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Regnveyr og storm af sädvest. indsendte i dag til Sr. Lassen fölgende

skrivelse.

Velædäe herr tolder.

Wi haver erholdet deres velædle ærede skrivelse af 7. hujus, som

har foraarsaget hos os ligesaa megen forundring, som retfærdig for-

trydelse. Os er anbefalet af den höylovlige direction at holde os

til dem som deres commisionair, naaer wi behöve raad, daad og penge

Wi skal dette holde os efterrettelig og med taknemlighed deres

hielp erkiende. Men wi tror intet, at deres velædle er berrettiged

at give os reprochante erindringer, allerhelst naaer anleedningen

dertil er saa ugrundet, som samme her er.Deres velædle spörger,

hvorfor styrmændene intet holder tour & tour liste over det bier—

gede? Dette spörsmaal setter til forud, at sligt intet er skeet,

men intet er usandfærdigere. De föyer hertil denne beskyldning,at

wi sligt lader forrette af fremmmde, som dog burde Skee af compag-å

niets egne betienter, som ligeledes ikke befinder sig saaledes,som]
l

deres velædle det her tager. Det vil os paaligge en gang at viise ;

den höylovlige direction, at det ved biergningen er redelig tilgaaå

et, hvorfor det ogsaa os forhaabentlig vil staae frie at vælge til

dette öyemærkes opnaaelse de fornödne midler.Sr. Jon Nielsens eld:

ste sön, som er blandt biergerne, har hidindtil holdet og skal ef-

terdags holde contra journal over aldt det biergete, da med ham

hver aften confereres,for at være des vissere, at alting er rigtigi

OPSKreven og stæden benemnt, hvor det er kommen fra. Wi haaber i ?

sin tiid desmindve en gang at vilde kunde beskyldes mor nogen slagé

colmusion, og at dette haab intet skal slaa os fell. Protocollen %

journallen og de til den höylovlige direction afsendte breve,end |

videre den generale specification til den & hujus, som allerede er'

afsendt og som er underskreven af os, det samtlige skibsraad og !

alle matrosene, i hvis praesence alt biergede nöye og offentlig

blev specificeret, kand viise hvor nöye liste saavel af os som

styrmændene er holdt, de wi saavelsom de, naaer arbeides, næsten ]

bestandig er ved vraget, annammer sagerne og besörger dem i Narre—ä

stöe og Hastensundt oplagt. Deres velædle vil altsaa heraf slutte &

hvor meget det maae smerte os, at de vil os paabyede, at have und—ä

ladt noget, hvortil os den höylovlige directions jnstruxer saavel—å

som deres erholdte breve saa höyt forbinder, wi aldrig haver und—

ladt og som i ald betragt var slet og os vilde giöre meget straf-

værdig, men det var sandt, og det om saa meget meere, da allemvig—Q

tige breve bliver indfört i protocollen til eftersiun af den höy— :

lovlige direction. Wi beder at deres velædle vil behage at forskaa

ne os efterdags med reprecher overalt men helst ved saadanne for—

nærmelige,da wi ej agter at forstaas samme og mindre at torde an—
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tage den af dem. Sæglene skal ophænges til at törres. naaer veyr-

lighed og omstændighedene det tillader, hvilket længe siden vilde

være skeet, naaer sligt intet havde været i veyen og som en gang

af journallene skal beviises, den omkostnings regning skal giöres

færdig.

J gaaer dimitterte alle biergere og forventer derfor nu at dem

needsendt de belovte 12 mand med fornödne baade. Dog er hermed at h

iagttage, at de intet maae vente for andre end for arbeidsdagene

betaling og ellers kunä vagtpenger.Men wi tager i ingen maade deel

derudi, men lader sligt allene komme paa deres ansvar, og at de?

er tree, dygtige og söefomk paa hvis redelighed og dygtighed tii

saadant arbeide man kand forlade sig. Mangel heraf en mand med 1

ort 16 sk.vil være kostbarere end en med 2 ort 12 sk.

Skibsfolkene bliver bragt hvor wi kand, men wi maae omgaaes dem som

mennesker. Det vilde være uchristeligg at stille dem til arbeidet

ved vraget, og i denne vinters ku1de lade dem med skoe og strömper

staa tilltnærne i vandei, og det om saa meget meere, da de meste

xnkuns haver en paar og fölgelig dem maatte törre paa deres been.

Det beste var at de kom hiemme, da compagniet saa kunde spare man-

ge penge, hvilket doggfor nærværende tiid intet kand Skee.

