
1.

2.

3.

10.

feb.

feb.

feb.

feb.

feb.

feb '

feb.

feb.

feb.

feb .

EM /76 9. fé?

Om morgenen loed de 3 igien, da styrmand Beck med dem og egne folk samt

baader foer ud og fik op 2 tænder og et beskadiget dreye reeb, som blev

lagt i Aasels huus. Vinden nord & östlig graae luft imellem lidt snee.

Baadsmanden endnu lige syg og med same vagt hos sig.

Om morgenen kl. 5% kom en af vagterne fra baadsmandens logie og berette-

de hans död. Jeg gik med ober styrmand Beck, baadsmandsmathen, kokken

og 2 mænd og fik ham först i fört en reen skiorte. Specificerte saa

hvad af hans der var bierget ved protocollen. Besörget saa ligkisten

giort ved vores tömmermand og en fremmed snedker og bestilte ved kirken

gravning og ringer til paa fölgende dag, med viidere til hans begravelse

Vinden syd og vestl. og snee foeg som hindrede arbeidet ved vraget.

Kl. 9% redde folket Hoffmann over til Hastensundt. Kl. 1% blev baadsman-

den begraven i Flostad kirkegaard. Skibets egne folk bar og fulgte saa

til graven. Vinden syd & östl. sterk vind og snee foeg.

Om formiddagen kom mr. Hoffmann fra Hastensundt, da han med styrmand

Beck, mester Sixtus og jeg foer op til Holt præsmegaard hvorhen provst

Speylberg havde inviferet os. Bestandig snee foeg og vinden nord &

östl. frisk kulling. Styrmand Runge havde ordre at paa agte i fald no—

get forefalt i vores fraværelse.

Heele dagen igiennom storm af syd og SW med stærk snee foeg. Wi blev

paa Holt præstegaard.

Kom tilbage til Narrestöe.... ... formiddag godt veyr, eftermiddag

snee foeg og vinden nord & östl. stiv kulling.

Det stærke snee foeg og blæst vedvarede. Vinden ONO. Anders Friderichsen

!
syg af feber, Peder Diderichsen syg af en svulst i det ene knæe .... &

Endnu samme vind og veyr heele dagen.... samme syge.... j

Vinden ONO opklaft luft. Styrmand Beck med 2 af folkene reist til bode?!

til Arendal. Folkene, styrmanddRunge og eeg var ombord paa det jydske &

Skib at vende den der liggende tobak, hvor wi og overhalede de seil,soml

var hengt at törres. Mr. Hoffmann fik efter begiær biergernes dagsedler

og quittancer for de af mig afbetalte penger paa deres tilkommende bierj

gelön.... De formelte syge.

En af folkene, som reiste i gaar mom igien fra Arendal, men säyrmand

Beck og seilmageren blev tilbage. De 3 fornemte mænddfra Alvekilden

indfandt for at opfiske fænder. Jeg sendte dem strax ud med deres egen

baad og 1 af vore folk til tilsyn. De fiskede 3 middelmaadige tænder,

Som og blev i söeboden indlagt. Siden foer folkene hiem. Jeg fik brev

fra mr. Hoffmann at komme over til ham, som jeggog strax giorde, då han

efter forlangende fik min udgif+s regning for at forfærdige folkenes af—

reigning, som skulde saa snart muligt var reise over land hieme.æ Over—

lagde og, da Wi ej havde noget nödvendig at indberette den höye directij

onen med posten denne gang og for at spare porto, da ej at sende noget

brev. Ved min hiemreise til Narrestöe fik jeg Specification paa alt det
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biergede, som styrmanden affer effer mr. Hoffmanns forlangende afcopier-

te. Et mærsseil som var bleven förf blev lagt paa loftet til de forrige.

