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1, april Gontinueæte vinden med samme.styrke med sneefoeg, men stilte

dog af om aften, Begav OS atrax paa Weyen hiemme, hvortil wj

kom,am;aften sidlig. Jeg.foer saa oVer til Hastensundt.

2, april Om morgen tidlig Var ieg-over-tii Narestøeinx for at arbeyde

med capitainens omkastnings regning. Om aften kom en jagt fra

Arendal med 15 fader og 555 ruller tobak,-søm ved eftersiun

befandtes at være kune 545, men uden foranstaltning til at
aabne lugerne. Jmidlextiid skulde jagten losses hvdrfor wj

var nødt til at kaste tobaken paa_aækket under aaben himmel

i just indfaldende snee og slud. Sendte strax en exspress med

følgende skriveISe til Sr. Lassen. _ . _

Denne øyeblik kommer Anders Jyde med tobakken-og faderne.

Men da_John Nielsens luger er forseglet, ingen af os un—

derskrivne sig_a€ brekke kongens segl og af'dem_im9d de—

_res_løfte_dertil ingen foransæaltning_er giort, saa kand

baaåen.ikke losses. Deres Velæd1e_veed selv, hvor staar

skaae compagniet formedelst ophold lider, hvorfor wj in—

tet vil anføre derom men bløt bede, at lugerne strax maae

aabnes. Wj vedbliver ellers endnu wores formeening, at

den'heel slette tobak helst maa blive her indtil viidere.

Morgen, saa snarf lugerne er aabnet, agter wj at reise

til Arendal. '
Faerentz Hoffmann

5. april Slutted meå Sr. John NielSen følgende skriftlige accardt og

forening. ., '
Giøres hermed vitterligt, at imellem capitain Johann

Frantzen Faerentz og skibs assistent_€hristian Andreas

Henrich Hoffmann paa det kongélig octroyerte guineiske

campagniets Wegne paa den eene og skipper Sr. John Niel-

sem paa den andre side efterfølgende contract er beslut-

tet og fastsatt.
Skipper John Nielsen indtager og henlegger efter forsvar-

lig søemands constume i sit for nærværende tiid paa Nar—

restøe havn beliggende snov Skib Quind Anna kaldet desti—=

neret herfra til Danzig_efterfølgende velbemelte.guineis—Q

ke compa -iet tilhørende sager nemlig, '

4 1%? styck vogeskud
1 eege-barkholt 6 alen lang, 4 tommer tyck

dito 5 alen lang
ditio 6. 1/2 alen lang 3 1/2 tomme tyck
dito 5 alen lang -

ditø 3 alen lang
nye balkaner .

'nxn eege brekkede nothspager

dbäin ugiorte birke haandspage;
styck 4 skaarne Bege tømmer & 5 alen
2 tomme eege planke 8 1/2 alen lang
fyrre planker 2 1/2 tomme tyck
styck 2 tommer dito »
.dørskaaren Westervigs bredder
2 tommer fyrre planker & 2 3/4 alen
jern-zepter med messing_knapper

jern beeggryder
stoerg kaaber kiedler med laag
dito døæslag —

jern rister
4 lispd. bismer
dito fyrbolt eller lunte
jern roerpind til charloupen
beskadigte compasser
æake med compasmager instrumenter
quarteer glass

5 1/2 time glass

N

  



gewthkiste, hvorudj
23.flin$er
9 pistølex
16 hukkerter
4 ConderbØSSer
5 flade tinn fade
1 skuffe, hvorudj

1 Æinn barberfäd
":steen mmrtere meå støder

staar vagt vskaal
data mindre
'messing.sprøyte

_ dito mindre
* dito røhre
21 styck medicinsk vægt

1 skibs klaske
260wslave'bøyler
119 halter
1 instioe'balt med 6 bøyler

17 Smaae haandbølter
166 bulter af vraget
gø øye dito
2 jern skienner
2 luge jern
1 L;=.q
16 jeæh lunte stikker
5 jérn aarétøllar til baaden
20 bløcker i sörtex
1 roershage til Skibet
2 iela kniber til skibets roerpind

1 bundt bramgøeds
2 vandslanger
2 Charloups aggl.
1 bunä taaverk
1 jern sluthelt …
1 blyelod og skyve med hiul cg perpenäicui til et

_stueuhr. ' '

1 jern roerpind til baaden
4 sækker bammulä_merk. B.Tgc.

