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Bragte afdöde Sr. Reimers til sin hvilestæd. Aftalte medäbyefogden at

skulde skrive mig til, hvilken tiid det felt ham beleilig at registre-

re Reimers xffxxixxefterladte, paa det jeg paa compagniets vegne samme

kunde paasee. Erholdte af canzellie raad Brönsdorph den undér den 17.

18. og 19. jan. optagne forretning beskreven.

Erholdte af Sr. Lassen til nödvendige udgifeer for capitainen 50 dl.

Kom om middagen til Narrestöe, hvor jeg formedelst det sletee veyr blev

natten over.

fornam af capitainen at i min fraværelse var bierget som specificatio-

nen kand tilföyes:

13 elephant tænder

2 mahagonæe planker

1 stuck röd træe

1 jagetrosse begge hund endene af

Vægten af elephant tændene kand formedelst vægtens mangel intet angives3

Erholdte fölgende 2 skrivelser af capitainen at före i protocollen.

Velædle höyst ærede herr capitain Faerentz

Med denne post erholdte directionens skrivelse og ordre til at be-

sörge hastigste endskab paa affaires til compagniets beste, derudj

indlagt fulgte et brev til herr capitainen og herr Hoffmann fælles,

der er overleveret til herr Hoffmann til besörgelse til herr cape-

tainen. Dets indhold saavelsom min erholdte ordre melder, at ingen

udgift antages uden herr assistentens foreviidende og attestation

med vildere, Jeg er og paalagt ikke at udbetale, för saadan rigtig-  
hed er mig foreviist og paa compagniets beste oVerveyet, behag der—

for joe för joe heller at forfatte sin udgifts regning saaledes, at

compagniet dermed kand blive fornöyét, paa det man hand faa tingene

i orden. Jeg vil haabe, disse dagers gode veyr skal tillade os at

faae opfisket elephant tændene, canonerne og hvad vildere der paa

bundenlkand findes eller sees, Min skipper Niels Andersens troe—

skab og duelighed er jeg ansvarlig for, og med hamm accorderet bil—

lig, men kand herr capitain med egne folk eller med andre fremmede

faae det ligesaa billig, er jeg dermed vel tilfreds, men höyere

daglön tilstaaer jeg ikke fremmede end jeg har tilsagt ham.

Skibene har ikke dristet sig til at segle i denne frost, fölgelig

er wi nödsaget at sende alle mandskab östen til svenske siden for

at tage over land. Behag straz at besörge med styrmændene forfattet

en Specification over aldt hvad af skibet er bierget, saaledes som

behöves til paafölgende taxation og auction, og derhos iagtaget

först alt hvad i Hastensund dernæst hvad i Narrestöe og andre stæ-

der er beliggende, det her opkomme skal jeg besörge listen over,

ähj austienen Vil jeg Strax requirere og see den berammet paa be-

ÅxäääxxMÅäkaands
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leilig tiid. Send mig listen over mandskabet til paategning hos söe

officeren. Forblivende med estime

Velædle höystærede herr capitains

Arendal den 31.jan. 1769 tienstSkyldigste tiener

R. Lassen

J morgen begraves afdöde herr Reimer og herr Hoffmann skal observe—

re hans efterladte effecter registrerest

Til herr Lassen.

Deres meget ærede skrivelse af dato 31. jan. har jeg rigtig i aften

den 1. feb. bekommet, og derudj erfarer, at deres velædle har bekom—

met ordre fra den höye direction, at besörge ende paa affairerne,

hvilket deg selv vilde önsee, at der var saa, og skal der tillige

kommet brev fra directionen til monsr. Hoffmann og mig efter deres

velædle skrivelse, som skal være af samme indhold, saa og tillige

indholden skal være af deres velædle skrivelse, samt tillige jndhol-

den af mr. Hoffmanns og min bekomne skrivelse Fra den höye direction

at ingen udgift antages uden mr. Hoffmanns attestation og med videre

ikke deres velædle at udbetale förend de har undersögt rigtigheden.

Jkke desto mindre har jeg, ikke heller agter jeg at formeene min ud-

gifts regning anderleedes end som jeg er vis og forsikkret om, at mr

Hoffmann er derom vist vidende, saa og kand asamme til dato atteste—

re, og saa snart mr. Hoffmann needkommer og han min udgiftsregning

faaer bragt i sin orden, tilligemed biergernes regning, skal jeg dem

med ald fornöyelse copien tilsende deraf, faar at undersöge deres

rigtighed, Ikke desto mindre er deres velædle endnu ikke den, jeg

skal aflegge mit regnskab for, men den höye direction er i Kiöben—

havn, hvor jeg med honneur tænker at aflegge mit regnskab og at

mundtlig forklare og vedstaae alle mine herpaa kommende udgifter

paa den höye directions vegne, saa og beopagte min tieneste, som en

ærekiær og troe tiener hör og bör.

Hvad specificationen er angaaende, da Skal deres velædle med samme

blive forsynet, saa snart monsr. Toffmann, som formodes hos dem at

Være tilstæde,kommer her tilstædel og han den samme Rand fordærdige

og udskrive.

