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KOm-capitainén fra Narestøb.'0ve213Vertg mig et Brev fra hr.

Lagsen tiI-mig og 2 anare=at faxe i_protocollen sam saaledes

lyåer: ' ;
'velæäle høystæreae herr Hoffmann. _ … _

Directeurgxne har ordineret, at hhrrlReimers efterladen—

skab Skuld? Beadgs dem,Byefögden haver haldä &uctipn i iø—

*veraagg.ejtermidéag derpaa imad min Villie og.pxotest, og;

axainexat Kiels Møuritgen til inCaBSatorå Stäfgullet,knap—

pen.st6eken og ringer blev ikke solgt B&mÆ åen glimrende

vest allen blev selgt, end ikke faaet rggistreringén, sam

ieg nu atäeæ,skal iørlange maa auctiønsfønreæningénoniréc
&euxepne begiærér-Epecification bvgr hvad aer er bierget i

af'mahggonåe planker, campache,zelephanttænder oggbomuld,f

hviiket aid usølgt;dennemf3kalasendes ved iøxstefskibelei-
lighed, søm vil inätage det før frag$,3ehag aä besørge mig

&enng Specicfication'31l pagten om.mulig opsendt—
Golbiørnsvig pr. Arenaal Baésén ;

den 28. febr. 1769.
,

4Qriginalen findes sub no. 4—
' V'e-l—ædle inter. eapit—ain Fvagrgnt—z;
Umendskiøäät wa ey apeqiglle haven_anførtgudj wareä'til
Q&gr qg'Hbffmänn'under 21. pass… udfærdigte skrivelse, at

bgmmuldep gy paa auctiom skulée sælges, saa skulde_i dog

have kundet slutte, at denne articul ey & Range, aller— !

helst paa-en auctian! var at udbringe.äil…nggen enä sige 37

äaalelig Friis. Wj Vilde derfox,-Skiønivbemelte articul i

'paa auctiensplaeaten—er_an£ørt til opbyaehse, at—dgn ey !

Woædar salgt, mans tilligemed mahagonæe plankerne og éle-!
.phanxäændefne samä øvrigt_sgm fox qompqgniets regning ved;

guqtionen'bliver kiøbä VEåvføæsteriørefgläende skibslei- ;

lighed hgr.ned &gndes,.£öx äét.øvxigg Venter WJ, atli £or4

holder eder med auntidnen saaledes sgu & forandiøgte skri

velae af 21..passati er bléVen iniormaxeä;Wj_£grbliver

_ egers veivilligste
Bargum ”Enyuglä _ _Reinäaryh. With

'Gøpe **gen den-ix13; febr. T769;

Grigämalen.høs eapitainen.
Yelædie høystæxeåe;he£r'capitain »

Jnålaghe erVer'f & ieg_paa pagthuset fur mi'herrs Med _ .
gøxäte føyelige wind vil iragtiareren paa Sandvigen segle;

tiHKäøbemäävn,;aqgnann,'æømmermanden og Grimlgaar med i

ham. Jeg har tait med ham øm at have-de”ääfiäe folk med, &
mén han unäskylaer sig_han haver ikke rum dertil-og Rand :
ikkejmggtagg flere, som er ikke paa…dinectionens begiær

aem sendt med føæste. _…_ .

Behag at beaørge en spgciiicgtign oVer mahangpng planker-:

ne, campeöhe, %abak, elphantbænder.og_hvaa ellers» hver '

megef'bömulé er bierget og.5end mig samme under-min herr

ag aagistgntens'hæäåeæ, ähiäde_wahrer ska; mgä første

akibsleilighed , sem der kanå'faaes. gaedsenäesi men spe-g

cifieatiqnen.i fqrveyen sendes, i fald dixeeteurexne vil T

laae Ordinexe &erpga_assuranse. Jeg skal ferhøxe_med den .

anden_skipper, naar han bliver færdig,at.gaae til Käøban—g

havn,som vil_nedtage tiid,-&g*han her skal lade med bred-l

åer. E r'at vande tiié, va; det h£l_vel, imedens falken

der er at minhr. fik anvist mighr, Asbigæn KustOISen og

Chrisåian'HenriQHSénvseglere,-at de kunde forud beslutte .

sg:-axat,i'gnen. gave; et hvert: i sær og 83.17 (da maatte ”antages! %

hva! mange-åuge segldug i hver. Taxation åexpaa i foxhaanf

den saavelsøm paa hvad andet i_Rare&tøe er liggende kunde

continuære megéæ til dens hgsäige exspeditiön naaet can—

—eel1ie xaaäen og ieg'kammex dennegg før auctionen, thi Bas

havåe man det mästefallérede'uden'viidere betaqkende i

äaxt ag blot at anføre til forretningen. De gøde mænd.86m;   
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billigt-skal blive raåicfasert,_fgp umawen.nén taxt.d,j_
sææter Paa hvert.'kundewa9notefeä Paa måä'härxes_BPeegfi*
cation_deæøver. Er agt muligy'aend mig specificatiönen
over ae-ting, söm før anäøät skal senaes-ugalgtitil Cøm*
?agaiet at=den meä posten kunäe exspeéert sendes. forbli

vende
_ mhr. tienegäskyidigste'tiEner

Arenåahl aen 28; febr. 1769. R-'E&SSenr
Øriginälen has capitaingn. V
.Lved saa Sr… Jens'Kielsens giænlgber af'zisøemænd nemlig Eli-
as AnåErsen ag Ehgmas.Jgn39n_eftensee, Som-dä,äkjønné&e, at _

samme havde'tabäzsin halve Værd, men de kunde åer ikke angi— _

ive til pengs. heæpaa_skrev efter øveriæg iii Sr. Jénstielsen

og toider Eäsäeä søm følger:

Til sr..Je&s Nielsen… _ __
Wj haver herved den-æpg at tilbagggenöe deres velæd1e_ _

' aen af.äem laanäe giænløbgr ag tilligefäerfOr aä'aflægge

wa; skyldigaäe taksigélse, meä føyaikxing—at &? älletiidä

skal_£in&e oa beréav1113g til skälQig gienäiengsäe.

Elias AnieESgn og Thbmas*Jénaen i Häääensunåt haveæ iégg

bemelæe deres giænløber gitéæseet og_helder &exiaæ at den

haver %abt sin=halve=væx&i, Imidlertiia kunde de samme

ikke angive-til,penge…'Wi ÆQEEr os derför-den frihed, at

ambede-deres velædle selv behagelig vi1_bgétemme priisen»
.ag ge sligt best vil munde giøxe gg WJ til-åeres billige '

tænkgmggdg_bæreä ala sk3._til$poe. '
Faenentz Baifmann

?Til herr tömåer Lassen. __ _ .