Deres velædle kand ellers være forvisset om, at wi forhen og nu

med ald fliid og troeskab haver besörget og besörger compagniets

affaires, til hvis fremme wi med glæde skal antage deres raad og

hielp, naaer samme ej fornærmer os og setter os i miscreditt med

vores principaler. forbl.

Faerentz Hoffmann

J dag betalte capteinen til en hver af biergerne 5 dl.som udgiör ialt

120 dl. hvorfor han imodtog quittering. Natten over blev i Narrestöe.

Reiste oplöber Erich Anker hiem til Christiania, hvortil capteinen fore—

strakte ham med & dl. Ladte i dag en fra Sr. Lassen fra Arendal sendte

baad med 37 paquer og 378 ruller tobakkmen baaden kunde formedelst det

slette veyr ikke segle. Ging tilbage igien til Hastensund. Natten over

graae luft, temmelig kuling af sönden.

Abbeödede intet ved vraget med folkene. Slæbede rundtholter i land. Hav-

de idag 2 mand for at spreede bommulden paa en loft og trykke vandet ud

af samme. Erholdte fölgende brev af Sr. Pedersen.

Monsr. Hoffmann

For seeneste fornöyelig compagnie taker jeg skyldigst. Jeg haver

ventet, at edle men efter gode löfte ved Express bud paa min bekost—

ning havde tilsendt mig capitain Faerentz og eders forskrivelse og

approbatåon for den af mig til eder leverte regning hvorefter mig

til om 28; dl. 2 ort & sk. for dem betalte penge for det danske Gui—

neiske compagniets directeurers regning, men som samme mig ikke er

tilsendt, saa vil jeg herved begiære, at fornemme men efter gode
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lovte Vil medädenne express sende mig samme forskrivelse in duplo

underskreven af capitain Faerentz og dem,hvoraf jeg den eene vil

sende til Kiöbenhavn til directionen og beholde den andre hos mig

selv, hvorimod jeg skal overlevere til capitainen eller hvem som

bliver ordineret alle de hos mig beliggende quitteringer og beviise

jeg vil og begiære fornemme mend og capitainen vil tilskrive direc-

tionen og advicere dem at saadan beviis er udstædt til mig mor de-

res regning. Jeg vil og begiære edle men vil behage efter lofte at

give mig beviis under deres haand, af hvad anleedning de haver ind—

fört mit navn i deres udstædte stævning, som mig er forkyndt.

Arendal den 12. jan. 1769. Th. Pedersen.

Originalen med protocollen sub. signo ei..

Natten oeer klar luft med vesten vind.

Om morgenen kom til Hastensundt.med 2 baader en deel lös tauverk, ssom

lagees paa söeboeden, end viidere Som specificationen kand tilföyes.

2 jernbaands farqvens

1 duck med en deel spiiger.

Havde idag 2 mand % dag til at sette vandfaderne op paa holmen og at

bære resten af bomulden paa lofket. Udfærdig+e for at Forsendes med

posten efterfölgende specification:

SPECIFICATION

over det, som er bierget fra det paa Jethmar Tangen i östergabet

FTrommöen i Norge forulykkede fregatf skib .redensburg tilhörende

det kongelige octroyerede guineiske compagnie fra den 5. jan indtil

den 12. ejusdem inclusive 1769, saavel af dets lading som inventa—

rium.

BAADSMANDENS INVBNTARIUM

I 2 jern spader.

1 jern bolt

1 jernbeslagen kasteblock

12 blocker i sorter

1 jern beslagen dumkraft

1 pertline

2 pomper til skibet

KOCKENS INVENTARIUM   1 jern slave cabyss

1 jern gryde dertil

1 dito dör dertil

20 jernstænger dertil

1 jernbeslagen friskebalie

BQUTTELLEURENS INVENTARIUM

37 jernbaands farqvens 3 dito tönder



14 jernbaand

1 tom lyskiste

CONSTARLENS INVENTARIUM

1 male steen foruden driver

ööMMERMANDENs INVENTARIUM

3 eege bord.

6 dito & tommer tykke batkholt stomper

6 ugiorte baads aarer

5 ugiorte haandspager

1 2 tomme eege planke

& nye stolper

1 træebaands tönde med en deel spiiger

AF LASTEN

2 sække bomuld nogel beskadiged

6 magagonde planker

207 pakker tobakk merk % nmd 6 rouller.

16 dito " g " 4 "

16 stk. röd træe af forskiellig störrelse

ere underskreven

Faerentz Bebkk Hoffmann Runge Rosenberg

hvormed afsendte fölgende skrivelse til den höyl. direction.