193 styck campeche træe
153 mahagønæe planker
17'Styck'elephant tænder
2 a 3000 ruller tobak .

' 50 jernbaands farkens éeels'heele ongeeIa Skouede

skibets exspeditions kiste . 1

løg os underskrevne_tillige med styrmand Beck med indeha—

vänåe equipage Qg bagage som passager, som han, medensA ;

wj saavel Sam styrmand Beck er_paa skibet, forsyner med !

förnødén underholdning, hvad skibs leilighed meöføberæøg

|
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hvis skibet efäer_at ået havex inåtaget alle diSSe spec

ficerte sager, meer kunde lade, da at indtage endnu aldt

hvad samme uden_at blive Overladtkand rønne, efter min,

Faerentz og Hoffmanns godtfindende, eg levere; samme in- ;

'den Kiøbenhavns pæle til dem, søm Velbemelte'cømpagnieta 3

&iréeäian,til'dets modtagelse maatte behage at anordne, 1

imoä at erholäe—äerfoæ-den-summa 150 D.G. skriver hunäre-'

de halvtredsindstyve rigsdaler D.C. som ham af &ldt bemeli

te compagnies directiOn skal udbetales._Men da compagnieti

ccmmisionair_ herr tolder LasSen før agt ob specificerte ;

med meere ikke haver vildet tilstaae meeæe end 1201rd.saaj

for at Være uden.ansvar er fragt summen 1BOArd.-med hr; f

Sr. Nielsens gode Villie meå den reservation, saaledes

fastsat, at håis &iæectionen samme summa skulde.£inde_fori

høyt, Sr. John Nielsen da uden moåsigglse øg_exception :

vil lade sig korte fra äamme, hvad directionen maatte=fini

| 
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de=fér gdät. End_ydermeexe forpligter sig_Sr. Nielsen, at

hvis &irectionen skulde finde for godt at iorlange, at

han_med sit skib skulde Legge ind_i Kiøbenhavns'havn'ogz

'da laasse,.hgn da uVegerligvil;henlegge paa det hannem an-=

viisende sted, og & henSeende de nedgaaende teldbpe_omkos%

ninger forsene sig i biälighed med directidnen, dog haver

=åiréctionenin$ni fntet"noget med hans skibs klaring at be-

stille! i fald han skulde laasse det minäste af den inäe—

havenåé saltlaäning… …
Til yderméere.städféstélse er denne_contrqct in ample ud-

feråiget.af begge deele seb resignatione fori et omnian
exgeptionum undérskreven og beseglet, som er skeet.

'Earresäøe'den'3,_apiil 1769.
_Faarentz fHfomann Jaen Nielsen Hasæénsundt

(L.S) (L.s.b L;S.)
Originalan & capitainens breve __

Om'éftermiädagen'reiste capitainen og ieg fil Arenåalrög kom

der om aften sidlig, førføyeäe es strax til herr Lassen, men

kunde formedeisi,nattens inåfald inte? udrette.

Øm morgenen tidlig forføyede-mig_med Qapitainen til Sr. Lassen

Eapitafnen bvérleverte ham saa Sin omkostnings-xegning, hvor-

efter ham kom_%ilgode 39 ra. 5 art 4 sk.eg ieg de denaver gior

te notater med capitainens bESvarelse, sam findes eriginalitgs

herjmeä protocoilen sub. nb. 5 &en af Sr. Lassen og mig aætesi

%eætewömmästregning vil_genlgang af capitäihen äil'directionen:

blive indleveret: hvøxeftar og at_samme var efterseet,'Sx. Las

sen attesäerte.éapitainens qgrcapitainen ag ieg Sr. Laagens

regning, som attestatianen derpaa vil udviiBe."Capitäinen le-

ver%e_saa til Sr; LasSen attestexnelangaagnde dermed Skibet

nævnte passagerer i følge ordre af directiønen. Ligeledes blev

:äet imellem QS engtemmig bésluäted, ingén=anäen_end god tobak "

at sende hiemme,'da_naar skibet nggeä længe vilåe-bliVe under-

'veis, aamme ikke alleene reent Vilde bliVe til_mask, men en— »