Paa &exeg velædle ærede unå£r*28. kuin? paa woreä under

samme dato til dem angaaenae.folkenea tæanspoxt indgiven

pxcpøsixion,.gt ag-nemlig ved leiligäed vilde overveye

Samme, maa WjAEQPti763leåt aanne sag inäet taalex an-

stand, aa imåålextiid falken mgd_köä% eg gage skal under-

hølåea, hverfer vi 95 herom udbgd r &eres meaning egvi &

falaesammewarea bie_…ldgr; da de fornødne penge; Vééd ae

imiålertiid Bedre leiligheå, skal WJ med glæde antage sam;

me.
J-åag have; wj herr.äens-nielsens giæaløber af Elias An-
dersen vaæhømas Jgnsen_Laäet eftersée, sam_da skjønnedg

at samme havde taut hendes haivé værd. Jmidlertiia kunde

de—ikke med vished samme reducere til penge, hvcrföæ WJ

iåag'skæiver til Sr. Hielaeg_pgvaf'ham'udbeäer os priisen

_agrfqæä søm Wj haaeæ den inÆLøber, til dem Skal inaberet-
te. manet senäer WJ i äag.tilbage. … _ _

”Tilkemmenäelpoaiääg akal Wi åen høylovlige direcfio"'z…
fagden$,foæhold meä sr. Reimens efäerladte tilkienqegiørev

wager begge tg uviidende-derem Og-unärer 6% meget deiøver

Iligsmaaåe skal vi indsgnde en specifieatinn øver &et an—,

førte, sam dag længe-siden alägrede er indSenat.
Faerentz Hafimann

SendteiJens.Eielsensngiænløber tilbageælcapitainen foer igiep

over tfil vN-afesäøae—

'om eftermiääagen var över til Narestøe, for at farhøre øm'in—

gen skriveise var inaløben Ira hi. Lassen, men fand ingen.

Følgenäe.gk;ivélse:anholdte fra,Sr. Jens Nielsen

velædle.haystærede herrer;w , _» ,
Eeres-megat ærede af gaars dato-xigtig,exhøldem og deraf

erfarer-at ækaden paa:åen af mig laante txösse.er %axert

til den halve værdi, hvormed igg e; gandSke føænøyet, ale

len ieg maatte eftef"deæea_gode”løf$e,faae.äen sendt mig

naaeæ iøxet-V£l tillaäeväétu Dens væædi vax_amärent 20 ”

rdfda ieg fik.dgn fra'banen og den havde alärig vært .

brugt tilforna i det.øvrige hénlever ieg näæt minycamplia 
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vmggts formeld med sæørste astéme, _ __
Velædle høystærédevherners'tienestskyldigsäe tieäer

_ 'Keskildenrden.2. mars 1869 J.…Niel5en—

Øriginalgn hgs capitainen. _. _ _
En aledres båergere_kpm tilbage fra Arenäahl ag herrettedg

é havde begiææt deres dehavendefdaglan'af'hrg.Lasseg

Léaé havae.tgit-méa'proédratér

Bøxtwich. Aftalhe-deæfør med captaxnen-sglv at réyse %Æl Aran—

&al,_£ox at afvendé'SIig anstændighed. Reyste saa over igién

tal Hastensund, Omlafäeäen kom_2 af wwres biengexerhomas'JéH—r

sen onglias Anaersen_fra Arénäal ag bekæeftede dat samme.

Reyste ieg til Apenagäi. Øm miådagen kam ieg der 9% 5135 strax

'Æil Sr, Lassen._Foæhøxte Mig hgs ham, hVöæiör han ikkg vilde

betale biéxgerne, hvo; han_&a vel søgte adskiélligegudflugäer

.men den sanae aarsag mæækede ieg at være pengemangel. Æmøeä

falkenes exgpedition ihåvenåte han,.at man inteö'kunäe Laåe

aem xeyse ugen allene ved leiligheå,=Gg_at man var fcrsikkretq

ae kam.ti;_Kiøbenhavn, eftersom der skulde—være udskrivning "

paa søeiblk'ogrnaaer de,gik borte, campagniet saa kan_i-an; _

svar far dem tilmgg'kunqe ae hielpe mad fbreialégn arbeid ved;

%axatiönen over det'bierggäe. prbg a£ ham imod quitance 40 _

r&._ti1 farnøäne udgiften._Ta1%e mgé_en biérggr,jaldarmand,

Gunde; Jensen, som løvte mig at Säille de-anare tilfreds til

at vents Uli paa beæalingen. Reiste fra ham igién; Aftalte

,med captainen, ikke at skæive hiemmev'foräj aer Var inteägsøm
& . .

"fortiente && gavenåe de äeæäil,förnøjne.uågifter-
Om'eftermiååagén var ieg øveæ tal.narestøe iar at tale'med

captäingn. Følgende skrivelse var iniløben fra Sr.'ThomEs Pe-

-dersenc
iVelædlezhgrx=egpitain Faerenti & Vélæäie manar,Høffmann

.J anledning af_velædle vuenners forlangende i.EastegBund

zägg 2; aes, 1163 have: igg givet mit løfte som-eömmisio—

nair af asäistere-dem veå.æagd£5æing og penge til at bier-

ge'vxaggWuaf fregatä skibet Fredensbuxg kaldgt,'tå1hmren-

&& äet'Guineigke'aompägnie, søm iegwhaver fuldbyrdeä ved

&& assistere äemwmed—amd fbretägcnde enten mandlig…gller

… _ _ _* ;;;;; tanter & klingénäe mynt til den

?Vvudes,'17685;&a eømmisionen blev overdragen_'uéen gig

givne aEBSag_%il téldex Rasmus Lassen. A0. 1769 &en 7.

jan; haver ieg indgivet min.:egmäng over åe emntante pene'

Age;ieg.haver betalt til aem_é£%er deres'ordre beløbende

tiléå? 41- 2 art 4 sk. som af &em er bleven apprqbeæet og

*skriftlig'attestepet, som ieg vanter bliver betgl%_ar héæ

tdléer Lassen. lmidlextiid følger min regning til fo; ppOi

vision og carrespandence…og.peäge forsmud,*beløbende til

56=ra,4&atereä;2;*maxs 1769, som ieg begiærer, velædle

venner vil béhagp—at-attestere, og give mig anviaming …

&exfbx paa herr tolaer Lassen at bemale+forblivéndeimed
estime, velædle vennéxs ålenes%skyldigstewtiener

Arendahl åen 4. mars.T769' Thomas Pedersen.

”Herr qapitain Faerentz ag assigtent Sp Haffmamm Debet.

