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Qm £orm1ddagen var ieg D'v.er hos mr. Ho££m&nn 'og flyede .
h&m begge brevene. Vi t&.g 2 uvill1ge styrmænd nemlig_
Elias' Ån&ersen og Thomas Jensen til &t' overhale &en av /
&& laante g1.& 1ø:h_er tilhørende Sr. Jens Nielse'n .1. Res-
kllden. De tagexrte &en nu ve& 'at s'ee &en hun sit halve
første 1ndkiøhsvær& Den var 60 rv. lang og 4 1/2 t-oml*
mé. tyck Jeg t&.g &en med mig t'1l H&restøe for '&ver l&n&
at hunde bringe .den til S-r.' Hiel&.én, && ilen h&ndret at
komme fram t1l Søes. Dérme.& fulgt .og brev h&&&e til 'Sr.

Nielsen &g t1l hrv Lassen fra &s. v1&. prot. Begge bre-
vene blev med express -&en&t.. Vih&en nerdl. &.-g &S-tl.ig.
ustadlg Ve1r o.g stær.k snee imell'em..

Tors&ag 2. mars. Vinden n.&£&l. og østl. Jeg £'ik brev' fra Sr. Nielsén,

Fredag 3. mar&

.Løweæaag.4.-m&.

Søn&&g.57.m&£&

M&n&&g 6. mans

s:0m lød seg nøy.e' med taxationeh i' vid. prat.K1. 3 ef—
term1&&&g kam mr. Hoffmand, .sk1_pper Jon Nielsen og Gun—
&-e£ Klørvigen øver 'til mig'. Jeg fik vi'äe '&£ &em =&t en—
&eel -a£ blergerne var ggaet til Arendal for &t' h'øre ho.s
cannisiona1ren om &eres betaling for arbeldet ve& bierg-
nlngen cg vraget vider, && mr. Hoffmann ég ieg intet
svar hava.e bekommet p&& 2' vore brev og ei bekommet .de
£'orl&ngte penger til de £'&rnø&ne udglfber, beelutt.et vi
at. mr. Hoffmann skulde imorgen re'jse op t.1l Arenäahl for
mundtl1g &t tale m.ad hr. Lassen :qg faa hans m'ening at vi-
&&, && w1 saa tiden .gik her 'og styrmænderne blev i Ar_&n—;
&&hl_, fandt. de øvrige &£ folkene laae her compagniet t'_il'
last, .og &j' kunée affærdlges &£ mangel paa penger, &g
h&ns menlng i &éh henSeenäe i '£or wejen. Kl. 7 rejsete
forommeldte med mr. H.o££m&h til Hastensundt.
ö'm formiddagen var 1ntet merkverdlg. Kl. 1. eftermiddag
£D.er-1eg over tll H&stensunåt £or at være &:er ve.& mr. .
Hoffmans tllbagekast fra Arendahl. Kl.. 7 kom han t11ba-:
ge og bragte dén ti'dende at hr. Lassen var &£ de tanker'
£olket kunde bllve til auktlanen var over, && &e behøve-
&es ved taxatlonen. H&n. vilde lade os v1&e. naaer &-er i
faldt legllgheä £Q£ styrmændene, og beknm HD££mann &£ hré
L&sSen .46 £&'. hvoza£ mr. Ho££m&n léVerte m1g 20 rd. 0'g
lovede mig da øvr'i_ge tllligemed regning paa sine rejs.er _
£rem og tllbage £r& Arendahl imorgen. Han havde et 'stev—_
ne maal £r&. hr. Lassen til mig at underskrlve. Ieg. £&_er 1
kl. 8 fra H&stensundt hiem, thr ieg £1k V1&e at begge

styrmændene var .kommen tllbage fra byen. Styrmand Beck_
havde e£te£ egen sigelBe af hr. Lassæn £.&aet 20 £&. men .
styrmnand Runge kun 1'ø£t.e paa .at £&&e naaer han kom igien
til byun.
Mester Sixtus kom tilbage ££& byen Q_g h&v&:e efter egen si

sigelse &£ hr. Lassen faaet 20 rd. 111 forskud p&a B'in ;
gag-e. .Kl. 2 Sendt ieg en baad Dg egne folk over til H&&—.

tensundt far at hen&te Ho£m&n her over. Kl. 4 kom han .

herover. Derpaa leverte ieg h&m &e kast :Qg fortærings-
regninger 1eg om £orm1&&agen 'hav&.e betalt. Mr. Batman
£D.e£ derpaa h&em ag i..eg sendte Jon HielS-ena gié løber
til h&m til Heskilden efter forlangende.
Qm morgenen kam mx. H&fman £xa Hastensundt før at rejse
til Holt præstegaard 1 besøg. Kl. 6 kom han tllbage iglei

og rejste kl. 3 om natten tll H&stensundWrel. Lassen en i

af blergerne forstrakt p&alhans tilgo&eh&ven&e b1ergeløn;

:6 r&.
Om formiddagen kam de 3 mænd fra Alvekllden. fik et ge— ?
ver af mig org foer u&.K1. 1 112 eftermiddag kom de 1- &
gien eg havde kun &pfisket 2 stk'. rødtræe, og en jern- '
høyle med 3. &1to seftere t=il &e.t eene mersntit11ligemed

4 øye halter, hver 1... lang, hv1lket alt blev 1ndlagt

 

 

 



1 søeboeden ve&.&&1 &n&re, hvorpaa de faar hiem.
Tlrsdag 7. m&rs Fiskerne fra Alvekllden v&r. her 1 &&g, men && &e1 kulte

Onæäag38.m&xs

noget sterk hal 1 .1_eg £Qr »&e .ei kunde fortiene &&'1 n,
regs1e &em &e. r h1em. Vinden GWD -s1&… » . _ -Å_
lu£1. Efterm1ddag kl. 1 reaate mr. S1x (S.fra E&restøe
saasom e£1er s1gende var engagert has cancellie r&aden.