”&ag saa_be&erve den gøde, meget'meere aä herr 33539? Skala? »
loppebieveräre, om samme ikke skulde her äelges. Imidlertiid '

skaläe'Sr,'Laäsen sørge far dens ccmservation, end viiäere at'L

gulået skulde Sénäes med as, && wj nu skuläe reise. Gapitainen

annammede saa af Sr. Basgen TO'rd. Enä_viidere biev afiält med

Sr. Lassen.atftalä passer sæälen skulde besørges af ham og at

capitainen i følge.den 45._post & loaäs faroråningen akulde

begiærexeæ forhør øver loodsgn Svend Jénson, Begav 68 saa paa

hiemveyén og kom amtaften kl. 8 til Narrestøe,'hvbrfra iBg

ging viidere til Hasæensundt. ' '

*Om margenen tidlig kam Qapitainen over til Hastemsundt…'6img

strax i arbeiäe med at lade cabyssen & baaden Og bæagte til

thn Nielsens äkiba '
2* äern Q&bySser

jern.gnyde

jern rist
jern røghatt

; jerndøxex
'X jernstængex

jern klappe , .
jern fødäeæ til slave cabyssen

. jern cänoner '
2 rapperter

End Viidere erholte fra Arenäal en baad meä
106'matter emballert tøbak i hver maäte 4 ruller.

søm blev_;agt 1 skibet. Udleéte af'den den 2. hujus fra Aren—

aal erholte tobak den slette ég Spanäte samme ud paa_en klippe

til at tørres….Handlgde=ligesaaåan med den endnu i skibet Haa—

bet liggende tabak. Havde til…detæe arbeide 6 mand en heel 08

3 mand en halv dag med 2'bäader dagen over fqruden'Sr, Nielsen

ääåbsfolk, som blev løvt'en-douceux fordi de hialp.med paa lan I__:
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Besørgtg 1&&g det 1følge den 45. past i lood's. forordningen
imød loodsen Sbend Jensen 1ntenderte forhør, som blev beram—
met paa morgen eftermlddag, formedeslt 2 &f Sr. L&SSen sendte
mænd, men forhørets berannelse bl.ev 1kk_e IO'edsen t1lkiendeg1-
vet && diss.e 2 mæh& føregav &ertil at have ingen or&re &f herr
Lassen og derfor nægtede det -&t giøre. .Berettede &et &tr&x til
Sr. L&&senme& tillegg at forhøret forme&el&t ulovlig &&rsag
v11&e gaa'e overstyr. Dagen over var 1 N&r'restøe Qg p&a sklbet
og g1ng .om aften 1_g1en til H&stensundt

Gm eftermiddagen blev søæett i fø1ge capltalnens requis1t10n _
af lods oldermanden Gunder Jensen O'g sk1.pper Asbjørn Kust.olsen
og John H1elsen 1 'den mod loedsen Svend JenSen &n1agte' S&g &&t
men g1ng overstyr, &&_ bemelte loedsdertll 1ntet var indvars1et—
Om eftermlddagen erholte fra Arendal en 'baad m.e&.

80. mat'te t-obak, 4 ruller 1 hver mattE.
6 bundter S'tavex
73 jernbaand

som.&lts&mmen 'blev ladt 1 John N1e1sens &k1b. Havde 1 m&n& til
at arbe.i&e veä ta'bakken. D&gen over stærk Søe me.& heftig blæet
&f' ORD sqm voldte &t wj 1ntet W11dere kunde bestllle.

7. april H&v&e føruden John H1elsens f61k_3 .man& 1 &rbe.1&e o'g desuden
3 m&n& til at s_ye t_ob&kken 1 m&1.tene. Ladte 1 John Ni.els&ns
Sklb _.