Viidere fölger her med en liste paa de 9 mand, som er berammet at

sende öster efter, og er de betegnet med kryds ved deres navn, saa

og staar paa listen resten af folkene, som er tilbage, ifalddder

kunde Være leilighed for at faae fleere med samme afsted, og joe

fleere der kand komme fort, joe kiærer skal det være mig, thj jeg

har kuns fortreed og omstændigheder daglig dags, saa og paalöb om

forstrekning til dem, thj de beraaber sig paa, at deres velædle har

sagt, at de Rand faae forstrekning paa deres maaneds gage, det har

directipnen tilstaaet demo Jmidlertiid hvad de har faaet hos mig,



272

skal jeg naar forlanges aflegge rigtighed for, thj det har det höy-

lig manquere , naar de skulde giöre det höylovlige compagnie nogen

tieneste, medens de var tilstæde. Hvad deres velædle skipper Niels

angaaer, om opfiskningen, da har jeg den 30. og 31. været ude med

for at tilsee og fik wi 8 den förste og 3 den andre dag, og i dag

haver styrmand Beck været ude med og de har faaet 2, og er saa ialt

opfisket 13 styck, og ikke noget viidere, uden en pertline, som egne

folk har opfisket, tilligemed skipper Svend Kustolsen. Wi haver

havt 3 fremmede mænd, foruden de 3 som var fra Arvekilden og 2 baade

Narrestöe den 1. feb. 1769. Faerentz

Velædle höystærede herr capitain.

Herr Hoffmann begierte penge for herr capitainen, men da directionen

har meldt, at hverken foregaaende eller efterfölgende udgifter bli-

ver antagne, naar ikke skibs assistenten attesterer sammes rigtig-

hed, samt at jeg skal paasee, hvortil pengene udgives, saa haaber

jeg herr capitainen er saa raisonabel at indsee, at man er forbun—

dem til compagniets ordre. Behag at bring regningen, som förhen melt

i orden og med herr assistenten faae den attestere , da det fornöd-

ne skal besörges, Saa snart jeg faaer kundskab om den foregaaende

anctionen requerer jeg, hvad tiid dertil berammes skal fastsettes

og indberettes, da veyret er ikke anderledes end mandskabet maae

reise over land. Behag at lad saa mange faae afskeed og expederes

til rejsen, som er frisk, og send mig deres navn for passet. Saa

Ville han besörge listen over inventarium til taxation. Jeg vil for—7

maae Sr. Asbiörn Kustolsen og herr Christian Hendrichsen som kyndé-

ge mænd til at taxere vahrene, forblivende

Velædle höystærede herr capitains

Arendal den 1. feb. 1769. tienestskyldigste tiener

R. Lassen

Originalen i capiääinens bevaring.

Ging saa over til Hastensundt. Udfærdigte og afsendte fölgende 2 brever.

Til directionen

Den höylovlige directions meget ærede skrivelse af dato 21. jan.1769

haver wi annammet og skal sammes indhold i alle maader holde os ef-

terrettelig.

Saa snart herr Lassen kommer herneed, skal ham omkostnings regningen

til eftersiun foreviisese som jeg, Hoffmann, haver attestert og be—

Funden, at de meste poster til deels er mig viidende, til deels kand

belegges med quitterte regninger, dog er en deel poster, som dog in—

tet kand belöbe sig til store summer, mig uviidende hvorfor jeg reg—

ningen ikke anderleedes end ved dennexxxxxexception kand attestere.

Hosfölgende specification vil den höylovlige direction viise, hvad

der er bierget fra den 13. jan. indtil den 3. hujus. hertil er intet
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lagt rundholterne, en gammel rob af en svær tau og en deel lös tau—

verk.

Baadsmand Christopher Rosenberg er i gaar död. Wi bliver nödt til at

begrave ham paa compagniets omkostninger. Hans efterladenskab svarer

neppe til samme. Faerentz Hoffmann

SPECIFICATION

over aldt det, som er bierget fra det paa Jetmar Tangen i östergabet

Trommöen i Norge forulykkede fregatt skib Fredensburg tilhörende det

kkongelige octroyerede guineiske compagnie fra den 13. jan. indtil

den 3. feb. inkl. 1769 saavel af dets ladning som inventarium.

12 spænd af stor vandt, kuns brugelig til skimansgarn

1 stag " n u "

en deel gammel jern

2 öxer foruden skaft

2 bedings bolter hver 3 foed lang

1 slutbolt

1 stykke blye

1 kaaber rör

3 chaloups aarer

1 gammel pertline

1 rob af en böye reeb, 4 til 5 favner lang

& jern koefödder

6 store blocker

& mindre dito

1 hange til stormasten

1 jage trosse, begge hund ender af

Boutfellerens inventarium

2 iernbaands farkens

Constablens inventarium

52 & pundige jern kugler

1 kneppel kugle

6 slave böyler

22 bolter

Tömmermandens inventarium

1 dunk med en deel spiiger

1 2 tommes eege planke

Af lasten

13 elephant tænder

2 matter tobak merk

122 mahagonæe planker

163 styck röd træe af forskiellig störrelse

Desuden ligger i Arendal 5 mahagonæe planker og 3 dito stumper,da en



mahagonæe planke af en deel indvaanerne ved Arvekilden er skaaren i

stykker, ikke mindre 36 jernbaands farkens.

Var underskreven Faerentz Beck Hoffmann Runge A. Laset

8. feb. erholdte fölgende brev af Sr. Lassen

Velædle höystærede herr capitain

Med denne post var ingen breve for dem. Nu sender med Anders Nielsen

i en sæk de förste her opsendte 6 mands klæder fra skredderen med

regning over arbeids lönnen og hans udlæg dertil, som maatte anneke-

res enhver til ansvar. Naar veyret bliver fremkommelig' og veyen op—

slaget, vil jeg see at komme til min herr. Folkene som skal reise,

önskkdeijeg at viide naar de kand være reisefærdig, og at hvor man—

ge, som reiser, mig maatte meldes, til deres passes exspedition og

de viidere fornödne requisita,samt at fragtmanden da kend reise did

for at imodtage dem, forblivende

Velædle höystærede herr capitains

Arendal den 8. feb. 1769. tienestskyldigste tiener

R. Lassen

9. feb. afsendte fölgende skrivelse til Sr. Lassen.