AE;EEE££i£_EEigiiiåigg_gggi£g_£3g_ieane 6 rdl. for at udbetale nogle

af de folk, som havde mandskaber i kost, da de ellers formedelst mangel

af penger maatte nödes at opsåge dem og lade dem gaae,da det var vinters

dag og ondt paa alle siider. Mangel paa fornöden forskud fra hr.Lassen

paa det höyl. compagniets vegne paadrager mig megen uleilighedér, som

foröger en forulykket mands haarde gåååggeVinden i dag öst, först stille

Saa tiltagende kulling og sterk frost. De forhen meldte endnu syge.Ef—

ter mester Sixtus begiær blev en pot brendeviin kiöbt at sætte kampfer

peæ for de syge.

Vinden nordl. og östl. ustadig kulling imelbém sneefoeg, hvorfor og in—

tet forefalt. Seilmageren kom fra Arendal. De forrige syge.

Vinden NO og 0N0 ustadig veyr med sneefoeg. ...De forrige syge blev slet

tere.

Vinden ONO tyk luft ustadig kulling. J formiddag var folket hen ved de

seil som tilforn varxophengt til at förres. Deraf 2 törre oplagt til de

forrige, og igien ophengt de andre gamle, som var tilbage. T formiddag

kom og styrmand Beck hiem fra Arendal. Jmod aften sendt de manglende

indgifne bierger dagsedler og bierger lister til mr. Hoffmann i Hasten-

sundtkfor at undersöge deres rigtighed. Ved baadens tilbagekomst fra

Hastensundt kom hr. Lassen mmdd De forrige endnu syge.

Vinden östl. ustadig kulling, graae luft. Om morgenen tidlig sendt baad

over at hendte mr. Hoffmann. Ved hvis ankoms+ hr. Lassen og kom til mit

logie, hvor der blev aftalt mandskabets transport over land igiennem

Sverrig, hvorom de og alle blev strax advarende og indkafdt for at faae

det afgiort. De kom og fik deres transport at viide med 5 dl. tilstaael—

se til reisepenger igiennem Sverrig og frie transport til Strömstadt.

Misfornöyede de med paastoed de ej mindre end 10 rdl. i reisepenger,for

at blive dem qvit, da baaden og alting var færdig og det fornödne for-

anstalte böd wi dem 6 rdl, da som de og ej dermed vare fornöyet loed

Wi dem gaae deres vei og med begge styrmænd advare deres wert og wert—

linder at af os paa compagniets vegne eå lenger blev tilstaaet eller got—

giort nogen kost ellee eorings pænge end i morgen, og hvo der siden ei

indfandt sig ved den tilbudne leilighed mate selv betale sin kost og

teæring, hvilket dem og blev bekiendt. Giorte viidere reviderte hr.Las-

sen og Hoffmann min omkostnings regning til date, og havde de derpaa in—

tet at udsette. Teg erholdte af hr. Lassen i contant 200 rdl.til at ud-

betale folkene. Reysepenger saavelsom andre fornödne udgifter for hvill

ke jeg ved Guds hielp haaber at aflegge den höye direction rigtig regn—

skab, der fik mhr. Hoffmann af mig de forlangte regninger og folkenes

reisepass med viidere for at udfærdige deres conto efter gagebogens ind-

horld- Siden 9-11": hu Lassen og Hoffmann over til Hastensundt. Hr Las-
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sen Vilde reyse til Arendahl over Tromöen, og ikke kunde jeg formaae ham

at bie længer, for at kunde med mig see hvad mandskabet resolverte. De

forrige syge.

15. feb. Om morgenen vinden östl. & nordl. hvilke varede heele dagen med graae

luft. Sendte styrmand Runge over til mr. Hoffmann for at höre om han

var ferdig med folkenes regninger, da de havde resolveret efter endeel

disput og trusel med paa kxixnegen regning at maatte see sig hiulpen og

befordret, hvis de endnu afsloeg denne leilighed. Og da Hoffmann ej var

eller havde det fornödne udskrevet til deres reise blev det til endBig-

hed opsat til i morgen, da de skulde blive klar og komme paa hiemreisen.

hvorved de dog forfaldte aparte omstændigheder foruden deres kost og

tæring i deres logimenter. De forrige endnu syge.