40 Jernbaands farkens
6 lavetter
2 maadel1ge &nkere
4 f&&.&r med lø& tobak

Erholdte med en baad fra Arendal, som llgeledes bl.av ladt 'i
John Nielsena &.klb.

86 matter tdbak, 4 ruller'i hver.m&tt&
5 bundt.'&r staver.

erholdte>meä s'&mme- følgende skrivelse fra Sr. L&ssan.
Velædle høystærede herr cap1ta1n
Veyret med vin& falåér 111 øns:ke at skibet 'ikke_ l1den op— _
h&ld ved Varenes jndtagelse men ellers contra1r. Den send-
te forretnlng e.r til ing.en nytte, thi &&rudi er hverken
frem eller tilbage, O_g &et min herr capita'inen h&r forfat—
tet er l&ngt &nderleedes enå mit. Senä mig mit tllbage, vil
d'e ikke forfatte og bruge det, mig 1.1ge meget, men ieg vil
have det 1gien e'fter aftale og &.-et m&&.e ikke komme 1 lead-
sens partles værge, men && 1nt.et erholdes, lad leads ölder-
manden Gunder Jensen allene &eclarere,'h&nd ikke k&n& lese
cg skrive, f'ølgelig ikke befatte Sig me& forretningen, thi
hér maae enten ordentl1g ventilatlon efter forordningen
_det 'herr Hoffmann noksom skj'ønner, eller og intet, og 1 det
stæd Gunder Jensdns declaration p&a m1n, at han ikke kan&
befatte sig dermed, && jeg nok skal bestyre resten. Det 1&-
der, som min herr 1kke' kienn-er sig .&&, hvad enten skylden
lndgaaer p&a looåsen e'ller 1kke. Lad mig faae min klage
requls1tlon tllbage og l&& oldermanden efter aftale sväre
111 && 2 mænd., at han ikke kana lese Og skr1vé Og derfor
ikke befatte 515 dermeä, &et er rettest og korteSte wey.
L&& m1g Vlde,_hvor m'eget && inåtager &&rveå, paa '&et passer
&&dlen hand udstædes. de attester &ka'l følge her...
forbllven&e min herrs tlenestskyldlgste t1ener
Arendal &en 7. april 1769 R. Lasaen

Orig1.n&len 1 capltainens bevaring.
Beavarede samme saaledes. '

Wj haver indlaJet '1 John NieiSens skib 2 af ware mindste
ankers, 6 jern canoner, 8 l&V'etter, 1 j.ern slave cabyss
med tilbehør, 1 &110 skibs Q&byss qg en &eel af skibets
1nventarium, som -ar for v1dløft1g Spécial at angive, 4 sæk-  
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ke bømmuld, 193 stydk Campeche-træe,af forSKiellig størrel-
.Se, 148 magagonæe planker gf forgkielliglbreede-eg %ykkeæse

66 jern baands farkens deals heele qg_deels indskbveäe,*17

elephant tænaer, Qmärent 1600 roller tobak; De'hos aem'væ—i
renäe jernbaands farkens, managanæelplanker og den tqback

;som de endnu finder far gadt at afsende, vil de bghageligst
besørge passer Séålen tilføyet.rEanye angivelse iøiger til
behagelig Brug. Bep.øyeblik érhølte WJ deres vélædle ærede
af 7g,hujus og skaluaerefter besørge et nyt forhør paa man—
dag iøxmidäag klagken_9 berammet til hvilken tiiä deres

WGlædle» Styrmand Runge vil lade komme need. Wj tenkhe in—
tet at oldermand Gunder.Jensgnhavde afgivet sig.mgd_førhø—w
rete man haver erfaret-et andet, hvaxtilzdereg velædle lgt-
telig indgar.aarsagen, Jmidleräiid maae wj indbgratte at _
aldermand'Gunder Jénäon ey vil optage forretningen, hvilket
han siger at væxe-ham uvedkommenae og at deætil en maaæte
besøægäs ai mig!

' _ _ Faereptz
Til dixeetionen aÆSBQQ e følgende skrivélse; ,

'Med Sr. John NielSen ex andalig den efter woxes sidste »

skgivelse'ivunderhandling_værendé acaaxdt bleven sluttet.