Jeg vil hermed tage mig den frihed at bede om penger til fornödne

uudgifter, og i fald de ellers finder for godt selv at komme herneed

at see dem udbetalt, saa vil det være mig en fornöyelse, thj jeg i

manquement heraf overmelte maa nödes til at siige mig reent fra al-

le mig indlöbende omkostninger paa den höye directions vegne, og vil

efterdags neéölegge mit ansvar, men derimod agter jeg som et ære- ?

kiert menneske at svare og vedstaae alle mine udgifter til dato for?

den höye direction naar og hvor forlanges.

Hvad folkenes reises befordring er angaaendes, da veed jeg ikke her

need, om deres klæder er færdig, som min herr for folket har ladet

forfærdige, og listen har jeg een gang tilsendt min herr paa folke-

ne. Vil de have listen een gang endnu, skal jeg gierne opsende sam-

me med förste leilighed, de maa sende alle mand fort, ifald det er

mulig, thj jeg seer det gierne, naaer de behager, at besörge det

fornödne til söes og til lands hvad vey de finder best beleilig og

mindst omkostning for Compagniet. Faerentz

P.S.Min herr Lassen vil behage at erfare at styrmand Beck som for-

modes at bringe dette brev, hvad skibets mandsäab heder, ifald til-i

forn sendte liste for min heeæ er bortkommen.

10. feb. Opfiskede 3 smaae elephant tænder. Capitainen var over til Hastensundt.

Aftalte med ham idag intet at skrive til directionen, for at spare paa

postpengene, da der intet mærkverdigt var, som var verd at berette. Cap-

tainen for saa over igien til Narrestöe.

12. feb. gav capitainen mig formedelst skrivelse tilkiende, at han havde været

KKXåXXMixxxkxæxaxnxmga nödt til at laane penge af sin vært, for at beta-
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tale en deel af folkenes værter, med begiæring tilligemed ham at skrive

til Sr. Lassen og at afhielpe saadan mangel, da det nu intet er den höy—

lovlige directions Villie, at capitainen skal alle penge foreholdes,men

vel at Sr. Lassen skal see til , hvortil samme anvendes, saa tilskrev

jeg ham i sammes conformite og begierede penge-

Om aftenen sidlig kom Sr. Lassen fra Arendal til Hastensundt, men reis—

te strax derfra til Narrestöe.

Om morgenen tidlig ging jeg over til Narrestöe. Foreviiste saa Sr. Las—

sen regning for de sidste erholdte 50 dl.Jligemaade foreviiste capitai—

nen sin holdte omkost regning. Loed saa folken sammenkalde, som skulde

reise og beäientgiorde dem, at de med en baad skulde bringes herfra til

Strömstadt i Sverrig og at de derfra skulde gaae over land til Kiöben—

havn. Baaden var forsynet med nödtörftig provisöon og baadsföreren skul-

de hver dag for dem bbsörge et maaltid hvortil han skulde erholde penge.

J övrigt blev dem tilstaaet en hver i sær 5 dl. til reisepenger igienem

Sverrig, men folken var inäet dermed fornöyet, men paastoed 10 dl. pr.

mand. For nu at blive af med dem, blev enhver 6 dl. tilStaaet, men de

vilde paa ingen anden maade reise, uden de erholdte 10 dl. hvilket dog

blev dem nægted. Bekientgiorde saa i deres logie at ingen fortæring for

dem længer blev godtgiort end paa onsdag, hvormed da sagen blev. Erhold—

te af Sr. Lassen 200 dl. til nödvendige udgifter. Om aftenen reiste han

igien til Arendal og jeg til Hastensundt. Registrerings forretning over

afdöde baadsmand Rosenbergs effecter er denne:

1 gammel lyseblaae klædes kiol

blaae klædes vest

pr. dito buxer

gammel manchesters vest

gammel klædes vest uden ermer

blaae og hvide skiorter

hvid dito

færoes nattröye

gammel silke törklæde

blaae og hvid lærreds dito

pr. toetomme vandter

H
H

H
H

H
H

W
H

H
H

H

gammel lær cachet

;
—

H— par uldne jolandske strömper i sorter

liden jern gryde med et fiske loed

pr. gamle stævler

pr. dito skoe

quadrant med 3 kryss

gammel bruun perögue

liden kiste beskadiget af söen da wi förliste

N
:A

H
H

H
H

H

smaae hammere
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1 liden fiil

Narrestöe den 2. feb. 1351769 Saaledes rigtig Wi meener befunden

Testerer 1 F. Faerentz Beck. Peder Thorsen Anders Laset.

Originalen findes ved protocollen sub no. 1

Fik efterretning fra Narrestöe at folken vilde tage imod de tilbudte 6

dl. reisepenger og at de havde kiöbt ?ragt baaden for at gaa dermed til

Kiöbenhavn. Ging saa i arbeide med at udfæ?dige for en hver en beviis,

hvor meget han var skyldig i gage bogen og hvor længe han havde tient.

Udfærdigte efterfölgende skrivelse til den höylovlige direction.

