lagde regning af 13 1/4 rdl.

Qlev natten over i Narrestöe. Fölgende skrivelse havde med fra S Lassen.

Herr capitain Faerentz

Forhöret ggk overstyr, som assistenten Hand give efterretning om. Har

min herr forud accorderet med biergerne faaer det komme derpaa an,

men mindre biergelön bör de almindelige have, og hvorfor bliver ikke

styrmændene befalet, tour a tour at holde liste over det biergete,

som jeg formerker, fremmende har under hænder, der dog helst naaer

Skee Rand, af compagniets egne burde iagttages. Seglene skal jeg be—

giære at de maae blive tilseet og at de ordineres udhængte paa skibe-

ne der til fuldkommen törkning, at de ikke ved tiidens længde skal

tage skade. Behag til næste samling at formere sin udgifts regning

til folkene, vagt og biergere ogsaa om T. Pedersen ogsaa vil give ham

Sin til den tiid at wj Rand conferere til dens liquide, da compagniet

har befalet mig samme at paasee og saavidt billigt at betale, thi

compagniet maae have den förste maaneds udgifts regning til underret-

ning. De maae forlade mig, jeggskiönner at vagt og arbeids lönnet er

for svæv, i almindelighed og uden for de befalede regler, der vil

blive mhr. capitains eegen sag at forsvare hos compagniet, da jeg

Hand ikke deltage derudj, men skal viise min hengivenhed til aldt det

jeg kand være til tieneste. Herr Hoffmann skal blive leveret penge

og med ham har jeg viidere talt. 2 jagter tobak har jeg imodtaget,og

skal besörge det paa det beste. Lad skibsfolken, naaer veyret det til—

lader, saavidt muligt, være ved biergingen, for at spare udgifter til

andre, forbliver mhh. tienestskyldigste tiener

Arendal den 7. jan 1769. R. Lassen

Originalen i capitainens bevaring.

Natten over klar luft med stille



9. jan.

25"

Eftersaa med capitainen hvad siden min fraværelse var passeret. Confe—

rerte sligt med skipper John Nielsens söns iournaå, som contra journa-

list, hvorefter saadant var saaledes.

Den 7. jan. bierget og bragt til Hastensundt som specificatione
n kamd

tilföyes:

23 jernbaands farkens

1 dito friske balje

7 jernbaand

2 noget beskadigte sække bomuld

til Narrestöe som specificatione
nä && tilföyes.

2 mahagonde planker

Til Arendal er sendt i dag 100 paquer tobak merk.

Den 8. jan. er sendt til Arendal.

9 paquer tobak merk. hver med & rouller

91 dito dito % "" " 6 rouller

Hertil er taget fra vraget som specificatione
n Rand tilföyes

58 matter merk _ hver med 6 rouller

7 dito dito " " & rouller

I dag biergede og bragt til Hastensundt som specif. Rand tilgöyes.

11 jernbaands farkens

2 dito tönder

1 træebaands tönde med en deel spiiger i sorter.

2 jern spader

1 jern bolt

1 male steen

1 jernbeslagen kasteblock

12 blocker i sorter

7 jernbaand

1 jernbeslagen dumkraft

1 pertline

Bierget og bragt til Narrestöe som specif. kend. tilföyes.

& mahagonde planker

2 pomper

16 styk röd træe

1 tom lyskiste

Dimmitterede i dag efter Sr. Lassens forlangende alle biergere.

Natten over regnveyr med såden vind.