A9. 1768 Idea. 2. blev ieg af—dem begiææet sam commisio-

”nal: ak aagistene_&em med raad.og-penggæ til biergerne_af

Skibet eg fglkenes undefhblåning; fax det forulYkkede

fregatt Skib Exedensbuxg kaldet, tilhøæenäe det Guineiske

'Gbmäagmie i anleéning af det a_skibet farefundne herr ge—

heralkthul i.Bel$ingøx'vélædle Sr. Peter Rahlings areal-

tivaev som ieg antéeg,3 g'i aile tilfælle.assistärate

med xaaå ag penge naaér'deifaælangede, og_saaleäes eonti-

nuerete til den 27. aas. 1768, && eemmisionen'blév over-

_dxagénSr. Rasmus Lassen; ag igidlertiid haver ieg betalt

far dem ag leverät:i contant klingende myntefher=deres 
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attgstenede regning &ato 7. jän. 1769; Ral: 637—2-4…der—

'iör tilkømmgz mig fax corre3ponäence, provision cg penge

inrskud tilsammen.... ; ,, . _ _56 xd.'

_. _ _……_ 50
Arenääl åen.2. mars 1769 Thomas Æedersén

Originalen has aapitainen.

'Var over til Harestøe for at_tale med eaptainen, Besluitede

med ham at antage Sr.-Henrich Pgttersen & Strengeæöe til taxa—

tiqns mand, && hverken Sr. Henrichsens eller begge-KustalSena

komme var vis. J gaar et efter hans beretning Opfisket, søm

wspecificatiönen kana tilføyes:
& styck rød træg '
4 øye bolten hver 1 fbed lang

5 jgrn_äepler.>
1 ditOvstæng til mærseklæderæ

aligemaade haver &x. Sixtus,'søm idag er afreist,ind1everet…
? tina balbéxiad _ , ' '
*cesteen-morteæ med 2 støder.
”. staar vagt Skaäl
; dito_min&re
jumgSSing Sprøyte

. Gita mindre
-.ditø nøhre
21 gtyckjmedeeinsk vagt

. 1 bord skuffe _ »

Ginggsaa.over igien til Hastensunåt.
Eber_cap£ainen til Arendahl, fax atinærværende.ved retten,

hvarudj sagen.møed løedsen Svend Jensen skulde optageg til

aams. '
Om eftegmidéagen var over til Narestøe for at vente_der_paa__

toläer Lassen, sgm kom øm aften sidlig;tillige med Sr; Brandt

til taXaäiønen.'Fik af hx.-Lassen efterretning at den paa

Sandvigen liggenåe ög'til.Kiøbenhavn destinerie franzfärer

med første føyelige vind vilde reyse. Sendte &erfoy'wores

negrg tillige mea vores 2 matreeser strax derhen. Fbx dg sid—_
ste betglte 5 rd. i deras logis Ear,enfhver eg gav-dem hver

2 rå. til æeisepegge,'hvorfbr de er i gagehogen debitexet,

&ag er dexudj ey begreben deres proviSion og fragt-før ngysgn

som mig uviidenäe. ' '

Begynte med taxatiønen,'1axations mænderne Vår Sr; Asbiøfn

Kystolsen og Christen Henariahaen,-CQntingerede_dexmea'heele
-äagep. Øm aitenen uåfærdigte øg.afsendte=følgende skrivelse

til den høylovlige directIOH: _ »_

Berhas haver wj den ære at eversenäezdén_hqyl9vligg-direcw

tian den anbefalete_specifi9atiøn ovér'Mahagbnæe»plankene

campeehe træe, elephant tænaer_og bumuld,,hvilket aog al—
lereaeii_WOres indsendte spegificafion findes ahført… Far

nærværende tiid er wj_i aräeid med a% taxere det biergete.

Af taxatidnen kana Wä intet slutte andet_end at 569 én

temmeligqäeel cbmpagniet väl bliVe tilslaaet, hvorfor wj

fanmedelsä &ette haver Skuldex farespørge os, cm_alt saa-

'&ant med et lidet skib gaa én gang eller tiid_efter anden

skal hiémsenäes, hvilket vi ala troelig—skal hesørgg, i

fald Wj-saa længe skal e blive her tilstæde, da wd havgr

oråre kil at reyse saasnart auctiOnen er endt, og til den

tiid skal fortäette wores reyse, i fald leilighed gives,

i hvilken fald tbläer'Lassen det maae bBSØrge, &om seIV'

gyer skibe. __ . . _

Sagen immed-loeäsen Svend Jensen var den 8._hujus—fpx

reäten til dans opæagelse, men blev-udsat til åen 18.a—

pril, da lbedSens prgcuxator foregav til den tiid at kun-

de frembringe bedre beviia til Sin partes bestei J gaar

sendte negerne saavelsom Agie-bg vores 2 matroeSer iii  
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»Sandviggn før at gaae.de;frazviidere til Kiøbenhavn med en

gäeglferaig Iigggnåe £xantz£3rgr.!äe the sidste erhøldte

*? rd. en hver, äwoæaa de var 5 rd. skyldig.i'derés logis

og_ä nå. til reisepenge, hvaæfor_de øgsgg gr veähørlig er

,ågbitpggt.ämidlgrtiid er-i deres aixegnimgs beviis fragt

logigravisiog_ey_inåført, hvilket da den høylovligg Qirgc—

tian behageligst vil läåe ohserVere, i iald de'sligtläkal

tilbage betale. _
sr. mhamas.Bedexsen…havex til qä inägiveä en regning paa

150-xa. for prøxision, penta mad viidere 08:förlån€f at "3
samme skulde aätestexe,'me& da.wj herpaa_intet1häver'svaé

'xet,_gaa haver han as instevngt morgen at møde.for en giæs

tapett, Udgangen Skal Wj änaberxette… '
Farenta Hoffmann

'TQÆ stk. rød tææe
155 mahägdnæe planker
17 glgphant tænäeæ;
Aéaækker bOmulH

Paa taxationa förretnimgen rand ieg at wuxga biergete'9_skibs

comæasse; var sat iilzaucäiön paa en gang og vuxåergt for 1 rd

&& nu Sr, Jahn.Kielsen fbæ_8 dage siäen have; sagt mig at ieg

maatte kiøbg før ham 2 compasser styckei for 1 1/2 & ? rd, _

asaa havde iég åexa£,aaz&ag at.äl tte, at aamme_vilde blive be

.äze betaltg'naaeæ de blev sglgt stkaiis, hVilket ieg'ogsaa

Sr, LaSSen'tilkiendeggv, men han.nægtede at antage denné erin-

dring. _ , ' ”

Gantinugrrgäe med taxationen. Om eftermiddagen kom cancellie-_

raaägn Brønsdaxph iii Marrestøe før at holde en giæstg reät ,

i anleeäniag,af get af Sr. Thomas Pedersen ide captainan og

mig uästædte stævnemaal. For samme mødté:&a_proguxatqrå3$nthig

for Sr. Pédersen Øg ieg fox capiäainen ogzmig. Hvad dermed er

forefaläén, vil åen,de$af-thagne åorretning nærmere viise.