16. feb. Tidlig om morgenen sendte jeg folkene med baad over til Hastensundt for

at bringe skibs assistenten over til mig, og at wi da kunde blive af med

folkene. Strax ved mr. Hoffmanns ankomst blev folket kaldet sammen og le

verte deres afregnings sedler vid. gagebogens indhold, som assistenten

havde udfærdiget, tillige med deres beviis og pass fra mig. Jmidlertiid

paastoed folkene, at det var dem umulig at kunde reyse med de penger,

naaer de deraf skulde betale deres verter og vertinder, der ej uden be-

taling vilde lade deres ätöy komme fra sig. Denne invending nödet os at

udsette deres reyse, og maatte mr? Hoffmann i störste hast reise til A-

rendahl og der raadföre sig med hr. commisionair Lassen, hvad i denne

sag var tienligst for S.T. Compagniet. Kl. 6% om aftenen kom mr. Hoff—

mann igien med efterretning fra hr. Lassen, at der i folkenes logges,

skulde meldes verterne, de ei maatte forholde Folkene eller deres töy,

hvis de ej vilde være ansvarlig til sag og doms erhvervelse over dem,

og for all den kost og tæring, som folkenes ophold kunde fordre, da de

af mig ved folkenes indlggering var advaret, at dem ej godtgiorte meere

end 7 ort 8 sk. om ugen i kost og fortæring, hvormed de og dengang var

f0rnö;;IT_S;;;;_;l;I_d;_ET_5€5ge_;;;;m;;Se;;_Z—;;;;;;;;—IZSEZØÆorkyndetnm aftene. Svaret derpaa veed jeg ej, da intet blev tilbagebragt. Om af-

tenen kl. 10 a 11 kom endeel af folkene til mig og foreviiste mig et

brev, som de vilde selv opbære til hr. Lassen i Arendal og bedede tillii

ge at jeg vilde vidimere det, hvilket baade jeg og begge styrmændene

uiorde, hvorpaa de gikkbort. Siden fik jeg vide at baadsmandsmatten gik

med overmelte brev til Arendahl at tale med commisionairen.

17. fe n Mr. Hoffmann foer over til Håstensund og derfra til Arendal for efter

* sit sigende paa mine vegne at bivaane den afdöde L. Reymers sterboets

registrering. Saasom det havde der skaffet mig megen bryderie at conoi-

lers folkene med deres verter og vertinder, de fordrede aparte,dels for

& vask og deels for deres klæders reparering. Jeg giorde alle mulige ind—

ä vendinger derimod, indtil jeg havde omhenteliden höye directions ordre

derfor ej at kunde betale äet-men alle mine invendinger uagted giorde
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de mig nye omstændigheder og vedblev deres paastand. Tmod aften kom Pe—

der Thorsen med brev ifra commisionairen i Arendahl til mig og mr. Hoff—

mann hvori han var eenig med mig at indhente först directionens ordre.

Jeg loed ved begge styrmændene erfare i deres logier hvad deres gield

var, ved hvilken leilighed jeg maatte taale den groveste bejejelse og

haardeste injurier baade af verterne og folket, hvori jeg var gandske

: uskyldig, som den der baade vilde mediere for dem og tillige see paa S.

T. compagniets fordeel. Endelig for ej at giöre det verre for compagnief

traade jeg efter gamle erfarne söemænds raad og overlæg best at betale

gielden og see folkene bragt afsted at leiligheden til transporten ei

skulde gaa over styr, paa compagniets vegne siden giöres bekoselige om-

stændigheder i deres huuse og folkene saaledes blive liggende til com-

pagniets misfordeel. Jeg handlede herudi efter beste tykke for compagni—

et, udbetale denne aparte gield som var 26 rdl. 1 orf 2 sk. norsk og

toeg derfor folkenes beviis, alles for een og eens for alle, og giorde

saaledes folkene gandske reiseferdgge, hvilket jeg og haaber at blive af

den höye direction approberet, da dét ej anderledes kunde skee uden at

forhale folkenes transportering. De melte endnu syge. Vinden nord og öst

graae luft og undertiiden lidt snee....express...brev til directionen..