Afrigte postdag haver ieg intet været saa lykkelig at blive beæret

med en tllskrift af den höylovlige direction.

Hvad siden den 5. jan. indfil den 12. eiusdem incl. 1769 er bier-

get vil den höylovlige direction af hosrölgende specification be—

hageligst erfare.

Forrige mandag dimilfeerie alle med & ort 8 sk. for dag og natt an-

?agne biergere, som Sr. Lassen paastod og lofte at forskaffe fra

Colbiörnsvigen folk for mindre prlis. Dette er Sr. Lassen tilkien-

degivet og der tilföyet, at hverken jeg eller skibs assistenten tog

deel derudi, men loed det komme an paa hans ansvar, at de var troe

Og dygtige folk, da i mangel deraf disse vil være dyrere end de

forrige.

Af. Sr. Lassen haver jeg paa nytt optaget 170 dl. hvoraf jeg haver

betalt til biergerne 120 dl. for resten skal jeg aflegge regnskab.

Afrigte löverdag var igien giæste retten aatt udi den mod loodsen

Svend Jensen anlagte sag, men ging ogsaa igien frygteslös af. Nu

Skal retten settes igien paa den 17. hujus. Bomulden er lagt paa en

tör loft, hvor vinden kand stryge igiennem.men naaer samme er Vind-

tör, skal den legges i en stue, med en ovn udi for at törre samme

Videre med hede, hvilket jeg haaber finder den höylovlige directi-

ons approbation, da brende intet er dyr her.
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Til Sr. Thomas Pedersen har jeg i dag sendt hans attest regning in

duplo stoer 637 rdl. 2 & attestert af mig ag skibs assistenten,

som han nok sender lige til den hövlovlige direction, da han med

Sr. Lassen ineet vil have at bestille. Til Sr. Lassen er sendt til

Arendal til behandling efter ordre fra den höylovlige'dir
ection

420 matter tobak, hvoraf nogle faae er med & rouller.

Faerentz

Oversendte i dag udi duplo til Sr. Thomas Pedersen hans omkost regning

attestert af capitainen og meg med fölgende skrivelse:

Velædle herr Pedersen.

äerhos fölger eet exemplar af deres regning stor 637 rd. 2 4 af

os attesteret. Det andet exemplar skal fölge efter ved næste leilig

hed, hvilket i dag formedelst indfaldne forretninger ikke haver

kundet Skee.

Deres velædle tager imidlertiid intet ilde op, at attesten ikke er

udstilt efter deres forlangende, da wi saadant gierne havde giort,

men derudi vilde have handlet tvert imod den höylovlige directions

ordre, som Siiger vel herr Lassen skal udbetale dem. Wi tvivler

dog ingenlunde paa, at naaer da denne vores attesterte regning til

directionen sender, de saa strax vil faae deres penge udbetalt for—

blivende Faerentz Hoffmann

P.S. Saa nære erholdte leilighed at faae det duplicat udfærdiged

hvorfor samme hermed fölger. Den originale regning lyder saaledes:

REGNING.

over contanter, betalt til herr capitain Johann Franzen Faerentz

og contant betalt efter hans ordre for det danske guineiske com-

pagniets regning.

1768.

des. 2.mreiste jeg til Hastensund med en baad og 4

mand og forblev der i 2 dage for at assiste—

re capitainen ved folkenes forklaring og vi-

dere anstalte til biergingen, derfor betalt. 3

Min og folkenes fortæring. 2 2 16

Ladet levere en pague i posthuuset til di-

rectionen derfor betalt. 6 3 16

des. 7.reist til vraget 1 baad med & mand 1 2

deres fortæring 2 16

Samme dag betalt capitain Faerentz efter hans

quittering. 200

betalt cancellie raad Brönsdorph efter hahs

regning og quittering 18 3 6
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233 2 6

Betalt for 2 prammer at tage af land og

bringe til Narrestöe, saa og 36 tomme pii—

ber efter quitéering 6

betalt j agdmanden 1 2

betalt mest. Nicolai & Morten Juell for 36

tomme pi iber efter regning og quittering 36

betalt en express med brev til capitain

Faerentz

des.10.betalt postgangen af 3 breve 2 12

betalt mr. Färst i Risör for anviisning paa

capitainen 6

og for mr. Hoffmann 8

des.17.betalt postpenge 1 8

betalt cancellie raad Brönsdorph for tings—

vidnet efter regning og quittering. 5 1

betalt bygmester Christen Hansen efter reg—

ning og

des.19.leveret

quittering; 8 1

capitain Faerentz i courant til bier-

gerne efter hans begiæring. 300

betalt 2 mand til at foe ham til Merdoe 3

des.24.betalt postpenge af et brev til directio-

nen og 1 til Hamburg. 1 20

des.27…betalt postpenge af et brevxtil capitainen

og 1 til mr. Beck 1 6

betalt 6 mand for at bringe tilbage 2 pram—

mer efter regning og quittering 2

leie af 2 prammer i 20 dage & 2 ort. 20

betalt for at landsette 2 prammer 5

leie af
mun er .
mue er lnstrumenter

betalt for at reparere den ene pram som fik

skade.