Ygr-i arbeide med at uiskxive taxations forretningen til.aac—

*Qm eftøxmiädagen begynte maa auctionen, Sr. Lassen og ieg hol-

äte Gantæa.protoeoll. ' '

eontinuexte meä samme. , _

Øm miadagen endtg samme. Gonfexerte saa farretningen og;f&ädt.

den-overénateamendg. _ _ ' '
Reiste Sæg Lassen igign ti; Agpndahl-og ieg til Hastensundt.

J äag haveæ Capitainen_a£ Sr….Lassen agnammet'zo rd.

Var oapitainen ag styrmand Beck over til Hastensundt— Lagåe_ä

gu sækzden mest tørre bomuld ag spredete den øvrig? beåre ud.

Beslutäede at giverstyä …nd R ige_i &ag sin afskeed, til hvil-

ken enåe ieg øm aften til dapihainen.séndte hans afregning.

Følgende skrivelse sendte til directionen: _ _ __

"Afrigte 11.huägs var giæstg ret%.sat i anledning-af det

af Sr. Thømas_Pe&ersgg iqu os uästæähe sæævnemaal in.…

puncto prætenderter BG rd,_for provision, pørte ag viiåere

Progurator_30æhhig mødte for samme noie?_Sr, Pedersän og

ieg, Hoffmann, fbr-os. Borthig paastced;4a gainssöævnede

BG rå.-meå noggt meererhvGrpaä Wj_intet ingloed mig, med

bad at Sr, Peaersen med hans paasäand, saaledes, som_samme

nu anlagt Vax, maathg afviiseg og äerimöd henviises enten

til directienen eller ogsaa til tolger,BaSSen, men-min

paastanä'blev intet antaget, &Brimgd sagen til nææmene

Eaaåømmelse uasat %il den 18. april. … »

Dén 15.vhuius_om eftermidäagén_begynte med auction øver

det-biergetg inventqrie goæds,.Førend samme begynte gier-

te Sr. Borthig indførsel för biergernes tilgøåghavendg »

A&agløn med reserVation af'deres rett paa auctionens beløb.

hvörpaa.äol&Er-Lassen svarede at biexgerne.skulde nyde 4

betaling'hvad billig var,naar først biexgea.Reglin en af

retten var exami'neréthwmrpaa Borthig regervejr'Be bpuerger— 
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nes rett, uden.a% indlagefsig med Lassen, da biexgerne ikk;
mgd'ham, men med os havde-a%*beääill£.;AuctiÆnén endäe den
151, huju-s middagen. :S'gammes bél-Ø'b .é'f 2108- rdi. 1:53 Skr. dog er

desuden ey beregnet 3 Jern ankere, og 6 dananér maa nappeæ
ter som compagniet før_%gxati0ngns beløb er tilslaaet.'3aa
tgbakkgn, kunde ingen høyere buä øbtingres end HZ'nd, fbrv
1000 på. hvanfax samme er blGVen_usølgtg Wi skal nu umage
as, såa hastig,sam'mulig at øveælevere-alting til_Sr._Las—
sgu ag.at omgiøne ragtiägenne, paa deæwwj xeysex til Kiø—
benhävn Skal antrede specificaäianen over det! søm er in&—
kiøht far compägnietä regning følger hermeä. Endnu ligger
paa bunden! hvor skibetlhaver Staat 4 jern canoner, hvöräf

man en kand age, en deal tgu og blockverk-ag*elephåntäænder
hvaxafnogsaa kana sags nagle fags, som gttaer_ap med enden
Sr, Lassen agäex at…fer aceordexe dens optisking,9a34partm
hvilketfwj då maae averladexham,-äa wj skal revse.

Fæerentz . Haffmann '

Jligemaaée følgenäe skrivelse til-Sr. Lassen: . _ _ »
w; haver-iaag styrmand Buhge givet sin dimiaion-uagäed fra;
giprte paaständ. wa bliver Ved WØBES beslutning intet at
&ilstaae ham meer eid 4 ra. til æeisepenge.
Deres velædle vil behage, ää fqransmalte åt biergexregmxne
gen smagt kend examineres, paa det vi dérved kana vææe til
&tæde, äa_wj sligt til waxeg-høgngurs frelse øg_hetzyg391s&
i,£remttåden sleÆhez—hgldeæ ngnøden… Jligemaade ombeéaes,
at deres velædle, paa äeæ'hagbigste mulig vil bgsøxge os en
vægt meå'förnøäne lodder, ikke'mingæe-sende en baad, som
kana tis! afhente den 1 Narrestøe ligganäe'tebak.fägrex Æ.
ae; nogen leilighed til Kiøbenhavu ambedes.at have den ged
ned at melde os &amme. '

Eaexentg Hoffmann

18.mars'?ar ieg over'til Harrestøe far at tale med eapitainen._Mød af—
ten kom wores express fra Arenåahl tilbage igién ag medbragte
åølggngegskxivelse=fxa'Sr. Lassen. * ' :

'Yelædle-høystærede hen; capitain_og herr assisæent:
Skiønt mit eegen embedes ag.pa;tionlairelaffaireä ikke kanp
uden skade'tillade min fraværelse næsäe uge, Vil ieg åog
besäææbeom*fremkonneligt bliver, efteæ aftale maa herr can
cellierraaäén paa onsääg_at'see biéxgeæ og vagt regningen
eXgminergÆ til éndeligeafgiørelse, hvilket-mhx, vilåe beha

,ge && indbermqtte formændérne af biergérne ag && dez'haver
Væxet ved vagten tilstæde til efäerrretning og derom paa

'tixsdag samt et båd til herr gancellie naaa tiero % eller
Fæédstianå til hans eiterxetning cm weyret og ærgmkömsten
—&et den-dag"tillagex.iäkulde=det ikke kund?_la&e sig giøra
ssam ieg dag helst ønsker, da skipper Arne Olsen til den tir

wbiiver segiiérdig og med ham kunåe blive leiligheä at ;gys
neeå hgrfra, vil_1eg føxmäae:caneelLie…£aaden paa LøVendag

her i Cblbiøänsvigen åt forrétte-äammeg om biergezhe-éa he

vilde;indfin&e sig_til epäglig;a£gibrélse, hväramindlagte

,min praposition følger. Til hvilken %iö det end b&iver, Vi
-äe få…..häve sin_geheralg rggningex, ovex_&e udgifter, de

havér besørget til dato i slutted'tilsxapq, at de and det
.Samma tillige méd min'kunde.1 natarial het samles qg bekrl
tes_gfter Søe constume far assurancens Skylat tillige med!

naäice paa &95 uden for.auctiønen her liggende, at ieg kap

laåe mbätage agt til bevax pg oonServatidn bg afsendelse,
naar ordren indløber ag at mhr. ikkg i sin reiseYdesfarmeL