1 Chris1åansand Kl. 2 kam mr? Hbfman £r& H&B-
1ensund 'Wi cOnfererte me& h1n&n&&n -&ng&&en&e 1&x&1ionen
'me& v1&ere. Jeg leverte h&m a_g. l1&1e p&a &&1.1g&&r opfis-
ke&e.,_ saa 9.g p&& endeel .&£ medaclna k151ens 1n&v&n1&rium,
&»öm mæs1er S1x1us havde h&vt i brug. Kl.. 5 1[2 &verlever
19 nr. Hofman mig 5 r&..111b&ge &f && .2Q rd. søm var det
halv.é &£ 49 r&. han paa cempagnie1s vegne h-&W&e hekemmet
'&£ hr. L&ssæn.1il mig.1'1l n&&ven&ige udgifter.
;Strax om morgenen senät'e ie.g s1iil'- _ Beck meä folkene
.over 111 H&stensun& 111 mrf Hofman, for der &1 &ku£1_e
sneen £x& tangene &g materlalerne s&m.l&&e under &&ben
'hlmmel… S1&en reglte 111 Harboe £qr .&1 møde i retten.,hver
hr. Lassen p&a cempagn1e1s wegne producerede &eeumenta og
precura1oren b&rte fra loäsens siäe h&& blive protecoler1
Der blev glort epaæ11else 'i sagen 11'1 &én 1.8. apr1l hvor
.paa 'ieg rejste hiem 111 Warestøe:og kom .&.er kl. 5 e£1.er-
mlddag. Skrev &a'a br.ev 111 mr. Hofman.øm rettens forhand—
l1ng.
Folkea b1ev &m margen sendt 1.11 Hastensund før &1 hidhen-
te mr. H&fman, som kom 111 mlddags '1111 N&res1øe. -ng& .&£-
tenen kom hr. Lassen ég mr. Brahd1.£r&.Arendahl Wi gier—
te strax &ns1a11 &1 &psenåe && 111hageblevne £-01k og ne—
gerne 111 Sam&v1gen 111 sklp. Simønsen, £or med h&m -&9m
passagere -&1 g&.&& 111 K. havnu Kl… 11 War && &11 p&& Wej.e:
o.g £r& os exspederet ”'___'”___—___——__"'—*1———_——1_

eråag 1O ma, Om morgenen begyndteWi me'd 1&x&11onen Q'g havde 11.1 1&x&—

sen, begge fraHares1øe. Fermlddagen blev wi her færdig. _
Om eftermi&&&gen begyndte W1 d&rmed i Hastensund, cg .h&v—_
&& 10 mänd hos.111 fornøden &rbe3&e. Kl. 8 &.en&1e ieg :ex-j
press 111 Arenäahl med brev 111 den høye &iree1ion v1&.1
mratocoll Egg blevlhr. Lassen, 'mr. HO£man og 11.93 inåstev
n&&e &£ .Sr. Thzamas Pedersen -&1 mø&e £Qr en 19.1 &&ae imor—
an e£1ermiddag kl. 2 skulde &æ11es 1 Narestøe. '

Løverääg 11—m&J?morgenen 11&l1g War 1eg med styrmand Beck :og falkene
i H&stensundt hver ieg leå heparere sværtauene ag varpe
goeå me& && &n&re blergewe &.ager. Kl.11 kam hr. L&Bsen
mr. Bran&1 og 1axa110ns mændene 111 08. £ör &1' £&&e £&r1
1 taxatlonen. Derpaa .£oer mr. 'Hofman og ie.g_k1. 2 efter—
mlddag over 111 &&restøe før at være 11181æde ve:& den ina-
stevnede re1. Kl. 3 kom cancellle r&aeä Brøns&arph og Sr.
Pe&ersens &efensermr— Bar1W1g Q.g b.lev retten &&11 h1.4 .
wih. p&ateeg &1g-&1 svare for 0.3 begge. Cancellie r&aeäen
forlangte under £orre1n1hgen .m11 cred111v eg fik &e1,hW1]
ke1 han selv ihöfø.r1e ég Siden mr. Hbfman ag Borthig. Der;
blev && er&_g1e& &1 rettén igien den 18. .april k1.8 formii
&&g skulde 1 Harboe skr1£11._£or h&m behandles. J &&g vin-
den öNö' st1£ kuling 'qg &nee feeg, søm contlnuerte heale
&&gen. De 19 m'and War o.g laag 111 h1elp.

.Søndag 12. m&. & &&g' enge :og_ r'im fald V1nden QNQ usta&1g kulllng. Endel
af l1ebhaberne 111 auctlonen kom før at være Wed samme.
Jeg &ndeel överløb -&£ blergerne før deres udbetaling. Jeg
hedv1äte &em 111 hr. L&Ssen,'&& £br Længe Siden'h&v&e 1&_1
veret 'ham blergeregningen.

'Mandag 13— m&. V1nden ONO snee a_g &1u&.L1ebh&berne 111 &&ctionen .samle'-
&& sig. .Kl. 2 e£1erm1&&&g begynte &uctionen, men mr. Bort- 
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vig K&m foran for retten ag refererte blergernes tllgode
Kommen&e med videre, hvorimed hr. Lassén løg &; h&gét t'iI
£øI&,_hv&Ipa& auctlonen'begynte vi&.£orretn1ng&n. KI. 5
blev &&I &psat til næste dag Kl. 9. MI. 'Hofman £&'&I '&V'&I
111 Hastensund

T1Is&&g 14» ma. .Kl. 9. Kom. mI— H&fman. Ki.19'begynte auctlonen, '&g &er
til m1&&ag var solgt alt &et &'&I var 'i B;” __øe. Eftermid
dag contlnuertes auctionen -QV&I&et som va i H&stensund
Kl. 5. &phørt &1I £ø.lgen&e &ag. Ho-fman bIev natten øver 1
KaIestøe.

Onsdag 15. maIs Kl. 9 begynte &uct1onen og var Klar m&& alt1mg til mi&&&g
Øm eftermlddagen Var 1&g m&& ass1stenten &.'g gtyIm. :eveI
'1 Hastensund && besørge && £oI compagn1et tilslagne 1n&1
skip. J&n Klelsens søebøed mader I&&s &.g lukke hvad &&I
Kun&&_røves. KI. & 1/2 regate w1 1glen &iI NarestøeVin—
&&I EU stadlg Kull1ng 'tø-e »veyI..