%verbringerne heraf vil forhaabentlig blive tömmermand Anders Laset,

baadamandsmath Peder Thorsen, Rock örgensen, seglmager John Andersen

bödker Mac Georg Veis, matroserne Thomas Greissen, Friderich Kruse,

Peder Holm, Rasmus Matthiessen, Claus Larsen, oplöber Peder Madsen,

Hans Andersen, Hans Vineer, Abraham Christophersen og matros Jens

Jansen. Samme er idag reist i en aaben baad fra Narrestöe, som de

selv haver kiöbt, til at reise dermed igiennem Kattegatt til Kiöben—

havn. En hver haver faaet 6 dl. reisepenger og allesammen 18 dl. 3

ort 6 sk. provision, søm er reparteret og en hver derfor i söen de-

hiteret. Desuden haver herr tolder Lassen dem ladet faae töy til

klæder, som for nogle belöber sig til 12 og 16 dl.og hvorfor enhver

især er ligeledes debiteret, Wi haaber at vores forhold med folken ?

finder approbation, da samme skulde reise, men de höye herrer haver

intet behaget, at give os derom forholde ordre. En hver af dem ha—

ver notice med, hvor meget han er skyldig, saa at derefter deres af—

regning kunde udfærdiges, men wi haver hermed skuldet indberrette,

at de en temmelig deel skylder til afdöde capitain König, og at de,

naaer de haver betalt dette gield, vel intet vil beholde noget til-

overs. Her er endnu tilbage Anders Frederichsen og Peder Diederich—

sen, som ligger syg, og oplöber Agie som wi intet kand lade reise

av frygt, at han skal löbe boert. Jligemaade er her begge styrmæn-

dene og mesterne, for hvilke endnu ingen leilighed haver fundet sig.

Siden vores sidste skrivelse haver opfisket 3 maadelige elephant

tænder og den 13. martz er auctionen fastaat. Den 8. martz skal sa—

gen imod loedsen optages til dom. Af Sr. Lassen haver wi optaget

200 dl. hvorfor wi skal aflegge vedbörlig regnskab. J Arendal ligger

2 Skibe, som paa foraaret skal til Kiöbenhavn. Med dem tænker wi at

sende mahagonæe plankerne med viidere til Kiöbenhavn.

Faerentz Hoffmann

RP. S. Foruden det en hver mand paa sin afregnings sedel til debet

förte ombedes ydmygst, at repartere 18 dl. til debet imellem dem,

da deres baade kiöb er gaaet overstyr og sligt foraarsager denne

. . . . &
forandrlng. Enrollerlngs sedlene er dem forseglet medglvetmog llstenj

skal med den morgende post fölge.
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Om morgenen tidlig reiste jeg til Narrestöe til folkenes exspedition.

Ved ankomsten blev folken sammenkaldet og en hver i særdeleshed sin af-

regnings beviis leveret, men da de skulde annamme deres 6 dl. reisepen-

ge, paastoed de paa nye, at deres gield i deres logie skulde klares,

hvorpaa wi da pengene igien toeg tilbage. Jeg reiste strax til Sr. Las—

sen og bekientgiorde ham sligt bedende om hans meening, som da blev den-

ne, at folken skulde reise, eagted deres geld intet skulde betales. Vil—

de de intet, saa lagde de paa deres eegne omkostninger. Og skulde vær-

terne vilde holde sig til folkenes töy, da skulde de stande til ansvar

Og doms lidelse for alle de deraf flydende omstændigheder. Reiste saa

igien til Narrestöe og loed sligt bekientgiöre for folken og deres vær—

eer, men ingen var dermed fornöyet, meget meere reiste baadsmandsmath R

Peder Thorsen med nogle andre natten til Arendal. Jeg blev natten over

i Narrestöe.

Om morgenen tidlig reiste igien til Hastensundt. Ging derfra viidere til

Arendal for at være nærværende ved afdöde Reimers efterladenskabs regis-

strering. Kom om aftenen der og ging strax til Sr. Lassen, hvor da for—

nam, at dagen derpaa om eftermiddagen klocken 1 registreringsforretnin-

gen af byefoged Taulow var fastsat.

Om morgenen udfærdigte og afsendte efterfölgende skrivelse til den höy-

lovlige direction.

J gaar opreiste jeg til Arendal, for at være nærværende ved afdöde

Reimers efterladenskabs registrering, som da foranlediger, at jeg

tager mig den frihed allene at tilskrive de höystærede herrer.

Med ald mulig omhue haver en hver vedkommende sögt at faae skibsfol-

kene herfra. Til samme henseende hyrte en baad, som dem skulde brin—

ge til Strömstadt, til hvilken reise baadföreren var forsynet med
/

nödvendig provision og saa mange penge, som kunde behöves at give

hver mand om dagen et maaltiid varm mad.Fra Strömstadt til Eiöben-

havn, Skulde folken reise.til land og paa samme blev dem paa det

äæhöyeste tilstaaef 6 dl. men de paastoed 10 dl. og vilde foruden

dem intet reise. Herpaa blev allevegne i deres logie bekient giort,

at paa compagniets vegne ingen fortæring længer end indtil den 15.

hujus blev tilstaaet. Samme dag resolverte folkene da at reise,hvor%

paa allting til deres exspedetion paa den fölgende dag blev ferdig

giort, men ved sammes foretagelse fandtes atter en omstændighed. En

hver af dem var skyldig i sin logies og samme gield skulde först be—

tales, förend de kunde reise, da værterne beholdte deres klæder i

pant. Jeg forföyede mig derfor strax til Sr. Lassen og gav ham sligt

tilkiende, udbedede hans meening derom, som da blev denne, at folke-

ne skulde reise, uden at deres gield skulde betales, förend man der—

om fik ordre af directionen. Vilde de nægte at reise, fik de selv

sörge for deres underholdning. Reiste saa igien til Narrestöe og
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bekientg
iorde dette, hvorpaa nogle af folken reiste op til Arendal

for selv at tale med Sr. Lassen, som dog haver ladet det blive med

den ene gang tagne beslutnin
g.