&elst Skal—öpholdeS.-Jag£en skal følge Og saaSnart vægt

Kana faaes fra veyen? skal dan følge, eller en & saadan,,

at min herr kabä weye saavel Campééhe %ææret-som elephant

tænaexne, = hvil e naar de kommer under min værges Jeg vi
være ansvarlig'føx at dé uforminsket skal blive.Tallet tän 
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'ker i.eg kan& være nok, med mlndre slutningen skulde viise
.ydersté gI&& &I forelgt1ghed hver _&en neppe saa alvorlig
'behøvedes, sem forhen menage.
.Sklpper Arne &1sen har .aagt. at blive.IæI&1g til onsdag af—
ten. FaldeI Vlnden til, segler han &agen derefter, med h&m
h&n& mhI. Iaa'e passage. Capltaln S1monsen haver faaet ordIe
fat _gaae t1l Færoe, ag Svendsen, s.Qm skulde her l&&e med

bIæ&eI, med hvem ieg. tenkte mln herr og en &eel .aI gqe&set
.kun&.é. faaet'befordr1ng, I1k m_I&Ie at segle uIQItørret Han
'seglede 1 gaaer mlddag, med ham fik i'eg folkene &Istæd,og

'm.øye nok., at han vildé medtage &em. Iorblivende mhr.
t1enestskylå1gste tleneI

Arendak &- 1.8. mars 1769 R. L&ssen
P.GfSkulde weyret h1n&re paa ønsäagen, haaber ieg &et 1adeI
.sig giø.Ie paa lØVerdag efter min prop051tion, hv11ke3 af
adeelene maatte herr cancellle r&aäen lndberettes med et buå
med .en se&&el t1l H-olt eller Ivedestrandt paa tirsdag efter
.veyrets Og Iørets beskaffenhed. Send mig notlce paa pakboe
Iegningen over det blergete og hva& fordres og kræves &I en
hver, at ieg kend I&&e &eI samlet .&g 1 general regningen,
.m'edens m1nhr. eI tllstæde IO'I &Ireysen.

Originalen 1 capitalnens bevaring
IOm aften fo:eI over ig1en t-il Hastensundt

29.mars Y&I ieg 'oveI t'il R&Irestøe. Fandt at sk1pper Arne Ø'ISen 1 Dals-_

kllden glorte sit ek1b.IeI&1g Io.; at ggae &ermed til Kiøbenhavn,
aftalte s-aa med capita1nen at relse med ham.qg at see' &eIhen,
at han kunde medtage campeche træet, elephant tænder, bomul&en

0*g hvad ellers &I Smaae t1ng var kiøbt paa auct1onen,_hV1lket
-aI medtage Arne .Olse.n eIt*eI Iorespørsel var V1ll1g.Re1ste saa
øver igién til Hastensundt

21.mars Reiste caplta1nen o.g ieg til Arendal for at tale qm.weIes tran—

sport med t.ol&er L&SSen, .Söm && bieI&l& vares propøsition og
ibvte hast1g at exspedere os,Beg1ere&e II ham 3 bomulds sække
Ill at p&cké bomulden &&j, ;Som han lovte at beSø.Ige. Kom saa om
.aIten tllbage 1g1en. Følgende 2 skrivelser &ISendte 1 &ag:_

Velædle og velbyrdlge herr cancellle raad BIønSdorph.

A&skiellige &mstænåigheder Ioranleed1ger && at .qmbede deres.
velæ&le, && behagellgst SI. John H1elsens og Asblørn Kustol—
Sens svar og erklæring '&g 1 I&1& &en første & *-&e være
'reist && S'I. Chr1st1an.Hen&r1chsens notarlaliter Vilde ind-

hente Og &et, sam de samme med en göd samv1tt1ghed med e*e&_

.kand bekræfte, _paa efterfølgende pester:
1. Om WJ uäen ansvar for vores pr1nc1paler og uden at IdI- .

sømme biergningen haver kun&et bruge mindre mænd til arbei-

.dét .end wj haver qugt og aI 08. 1 bergerl1sten .eI anI.øIt.

.2. Om Wj haver kundet udrette det, 'sgm wj haver udrettet

-n&ar arbeldernea tall havde. været mlndre.
3. Om_den af os ansatte nattevagt ikke haver været nødven—

&_1g til at beobagte &et IoInødne.
4. Om wj haver kundet Iaae- arbe1dere for m1n&re pIi1s, end

samme &I 9'& er Iøraccorderet
5. Qm.arbe1&exne lkke haver IoItient det,, dem Io*r &&g og nat
.-&I .93 er tllstaaet og endellg
6. hvilken Iorsklel &_eI er 1mellem &e arbe1dere, som &er er

bleven brugt ve& vraget og de, som :eI bleven brugt ved &le—
.phant tænäenes I1sk1ng O_g hvorledes den enes arbeid maa &én_
;&n&en forholder sig.
'Til hv1lken en&:e Wj ogsaa lader he.IVe& Iølge blerger Listén

til eIters1unw
Faerentz RoIInamm

Velæale eg velbyrdåge h.eII cancellle Iaaä Brønsdörph:

Da h.eII tolder Lassen morgen som 'den 22. martj efter aftale

me.& &eres velbyrdlghed agter -at &Igløre bieIgeI Iegningen 
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og i gamme.hgnaegndezhaver opgivet Ostligt'aÆ tilkiéndegi-
vé.&eres velbyäéighgd. paa det ge Ganti; i Narrestøe béhage—
ligat kunae inäfinde sig, i Ialåwweyen ex fremKOmmgligtl &&
& contrarium heraf bierger_regningen paa tilkommende løver—
-&ag i Golbiørnsvigenrskal.äaæetages, saa havæx wj Bligäwde—
res Velbyräighéå ti1_behaåeæig efterretning skulået tilkienå
'äegive,_og äkäl förvhnte' em paa thåageh.i.Hääresäøe'men i
.mangél hera£.paa løveraagen inäfinde as i Gölbiøiäsviggn.

Faerentz Hoffmann '

22. mars,K m herr cancellie raad Brønsäarph, %Qläer lassen og_prøcuratox
Barthig fra Agendal'til at afgiøre bierger regningen'fäæmedelst1

an notaxiale forretningg som_&a ogsaä Øm eftermidäagen blev hölt'

men bierger regningen blev alligevel igtet afgiqrt. Den noäaræa—
litas opfagne forretning vil sligt tyåeligen viiseg'Toldgr-Läg;
Sen médbæagäezå sække af gammel seglåugqväapitainen overlevexte
ham Qaaiäid amköstregming og igg cantra regning fra åen T. febr…_
&. aa peisäe'säa.OVér igien.til'Ha$ten5un&i, da det-var sidlig ;