Torsäag 16.m&. Strax Om morgenen blev S.Iyrmand B&cK .&'&n&t over tiI Eas—
t&n&un& f'or .at udlevere Kiøberne deres nummer p'aa &e't. Kiø
&&. Jeg.samle&e .al.&» &&t &&.m for compagniet vår Kiøbt og
sendte styrmand Runge i en baad &&Ime'd over til Hasten—
sun& at lndlegges & skip. Jons bøå hus. &&t- &nöet Tll m1d
&.ag K&m_ styrmanden t1lbag& fra Hastensund I formiddag KI
9 reaste hI— Lassen hlem og efterleå sin tiener …e& &&. '
fra -&1g lat bIev, sam han bragte mlg, cg derpaa Iegste

_ _ ti'ene_I afsted V1n&en i&&g WSM og SW &&.1v Kulling.
FIeäag 17,m&. Om margen tog _i.eg styrman& B&cK med 2 mand &v:&I til H&B—

&&nsunä &g &&I lndpakkede i SIK &&n .tqrre bomulå, o'g &&:—
Iullede && cempagniet tilslagne 'v&n& f'anwens. Leverede '
mI. B&fnmam IIr Lassens ferhen brev &;g endeel udbetalte
I&.gn_ gBI .at Iev1deIe. && efterm1&&agen foer ieg &veI' til
&arestøe ig1&n t1111gemed folkene eg styrmaId. J &&g 'Vin—
&enWKW & Veät £I1ak Kulling. Kl."? 1/2 öm aftenen sendte
i'eg &IpIess med' et bIev til Arendahl paå p.ost&n ag ét 'bIe1
£I& II. Kø£man o'g mig t1l hr. Laaeen vid. pæotocollr

Løver&ag 18'.m&.K&ele &&gen WSW & S'W v1nd graaagtlg luft J formlddag Ink
styrmand Runge 1mod sit bevis 4 I&— t'il Ielsepenger ag
laae han nu paa. S1I_ egen regl1ng.Kl. 1 eftermiddag K&m mr
H&£n&1_ ever £I& Hastensund &g levarte mig be =- . "' …
lat lade styrmand BecK u&c&p1ere9W1 £iK_ brev fra hIr .Las-
sen v1& protocoll om aftenen Iegste mI.'H&£m&n til Has—
tensUn& Igien.

Søndag 19 mars V1nden 1&&g KO & noräl fordelt 1u£t.elle'Is 1ntet pagert.
_Mandag 21 " . Kl 1Q formlddag .Køm H&fman over t.11 mig fI& Hastensund

hver && v1 gloIte aftale m.&& en sk1pper nevnl. AIne Olsen—
s&m me&.&et første var selglfer&1g, && vore-s passagesamt
&& £aae &n&eel a£ &&t Kløbte, samt Iø&& &Iæe o-g elephant—
&.ænäeI, hvilket han b.iae& og viI&e imorgen me& os rense
0.9 'til Arendahl til hI— Lassen && slutte&ecerden. Kl.. &

efterm1ddag Ierte mI. Hofman &iI Hastensund iglen.V1n&en
øS'tl. stad1g Kulllng fordelt lu£t.

Tirsdag 21 m&. 'ö'm morgenen Kl.5'1._/2 foer II. Hofman, st.e »gd B'eck og
leg uden.om Trømøen &»p t.1l_ Arendahl £&I at aftale med hI.
L&sæen && transport .m&& skip. Arne Olsen &i'l K. havn.Han
»var eenlg me& 08, &g ba& 1eg» h&m føye &e_ £&II&&ne ansKal—
t'il vores Iejåes' befordrlngel. hvarpaa Wi S.Kilt-es. Jeg
sendte en e1press til TvedestIanä til 'hI. cancellie raad
Brønsdorph v1&— protoccll Kl— 11 '&m aftenen Kom vi til
w&I&s logie, mI. E&fman tll'Hastensund og w1 til Narestøe
Vlnden var i dag øst &g nord &g 11&t vestl. stadig frlsk
Kulling_ me& Klar lu£t.

Ons&&g 22 maI's. Om formiddagen Kl. 11 K&m' hI. cancell1e I&&& Brøns&orph

t11.Karestøe o'g strax e£teI|mI. H0£man £Ia Hastensund Øm 
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efäermiääagen kum—hr. tølder Lassen øg'derpaa indfapdtv
sig skip… Arne leen. Accnæåen blev aa sluttet, at bringe
ps qg campagnigts %ilslagne.sageæ før 49 rd. i fragt._Kl.
*; 1-1, 4 blev retten sat hos. skip… Svend miøsml-seen angaa—
endgzrequæsitiqnenöjudeg at:det endnu kpm til nagén änig—
heäfmed bieægexna. Kl. 7_£lgy,petteg_095gtc Jeg leveräe'
.aexaäa1&&.6Lassænwmin.hiäinåtil'hQLdt omkqgtningsregning
»til aftersiyn ag.unders, ”lse… Vinden iäag nørd og øgfl.
meä' twck luft. Hafman føe hmm

Tønsåag 2ågimawmm margenen tidlig var iag hos-hr. Lassen_fox at taie-mem

Frgäag-ää. mans;0m morgenen tiälig gik

Løwenäag Eä…m.

ham øm rggäingensfafgiäreiäe. Efter 2*timer kam han til
mig, hvarved mx, Hgfman var tilsteäe. Efter fwrlængéäde
leverte ieg hr. Laagen,enggel-af ming_modiagne beviser at
æeviäéæéæ Der blev da imellem=asfa£talæg at saasnart wj
häVäe alting færdig ambaré og vax rgjsefæräige, Skuli? .

wj indfinde'øs hos ham & Kiolbiøxngviggnf'da_alting;skul—i
&e være.fenäig %il vares æeäses beførdring; Ved gk'ldsmisw
:sen fik Wä nøgen gammel seilåug_til:3ække, hvilkeæsmxéägf-
man med 2 mæné bragte—over til HQStenSHnd at pakke ind i.
lMen ga sække tøyet.vax magient ag äertillutienlig Sendte

mx. Haiman_äet fra sig._Viäexe gassermg ej. Mr. Hörman
kbm nveæ_%il Rareswøe… Vinden van iåag syd &-veswl. tyck
lufä vaæiable ag stilLe. _ _; . _” , _

» _, » " Haiman_tilbaad3'hiam igienæäeg
vagteäe pää…den farømmelte skip3_til miadag som mg kom.
WJ b&gw og,saaviåt*éenige om-inålaaningenq at han åérmed
skulde bggynne. JEg:tog_Btrax en baad ag-Z mand ng fear
til Hastensund fg! at afhente ege sfdipér*ög bara med Vi—
derasøm_paa-augtipnen var af mig,paa dbn_hpye directions
vegne käøbt vid. spesif. Deæixaijer_wj_til Haresäqe igia
mer säme eg maattefiegrsenäe ås arbaidsfqlkena*ngä_baaåen
4aäb. tal Skip. Arne Olsæn farmaä hielga ham fga DalSKÅl-
aen op til Närestøe med=£artöyet2.hvar han veå:ank0msten
modtag iet ovénmeldäe. Kl- 9 Sendte ieg cømpagnietg past

prøver fmæ;mig, Vinågn idag SW & WSM Variable'ög Stille.