_Arendal den 7.

Originalen i capit

Summa 637 2 &

ian. 1769 salvo errore ?

Th. Pådersen

ainens bevaring.

Sendte dermed baadsmandsmah+en for af imodtage derimod de udstædtæ

quitteringer. Band de segl, som var törre sammen, for at bevares paa

en loft. foranderl

storm veyr af WNW.

ig vevr med styv kutling af WNW.

Om aften kom en baad fra Arendal for at hente tobak.

men eftersom Sr. Lassen haver faaet saa meget tobak, at den ikke kand

være bortarbeidetøg samme altsaa formedelst mangel af plads ligger over
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paa hverandre, hvor han saa maae komme i en mask, saa for at forekomme

det, da tobakken ligger bedre i skibet, blev baaden sendt tom tilbage.

Natten over klar Luft, temmelig kulling af NW.

15. jan. var ddt söndag. Arbeidede intet. Natten over regnveyr, stærk storm af

synden.

16. jan. Overloed til en engelsk mand, som havde tabt sin mast i stmrm, vores

nye radline, som var lang 18 favner. Wi fo haaber at dette skal finde

apprbbation,da dog en söemand skal hielpe den anden i alle tilfælde.

Om priisen skulde accordere med capifainnn Natten over regnveyr med

söd vestlige vinde.

17. jan. Om middagen kbokken 2 om canzellie raad Brönsdorph og procurator Bort-

wich i anleedning af de af Sf. Lassen og mig udstædte stævnemaal til en

tingsvidnes erhvervelse over loodsen Svend Jenson, fra Arendal,hvortil

alle vedkommende mödte. Retten blev saa sat, men sagen kom intet til en-

de men blev udsat til i morgen. Den i gaaer til engelsk manden udleve—

rede 18 favn radline haver veyet 2% lispd.hvorfra det nette vægt, da'é

pd. thara af capitainen blev tilstaaet, eftersom det var vaad, er be—

talt med 7 ort 8 s . dansk tilsammen med 2 dl. & 14. som skal bereg-

nes ttbkindtægt. J gaaer er af en floesfedker i frie söe bierget som

specificationen Mand tilföyes.

1 matée tobak merk.

Natten over klar luft, foostveyr med vest,nordvest vind.

18. jan. comtinuerede retten hele dagen men blev intet færdig.b1ev derfor opsat

til i morgen. Bragte en deel Tauverk fra skibet, Som blev til viidere

oplagt paa holmen ved Hastensund . Natten over klar luft. NO. vind.

19. jan. continuerede retten hele dagen og blev i henseende det intenderte

tingsvidner om aftenen endt. I dag toeg dem ved store masten fast gior—

de og laante pertline tilligemed en laante giæn löber fra skibet og

bragte samme med en deel lös reedskab fil Haseensund, hvor det indtil

viidere paa holmen blev oplagt. Om aftenen var over til Nareestöe og

blev natten der.

20. jan. Stærk söorm af ONO med snee foeg. ging over igien til Hastensundt. Af—

talte med Sr. Lassen at aabne skibets over og underdek saa meget som

mulig, men ej at kantre samme, da bunden formodentlig er fra skibet og

man altsaa vilde sile lastens tab riSquere. Om eftermiddagen reiste Sræ

Lassen og procurator Bortwich. Capitainen optoeg i dag 60 dl. Afsendte

til directionen fölgende skrivelse, som jeg i capitainens absence under—

Skeey da wi formedelst stormen ej kunde komme til hverandre.