148 mahagonæe planker, alat bømmuid,-campechetxæe og elei
phant tænder, gmtrent %OOD ruller tobak, begge eabyssene
.med ti;behør,56 jerp canoner med 8 Lavetäery 2 af de mind—

Ste ankerne,'40 heale jernbaanas_faxkens og alle paa aueti-

onen kiøbte &maae gr allerede indökibet cg Wi agtéx.endnu
1nageä meer at.skibe ind, Regning er til Sp, Lassen_efter
A&ireatiønens onäæe aflagt ag samme af ham ligesom_han5_a£ :

os.atteSteret,fsomwatteStatignen vil nærmgre-udviise, En '

-feel af_den meget vaade tobak haver Uj udspundet paa høye_

bienge 1 sorte: og agter at føre den i'tønder hiemme. ?

szskal_m£d ald muLig omhu.aøge at befbrdre Wores aerÆSe

imidlertiid . _ Faerentz. _

De; den 25… martzji John Nie sens skib brugte 2 quarteer1gla531

blev udleveret til aldermand Gunåer Jensen, åer sammthav-

de kiøbt paa auctiönen.

Havde-1_mand i_axbei&e til.afvsye,tqbakken i lerreås matter,
Ladte:i Johanielsens skib» _å

36 matter hver med 4 ruller
8 bundter'staver _,

1 jernbaanda %ønde mea gååå bunder
23 _jernbaandA _ _ _
2 faäer med løg tobak _

I gaar er ladt i skibet, spm af mig intet er anført
' 34i maiter tabak hver med 4 lullex. _ _

Det forhør i fblge.den 45. pbst i loadSifgroxdninggn kunde i

dag'intet foranstaltes, da leads øldexmand Guädgr Jenaon intet.

var hiegme men ogsaa desuden.ingen Boheme til_k1agen havde. J
dag flyttede ieg over fra Hastensundt til Narrestøe.

Stærk_blæst ai syd 05%. Ventede gaa den Siåste baadsladning
toback og,toldgyässer ZEdlen var fargieves.

continuätian af heftig NQ vind med_snee foeg. Styxmand Runge,
:søm skuläe være nærværende veäiførhøxet, kom intet, saa-at sam—

me aeg vilde være gaaet OVerstyr og kuna set'øompagniet i om- 1

kostninger, & fald éet ogsaa var béSørget. Erhöläté i dag'ingen

'tcbagk og passer zeddel. '

Kom»en baad fra Arendal, som me&brägte 64 matter—tcback og 64

'Løse ruller, som af regn og.søevän& var aldeles igiennem raadet

»da samme havde lagt i baaden foxuåEnwpræsenning. Bagte samme
'deerr eg før inteä;at bederve den andre tobapk i'én søgbbed. &

Meå baaäen'følgte viideré, som blev bragt i skibe? i

l

»
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5 mahågönæe planker
'… dito stum r
% styek cam gche træs J  
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Velæåle'høystærede'herr Capitain _ _ V
Nu følger "64 matter tobakk— og; 64 løse ruller», 5 mahagomer
planker, 3 styck dito af dem; ae bevidste sig i stykker, 6
styck campechg træe af_biergningen ved Alve,'Behag at lad
hente i Tromling_sundet, der skal'ligge 5 jernbaands fader

compagniet tilhørende,:og meld mig hvor meget toback de

har inåtaget af den åer laae,iiHendrithgns skib,_og af
den Anders Jyde bragt-tilbage af Hendrichsens skib, som _

forhen var 551 ruller, %hi af åen ieg haver havt er sendt

meä Anders Jyde' '» Å
iøse … _ 106 ruller
Siden_20ø matter-a 4 :ull. 400 "
nok 80 matter & 4 ruller 326 "
nok 80 " »a 4 rulier 320 ?
nok 64 ” a 4 ruller 256 "

løse ___.__;-'_._._.__._.Z__
fra mig t460 ruller

Resten ligger .og”; er slet. _ _ _ _
Passæ zedlen skål eXispederes saaSnart' tallet følger paa

ruller der-er indtaget, &eå ieg lövte.herr Jahn Niglgen,

ag aa skal alle accumentér følge, nu følgerlé bøgttellieæ
røde_viin, 6 houttellier viid og 2 böuttellier brændeviin

ag skinker. Mhr. tienestskyldigste tiener
4aen 8; april F769 R. Lassen

Originalen hestcapitainen.