=Strax øm-morgenen anäøg ieg szænd Sdm i bäaå indlastede
de æmaæræé ag enäægl fyrre planker. Znæet vilde skip_mod—
tage,vmenvglankexae kugåe'han ikkg name, hverfor han for—

areae.aezskulae blive tihbagé, da det ellers var ham umu—
lig at holäe sin accö£&.-MBL Haiman_køm imidlertia fra!

.Hagtenaun&_qg tillige méd mig erfarte äeäte. Skip. Arne
Olagn hølät iet &esudgn_sumeflig at antage os trende med
Søm passagere tilligemeå.pagaciet,.&ä han ej kunde indrøm
saa meget, med mindxe—nqggt maattglblive tilbage. Dette
syntes"w31ej.at kunåe førsvaxe efter den giorteggccond,
ualaassedefdenför fra hag_igien og giar&e…PEQ—nyä accprdt
med Skip… Jon Nielsen.i_äastenaund, åer skalae,gaa ti;
Dangig. Accerten blev, at han imaa'eø rd» iixagt skulde_
imaätage_mxg Hofman, étyräänd Beek ég mig, tilligBEEQ alt

harværgndga bomuläg mgbagoniegPlääk,'eampäche*trérfög e-
 

 _Søgdag 26 . Maka—

 

Lephanttænäer, samt wørgs*bagage Og levere det til K;hava

baad. Efæer*denne asaqrä blgv sÆrax endeel bragt bmberd.
'em eftermiddagen.k9m fragt baaden,'ngdsgn t fra'hr. Läs-

aen far at lasgge tmbakkenz£æa skip…Henaxichse % skib og
fik inä 600 rullér og 6 matter'tilhørenäg.mx;'Hgåman…äeg
maaäte_leje en näii til hielp'at_la&e tnbakken i baaågn.

Mx. Bofman reiste higm.|Kl. & 1f2 var baaaen-ladäet.Vinf
denrøst alap-ngsäill . Med baadén_k9m og $Q.alen'flgmsk

liene at giøre sække! af til bomuIans_in&pakning. ;

( T; paaskedag3-Qm førmidäagen.hen&te intet markverdig,
øm efäEBmiääagen'var ieg i H&stensund_ag leverte mr. Hof4

man :; eopieæ-af et ... brev aä=ändføæé i proteeallen, 



Tirsäag 28 mars

"Qinsåag 259 mars.-

__ ”1

1
&&m 1eg 1 dag 'm&&_ express blev sendt hI. Lassen, leveIt
_ham && &pec1fic&£1&n paa &e£ der var &k1bet ombord i før
&m£-. Snav, Jeg feranstaltede og b&muldens 1ndpahming,og
'bestilte en mand 'i moIgen ;&£ tiæI && 4'& farquens &&m sto
i H&stensunä Vinden 1&&g. 'SW & ve&£. toget luft. Slap: kul
ling. H&.£m&n befandt sig syg id&g.
( .2v p&askedag) Øm m'orggnen &'£I&xi"arbejde mg'd .a£ bI1n—
.g& 148 &tk.- mahagønle planker og 17 elephanttænder &m
hard £.11 forommelte '&n&v &klb. Om eftermlddagen hen£e£
£I& H&stensun&_4 &ækker b&muld m.ad enåeel andre sager.
'SkIp. Asb1ørn Tløs£olsen && J&n Nielsen var meå m1g &&
eftersaa paa bunden hvbI vraget staa. Wj' &&a paa bunden
endeel taugverk 'ag 'nøgle £ændeI, samt I&I&£ til VIaget.
Vinäen s£ille. Jeg. havde. en mänd £i'1 &£.£1ære.all.e vand—
ifanuense.
( 3. p&askedag) Om.£&Im1d&agen'£&e'I jeg over £il Basten
_suII. Jegovertalte .der .m&& &en endnu &yg'e mr, Hofman
&& &£ rejse &.p til comm181ena1ren && faae passer seddel,
&g &fgløre_a11e £1Ig med th Lassen £11 wores_re3&es be-
'£&I&I1ng, Han gav mig'øg &&ä && brev til hI. Lassen.med
'sin mening 1. J'&.g I'els£e derpaa -op '£'11 Arenäahl uden am
Tromø'en £1_1 b'aadé om eftermiddagen og h&vde skip Jon Bie
sen og styxmanä Beck med mig. &&m selv vilde tale .med hI
Lassen. Vlnden 1 dag &0 & CNC slap kulllng graae luft
Kl 7 1./2 'Iøm Wi tll Arendahl
Q'm morgenen kl.. faeI wj' ØVeI £11 G&lblørnsv1gen f.Qr &t
&fgløIe_&1£ farnødent me&' hIf Lassen.Wj blév dér 1m&&£a-
gen méd grovhedeI, dg fik skip. H1elsen ..&1£ £'&I&1 h&n
h&v&e 1mod£age£ compagniets göe.&s paa en &&h&VI uden'h'&n|
'sam commlslonair £cIev1dende,_&a =1eg d'Qg i 'en skrivelse
af 26. hunusnå&& tllklendeglvet hI. Lassen &e.£, £Iued61