. Forrige postdag haver eeg atter intet være saa lykkelig at blive

beæret med en skkivelse af den höye direction. Siden min sidste yd—

myge skrivelse af 13. bujus er just intet noget passeret, som den

höylovlige direction kunde indberettes, ikke heller er bierget noget
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hvorover specification kunde indsendes. Efter min sidste ydmyge

skrivelse er alle biergerne dimitteref og af herr Lassen endnu in—

nen andre nedsendt, saa at arbeidet haver lagt sfille.Den 17,18 og

19. hujus var retten sat til en tingsvidhes erhvervelse imod lood—

sen Svend Jensen. Saa snart jeg faaer acten beskreven, skal jeg sam

me indsende. Nu tænker wi paa midler a+ faae folkene paa reise og

skal samme saa snart som muli bortsende. Tmidlertlid kand jeg intet

undlade at give min frygt tilkiende, af med eeden omkostninherne

uagted ald ginrte umage Vil være lige saa stor, som det biergede

Rand belöbe sig til. Vraget ligger endnu fast, men da det i natt

haard blæSer, saa frygter jeg for, samme skal gaae bort. Mellem

dæks lasten er bierget, og jeg overlader nu til den höylovlige di-

rection, om det intet var bedre, enten at selge resten reent, eller

ogsaa at foraccordere dens biergning paa part, da sandelig en for-

sög vil koste meget, uden at man kand være forvisset om en lykkelig

fölge. Hoffamnn

Klocken 9 om aftenen kom en af det vagthavende véd vraget, og berettede

at samme var knuset, og stormasten styrbordssiden faldet. Berettede det-

te strax med skrivelse til directionen og Sr. Lassen og sendte samme

med en express til Arendal. Expressen med det förste skrivelse til di—

rectionen havde fundet leilighed at komme til Narrestöe. Kom tilbage

igien med copien af den under den 7. hujus opiagne rettens forretning

Som med andre blev bortsendt. Natten over stærk storm af ONO, snefoeg.

var Sr. John Nielsen med capitainen og folken ved vraget, for at bierge

hvad der kom i land. Biergede endeel mahagonde planker og tömmer af ski—

bet, Som intet kand specielt angives, da det kom her og der i land. Da—

gen over stærk storm af ONO med sne foeg, som continuerte hele dagen og

natten.

continuerede samme veyr. Biergede med folken hvad der Kom i land. Nat—

ten over snee foeg med storm af ONO.

Om morgenen klocken 1 saa at vinden var paa en SW og stille. Foranstal—

te saa strax at Hastensnnds indvaanere med deres baader ging i söen,

for at bierge det drivende. Ging selv med Sr. Nielsen med en baad i sö-

en og fandt 3 mahagonæe planker. Bragte samme til Kiörbigen og sendte

derfra Gunder Jensen med hans baad ud. Capitainen kom saa til vraget

med en deel baader og alle folk. Biergede nu aldt hvad der kunde bier—

ges og bragte det her og der in salvo for at komme des hastigere igien

i söen. Biergede stoer masten med vandt og stag, nogle mahagonæe plan—

ker og en deel stykker af vraget. Fik efeerretning, at ved Arvek&lden

var bierget en deel jernbaand farqvens og mahagonæe planker, hvorfoer

capitainen sendte styrmand Runge og ved hans tilbagekomst fik at vide

ah af de förste var 36 og de andre 6 bierget, som morgen skal afhentes

og med biergerne om lönnet accorderes.
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Om morgenen tidlig stærk store af NO med snee foeg. Kunde derfor detpaa

klippene oplagte intet derfra tage, men maatte vagten continuere. Cap—

aainen kom over til Hastensund . Specificerede en deel Som var bierget

i gaaer og som specificationen som fölger kand tilföyes:

12 spænd af store vandt brugelig til skimans garn.

1 stag

en deel gammel jern

2 öxer foruden skaft.

52 & pundige jern kugler

1 kneppel kugle

6 slaveböyler

22 bolter

2 bedings bøtter hver 3 foed lang.

1 slutbolt

1 stykke bly

1 kaaber rör

Til Narrestöe er bragt i gaaer 99 kom til idag.

1? mahagonæe planker.

26 styk röd træe af forskiellig störrelse

Snee foeg med temmelig blæs af NO og NO & N. Jeg var over til Narrestöe

med Niels Johnson for af conferere den af ham og capitainen holden ber—

gen rulle.0m middagen kom Sr. Lassen fra Arendal. Samme communicerte os

en skrivelse fra den höylovlige direction til ham, hvorudj samme ham be—

ordrer, at bortsælge aldt indtil mahagonæe plankene, som skal sendes

hiemme. lligemaade forlangte han at stytmand Beck tilligemed 2 mand og

lehnsmanden skulde registrere loodsen Svend Jensens effecter, som ogsaa

skeede. Blev natten over i Narrestöe.