.paa natäen. ' ,

23.mars.Reiste ieg över-igien til_narreatøe. Jndpadkeäe-begge:capsaier?*
meä bomuld i_en lerneas pese,fhvöæfør'capätainen og'taldgæ Bas-

gen satte gbæeswsggl, ieg haVåe min signeä inÆEÆ-hös mig. Tolder—
Lasaen begiexäe , at wj om 1ø3erdagén akulae kammé til Årenaal,
da han i dag intet kunde exspedere-os, hvorpaa hån med 59 andre
reiste %ilbaga. Jeg £Qex gaa Over %11 Bastenaunthmeähaäende.2 ”
mana til at indpacke bølede , men.ved Packing£n…fanä?es at sæk—
kéne var saa,roädng, at-de ey kunde holae. Bexattede-dgt.aaa
capitainen, som aendäe en express tilerendal, som stQde begiæ—
re-bédre:8ække,.äayaame Skal'hengeiudenböräs Qg'dervea den mes-
?gwaf'bgmuläen letlkundh=bliVehtabt. capitainenfannammedE—af'hr.
Lassen 29 rå. - -

24.mana.Kbm Capitainén over til Hastensundt meä 2 mand. Tøeg mad sig til

at inäläde i_Årne'Olsensaskib:
4 1/2_ styck*v0ge&kud.
1 Bege»barkhølt planke 6 Qian txinm.Æ tom.

dito _ 53 ?_ _ 4*tom._
&ito 6 _1/2 al. 3 1/2*tom…
dita iå alen &
53130 5. " …
nye:balkoner
gege brekkeåe nbkspager
again ugiqrte.birke handspager
smyck 4 Skaaren__eege tømmer & 5 alen
2 tom? gage plankefå il? alen.lang
fyrre planker zi 1/2 tom-tyek
:s-t-y'ck *2 tam aito _
datakaaren.vesmerviga brædder

__ _”2 tom fyrre planke a. 2 314 alen. &
Qm aften afsenåte følgende skrivélse.til åen høylevlige directio

Afrigte.22. martj var herr'cancgllie raad Brønsdqrph ag hr.
taläerrÆaSQQn'herneä til Eaæestøe,_äen_farate Søm.nøtaxius

for at afgiøxerbiexger regningEn, men samme.blev intetzaf—
giøxt. Saasngxt wj faaer forretningEn äeakreven, Skal wa—
samme-indsenåe. Imiåleætiiä haaber-wj_endnu sglvzat över;
bringe samme, hvozved wj-da tillige skal tage_Qa dan frihed
dmiheele sagen muntlig at give vares tanker tilkiendø. WJ
stäar far nærværenäe tiid & aecøxd meä-akipper—Axne Ølsen
iør;a£ føre as maå,styrmand.BeckgwelpkÆmt tænéerneicampeqhe

træet og de Smaae ting, som er kiøbt paa auctionan, til Kiø—

bénhavn. Wi ønskexzat kupdg tillige faae mahagbnæe p&ankerne

derhen, hwaräil'her_er en leilighgä, som wj skal sage at be—

nytte.ös af, Wj haabeæ atydineetionen apprObererzfaf Wä has"
5ex medzat faae:cömpagniets capitaliajhiemme sendä» i BæFÅQ'
leshed, da daglig omkoBininger & adskielligefhenseendg'v11
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meägaae; naar de skal blive her,
” Eaereatz Hoifmanna

Vax ieg meä_g3&e€l Bager oveæ til Karrestøe, sam skulde indla—
aes & Arne Ols€a£:$kib,_men fanät at han iggaaer häVde.giQrt

indvenäingen far at imaétagegaiting, da'haä ikke havde glass
nok, Jeg ging aerpaa selv til ham,…hvaxrskipperen ene && nægte—

te=i mangel_a$ plass at inétage 111 fax accøxdeert€,-mencderimpm
tilbød_5i€ af de accøräerte…&6 rå. ateaäslaae Z'xd. Da WJ nu
paa sligt os intet kunäe inålaée, hans skib &eäsuden…agsaa var

stæxk'bepacket, sgm 98 i adskielrige betraktnixger faldt beten—r
kelig, gaa_99hævgte'wj opntxggtgn og &luftøde med skipper John

Nielsen iör äet førstexmundtlig.aeeord paa 86 nd. hydrføx han
skulde äage capitainen,-mig og styrmanä Beck som pggsager, alle

managonæe'plankerne og äldæ paa auetiøngn far compagniet kiøbte
expept-canonerneg ankerne dg,farQWQns. Begynte strax at indlade
i_hgn& skfb, ået under gaarås-dafa anførte tømmer,-scm til deeli
af ArneQ01sen$ skib maatte tilbage tages igien. Ehé viidere ind—
laäte i Skibet: _ _» " "

2 jern zeptere-med messing knapper.
& jern beegmgryåe __ _*_
*2 Stare kaäbbérkigälex1meä laag…
1 'di-tö dømlag

'2' jern rister
1 4 lispä.wbismer
1 111119 f?rbolgtgeller cönte?
1 jern ygexpind til charlaupen

193fstyck eampeche tææe .
12=beskaäigte.compasser i sørtex.
1 .æäke—meä compassmager instrumgnter
2 Quarteéx gLÆSS- ' .

__ 5 ”halv time gIäSS _ :
S;, Lassen sendte enljagt neea fra Arenäal før at hente…den end
'nufi_$kibetiäaabet;liggegdq tobak, éom han ogsaa i SQO-roller

erhaldtev Samme Jag$…havåe med sågräö alen lerret til bcmmula.
:sække. Om aften blev ieg-overfaldet_ af en ieber leeasaget är

en svulst.i min høyre_been, sam nødte mig til at reise til HaSa
tenæuna og.at legge:mig_til sangs. Gapitainen gav det i &ag

Skelte Sr. Laagen förmeåelst=følgende skxivelse tilkignde:_ …
Woxeg reyse med skipper Arne Olsen gik ovenstyry förmedglst
daij nu havd? faaeä eller hiulpen ham-med Sit f”£€tqy;fxa

Dalskilåen til-Marrestøe qg han &er skulde imöätage vares
materialeryvar iet ham aldeles Umulig_ at ideÆagéé hvad
fsomvefæer accord skulde møeätagesy da han gi kunde giøré
saa meget rum i Sin_l&st, men efter wj havde bragt_en baad .
_campeche træe ombord med viidEre, maatte wjvnødes til at -

hen%e_äet fra bomde…igien, imiälertiiä var wj mest toxleg—
mg-mgd passage havis &enäe leiligheä ikke været, sam rore—

.faldt'med skippex'äohn'äielSBn, aa han skal,gaae_£il Danzig

'ag.er'wj_nu'med ham paa nye.acqonaere$_for wores ?assage

ag at needbringe aldt Skgab %illige ala mahagqnæe ag.Cam—

peche træs, eléphant tænderne, bømmuld og %kal io; 0? 0%
1111 191 armet "inclusive have 1 fragt go— nd. 1:11 Kiøben—A —
.havn… Dette har wä dog ikke kundet uäelade at tilkiendegih
've deres velægle, ag åt enäéel er älät hos skipper Jöhn '
nielsen-ombomå. Imidlertiid har ieg den ære at tegne mig

yelædle herr LgssansvtienestSKyldigstewtieneri
Haresæøe aen 26. mars 1769. Faerentz.