P…og m&& -&£ &k1, skulde £aae passear seddel p&a &&£ mad-
£agne, og at der var nedsend£ en &e£ teuI :£&I at beseig—
le hans lugeI, d_a Ian p&astoed at &en_ meä m1g && .II. H&£—
man accorderte fragt var ublllig,&g &£'Wj'&ku1&e selv
.derfor være' ansvarlig, hvilket ansvar l'ég p'aa W&I &iäze
£0I31kIede a£ wj ålerne paa£og ozs. Skip. Nlelsen &purt'e '
hI. Lassgn hyad && en&_&u paa .s1n &läe vilde tllstaae
h&m .£&I .'&£ lmodtage &&£ øvrlge, && han v11de beqwemme
&lg &eI£11 hV1s && 'em fragten kunde kamme til &cc&Id _
Men && &e£ £&Ir. e v&I h&m 1mod v11de han ej eI£IeIe9 i
&&££e triiæidzxtllbuä. Jmiålextid "&lk j'eg vide a£ hr.
L&&.&en h&vÆe £Ia aen h&zye &ireetlon £&&e£ brevlméd 2 aab
ne' brev 1n&&1u££e&e e£ £11 mI. H.&£m&n og et til mig,hVOI'
1 leg'beardredes &£ aflegge regnskab £11 hI. Lassen £&I
&& &ppebaarne penge af hr. Lassen paa ccmpagnlets wegne
til fornøåne uägifter, hvilke brev var alt nedsendtE£- 1
£eI kort samtale &&:& hI-. Lassen £ög wj &fakeed, og begav
&& stæax paa hiemregsen. Underveis m&&£e nj V1&1Ieuren,
&eI h&vÆe væI£ h&n ä£ £orse1gle. Kl. 7 1/'2 kom vi h&I
£11 Marestøe. I &&g vinden moral. &&&&tlus£a&1g kuling

TOIsdag. 36. maIS, Om morgenen 'ko'm mI. Ho£man over til mig_ 'og var £eIdig

FIe&&g'31.&eS.

at rejse til byen. Jeg. medtog alle m'lne b1e1agerlog ua—
glftsregl1nger og £&.&I &:aa tllllge &p £1l Arendahl £oI

. ., .sens && ass1stentens nærværelse a£ aflægge .
regnlng £&I m1ne udg1££er £I& 17.693. II 1768.. Kl. 1 kom
w) OVeI til Colbiørnsv1gen hvor Wj forblev £11_k1.. '11 .

2 && aftenen, && Iegnlngene næsten blrev halv Ievidert
'Wi beslu££ede && &£ &e£ vaI bes£ £&I compagnlet a£ £o—
bakken blev med &e£ £ø'I&£e h1emsend£ Wj foer fra 00.1—
bløIn&v1g til Aren&ahl £o-I &eI &t logeIe Om. natten. V1n—
den vaI 1&'&g OMG slap kullIIg, disig luft. * 



Fredag 31. mars.

M$?
Om morgenen kl. 7 1/åifoér Wj over til hr. Lassen igien
fox.at fuläiøre regningenes revidering, hv11ket skedte
saavidt at den skulåe meer Skrives og nøyerEiaf'mr. Hof-

man efter skibs_protoeallen exgminergs. Jeg viide da ha-

ve 1everet.hr. Lassen ster guldet sam ieg naa kusten-af
Guinea havde imodtaget ai gøuernementet under foraeig—

ling, saaleäes søm deæ enann var, ag efter directionena
qxare. Hr. Laääen paastced at aa wj nu snart agteae as

hiem, var det beat at ieg, Som tilfqrn tag det i farva—
ring, ag selv veä biemkpmsten.leVexté-&et til directio—

nen, daiaamme var den sikreste leilighed, hvorOVer ieg

enånu har &et ; bevaring til videre. Kl. 5 fber wj fra
Arendahl, man da wj kam til østre Merdøe Gab-fornam WJ,

at søen og vinden var gaa stærk, at wj umulig med'baad
kunde komme uden om Ærømøen, men maatte Qvexnatte gaa
Merdøe. Vinden var GMO & OSO stærk kulling ag sort Skye
luft. Imidlertiä aftalte Wj imEIIem os at slutäe accoxd
fg! aecøxdens_indhold, med skip. Jön NieISen, om at ned-
bringe alle ting far_150 rå. aog meå reservation,:at i

fald compagniet skulde anSee fragtenlfor:säær, staa de
dem uaen-mbäsigelse friet for at giøre billig afkortelse
Derpäa blev strax giert anstalt eg fragtbaaden betinget;
at bringe tnbakken.need, som den havde bragt op til Gol+
biøxnswig. *

 

 



Løver&9g 1. -ap£. 'lm morgenen 99n£1nuer9£ med £r19k kulling af GHS. ag

Søndag 2. april.

99999g”5. april.

is.n99 fag, saa wj.al&eles ej kunde k9mm9 v1&9re 9£s£.9d.
Øm 9££9rm1ddagen £9g kuLlingen af 9.5 mød a'££énen blev
&9£ mes£ stille. Kl. 6 £og 93 fra M9.r&99 og r99&9. uden
9m Tromøen. Kl» 9' 1_[2 kom 93 £'11 Narestøe, && mr. Høf—
.man £99£' til Hastemgund.J Bag er sklp. Jon.Hlelaens
luger bleven farselglet.
.am morgenen kl. 8 kom .mr. H9£man aver £1.1 mig i mi£
'l'ogie, hvör w-j' s£rax £9g £a£ 999 a£: b£1nge i rette 9g
£-ev1&9re min udg1££sregning, hv9rm9& Wj b19v ferdig
m.o& aftenen.Sam9 £i& kom J9n Nielsen fra'Hastensund

I£9r 9£ 91u££9 99'9or&9n om &.e£ 'han 9ku1de indlade 999
_£9£ 999'9agen a£ mx. Hofman 9£yrm9nd Beck 95 mig, hvil-
:k9£ 9g_ ske9&9 vi&. pro£99911Derpaa tnånedkom fragtbaa-
v&'9n fra Colb1ørnsvigen med 645 ruller £9bak 9g 15' be— i
.skadig9&e van& farquens, m9n &9 skip. 'Sx. Jon Eielsensj
luger Var £il£9rn e££'9r h£. commisi9nair La's'sens 9r&r9
forseigle£ og & hans skrivelse '£11 mig, vi&. p£9£999114
ej var g'1V9'£ £1lladelse 9£ aabne s&lv., blev wj 9£ leg—n
.ge- b'99&9 tobakken og £a&9rne paa &ække£, f9£ 9£ faa' !

baaden strax fra 99 igien, 9£ &er paa wor side 95' SkuL.
'&'9 feraarsages noget ophold Jeg. .ggv 95 hr. tolder Laa-

sen ... man& &er £u1g£9 baaden .e£ brgy, £i1 hr. Lassen
me& beg19rilg 9£ faaglugene aabne, vid. pro£999llen, i

Imiälertid begynte &-9£ å£ 9999, hvorved tobakken som 4
199 999 åbne dæk og £9rhen var £9r nøk £11 indsk1bning'
b1_9v vaa&, 91£ för 'hf. Lassens 9ky1&, £11'hv19 öp£ø£—.