Om folken nu reiser eller intet kand

jeg intet siige, men haver skuldet forespörg
e

mig om deres gield,

som qepter? belöber sig til 70 dl. skal betales, hvorved jeg haver

Skuldet erindre, at nogle ikke en gang haver saa meget tilgode.C
api—

tainens omkostnin
gs

regning er af Sr. Lassen efterseet og derpaa

intet nöget udsat, dog er han i 70 dl. debet. Siden jeg haver hol-

det contre regning er af Sr. Lassen optaget 250 dl. hVOrfor jeg med

næste post skal indsende regning. Efter en qepter? ggorte caleul

finder jeg, at omkostnin
gerne

med biergning
en

og processen allerede

belöber sig til 2000 dl. Jeg er forsikkre
t

paa min side, at have be—

opagted ald redelighe
d

og sparsomme
lighed.

Den 13. martä skal auc-

tionen ovet det biergete holdes og den 8. sagen imod loedsen opta—

ges til doms. Iäforrige uge er bierget 3 elephant tænder, saa at nu

i alt er bierget 16 , hvoriblan
dt

nogle er temmelig stoere.

Hoffmann

Om eftermid
dagen var nærværen

de ved Sr. Reimers efterlad
enskabs regis-

strering tillige med SF. Lassen. Copien af forretnin
gen

skal sendes

hiemme til direction
en,

saa snart jeg faaer samme beskreveh
.

Efterat det

fornemste var registrer
et,

reiste jeg igien tilkHaste
nsund

, hvortil jeg

kom om aften sidlig.

reiste til Narrestöe
.

Fornam af capitaine
n,

at folken var reist, dog ef—

æerat han först havde udbetalt deres gield i deres logies, hvoraf den

sande summa belöber sig til 26 dl. 3 ort 2 sk. norsk, hvorfor de haver

udgivet til capitaine
n

fölgende forskrivn
ing:

Wi underskre
vne

indgaaer og tilstaaer her ved vores hænders under—

skrift, at interims capitain Faerentz haver her i Narrestöe udbe-

talt til vores Værter og værtinder den summa 26 dl. 3 ort 2 sk.norsk

for nödvændig vask og klæde reparatio
n

fra den förste tiid wi kom

hos dem i logies, og saasom capitain Faerentz ej havde nogen ordre

eller tilladels
e

overmeldt
e

at udbetale, og har wi hermed forbunden

OS en hver, en for alle og alle for een samme at lade være til af—

drag paa vores tilgodeha
vende

og fortiente maaneds gage förend ulyk—

kelsen skeede, men ifald samme ej Rand tildrage sig saa vidt, da li—

ledes forbinder wi underskre
vne

os en for alle og alle for en at af-

tiene samme ovenmelte skyld udi def höylovlig
e

guineiske Compagnie
ts

tieneste eller igien tilbage at udbetale til det guimeiske compagni—

ets comtoir i Kiöbenhav
n. Narrestöe den 17. feb. 1769.

Peder Thorsen, Peder Holm, J. T. Jansen, Thomas Greissen, Claus

Larsen, Hans Andersen, Rasmus Matthiese
n,

Peder Madsen, Frederic
h

Kruse, Hans Vinter, Abraham Chrisfoph
ersen

Til vitterlig
hed

underSkri
ver

Teg ligeledes

Beck C- Runge
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Originalen heraf skal med den næste posi fil den höylovligeudirection

sendes. Sammes forsvar vil falde paa capitainen da jeg haver været fravæ—

redde, omendskiönf eeg ikke kand nægie, ai nödvendigheden syntes at ud—

kræve det han haver giort. J disse dager er fisket 1 elephant tand, saa

at der altsaa nu er ialt 17 stvck. Erholdte af ham fölgende 2 breve at

före i protocollen:

Velædle höystærede herr capitain og assistent.

Det skrift, folket har giort, seer jeg med forundring herr capitai—

men har paaskreven er ham anviist,begge styrmændene med, hvad det be—

tyder veed jeg ikke, overalt har herxxcapitainen og herr assistenten

ikke Vildet eller kundet entrere at tilstaae folket viidere end skeet

er, men heller sagt det skeete forskud at have været vel meget.Fölge-

lig jeg uden ordre ej heller kand gaae viideee dermed. Som officeren

han er afxåååäå, det er nok hvad man har besluttet, for at hindre den

Som rettning af værterne, ville mehr? betrygge dem saaledes, som jeg

paa skriften har tegnet, og annotere en hver mands debet til dem, de

da skulde blive betrygget i hvad de har tilgode med endelig regning

eller förste tilladelse fra compagniet udbetales dem, vil da ikke det

da tag courage og mad styrmændene vidnes fast indbyd samme og begiære

folkenes klæder dem tilbage leveret til sin reise, De som da findes

modvillig skal vente tiltale, da de ikke maae tage sig selv til rette

allerhelst here capitainen betaler selv logie . Her udfordres courage

og alvorlighed, til alting see folket paa relsen, thj dermed forekom—

mes viidere bryd. De værter som viiser sig uvillig i det billige ,

skal man ved leilighed have erindret, men for den dag ikke viidere

kostpenger for nogen mand, hvad enten de Siiger et eller andet. Vil

herr capitainen og herr assistenten accordere det andenledes og selv

for compagniet staae til ansvar derfor, skal jeg udbetale hvad der

bliver strax, men jeg for min deel & vover ikke ansvaret for viidere

end allerede skeet er, forblivende

mhr. tienestskyldige tiener

Colbiörnsvigen den 17. feb. 1769 R. Lassen

Originalen hos capitainen

Til directionen

Jeg vil herved allerunderdanigst tage mig den friehed at indberette

den höye direction, at i forrige uge var det for meget uroelig veyr

med snee og ustadig veyrlig saa ej noget merkværdig passerede; som

jeg syntes at kunde være nödig at koste post porte og express buds

udbetaling for, men bedre indeholde samme. Den 10. feb. blev fisket

3 maadelige elephant tænder. Siden ej været veyrlig til at fiske.Den

13. feb. om aftenen kom herr Lassen fra Narrestöe til Arendal. Den 14.

kom det en aaben baad til Narrestöe, som herr Lassen havde besörget,

efter at wi adskiellige gang havde giort til herr Lassen om folkenes
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transports fortgangs begiæring, hvorpaa fölkenen blev samlet og til—

sagt dem deres transport med 6 dl. reisepenger og frie transport til

Strömstadt paa snigsiden? hvilket de i förstniggen ej var fornöyet

med, men vilde have meere til reisepenger, som det var vinter dag. Da

loed wi begge styrmændene forkynde i deres logis, at for dem i kost

og fortæring ej meere end i dag blev betalt, naar de ikke nu ved den—

ne leilighed vilde tage imod det tilbudne. Folket gik hver til sit

logis.