Vax ieg sengeliggende. Efter mit.viidenäé.infe% passeréf.

Jeg énänu sengeliggende… Havae—i åag en-näwd til at inäpagke
bomulägn; Af capitainen blev ombørd besørget til Jahn Nielsen

følgende.
' $$$ maäagonæe planker

17 Elephant tænder 



T geWehr kistetdexudj:
23 flinter
9 pistoleæ

10' hukkertææ
4 tpne bøsser
5 flade tinn fade
1 skuffe dexudä

… tinn barberfad V _
steen menter med støder
staar vægt skaal
dito mindre
messing sprøyte
Qito minäre

; ditø atøhre
Zlvstqu medecinsk vægt—

1 skibsklodke
4 søkke_bomuld
260 slave bøyler
119 bplter
? inaæice belt med 6 bøyleæ
17 Smaae»hagnd boltgr
109 halter af vraget*
20 nye dito .
2 jern akxnner '
2 luge jern
m harpun
16 jern lunte Stikker
5 jgrn toller til baadéh
20 blocker i soxter

_xoerahage til gkibet
jern kiiler til skibeis xoerpind
'Bund bramgoeds
vanäslanger
chaloups segl
bundt tauverk
item- Sluthfolt _ .
blylod og skive med.hiul og pezpendicul til

en 3tu..he _
r jern roerpind til baaden.

Følgende skrivelse afholdte af Sr. Lassen.
Velædle hear capitainnFaerentz._ ,

Forumderlig for mig at erfare_ førandxfngen Vea at forlade:
skipper Arne Glahn ag indfragte gig m: »skippei John Hiel-
sen for dabbelt fragt. Deäte kana jeg ikke entrere udj,men
maae førat tale med skipper.A1me Olsen, am han ex-ad nøyet

for sin umage og bekoathingläerved. Deguden er exspeditig-

nen giant_paa Arne Olsens akih. Kand€Arne ikke indtage.alt

skrabet, herr capibainen vil'BaVe med, kand dét liggé til
compagnieta ordre falder for det heelerg tabakken; hvorom
ieg venter øråre, og til dette kana managonæe_plankerne
ligge, thi 40 rd. fragt_meexeq£0æ deg er ubillig og det
accoraerer ieg_ikke, %hi i fald tebakken oxdinergs need-_
sendt, naaeæ dertil:fortingea;fxagtén, og da kand-det aldt
unåer eet føigg,_9g tanker ieg for billigere plOportiØne-
red fragt at skaffe dgt need, hyilket er , hvad ieg haÆ-at

melde.-J Min hr. capitains regning kand_ieg ikke finde nö—

gen regel fer udgiftene og kostpengene i:sær summen ikke

kommer overens med.regmingen, de vil vel fornødiges bedre

at corrigere og for assuxänee ag compagnieta interessente-t

ne beeåiges. Be giorte vel best, selv at reise, naar reg-Aj

ningen ex attesteret. Lad_herr Hoffmann efter sompagnieth-*

ordre attestere dens zigtighed. Og effecterne af betyd—

ning ligge til liste derover er sendt, at compagniet kana 
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oräinere agt aSSeurerétzeller Sendt ior eompagniéäs reg—

ning, iorbl. hr; capitains äiensk. %iener. ' '

_grénéal den ä6._maxa-1769._ Lassen
Pr C. Send_mäggliste,ovax*hvad_han agter at_tt tage-mea'

sig Og hvad bliver liggende tilbagg, samt ae eftei camp.
ørarg förlangte attester før.Reimers_oggde.øvrige passage—

rers_passage; & sær'maatie»ieg have liste paa, hvor meget

dgr skulde inaæages i Jöhn'EiélSénS gkib io; ae Qmskrevne ,
8%.ra' fragf, som-var aräig i taurea fox ham.at pxøfitere ;
au; ;

[G&Lginalen,i.eapiäainepsgbeyaring. _ ,
=Gagitainen kam over til Hastepsunåt. forsøgteéat accoædere med i

Jahn Nielsen_mm at_indtage faäerne,fankexge ag danenerné, hvör—
for han begiereQQVTerd; hvilket vi uåsaäte til viidgre. 4

28.maæs Reiste.eapitainen og styxmand Begk til Arendalg-dén første far

at tale med Sr. Lassen omzsageænes afsendelse. Med ham sendte
ieg følgende Skæivalse, && ieg_endnu var syg og senggiiggende.

Velædle høystæreäe herr Lassent '
åeg'haaberzaälåén méd Skipger John Eielsen gierte accøxd

ikke Vil falæe dem saa forunderli %, naar-dj hiobagtex S&MJ
me maj ain'retæe syn, Vil ae almene campagniets tieneste '

Qg'åenStinterässe lade være det-øyemerke äom véd disse hänmf
&imger-bør haves, saa vil 53 iigäe, at aen'berørt9fslutte—s
ae dönäract;be£ardxer cemæagniets foæöegl. Jeg er för nær— Å

værende tiiä Sängeliggenäe og uvis, am jeg selv kana komme*

til at reise maa skipper Jahi'Hielaen. Vax ikke det, saa _
akuläe jgg hZVe havt aen ærei manääiig_at siige mine fun-

damenter, gam däg,fofhääbes, vil Skee af eapiäainen.'$kip—

pe.…xAme Olsen ea: velfomøyeiä! da han langi? i fra”.. ikke . %
kunde rømme dgt_accorderte, %iimeå var hanä äkib saa bagkai
*fen, at ieg aläig vi;dg_have_gaaet ged &am som passager,

naar ieg;havde Vist lgiligheder'fargd. Compagniets direéti—
an anakér_sikker, at faae'aeæes'cagåtalia'hiemäenntä og :
sligtzkunde ikke Skee maa beire leilighed end nu;»Fragten !
:af disse Sager vilåe via? komme bagere, naar ge gmkostnin— '

ger.dextil legges, gom Vilde have meägaaet, ifald de var '

bleven'hgr længgr_ligggnde, Vil agres Velædle andæage Gøn—
trakten_exidet vel, hvids ikke faar dei være-eapitainens i

—Qgrmän…ansvax feæ_dixeetionen… Wi haver_qndre_ak neeäsende

Isagerne-ved skibsieiligheå, og Wj vildezhgvg;sat_os & an— ;

svar, ifalå wj nærværende leilighed havde-ladet børtgåae. '

Met toldSedelen forhaabeæ ieg , det skal ingen-vanakeligheä
der hava. Omkgst regningen skal ieg attestere,_som_ieg tit
cg afte haver sagæ, og farhaabes, at ingen eeäs afleggelse

ér.nødvgnäig,:&a wj engang_haver aflagt camgagniet.tröe—

shahs sed. Fox resten vil deres Velæäle forbihae migæ mm
de vil angive ae Easter i omkqst pegningpn, hear äezmaatte_
"have aæ &&Sette paa, paa-äet man kunde rage leflighed at

besvare samme. _ Hbfimamn. _ » ;

Om aften erhalte,følgende skriveläe fra'Sr. Lassen med Qn gkxiA

velse fra digectionen %il mig ng en til'eapitainen,=hvilken

sidste blev liggende uabnet.'
Velædlezhgxx eapitain Faerantz.gg'heær aSSisäent Høffmann.'