991 heri 1_9g 9:j Rand £1n&e raison. K1. 7 om _a££9nén
£99£ mæ. lofman tilbage og 99&£.9g min udg1££9regnlng,
med 9119 tilhørende bielag for .9£ giøre annotationer 1
9.9 r9V1&9re &99. Vlnden ØHQ.& østly 93. b99£1. £yk lu££.
Om £9rm1ädagen kom mr-. H9£man £1l Narestøe med regnin-

gen og bielagerne, && v_j' 9m_e££erm1&&a%en kl. 2' 1/2
£9:9£ m9& an baad fra Harestøe &&en 9m £9m99n op £11

Arendahl 9g kom £il Colblørnsvig kl. 7 1/2 9m.9££9n99
hV9ri aftalte me& hr. 'L9999n at komme igien imorgen !

kl. & hvorpaa wj ig199.£9.9r til Arendahl for 9£ faa 19—
g1.9.- Vinden 1£9rm1&&ag 99£& & østl. 1 eftermiddag V99£
93 Sya 9199 kullag, klar luft.
om morgenen 99m m-éldt er, £99£ Wj 9v9£ til hr. Lassen
hvor iég aflagte reedé o'g rigtighed 9££9£ &99 nøye &1-

rectlons forlangende, for &9 penger sam 19.g £i1 u&g1££|
havde oppebaaret saavel af hr. Pettersen Bram af hrr -
Lassen. Siden undertegnet Wj hr. Lassens r'9gning, 399-=

vi&£ &9£' W.) 99' bekient 9g overlagde vores rejses 1

snareste exapedi£1on med hr. Lassen, som levede 9£ 99n—

'de 99 tobakken & muligate 99_8£. Kl. 2 1/2 £9g wj .af- 1
ekeed fra ham.:og. ko'm kl. 7 1/2 '£11.N9r99£øe. Vinden !
'og lu£'£9n var i &ag &en Sam9 som lgaar. &
Om morganen .gik strax 'i arbe'jde meä baa&er 9g fmlk at _

brlnge cabytserne ombord hv11ke£ :og skeede £'il middag.

Øm eftermlddagen kom sklp. J9n Nielsen i land £il migH

og 999 mig £9r3£ beslg£9 tobakken, && &99 ved hr. Laé—i

9-999 omgang var 91æ£. Jeg £9.g &erpaa 2 skippere m'eä mig

nemlig ÅSbiørn Tiøs£9199n 9g-Chr1stian Hendrichsen b9'g1

ge frå Narestøe Bom beelg£e&9 99m9,9g paas£9ed a£ &en

nu me9£ all.form9&919£ &en indfaldne 9999 paa den paa ;

&ækket var _£99£ £1.1 1ngen ny££.e en£zen her eller &e£, '

hvilket 199' '199& £91&er Lassen vi&;9'£1lliemed min 'm991
ning. S'1&99 blev bragt 91£ tilbehør Qg 6 9£k 4 p&. jer!

canoner med 2 raperter 9m 999 Sr. J9n Elelsens skib. |

Fra hr. £ol&e£9n fik 'wj 9% i en baad 10.0 matter £obak 1

%
1

_ ;

 

  



Qoxsäag Gv aprii.

Løverdag B. apx.

Sønåag 9.'apxil

'Manäägziöw apr.

767

& 4wruiler'ithBæ.'Med same baaa fulgæe et oldermands
fbxhøæ-til min underskrifæ, som sknlåe'forkynåes alder—
manå Gundgx Jgnsen Kiørvigep, Sam? loäsen'Svend JenSen
vestre Sanåøen, den første blev_dgt forkynt ag laveret
i maægen,=mén den sidste vilde fdlkene ej fare wilgäa

åezej…hav&e ørdre»fra'hxg Lassen, hva; meget vi enä bød

dam,*saa iag høider—fax äette_£gnhøx vil gi'blrve af
sinæ bétyåelighedg'hxis der eälomgaaeswandexleedæs;
Vigäen i.&ag Emma &…øsÆl. slap ag stille klar nit.

.Væxt;i arbéjåe med at vende og tørre-den $$$ ørn iland
paafbiexgene lagde tobak. Jnåsyeäe-46 matåeæ»4 ix iet

i hvgx. Om gftermiäåggen mth-oiaermanden tilligBMEG

S …,Jønjäielsen qnggbiørp Eiøstqlsep, hviIke ieg léVe—
ae min-klage, søm ae ag styrmanä'Begk*pagtegneåe; Kl.
7 ml2*om'äftenén Edm'baaden fra Golbiøænsbiggg mgd _

80 måtter tnbak & 4 ruller og 5'farqwens, søm_vax Skaf?
£e&_og_bunäen.sammen.;Baaden'blev strax Laaaed, men:da
de havde grdrg fra nr. Lassen at'äage de Seæl øPHmed
ggm fra Naxesäae, blgv de liggenäe til følgenåe dag;

Vingen os? & Nc-qu W ugtadigfkuiling. "
Øm farmiddagen igéæ baaden bie? efäex thak igign frå
Cöahiøænävigen._Méa samme sendte ieg aen gaateggeae

klage, til hr… Laäaen,-äed begiering at lade mig vide _

øm deæ_agæmea vafwfæråig, eller.m5ér s nude faæetages.