18. feb. Folkene var idag villige til at reyse, men baads eyeren som skulde före

dem fik jeg nye omstændigheder med, da baaden han og deels folkene vare

beskænkede. Han vilde ei efter den giorte accord bringe dem hen, af

frygt de underveys skulde tage commandoen fra dem og med baaden reise

hvor dex vilde. Efter lang fortræd fik jeg dem dog til baads og ham over

talt at före dem.De reiser i formiddag, Gud give dem en lykkelig reise

og god fortgang. Styrmand Runge og jomfru Möller reiste op til Arendal.

I dag var de 3 fra Alvekilden og fiskede op, da de om eftermiddagen kl.

25 kom igien og havde opfisket 1 elephant tand og af skibets eene sten—

ge bardon 3% favn og 1 stykke gammel jern omtrent 1% alen 1 tommm tykk,

som alt blev lagt med det Forrige 1 Aasels söeboed, hvorpaa Alvefolkene

gik hiem igien. Ellers tyk luft dog godt vevr med nord og östl. vind.

10. febj Lidt snee, vinden sydl. og vestl. tykk luft.Kl. 1 kom mr. Hoffmann til

mig og fik de fornödne quitteringer og andre Forlangede documenter for

af revidere og indföre vid. prococollen. Da wi behövede penger at klare-

re baade for folkene og os For kost og fortæring da de annammede ej

strak til, besluttede wi at jeg skulde reise op til Arendal til hr. Las-

sen for at faae fornöden forstrekning, samt bede han selv umage sig ved

at betale biergerne tilgode havende efter indgivet regning, saasom wi

ej Vilde have allene dermed at bestille. ..De forrige endnu syge.

20. feb. Om morgenen klar luft godt veit. Jeg giorde mig reiseferdig og reiste

Kl. 11 til Arendal. I min fraværelse er intet passeret. Jeg var i Aren-

dal hos hr. Lassen selv hvilken ieg melte mit erende, hvilket han bekla-

gede sig ei nu at kunde contenter men lovede at giöre anstalter. Han
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foreviiste mig et brev han sidste postdag havd faaeä fra directionen

der indeholde ordne at see den +ilbageblevne skibsbesætning afskeedjget

uden Hoffmann og mig, der skulde blive ved stædet til alting var til en-

de. Derpaa melde jeg ham biergernes udbetaling hvilken han vilde ved en

notarial forretning giöre, hvorved baade han og Wi kunde blive frie for

mistanke ved deres udbetaling. Jeg forlangede klæde hos ham til klæder.

Han gav til svar, naaet jeg vilde forskaffe mig det and..esteds kunde

jeg kun give anviisning paa ham. Efter denne afaale skiltes wi. Vinden

i dag öst og sydl. veyret slog op. I Narrestöe passerte intet i min fra—

værelse.

Om morgenen fik jeg bud fra hr. Lassen at han ei var i stand til at brin

de nogle penger til veie. Derpaa sendte jeg brev til ham med budet til-

bage fra mig, der kort efter kom tilbage til mig med et brev fra den

höye direction til mr. Hoffmann, et fra hr. Lassen til mr. Hoffmann og

mig vide prot.Jeg fik og 30 rdl. paa den höye dieections vegne, somijeg

nöyagtig skal giöre regnskab for. Reiste saa tilbage fra Arendal kl.11%

Formiddag og kom kl. 6 til Narrestöe hvor intet var passeret. Idag syd

og vestl. vinddtiltagende sneefoeg. De syge befant sig nu friske.