Ender min eauvert exhqldte indlagte breve til mhr. fra cömpag-:

niet, og har wompagnieä givet mig opéra, her at revidere

'hexr'capitainens régking i herr—Beffmanns DæEVæE€1$B,hV0r-Z

gm meläés,.de'hver far sig.er %ilskrevet._äeg-vil altsaa

vente, de begge hver för Sig, efäer'hvad disse,skrivalggx

indehcidex vilåe komme til Mig her-i-Gölbäøxn3vigen Joe før

jøe'heller, for:at Qpiylae compagpieäs villie.sämt mædtagel

rapierene dg quittexinger med viidexe og dériblanät gagébof

ged. Herr eåndellie raaden iordrer for de documenter mhæ.
har_begiært 35 rå. 4 ert %6.äk. hvoxem_ieg og gkulde hgve

kundskab mad meget andet; Mine farretningar tillaäer mig
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ey reyse åernead,5€hi gilers-skulde selv reyst til äem, Ena
ikke.senåt nqget til efÆerrgtning paa mit—sidstefferblivene

de lééres tignestskyldigste tieneæ

Colbiaxnsvigen-den 28.'mars 1769 _ Lassen

P;C. Siden min hr. foranärer sin reise vil ae behage efter

campagniets fananstaltning at overlevere mig dgævuhder for—

seglingvæilnik værende stomguld, campagniet tilhørende! og
herr Hof mann at paasette sit signet*tålfbetryggelse,jlige—

sam mit og herr capitaingns sidst blev paäsatt. Ved erhol—

delse Skal min quittering.følgg.
öriginalen i caætaänens bevaring.

Om eftermådaagen kam en kongelig äisiteur=ti1 Hastensundt, sam

efter hr. Laséens øæaxe-gg unde; gen farvending at iätét salt '

skuläe uäskibes, skulae forsegie John Nielsenä skibs lugefäe,

omgndskiønt ski%et heale vinter haver lagt mgd aabne luger. Øm

aften kam paptainen.til-Narresäøe fra Arenåai. Accorderäe iöag

'med'Sr. JthjNielsen, at han skulde inåtage aldt'hvad han'kunde

laae ag derfor afholde ?BO rd. Skulde dag directienenfinde sam—

me-aummä før høyt, skulde åen have magt %il at kørte derfxa. "

Reistezeapätainen og ieg.£il Arendal for &&;aflegge xegnskab

til'hn. Lassen efteriomare af aireeäionänr Gav ham strax weges

med sr. Nielsen jcrtezlienienaixter sluttede'accørä tilkiende,

som han da billigte, dog saaledes, at først ala tabak Skulde_

skibes- Giag saa i arbeide med at undersøge amkosänängs regningr

gen og ööntinuerte dermeä til sidlig afteå, daij skiltea åd…

Réiäåereapitainen ag ieg_tii.hr. Lassen, continuerete med reg-

nängeHES'éftérsiun, men blev intet fendj, da Sr. Lassgn'IOrlang—

te régningéne-forfattet i eg_anden fermu Begierte af.hx. Eas-

san at_äohn Nielsens skibs lugexne maattg.gabnes, søm han lovte_

at'Skulde skee-udén-öphalä, iligemaade at de? strax skulde sen-

aes øster en_jagtmea-tbhak. Skiltes saa &&. Udfærdigte efteæ—-

følge_ e skrivelse til äifeétianeh og besørgte ået til farsen-

ding med den morgen&e pos%… * _

_Eftervwares sidste gkxivelse var wj i accøædt—meä Arne Ol—.

Sén at_inätage os og en deal sager for 40 ra; Samme blev

Ogsaa for dätfførste mnnätligæslutted, men ved laäningens

bggyndeläé allerede fanätes, at akipper_Aæne Olsen neppe g

haLV &eélen af &et säipulerte kuäåe.in&tage. WS slutteä Saa

med Sr. Jahn Nielsen dbätineret til Danzig med salt og Som

har et større skib,.accardt paa &O rd. hvøximod han mahagam
næelplankgrne, glphanttæmäerne, Campeche træei og en_deel

sager tilligemed de her værende ? perSQner skulde bginge

inden Kiøbenhavns pæle, hvor_han Skulde;udlosses, hvilket '

ogsaa sr. LQSSQQ af 03 blev tilkiendegivet. Da äisse:sager

var kommen i skibetz'fandtes eninu udj_aamme en stör deél '

,pLads. Wi forlaggie'åerfar af John Nielsen,-at han endnu

:gkulde;iyn&txgn indtage ankerne, canQnerne, farqwens GE saa
=meget.tpbak han kunde lade, hvartil han ogsaa var villig,

men forlangte ioruden'bemelte 89 rd. enänu 70 rå… Wj.xeiste

.éerfaæ op til Arendal far at overleggezdette=med_Sx..Lassen

'sOm_høldt det øm-öö nd. fox_meget. Da Wj imidieætiid gerne

sagerne vildé havs hiemme, saa_accopderteiham.foruden héxx

Lassens samtycke de forlangte 150 cd. &og maa den reseæva—

tion at hvis directienen;skulde fiage fragten forvhøytz-aaa

&a.u&en-modsigglsesaadan quoäun'vilde lade sig korte. Samä

-me aczordt er dog kuns.aä interim slutåed munåtlig, men med

ladningen er.gi0xtxgod$ begyndelse. Kana ey bringe det äe;—

hen»at Sr, Nielsen lagger en ved Campagniets pakhuus, skal

Wi giøre det i hVilken.£ald cømpagniet vil kamme til at be-

tale'taläboåklaringén, Jmidlertiid beder Wi direatidnen vil

behage at lade Toxånstalte, at sagerne kand hastig løsses,

aa sligæ i aecerdenwer'fastsatf ; ,

Stovguldet haver Wi bragt til Sr. LaSSen, men da WJ nu sakl 
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reise, saa er af 68 samtlig fastsat, at guldet skal medta—
ges, hvilket wj haaber directionen:approberer. Directionene
ordre i henseende til regningen skal i alle maader efterle—
ves, hvormed Ogsaa allerede er giort begyndelse.

' Faerentz Hoffmann _
Begav Os saa paa hiemveyen_til Narrestøe, men kunde formedelst
den stærke GKG vind intet komme længer end til Merdoe, hvor WJ
blev natten over. *

 