AJeg uäbad mig og lidt méere,f0rtgang Med äebakkens aen-
-&élge. Havdeiz fxemmede baaäe:til hielp at bringe fadex

ne bg dg øvrige gagertez fxa Hastensund…ömbdrd, hVorved

blev indskibét 49 nye tiergde fazqwena qg,6 rapertér;
2 af de minåste'ankene,=ag 34 matter & & ruller indsy—
-ét fra Narestøé af &en i land bragte tgbak,'hvpraf at-
ter iaäg,b1év'inasyed ÆO matäer-z-t gniigx'og-Æ fang

gwens af ae meeget løse ag bedervet.0m aftenen kl… 5
1/2.k9m baaåen fra Colbiärnsvigen meB søvmattex 544
=æuller og'ö bundter staver. Eblkene medbæagte brav til

"mig fra hr. Lassen Vid. protocqllen.3&mme'blev besvarei

aä'migjagvapsenaævmed en nye_u&iexåiged angiVéIee til
Arenåähæs tolå camer,vid pæø$…i8krev e£_bxgv til den ,

hqye dirgetiön pr. pesten, vid. pagt. Wj hav&e_irdag,i'
arbejde 6 äana.og,2 baader.lMx,_Ho£magjvax i eitermid-g
dag i Rareatøe og rejste hiem igien; Vinden QSQ & SO* ?

*ustaäig kuligg_tyk'luftu _
Skaffeä et.afyde fxa_€01biørnääigen dén 23 huius komne;

fäæäwans og indgakkede.25 ma?tgr_t0bak 3.4 rullery-res-

tenzsamfsynÆs-at være kun til liden nøtteåblev indpak-å
kat i 2 jérnbazanåfs. fariqweinfs: t" iligamed 8: bmdäer s_fcä—y ,
var og äfjeräbaana,samtibrag$ embora. Mx. Hofmæn fløw—Å

teäe iåag'fra'äaæäénsund til Häxestqe, qg;blev Get fora
hgn-melåte ioxhør ikke heller idag indstevnet, da lods+

olierma&äen_vax ppxgjst til Aranåahl for-aä fønhare"81f

—åel”angaaendewhgs hr. Qancgllie raad Brønsdorph,hvil- i

ket-mr; Hefmanxelatete mig, aaagom han skulde Bkrive: '

éåévningsn tæråig.Vinden 630 &…SW blandet luft. Havt

en Mani i…arbejåa med tobakken… ”_

Benäte intef mérkveraigt. Vinden øst og nord blamdet
sart skyet luft, Ski? kuling.

Belle: inxgä passeiet.ngele &agen sneefbeg og vinden -

QSC & østl.&gSQ.$tiv kulligg. _
Vinden SQi&-GSØ taagat luft mgå regn heeleaäagen; Øm

eftermiåaagea…køm en baaäesendtlmed-tqbak fra hr. Laa-'

-sencqg haväe 64 matter og 64 ruller, alle ilde'tiixedew

af regn eg aneez'ädm äe i 2 &age havde i bgaden-undep—g
'veäs været.expnneret for, saa vi maatäe øplægge åem i '

Asbiørns gøebøed før at faae dem lidt vinatarre. Atter:

& samme baad %nagt 5 støkger og_3vstomper mahagonie

|
_5 



Ønsdag 12; april

Tarsdag 13. app.

Freäagyt4.april

[5678
planker og 5-stk— rød træg, 12 flasker viin og 1:8kinr
kg til vores rejse. Opsenåt med baaden igien alle de

beäervede 'Øg-sletteste tobak fil hr. Lassen fra Rare-
staa.
Vinden idag'sw &-WSW med frisk kulling og tyk luft. I
eftermiddag blEv'nedsendt_paaeer sedler qg_ming;quit—
terte originale amkostningsxegningen og aeg sidsäe
tagne natarial forreäning. Skigper-Jøn Nielsen andere
,SKYGV 5 ligelydbnde cønndsSementer! hwnra£.det_eene
blev opsendt til CalbiørnsVigen med et brev fra mig,

"Vinden sw…ac wsw med: tyk luft og frisk kuling— Ha'” én
baaä mad 3 mænd i.AlvekiIden_ag,äexfna hgpigt et bunt
staver, 3 jernbaand_og 4,hee e £arQwens oggbnggt same
ombora & snav-skibet_*0m_eftermiddagen fik en.liden,
pakke og et brev fra hr. Lassen som skulde tilgden høyt
'dir90t10n_iniøbénhavn. Ved samme Léilighed fik ieg og

et brev fra hr. Lassen. '
'Yinden SW mai tyk taggeä lufä'med.regn imellem..Indkøm
fra … Peåer Jcrts fra Flensburg äestineret til
Lybeck; DeEE'kom ag en-engelak fregat og en hollandsk
smakke.

Løneråag 15. aprg'Vinäen SW-&'WSW méé tyek luft ag pegn imeilem ffsik

Søndag FS.;april

Mandag_$7_tapxil

'Tiradagi18.-apx,

Onsäæg 19.april

Tbxsåag 2ö. apr.

kulling. Indkmeen én galeas fra Eaabarg destinaret
til_AremdahI. ' _
Yi »en imeilgm EW_& Vest slap kulling, föædelt'luft.
Høfman.havaevværét_i_seläkab 1/2'miil østér for Mare—
støe paa en plaåa kaldt Hgfven, og ve&_den1leilighed

fik bagvaet ,at-af woæes farqweäs som dg; vgr biérget *
Og bra % det med sig hiem. Dat engelske skib gik til
seils--ra-Eareatøe %il Søes. Hr. tolden Lassen—havde
_eftex begiering værét & Namestøé far at negotiere med -
hr. Joxts og er rejsÆ hiem efter midnat. '
Vinden SW*& vaniablg til SO. mr; Hofman ag ieg-ér ble-
ven iéag stevnete at mødg-i Barboe dj. 24. april til
eä giest rei, som & gtäe holdes i_andleedning af bier—

gerneä filgødenavende der ej var bleven Qem_betalt.
Fiskerns havde søm tilførn_været ude at fiske-hvar vra
_get Stoeå, Efter hr. Nielsens båretning havde de Vært_
i land i Hasäensuné ög.faae%'2 elephanttæaaer og en— !
de—el (andre materialer ' Opfiäket, hvilke de. hr-agté ligge- i
derfra til Colbiørnavigep til hr. Lasaen, saa.ieg ej

veed äet riggeste enten hvad_ellerdhvormegét_eller :
hvad—SQrt… De va; ude 2 a 5 timer Kun, && de—säräx

flået 11519111; — » _, . _ __

Vindén SW & SSW siiv kuling, tyck luft. Om ioæmiidagen

foer mr. Hofman Op til Arendahl,£er-at opyebære Paa

&en'høye directions végne af hr. %ölder Lassen pengex
til weres nødvendige udgifter, da Wj—ej kunde clarere
nips fra säæået.med &e=eqntanter.dér'var i Gassen, og

vil&é_heller ingen tage imød:anVi8ning paa hr. tdlåer
Lassen-elåer have me&_ham at;giøre,> _ _
Vinden WSW säadig kulling med taaget luft. Mx. Hafman
kom i nat tilbage fra byén-ag äavée af hr. Lasagn-paa
aen hgye-äirectiqns vegne oppebaareä äa-ra. hvilke han

lsverte mig. Han beretteae mig ag at loäsens sag var
ngsgit; og lnte't deri _Qentilgrt. En gallioth köm i'mi 12511