Sam Saaledes blev beSVaret.
Velædle høystærede herr %alder, _
Wi haver af.åeres velæäle erhelåey*524-ma$ter'töback 4 rul—

ler i hver_matte, i en baadslaänfng som kem”hertäl den 2.

april 545 løse ruller og…i öag enånu 64 ruller. J skibet
Haabet haver endnu lagt 31ärru119r! af hvilken sidste saa-

velsøm af den første baaåsladning.følger en äeel tilbage,
sam vel ikke nytter meget, && han af den indfaldne regn er
”bleven heel bedeEVet.ADer_er i alt kommen i skibet, __

J matter hvoraf 146 er besørget her 1544.rull.
løs 50 "

I 6 faägr ag en tønde, som i alt bereg—
.nes til TDC ruller .

_ 1694_ __
. Desforuden er Qet af deres velædle i dag'sendäe 64 matter
—og 6% løse ruller, som af regn og Søevand saaledes er gian—

nem vaadet, at Wj ikke wovex at leggg_den til den anden, hv

hVOerI wj haver lagt samme 1 S;. Asbiørn Kustolsens søe—

boea til at tørre. Skulde han 'blibe no-genledes tør, vile
tage ham maa, hvis ikke, faaer han ligge til deres velædle
&iSposition! sam wj ogsaa haaber åeres velædle approberer.

.Her bliver nu_inægt tilbage:uäén allene 3 ankered De over—
sendte 12 boutteller viin, 2_boyttteller bfændevvin og-en

skinke haver wj erholdet og makker skyldigst derfbr,

Faerentz Hoffmann _
Sendte med baadeh en déel løs tobak tilbage, som formedelst

dens Slette beskaffenhet intet_kunde meätages. Efter_beretning

af papitainen er föruden &en af mig_anførte tobak endnu kommen

i skibet.
86 matter, 4 ruller i hver matte
35. jern kugler

12;.april.Erhgläte_passerzedlen af herr Lassen med følgende Skrivelsen

'Velædle_høystærede herr capitain ag assistent
'Nu wil jeg haabe vinden skal snart falde eder'til velgefal

det er rigtig,_fra mig er needsendt 524 matter_toback 3,4

ruller i hVer _ _ 1296 ruller
i den baad! søm Anders Jyde førte need til  
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eder af de fra Henårichsens skib paaskedag her qygendte
6-00 rulle;- taback fulgte tilbage til eder ”545 ruller_,_due

55 blev liggendg,_efteæsom aldeles foæraadnet, Øg tillige
sendte jag da af den hgr oppe til Cönservation Qplagte un—

der mit værge desuäen løse ruller paaassabel

tør og.göde _ … 100 ruller

bg-meä min egen baad Sidst ligeledes løse ”

Tillegges na de 545 rulle; af de 500 ___ååå;_______

_ _ 2005,rulle£ _ T
hvgrfor jeg haver giort passer sadlens tall paa rullér'til ;

2900 ruller. Dette tail maae absoluæe være indtaget eller !

inåtages i skibet, i hvardan de end laver_det. Jag veed den
sidst neeäsendte var passabel, og skiønt der er kqmmgt regn*

paa i-den-transpert, maae-den absolute følge med, thi nu_atf

opføre, opskieré cg tørke den atter, vil ikke lade_5;g_giø—;

ne, da'direcäianen vil have den alåt need i sin tilstand. i
Jeg haver havt_betydelige—bæEVe.fra dem i.sær am tobacken