Viidere har jeg i mr. Hoffmanns nærværelse overleveret den af mig

holdte udgifts og omkostnings regning til herr commisionair Lassens

revidering og eftersiun, om den ikke var saa billig og saa menagerlig

holden af mig, som den burde og kunde være, da wi dog var fremmede

her paa stædet. Jmidlertiid havde han aldeles ikke noget imod dens

billighed at udsette uden paa express huden, som havde faaet deres

tour til Arendal for os med breve til postenes befordring, men til-

stoed dog derved, at det var vinter dag, og maaskee vel for slig gangg

kunde fortiene det han fik. Derpaa leverte herr Lassen mig min omkost—

nings regning igien tillige med 200 dl. som skulde være til folkenes

reisepenger og for deres kost og fortæring i logiet. For samme quit—

terte baade mr. Hoffmann og éeg og haaber jeg, wi skal saavidt mulig

er paa det allermenagerligste bruge saadanne af os optagne contanter

til nödvendig brug og vedbörlig aflegge regnskab for den höylovlige

direction ved Gud give lykkelig hiemkomst. Herpaa reiste herr Lassen

igien til Arendal om aften og mr. Hoffmann hiem til Hastensund .

Den 15. ejusdem blev folken tilsinds at være fornöyet med det af os

paa den höye directions vegne tilstaaete transport. J dag Hoffmann

giort alles deres afregnings sedler efter gage bogens indhold ferdig.

Den 16. ejusdem var mr. Hoffmann ferdig og blev ham hentet fra Hasten-

sundö over til Narrestöe til mig. Jmidlertiid loed wi folken sammen-

kalde for at giöre dem klar fra os, at de kunde komme paa veyen hiem

ad, og ophæve de store omkostninger i kost og fortæring som ugentlig

maae udbetales, men i alt dette blev efterfölgende os til hindring,

Da folket nu alle var tilstæde og havde annammet deres beviis og pass

til at reise paa og skulde af mig imodtage penger til deres transport

igiennem Sverrig, paastoed de, at saasom de & parte var bleven skyl—

dig en deel 2 a 3 til 4 dl. pr. mand i den tiid, de der havde logeret;

og dersomdde nu skulde udbetale samme af deres reisepenger, blev de

siden paa reisen forlegne, og hverken vilde folken dem eller deres töy

lade passere, förend samme var opgiort. Over denne vanskelige tildra—

gelighed resolverte wi, at det var best monsr. Hoffmann strax reis

te til Sr. Lassen i Arendal, for at raadföre os, hvilket og skeete.

Klocken 6 om affene kom Hoffmann tilbage igien, og blev da med begge

styrmændehe efter herr Lassens givne raad og ordre til Hoffmann i
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alle folkenes logis advanet? at dersom de understoed sig til at stop-

pe noget af folkenes töy og forhindre dem nu i deres transport forme—

delst den gield, som de a parte er skyldig, da skulde de stande til

rette efter hans mayi. lof og forordninger og være ansvarlig for alle

de omkostninger, som der maatte forvendtes. Derpaa erfarte wi paa af-

tenen sidlig, at baadsmandsmathen vilde ved egen og de andres begie-

ring af folkene op til herr Lassen at deres værter maatte blive udbe-

talt. Samme begiæringgblev baade styrmændene og mig foreviist, förend

han dermed gik til Arendal. Den 17. om morgenen reiste Hoffmann over

til Hastensundt og viidere til Arendal for at skulde være ved regis—

streringen efter afdöde L. Reimers. Jeg havde meget overlöb og bryd-

ning af folkene,saavelsom af deres værter for den & parte gield, dem

var imellem. Jmidlertiid kom baadsmandsmathen fra Arendal og medbrag—

te brev fra herr Lassen til mr. Hoffmann og mig,som var angaaende den

extra udbetaling for mandskabet. Imidlertiid var hverken værterne el—

ler folken for mig mulig at faae paa den maade fornöyet, men vilde

paafölge en deel omstændigheder, hvorover jeg med erfarne söemænd her

paa stædet overlagde det som os tienligst syntes at være for compagni—

et, som tillige med mig syntes var best at see folkene klar i deres 10—

gementer,og strax udbetalt, at de kam fort, hvortil jeg da og har re-

solveret at udbetale imod folkets & parte beviis, tillige er folket

nu fra mig saavidt frie og har bekommet pr. person 6 dl. i reisepen—

ger. J morgen i fald veyrlig er saadanne, da kommer de herfra. Den

heele exstra summa eller udbetaling var 26 dl. 4 ort 10 sk.dansk for

mandskabet, og haaber jeg ikke at den höye direction legger mig denne

udbetaling til nogen last, men finder höygunstig approbation, saasom

jeg de til meget var nödt, for at blive af med folkene. Hermed fölger

mönster rullen paa mandskabet, som blev bierget og laae i exspedition

Kisten tillige med folkenes sedler, der er dem under forsegling med

leveret, for at levere til den höye direction. Jeg forbi.