Om morgenen Sr. Lassen, capitainen og ieg til vraget, men kunde intet

faae mahagonæe plankene fra klippen, formedelst den stærke söegang intet

tillod at legge dertil. Sögte at see noget paa bunden og saae en deel

elephant tænder, hvoraf stædet tog i öyesyn. Pcer saa til Narrestöe i—

gien, da intet videre kunde udrettes. Sr. Lassen forlangte saa at vagten

paa klippen skulde ophæves, hvilket ogsaa skeede, dog paa capitainens

og min side med den reservatinn at alf ansvar skulde falde paa ham ifalö

der skulde blive noget bestiolen, som man dertil intet kunde angive, da

Gået paa klippen liggende intet var talt. Teg forlangte af Sr. Lassen

10 dl. paa min tilgodehavende hos compagnief, som ieg ogsaa imod quit—

tance efholdt. foer saa over igien til Hastensundt. Specificationen over

det biergete communicerte til Sr. Lassen efter forlangende.Udtog nogle

gamle jern bolter +il en tang til af optage elephant Tænder. Sr. Lassen

reiste igien +11 Arendal.

var capitainen og jeg med alle skibsfolk og 7 normænd med &bbaader ved

klippen. Toeg af grunden op en gammel pertline og noget lidt lös tauvekk
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Bragte til Narrestöe som specificaiionen kand tiföyes:

163 mahagonære planker

136 stick campeche træe af forskiellig störrelse.

1 pague kbbak merk. %

3 011611 cups &;arer

1 gamme1*pertline

1 rob af en böye reeb & til 5 favner lang?

Af foranförte mabagonæe planker er af oldermand Gunder Jensen bierget 2

i frie söe, hvorfor wi vil faae at tilstaae ham biergelön.Bragte til Has-

tensund, som specificationen kend tilföyes:

& jern köefödder

8 Store blocker

& mindre dito

1 haege til S?ormasten

1 2 +ommer eege planke

hvormed jeg fölgés til Hastensund. Fik efterretning, at den fra Kästen

Guinea meédos havde passager Reimers i dag var död i Arendal. Udfærdig-

te og afsendte éfterfölgende skrivelse til den höylovlige direction.

Afrigte postdag haver ieg atter intet været saa lykkelig at blive

beæremeed nogen skrivelse fra den höylovlige direction. I*et af

den höylovlige directions ærede skrivelse beordrer samme mig at hen-

legge a1t biergefe indtil videre ordres til mig indlöber. Men da

nn höyt samme haver behaget derom at give ordre til Sr. Lassen,som

mig er foreviist, saa skal jeg samme holde mig efterrettelig.

Af skibs assistenten Hoffmanns skrivelse af 20. hujus vil den höy—

lovlige direction have erfaret, at vraget samme natt af söen er sön-

derslaget. Dagen derpaa var med alle folk til vraget, dog kuns paa

klippen, da det ingen mulighed var at komme med en baad uden om.

Biergete denne og fölgende dag 103 mahagonæe planker, samt af ski-

bets tömmer og lagde det paa klippen, hvor söen kastede det paa.Daa

gen derpaa var vinden sad, säd vest og temmelig stille, som giver

fralands söe, hvorfor med saa mange baader som kunde faaes, var i

söen, for at bierge det drivende. Biergete 17 mahagonæe planker,26

stäck röd træe, stoer masten med vandt og stag, nogle stöcker af

vraget med viidere, hvorover specification skal indsendes, da wi

först i dag haver kundef tage det fra klippene, siden söen haver

været saa uroelig, at man infef haver kundet legge an der med en

baad. Ved Arvekilden vesten herfra er bierget 36 iernbaands farkens,

OG 5 mahagpnæe planker, som naaer veyret det tillader, skal hentes

derfra.Af vraget er nu ikke det mindsTe tilbage uden hvad der kand

ligge paa bunden, hvorpaa wi haver seet nogle elephant tænder, som

wi skal see at faae op, saa snart söen bliver saa stille. Den bier—

gete slave cabyss, de slavewhöylef 63bb&jt£f og kiedninger vil her
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intet blive betalt for andet end gammel jern,nhvorfor jeg henstiller

til den höylovlige direction om jeg ikke det iligemaade skal lade

mig tilslaae paa auctionen for compagniet. Skibsfolkene ligger her

endnu allesammen, da fil deres bortsendelse endnu ingen leilighed

haver fundet sig. Til behagelig efterretning haver jeg skuldet mel-

de, at effer Sr. Lassens foranstaltning loodsen Svend Tensons effec-

te er lovlig registreret, hvorved styrmand Beck haver været tilstæ—

de, som berretter at samme paa det höyesle er 100 dl. værdt.