Øg varenes indfragtning, saa jeg havde ønSkét, de & gaar

havdé.fulgt_her op fo: at afhente papierene-ved Kustølsan,

Som reiste hid op. Thi tøldboeden tillader mig ikke at rei—5

ae til eder, ag nu tænker jeg, de haver mindre;end jeg at. ;

forrette; der. En specifiaat'iøn in duplo maae mig Sendes ro- ;
ver aet indkiøhte under deres hænder med Jahn Hastgnsundts
paaäegning, at deä er kommet omborå. Den eéne béhelder de

med vahrene_hgs eigi den anäre Sendes mig paa compagniets

vegne, ligalédes lisfen over hvad sem er tilbage, at Jeg

kana besørge det ved leilighee, som nu vel gives, skiøut
köstbarere før ankerne-end mahagonæe plankerne i henaeende

uhanåigheden ag transpertén til fahrtøyer, thi havde Jeg

nu allé plankéf, kunde de faaes børtlmed en Kiøbenhavns .

jagæ, har ligget, før en bagatelle. Hvaä tobak, som er til

overs, vil jegisee at Sende'øm muligäa'Certe paräie eller

connqssement maae udstædeä og det nu mig senäes. Nu haver
jeg faaet_positive-ondre om befratningen för vahrene og

hvørledes &ermed skulde omgaags. Dgn er_1angt anderledes
end mine herrer mig unfriidende entrereäe med m;. John Hiel-
-&en. Mit ønske er at directienendermed.maae findes fgrnøy—

et, men fragten for &et aldt skulde være offbnälig, livite—

reä til den; for mindste priis vilde besørge det med. Nu er

de$_forbiet og følger 2 COnnOSSeménter,=hVGraf Jahn Nielsen
begieres at unåeräkrive det eene bg mig tilstilles. Vil.min
herr have noget,—da udskriv ligelydenae og lad ham under—

skrive det. " -
Skuldelde resølvere-at segle i dag, maae endelig conndssemea

-tet og specificationen.følge,-at den meä posäen kana gaae '

herfra. Sena mig mit project em innåxxnx sidste forretning
omfloedsen; thi hvis de ikke sender mig den tilbage efter

mine mangb anmodninger, declarerer jeg at åe ere partiske

.paa loadsens pg aåhaerentens ?egne, og skal melde det fax

directionent thi det er dog ubillig, saaledes-at begagne
mig ag at holde mine papierer tilbage og-udstæde anaré som

er utienliga._Jeg_mistenker—äem, at siäen jeg.ey haver_

faaet det tilbage,—oldermanden haver faaet &et i sin værge.

foräliveqäe med aStime. deres tienéstskyldigste tiener.
. _ Arenäal_åen 12._apri1 1769' 'R. LaSSQn
Oxiginalen i capiäainens_%rever.
Besvarete samme strax saaledes.

Vélædle herr tolder Lassen. __ .
Her bliver, søm Wj allergde melåt haver,intet meer end 3

ankereltilhagg, ellers er allting indtaget. Dén igaar send
te toback skal wj tage saa vaad han ogsäa er, dog,uden at
vsvare til den deraf flydende skade; Eeres velædle,projéet 
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følger, .S'om af mig er brugt llgesaadan, det mig var foreskre
ven, &&.en at. have det forandret SO'm &eres velæd1e foregiver
Den_ af &em underskrevne klage er af' mig retten leveret og 1
Gunder Jensens værge. Haver det 1'kke skuldet &kee, saa 11.g—
ger feilen hos &-em, at && ikke haver givet mig noksom 'under-
retn1ng, men ikke. &erudj, at jeg skul&e hol&e det med loo&-
sen, hvis s.1—oere ur1mel1ghed enhver fernuftig kand begr1b.e..
Jeg er forvisset om, ikke at fort'1ene utack hos directianen,
ford; jeg haver besørget deres :sager 1ndsk1bet t1l h1em$en—
dels.e. Jeg haver s.&a&an.en fundamenter for mig_, hvorme& i.eg'
kan& bev11s& nødvend1gheden af m1t foretagende. Jeg forb&- '
ho1&er mig e_1l&rs 'mine tanker ag v11,for ik_ke at falde i
nye stridlgheder allting overgaae méd taushed Wj havde ei—'
lers && &&ferd1get connossementerne, førend deres velædle
QS' blev 1n&sendet Samme. er udførligen end deres og følgen
deraf' er, som tlllige kend tiene 111 en liste. Det er ellers
i certepartlem berørt, at deres. velædle John Nielsen '1ntet
meer .en& 420 rd. 1 fragt v11&.e tilstaae.