Faerentz

Ging saa igien til Hastensundt.

20. feb. reiste capitainen op til Arendal.

23. feb. Fik efterretning at capitainen var kommen fra Arendal. Samme loed mig gi—

ve tilkiende, at han havde annammet 30 dl. af Sr. Lassen. Fölgende brev

bragte han med:

Velædle herr capitain Faerentz og herr assistent Hoffmann,

Fra de herrer directeurer for compagniet er jeg forlanget at tilsee,

at alle folkene afskeediges, da jeg saa at der tillige var brev til

herr assistenten, slutter jeg, derudj vil findes samme foranstaltning.

%ölgelig begiæres, de behageligst vilde afskeedige de övrige, for at

bespare omkostninger, dog til betryggelse skulde ieg önske, at den

forhen omtalte og begiærede liste over det biergete af styrmanden blir
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underskrevet, som ventelig bör Være viidende om hvad er bierget. Heer

Pedersens regnmng er remitteret til min eftersiun, og at jeg skal be-

tale, hvad rett og billigt deraf kand være. Behag at sende mig de bie—

lager og beviiser, han har overlevere dem, da de attesterte samme,at

ieg deraf kend faae kundskab,skiönt det vil vel lide hielpe, da de ha—

ver attestert den som rigtig og liquide i sin heele summa, uagted de

forud vidste at agtsomhed dermed udfordredes og uagted min munllige

advarsel, som giör mig ont, thj derved har baade de og jeg bryd, det

man dog paa beste maade faaer see at redressere.

Listen over det biergete maattexmig saasnart mulig Sendes for derefter

at tage udskrifter til tååation og anction. forbliver med estime

Arendal den 21. feb. 1769 Mhr. tienestskyldigste tiener

Originalen i capitainens bevaring

var capitainen over fra Narrestöe til Hastensundt, men ging strax tilbage

igien. Sendde i dag til Sr. Lassen specificationen over det biergete med

fölgende brev til tolder Lassen.

Den begiærede liste over det biergete fölger hermed til taxationens

jndretting.

Sr. John Nielsen er næsten færdig at gaae til Bergen med sit skib,

men da han paa Bergens rehd uomgiængelig skal behöve en pertline og

den af ham i Drammen bestilte verkelig ikke kand blive saa tidligt

færdig, at han samme endnu kand saae med, saa er han begiærende, at

ham en af voees biergede pertliner saa snart som mueligt, maae over-

lades imod betaling af det, hvad uvillige mænd kunde paaskiönne, sam-

me varxåää». Wi önsker med deres velædle at styrmændene saavelsom res-

ten af folket maae herfra saasnart som mulig exspederes,og vil forven—

te deres velædle proposition tilbage, paa hvilken maade sligt best

kand skee. Sr. Jens Nielsen haver forlangt sin giænlöber tilbage og

er fornöyet med at faae udbetalt, det 2 uvillige mænd maatte skiönne,

samme formedelst brug ved vraget i sin værdi havde tabt. Wi skal der—

for sligt paa det hastigste besörge, da S. Nielsen trænger til sin

tan forventer dog Törsf deres meening herom. Til at betale skoemager

og skredder regningen saavelsom fortæringenxudbedér wi oss en 60 dl.

da der kuns er 21 dl. in cassa. jövrigt haver wj skuldet erindre deres,

velædle om taxations forretningen ikke er fastsat for sidlig, da 3 da-

ge synes for liget at rangere og vurdere aldt biergete.

. Faerentz Hoffmann

Til directionen afsendte fölgende skrivelse:

Herved haver jeg den ære at oversende de höye herrer den originale

forskrivning, som folken haver udstilt imod at jeg haver betalt 26 dl.

& ort 10 sk. i deres logis, som samme var skyldig. Forrige mandag var

til Arendal og kom om onsdagen tilbage. Af Sr. Lassen haver jeg ved

min nærværelse Optaget 30 dl. hvorfor jeg skal aflegge vedbörlig regn—

skab.
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äig og dermed strax ginn til Narrestöe. Ko… saa over
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Nu skal jeg sörge at styrmandene saavel som resten af mandskabet, som

have været syg, kand herfra exspederes, hvilket allerede vilde være

skeet, naaer ikke Sr. Lassen havde sagt, at folken foruden styrmænde-

ne skulde reise og resten havde været syg.

Jligemaade afsendte jeg omkostnings regningen fra den 1. feb. h. &.

til directionen.

et
erfarte jeg at den 2. hujus i min fraværelse var af capitainen bierget &"

nyt stykke tau til 2 mærsedreyereeber, som intet var angiven og ikke hel-

]er specificationen tilfört. Sendte derfor bud til Narrestöe og forhörte

mig derom hos capitainen, og fik efterretning at samme var der i Aasel Tek

lefsens huus. Erholdte fölgende skrivelse fra Sr. Lassen:

Velædle höystærede herr capitain og herr assistent:

Bielagene skal blive rigtig tilbage leveret, naaer de ere brugte.