Begge brevene som jeg fik af hr. Lassen sendte jeg over til mr. Hoffmann

Vinden sydl. og östl. stiv kulling. Fik vide at brog spillet og skibets

store mast var gaaet 165 fra sit stæd og dreved ud ad fiorden man at mas

ten var ved nogle af biergerne indbragt til Dahls kæd? Spillet er endnu

ei funden. Jeg sendte strax ved denne tiidende styrmanden og & mand i en

baad at see om meere var löst eller borte, og berettede der de ved hiem-

komsten at de ej savnede meere end samme.Skipper Ole Evensen kom her ind

fra Ostende hiemmehörende her paa stædet.

Jeg reiste over til Hastensund at tale med mr. Hoffmann og besee det bi-

ergete som der laae. Jeg foer hiem og sendte begge styrmændene over for

at underskrive specificationen paa det biergete, som skulde op til hr.

Lassen, for at ordinere taxationen for auctionens holdelse. Om eftermid—

dggen kl. 10 kom de igien og medbragte 3 brever til den höye direction

og 2 brev til hr. Lassen med biergings listen og Sr. Pedersens til mig

averte quitteringen. Regningen blev og opsendt til hr. Lassen om aftenen

Kl. 10 slet sendt ieg express til Arendal med ommelt.

Om formiddagen var jeg ombord paa skibet Haabet og befant tobakken endnu

lige vaad uden mindste forandring,hvilket jeg rapporterte mr. Hoffmann.

Om morgenen blev mig en placat tilsendt fra Hastensund, hvilken ieg sat-

te paa min vertes där. Jeg skrev de paa bbev og sendte endeel papier til

mr. Hoffmann. Han kom om eftermiddagen over til mig i Narrestöe. Jeg fik

og vide at det bortdrevne Spill var funden 1% miil östen for os, og blev

mig dets hidbringelse lovet.

Om formiddagen lod mr. åoffmmnn og ieg indkalde styrmændene, mr. Sixtus

og de 2 tilbage blevne matroser og paa den höye directions vegne lod dem
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vide, at de havde forlov at söge deres egen leilighed, og at deres kost

ej tilstodes dem længere end til ugens udgang. Wi böd oberstyrmand Beck

10 rdl. hvilket han var misfornöyet med, wi derimod yyntes det var nok.

3. styrmand Runge vilde ej videre end til Arendal hvor han havde hiemmm.

Wi böd ham erdl. han paastoed dobbelt, men fik afslag.Begge matroserne

var fornöyede med 6 rdl. og löfte paa den höye directions vegne forhvers

logie at afbetale de skyldige 4% rdl. Mesteren blev wi ej klar med.Efter

denne forretning leiede ieg baad og folk at sette mr. Hoffmann over til

Hastensund, for at fulffærdige biergernes regning, og tillige at skrive

brev til hr. Lassen, for at lade ham vide, hvad ved manskabet var fore—

faldt, da han ej vilde have videre med folkenes afskeed at bestille ,

förend han havde indhentet directionens nærmere ordre, eller at der fo—

refaldt skibs leilighed. Os syntes det meere profitabelt for compagniet

faae dem strax exspedert med en billig reisepenge,der dog vilde Iöbe op

i hast i kost og fortæringda det enda bbev compagniets sag at skaffe dem

til Kiöbenhavn, som derhen vilde leilighed var og ej saa let nu om höy

Vinter. Halvor Hansen, som havde fundet spillet leverte samme og lovede

ieg ham biérgelön efter billighed og som retten ved auctioners holdelse

vilde tilstaae og vider ej. Om aftenen kom Hoffmann over til mig og med

bragte bierge regningen, som var ferdig, samme underskrev wi,og med et

brev vid. protocoll. sendt op til hr. Lassen for at faae samme betalt.

Mr. Hoffmann foer derpaa tilbage igien. Vinden var i dag sydl. og östl.

og lidt vestl. slap og stille fordeelt luft.

Vinden variable, sydl, nordl. og östl. lidet kulling og smaae snee. Mes—

ter Sixtus og begge styrmændene reiste for deres egen regning op til A-

rendal for at tale med hr. Lassen om deres i gaaer iilsagte afskeed fra

05. Jeg fik brev baade fra den höye direction og fra mr. Lassen vid prot