Faexentz.
Eftersaa 1 &ag afdøde baadsmands Resenbergs tøy, som havde h&ngt
has hans forrige vertinde paa en l-oft 111 at t.ørr&s. &g nu skulde
1ndsk1bes, men fandt 'at en gammel silke tørklæde og_ 2 pr. uldne
strømper fa11.ede. Lag&.e det altsammen 1 hans kiste,_ Som 1 mangel
af laas. blev tllspikret Dagen over stærk bles af SW med re.gn,
som.1.kke tllloed os at hente .&e 1 Tromllngsundet li_ggen&e 5 fa—
der.. Om aften erhølte bud fra Sr. Lassen, hv1s indhøld var, at
opfiske && paa bun&en llggende 4 j-ern canoner eg hvad &er ellers
.mäatte fin&.e& og tage s—amme med hiemme.

Stærk blæst af SW. Inäei noget_paSSer1.

Stærk bl-æst af SW.Erhold1e fra Arvek1lden de der lagte 5 jern—
baands farkens,_hvoraf en var 1 staver,. med dertil før.en&e 3
Jernbaand Bragte s.amme ud1 Jahn Nielsens skib.

SW.vim&.1nte1 noge't passert.

Erholte fra Kalvesund 1 jernbaands farkens, som var bierget 1
søen. Bragte i &ag 111 John Nielsens skib de der 11. huj'us fra
Arendal erho.lte 64 matt—er og 64 løse ruller toback, aa vinden
tegnede sig til at vilde gaae paa en nordre, men blev &o.g siden
til en s-ydvest.. Øm aften kom Sr. Lassen fra Arendal men reist.e
strax 1g1.'en.

Om mor.genen blev jeg med capitainen af de ved biergningen havde
arb'eid'sf'olk den 24. hujus s'tævnet til at møde, til at avhøre '
deres paestand fo'r intet erholte betaling__ af deres t1lgedehaven-
de arbeids løn. Bragte en &eel løs tauverk 1 .Jth N'1elsens.sk1b..
Erfoer at Sr. LaS'sens falk var fisket 2 elephant tænder og op— .
bragt 111 Arendal.

18,apr. Re.1ste jeg_t11 Ar-endal for _at: optage 'til wores forn'ødenh_ed n.ogle
Våenge. Erholtg af Sr.. Lassen 50 rd, ihverfor jeg udgav qu1ttering
m aften kom jeg tilbage 1g1.&n.

19. apr. Ikke' anført.

420. april Om efterm1ddagen vinden af en nordv.est-.G10rte klar til at Seg-
19. Betalte til en hver af de tilstædeværende 4 rd. 1 reiszepenge
men til Sr, Sixtus 5 rd. hV'orfor && skal deb1teres 1 gage bogen.
Klocken 5 kom til seng' .og g'1ng fra Norge.

21—29— apri'l xnxt intet anført.

£O. apr. Om margenen k.öm paa rehden f'ör Hels.1ngöer. Jeg ging 1 land med
skipper Anders JohnS-en til herr general consulRahllng , S'qm be-
Sørgte skibets exspedltlon ved toldboeden og dertll lagde ud &&
förnødne penge imod en anv11sn1ng paa d1rect10nen. Ging saa   
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igien ombord og til segls til Kiøbenhavn, hvor jeg tilligemed

capitainen, opperstyrmanden, oppermesteren og jomfru Møller

ankom om aften klocken 6. Meldete os strax hos hoved directeu—

ren herr Bargum. hvortil capitainen indleverterstovgullet.

Jeg slutter da med dette det mig at den høylbvlige direction

betroede eg af mig med muligste flid og troeskab førte skibs-

protoeoll med hosføyet ønske at compagniets og directionens

velgaaende eg flor maae være bestandig, recommenderende mig

i sammes bevaagenhed. _
A.C.H.Hoffmann

 