Herr Jens Nielsen maae leveres sin giænlöber tilbage, og kand det ikke

anderleedes være end han ioe efter billighed bör have betaling for

dens erlidte skade. Skadeslös efter accord eller 2 uvillige mænds

skiönn, det dog paa billigste bör iagttages paa begge sider. Det var

billig at tiene Sr. Tohn Nielsen med den omskreven pertline, men uvil-

lige mænds siigende i saa tilfælde kunde paadhage os eftertale fælles,

da auctionen er forhaanden og auctionen langt bedre giver priisen og

rette verdi. Det kommer an paa hvad bonite den er af, han ville have

og hvad priis han derfor byder. Naaer jeg vidste begge deele, kunde

jeg give mine tanker derom, der dog tillige vilde ankomme paa min her—

res fælles raad og ansvar. Da man haver listen over det biergete, haa—

ber jeg tiiden skal slaae til til taxation. Compagniet haver ordine—

ret folkets afskeed men maaden ikke, saa hastig leilighed ved skibs

leilighed gives, skal det meldes, og saa snart jeg har compagniets

ordre viidere derom skal jeg iagtage samme. forblivende

Colbiörnsvigen pr. Arendal mhr. tiemestskyldigste tiener

den 25. feb. 1769 R. Lassen.

P. S. Mon auctionen kunde ikke for den udbringe de 45 dl. den forrige

koster, da fregatten er saa meget sværere.

Originalen hos capitainen.

var jeg over til Narrestöe for at tale med capitainen angaaendes bierger

Fegnéngen. Baadsföreren som vores folk skulde bringe over til Sverrig,kom

tilbage og berettet, at samme var lykkelig kommet til Strömstadt, men böd-

ker Veis var bleven syg tilbage i österrisoer. Natten over blev jeg i Nar-

restöe.

opsagte alle vores folk saavelsom styrmændene maaneden med tillæg at de

intet længer end til torsxdag nydte underholdning, hvorimod wi var villig

at tilstaae dem til reisepenge hvad billig var. Ging saa over til Hasten-

Sundt for at udfærdige bierger regningen, hvormed jeg blev om aftenen fær—

igien til Hastensund.
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28. feb. Afsendte bierge regningen med fölgende skrivelse til Sr. Lassen.

Til tolder Lassen

Herhos haver wi den ære at oversende dem bierge regningen til sammes

udbetaling. Wi igientager dermed i et og alt vores förrige og overla—

der til dem at tage saadanne meshures, som de til compagniets fordeel

agter best at være fornöden. Angaaendes folkenes reise herfra, da sy—

nes det os ikke saa fordelagtig for compagniet, at de venter paa lei-

lighed, som maaskee endnu kand blive nogle uger borte, i hvilken tiid

samme med gage og kost skal underholdes, men meget meere at man fin—

der sig paa en billig maade af med dem. J dgg haver wi maaneden op-

sagt og dem tilkiendegiort, at de ikke erholder længer underholdning

end til torsdag næstkommende men vel eh billig reisepenge,hvorimod

de maatte sörge for sig selb. Vores matroser er fornöyet med 21 dl.i

reisepenger og klaring i deres logis, hvilket næsten er det samme,

som de andre haver faaet. Styrmand Beck haver wi budet 10 dl. og

styrmand Runge & dl. til reisepenger, men de syntes ikke at være for—

nöyet dermed. Betragter man nu, at comnagniet dog en gang maa skaffe

dem hiemme, at imidlertiid deres kost og maaned dreyer, saa vil man

lettelig kunde see, at compagniet hermed vinder. Dette bliver da vo—

res proposition, som wi til deres eragtende dem haver skuldet tilkien

degive med begiæring, i fald de intet noget herimod skulde have at

indvænde, os dertil at forsyne med,fornödne penge.

Sr. John Nielsen vil nok have dén ære at tale med dem. Det synes os

meget haard, at en mand, som haver hjulpen os i nöd, nu skal være der'

for i forlegenhed, omendskiönt wi lettelig kand hielpe ham af samme.

Havde Sr. Nielsen ikke laant os sin pertline, saa var vores skib ikke

saa let og maaskee aldrig bleven reist, men for hans tienestvillighed

skal hen nu synke sin reise og maaskee være protest af sine rehdere

underkasted. Aldeig haver wi havt bedre leilighed at fortiene det

navn utaknemmelig end nu, hvorom wi dog intet skiötter. Selv af den

höylovlige direction vil wi derfor intet blive frietaget og dertil

beskyttet, at have med uforstand seet paa compagniets fordeel,hvorfor

wi da ikke kand anderleedes end udbede os deres Villie, at Sr. Niel—

sen paa en eller den anden maade uden skade for compagniet paa det

hastigste maae overlades en pertline, paa det manden for sin godhed

ej Skal være forlegen-

Faerentz Hoffmann

Bierge regningen findes ved proäocollen sub no. 2.

Om aftenen erholdte fölgende Skrivelse fra Sr. Lassen.

Velædle höystærede herr Hoffmann

Med Sr. Nielsen erholdet ærede om pertlinne, langt fra jeg vil for-

aarsage skiönnsomhed og utaknemmelighed, men noget forsigtig bör wi

fælles være, paa blot uvilllge mænds siigende at levere pertlinen
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kunde have sit ansvar. Priisen som bydes, længden, tykkelsen sami bo—

nite kand let skiönnes naar höres, og derudj vil jeg Være villig at

give mine tanker, men da herr Nielsen har proponeret, ved lodkast at

tage en af de 2 beste pertliner der ere, og i sin tiid at erstatte

det samme for den åågne, som ved auctionen for den andre af lige bo—

nite gives, haver jeg intet imod denne preposition , som billig, og

for min deel giver samtykke, at en pertline herr Nielsen leveres paa

den maade imod hans simple beviis derfor. Vil nu min herr og herr

capitain tillige denne herr Nielsens proposition kand pertlinnen

strax overleveres paa den maade, og er det billig at viise velvillig—

hed hvor man har nydt den for en. Jeg skal ved leilighed vigitere

for det övrige og overveyer mr. proposition om folket til det beste

for compagniet. Nu er jeg i confusion og affairer forbl.

Arendal den 28. feb. 1769. Mhr. tienestskyldigste tiener

R. Lassen

Originalen findes sub. no. 3.