Märestøerfra-Appenxade distineneæ'fbr.ixiil; Dublin. -
Om formiadagen vinden wsw_& west ag om til_WNW'med til
tagenäe Rälling,.afiiklaæende'luft.*Gapt. Jørts Og den

danske.smakke gaaet til Søes. _

Om eftermidäageg gik wj i JESU navn til søes—med Sr. ,

Jøn Nielsen Hastensund føæenåe sit snav skib…QVin Anne

Kl. 8%om & tenen saa-wj tromlingerne i HW 1/2 & paa  



fw
*.

léé?

compaasén 2 miil_norä ag NO frisk kulling,-Seiled eouxs
asea * _ _ _

eråag 21.apriia Øm fermiddagen.slap kuling. Vinden Eo-&'OEO'klar luft.
&eilgd ogurs efter beskaffenhed. Om aftenen kl. & pei-
.lgd Marstrand Gagtgl i 0't,.S. fl. skibsfa omtrent45
mill fra os. Vinaen øst slap og.säille om-afäenen.

LØVeräag 224.apra9m margenen vindgn_SQ & sydl. søm varet.heele dagen med

' glap ag stille. Qm,aftenen havde WJ Marstrand Castel i

NQ t, O'pra:oempg Bgmiil fra ca efäer gisagingg Vinden
tiltågeudé'mæd stadig'kullingöaisssaæ Kl— 12 midnat

»_ __ vgndt nordoveræ ' _ __
SømäagZZF! april…Viang_SSØ gtadig.kuling, disig Luft. Kl. 8 vendt sydo—

* . ver. æil miädag haväe Vinger'maarn 1>EO efter retvisen—

ae cømpag, Aftaggnde'kulling_fil stille, Gm'naäten stilæ
le. Dreyed hvem vagt. _ _

Manäagf24. agril;?inden SLap ag stillg ai Byd oggøstl.liden laaring til !

miaaag havis && Nidingen 1*Eo %.iE pr. skipöø» il? miil
ffrisk_kulling*0g aftagenäe til gtille.,e£ter,middag;
Kl. & liägn_laaxing;a£-EØ havde Vinger taaxn i E t. 0
”pl. pgtvigende pomp… 4 miil fra os ;Styred camre S t…W
Qm-natægn.vaxiabie og stille;

Tirsdag 25. aprw Til midda'Uhavae Anhalt i WSM Pl._8kibSBØMPe efter gis-'
* ning 2 1äzumiil fra os,5slap_kulipg af østl. Vind bg

disig lufäu Øm äiienen'havde Anhalt ; WSW efter retvi— …
sendé compas omtæeniiä miil fra es. Vinden glapwjjTgng:L

_ af asa. seilea cøursuSSQ pl… eømp._Heelg natten ati;;9.5
Onsdag 26, agxilgTil miådgg havde Anhalt i Mw t. veshpx. skibseomp. 2 t

' miil fra ag.jo laae og åref med stille. QMHaitunun.kl.d
8 havde forrige lgnä i VFW pl. skibsdomisz tlz mill _ ;

hørte. Om natten l;dtwlagting af Sydl. vind. Digig lufä;

'Torsaag 27. apr; Lage eg drev'med stille far Strømmen &il.middag.'3avae J

:Riåingen i øst pl. retviisendgycompa-2_ 1/2'miil. Gmef+
termiädagen liäen laaring af 930. Om aftenén_El. 8 Bäaal

Bæeøe i BW t. R pl. skibécømp. 3 t/2 miil efter gis— ?
__ _ ning. öm_nattenz&r6v med.stille før strømmgng_ ' I

Æreäag…28. april…Qm farmiédaggnJconfinuerte mad säille äillmiådag. Havdg

"* _Eiaimgen i…no t, E p1,_comp, 2, 1/2vm111. Omreftermid-*i
*dagen liåt Kulling af NW. Kl. Sisaa waxbergs Castel i …!

Ost. S. paa xetvigend9.cgmp. omtxent 2 miii fra 08.8ty-

__ _” 'ret-Cours S le W. Heele natten gad vind? __ …
;Løverdag_29.-apr50m_foxmidåagen lidt tiltagenée*kulling._æil middag hav-i

de Kullgn i Syd pl. skibseömp. ømtrent 5 mill fxa os. ,
Vinäen holdt.sigftil vagter. Omveftermiddagen kl. 8 [Å

haväe:dito lanä 1=ösø_p1. skibscomp. 1 1/4 näil_ 13 ml)
øs;0m.natteniLigget bie og Qreveä indtil kl, 2 efter …

'Suggzgxxaxiyrii midnat da kulling tiltog ai NW. __ ' _ i

Sønäag äömapril. Øm mangenen kl. 4 iavåe*Khllan i_NO;pl.,skib800mpæ hm» J

tran? 1 T/2 miil fra as Bäädäg kullingzai NW53tyred i

;Dux8.330 pl. skibscomp. Kl. ? 1/2wankxede paa Øreaund_
Reed, sgndt_jallen med skippeæ Amar, Jonsen ag maner.f L

Hoffmand ; land for at klare-skibet… Kl, va køm:äj &m— :

bøæd igien. Skipper antoeg en-loeds før at opløbe as '
gaa K.-Reed, åer paa &&rax letted anker og gik under

seiläajKl… 5 om ertgrmiddaggn kom paa Kiøbenhavns Reed ?

til ankeæs der paa_lidet efter faen igg i land tillige-g

med_mx. Haffmanda 