Faerentz

Om aftenen sidlig kom Anders Fredrichsen, Tens Jensen og Peder Holm til

mig og gav tilkiende at de tilligemed Peder Diedrichsen, Frederich Kru-

se og Peder Madsen agtede til Arendal for at optage en maaneds gage af

Sr. Eassen, som havde lovt at udbetale dem samme, naaer han vidste at

de havde saa meget tilgode, hvorfor de begiærede min attest derover,som

de ogsaa erholdte.

passerte intet noget, som jeg kunde oplegne og mig er bekient. Om afte—

nen var jeg over til Narrestöe for at tale med capitainen og blev natten

der over.

erholdte fölgende 2 skrivelser:

Velædle herr capitain

Tak for sidst, def er mig kiært, at det biergede er in salvo, og

altsaa saa meget sikker frie for vagt omkostninger. leg har sendt

jagten efter det biergete i Tromlingsundet og ordineret faderne hid

op, thj de som findes gode vil jeg sende compagniet med skibsleilig—

hed, da de ikke kend vente samme betalt. J aften faaer geg tængerne

færdigm og min skipper Niels Andersen afhenter dem for at bringe

min herr, ham har jeg antaget til en fiSker efter elephant fænderne

og canonerne. Da jeg fik höre herr Reimers död i gaar, sendte jeg

bud til byfogden om at forsegle hans sager. Hand sagte det var skeet

og intet af betydning fantes. Nu skal jeg effer herr capitainens

forlangedde besörge hans begravelse og lade mig informere om hvad

der fandtes efter ham, da det nærmere bör undersöges, thj penge og

guld veed jeg han havde. Begravelses tiiden skal jeg nærmere melde

om min herr eller Sr. Hoffmann da vilde Være tilstæde om tiid gives.

Hvis ikke skal det sömmelig efter stædets brug besörges og iagtages.

Nu gives leilighed med en fragt baad, at herr capitainen kand af—

Sendes 8 a 10 mand den gang til Friedrihstadt nærmeste stæd for dem

at gaae igiennem Sverig. Paa mandag eller tirsdag reiser han % ..

fragt didsen pr. mand. Meld mig navne paa de han udvælger til at

sende, at dens reisepass kend öorfærdiges og hvor meget min herr

capitain overlegger, hver mand skal betales til reise og kostpenger

paa det jeg kunde besörge samme parat, meld mig et paar ord derom-

da fragtmanden paa relsen kand komme did, thj jeg frygter skibene
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legger op til martä, og da er wi forlegne med folkene. Best nu at

skille os af med 8 a 10 mand forblivende

Arendal den 28. jan. 1769. Mhr. tienestékyldigste tiener.

R. Lassen

Originalen i capitainens bevaring.

Velædle herr Hoffmann höystærede ven.

Tak for efterretningen om det biergete og dettes bemar? Jmmnrgen

skal tængerne blive sendt til at fiske efter elephant tænderne og

canonerne. Herr Reimers dödsfald er de bekient. Giv sig umage for

at skaffe mig vilde, hvad hans efterladenskab er. Teg har tilskrevet

capitainen det vildere, som min herr behager, med ham at overlegge.

Arendal den228. jan. 1769. Mhr. tienestskyldigste tiener

R. Lassen

Originalen ved protbcollen.

Besluttede i samme fölge morgen at reise til Arendal. Om aften ging jeg

over til Hastensundt.

30. jan. Committerte jeg i min plads styrmand Niels Johnsen for at observere hvor

mange elephant tænder med viidere, der maatte blive bierget. Reiste saa

til Narrestöe i Troulses baad tilligemed ham, for at gaae derfra viide-

re til Arendal. Erholdte af capiaainen fölgende brev til Sr. Lassen:

Velædle herr Lassen

Deres ærede missive er mig rigtig tilhaande kommet tillige med deres

Skipper, som bragte tængerne og reiste han hiem strax igien, men sag

te at vilde komme igien i morgen, men jeg meener at wi ikke haver

han fornöden, saasom jeg endnu haver skibets egne over og under of-

ficerer tilligemed & mand foruden de 9 mand, søm er berammet at sen

de hiem, thj jeg adspurgte om hand forstoed sig noget paa det fiske—

rie. Da svarede han, at hverken forstoed han det, heller ikke havde

han været ved slig arbeide för, og er han da i mine tanker ufornö-

den og baadene er her saa bequemlig at faae, enten wi vil bruge dem

stor eller smaae. Jmidlertiid er nu mr. Hoffmann ved deres velædle

tilstæde, formoder ieg, og saa erfarer deres velædle hans mening

derom.Viidere hvad folkenes transport er angaaende, tilstaaes dem

af mig 4 a 5 dl. til reisepenger igiennem Sverrig pr. mand, da jeg

tvivler ikke paa, at deres velædle joe seer folkene herfra angaaen-

de deres pass og transnorfs besörgning til Friedrihshald paa def

beste forskaffed. Men jeg beder at sende her need igien, nu saa

snart de ved deres velædle er exspedere , thj jeg Rand nu i disse

dage faae dem fornöden, for siden i sin tiid at spare udgifter for

directionen. Viidere maae jeg udbede mmg deres velædle om jeg kand

faae 100 dl. eller flere til udbetaling i kost og fortærings penger

for oss alle.

Narrestöemden 30. jan. 1769 Faerentz
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Havde med i baaden og som efeer erholdte skrivelse fra Sr. Lassen den

28. jan. h._a. som findes anfört under den 29. ejusdem skulde sendes

hiemme: Baadsmandsmath Peder Thorsen. THomas Greissen, Claus Larsen,

Rasmus Matthiessen, Hans Vinter, Abraham Christophersen, Hans Andersen

og bödker Veis, som paa deresgage ved Sr. Lassen vilde optage det fornöd

ne. Kom om eftermiddagen til Arendal. Betalte til folkene til fortæring

1 dl. Ging saa siden til Sr. Lassen. Fand alle folk hos ham og at en

deel allerede havde meer optaget end de burde, hvilket jeg da madame

Lassen tilkiendegav, da Sr. Lassen intet selv var tilstæde, saasom man

endnu intet kand viide, hvad enhver i sin tiid kand faae paa sit tilgode

havende. Med Sr. Lassens hiemkomst erholdte fölgendé skrivelse af den

höylovlige direction.

Til interims capitain Faerentz og

skibs assistenten Hoffmann

Af eder, interims capitaln Faerentz, erholdte wj skrivelse af 7. hu—

jus dateret. Til giensvar derpaa samt vildere forholds ordresä mel—

des eder begge, at j stæden at bierge aldt det,som bierges Rand og

ej lader tiiden löbe unyttig og frugteslös bort, saa og tilseer at

alle udgifter til compagniels beste sparsommelig og oeconomisk vor—

der anvendte, brugende derved ligesaa menageerlig omgang, som om j

endnu var paa skibet, at intet udbetales uden at j begge toe derom

eve viidende, thj monsr. Hoffmann er den som over alle omkostninge—

ne og aldt det som passerer, skal holde bog, ligesaa fuldkommen som

ellers paa den hele reise haver været brugelig. Derfor er han skibs

assistent. Og da i staaer saa længe i comp. tieneste, indtil alting

i rigtighed er afgiort, saa forbinder eder eders paaliggende pligter,

at vores ordre striote? og til eders efterlevelse skal fölges, og at

intet af eder paa eegen haand maae foretages.

Til herr Lassen haver wj berrettet det fornödne og hvorledes med det

biergete fremdeles skal forholdes: at det ved en offentlig auction

til den höystbydende skal bortsælges. Elephant tænderne og mahago—

næe plankerne undtagen, hvilke hertil skal hiemsendes. Ved auctio—

nens holdelse seer J best, hvad J for compagniets regning kunde kiö-

be, allerhelst det, som forbemelte compagnie kunde være tienlig,nem-_

lig af fade, verk, slave inventarier med Viidere, og ej der betales,

hvilket ej forhen haver berettet eder. Wj forbliver

eders tienestvillige

Kiöbenhavn den 21. jan. 1769 Bargum Engmann Reindorph

Originalen hos capitainen.

Aftalte saa med Sr. Lassen, at sende alle folk, saa snart deresxklæder

var færdig med en fragtbaad til Friedrihsstadt og saa videre over land

)til Kiöbenhavn, hvortil samme skulde forsynes med fornödne reisepenger.

At auctionen over det biergete paa det hastigste skulde foranstaltes
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dog saa at der var tiid at bekientgiöre det liebhaäerne. at Sr.Lassen

skumde komme need for at smutte omkost regningen og at begynde en nye

og at Sr. Reimers skulde begraves sparsammelig dog honett. Alle folk

reiste saa hiemme og erholdte til reisepenge af Sr. Lassen 2 dl.

31. jan. kunde formedelst byefogdens fortetninéer ikke registrere afdöde Sr. Rei—

mers efterladte. Intet noget pnasseret.

  


