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Gjørnal førdt om bord i Gjægten Kathrina Elise 1846.  

         Hans M. Zahl. 

------- 
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Gud give os Lykkelige Reiser dette Aar. 

-------- 
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Mandagen 12 Januar Skruvede vi ned Gjægten, men fik den ei for Lavt Vand til at flyde af for 

den 25
de

 da bugserede vi den ind paa Vaagen   den 27
de

 den 28
de

 29
de

 30
te
 31

te
 Arbeide vi dyg-

tigt og var aldeles Seilklar den 2
de

 Februar. 

------- 
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Saa N:Væst og N:Vind. den 15
de

 Reiste jeg hjem til min kjære kone og Vinden Nordlig   den 

16
de

 Reiste jeg hjemme fra i Snefok og S:V: men kom LykkeLig om bord  dog var det med 

kamp og Slid. 

------ 
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Den 3
de

 Februar Løste vi Hjemmen fra i Østen Vind og kom til Grinnæs vaagen K: 10 f.M: 

den 4
de

 maa vi Ligge her for Storm af S:O: og Snefok.   Den 5
te
 Lige saa en Storm af Østen, 

den 6
te
 Lige saa Storm men dog ikke saa stærk som den 5

te
.  Den 7

de
 maate vi Reise hjem med 

vores gamle Skibodt som blev brekket den 5
te
   Jeg var da hjemme hos min Kjære Kone og 

hjertens gode Moder   den 8
de

 over og den 9
de

 Reiste jeg til Gjægten i N:Wind og Snefok.    I 

Gjægten var alt Weel, den 10
de

 Lagde vi over for utryg og stærk S:W: den 11
te
 blev det Kl:6 

om M: en saadan Rasende Storm af Nord Ost at vi skulde ner have forlist, men Gud hjalp os 

dog at alle vores Taug holte.  Den 12
te
 var jeg hjeme hos min kjære Kone, vinden var ganske 

stille og Kov og dam  den 13
de

 Nordost Vind.  Den 14
de

 blev det om morgenen S:O: og saa 

blev det S:V: og saa O og 

------ 
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den 17 blev det norden Vinds storm.  Den 18
de

 K:11 ½ Løste vi fra Grindnesvogen, for S:V: 

men dog Lidt og Ret, da vi kom for Udøen blev han Snefok men Vinden ens  vi kom dog 

til Nordhavnen i Sørver med Morten Hovsta sin Smaagjægt og Salhusgjægten  K:5 ½ Ledt, 

den 19
de

 Lagde vi over der for N.O. den 20
de

 Lige saa N:W:og snefok  den 21
te
 Ligesaa N:W:  

den 22
de

 K:10 Løste vi fra Sørver og kom til Stødt Kl:3 for god S:W: og her Lagde 60 

Gjægter nor vi kom. Den 23
de

 N:vind  den 24
de

 ganske flau flau S:O: den 25
de

 N:O: en Hel 

Vind.  Den 26
de

 O: vind.  Naten til den 27
de

 Løste vi i en ganske flau S: vind, men komm ikke 

længer end Nordest i sunnet da blev det N:vind da maatte vi Lade Seil og Anker falde og da vi 

var vel og lagt kom Store Husebygjægten Lige paa os saa der gik ind 2 Planker og bægge 

langrisen men same dag fik vi det fer(?)kiost.  Den 28
de

 Løste vi fra Stødt og kom i bæste Vær 

til Heløvæhr. 

------ 
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den 1
te
 Mars Taage og Syndenvind og vi Lagde over i Helløevær. Den 2

den
 N:vind og kom 5 

Stokker tilbage af dem som Løste den 1
te
.   Den 3

de
 blev det en hel Storm af S:O: Vind Den 

4
de

 Lige Ledes S:O:  den 5
te
 Løste vi fra Helløevær med 76 Andre fartøier og havde et saadant 

prægtigt Fjordvær at vi ikke kunde ønske os det bedre, og Gud ske Lov for ald sin node, og nu 

skal vi begynde med Vores Vinter Arbeide.  

------ 
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Den Fisk jeg har bringt paa Gjelden som kjøbt.      

 Først 1 Hundre 12 Tal        

    do   -    ”    -   54  ” . 

------ 
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Den 10
de

 April var vi ferdig i Lofoden med vores Vinter Arbeide og Gud ske Tak for al sin 

Node der,  den 11
te
 halede vi ud for (?)  men blev saa stille at vi ikke kunde Seile den 12

te
 

Løste om morgenen K:5 S og kom til Stene K:1 Sl: da den var 3 begynte vi med at Skibe ind 

og da den var 7 havde vi det alt inde   den 13
de

 halede vi ud og om Aftenen Seilede vi og fik 

en ganske Stille Nat i Fjorden   den 14
de

 K:7 om Aftenen stod vi ud af Helløvær i en god Vind 

af Østen, den 15
de

 Stille Helle dagen men om Aftenen blev det et lidet Blaf af Østen saa at vi 

kom ind Stazfjorden og seilende i gjennom Melløres K:12 om natten, den 16
de

 Stille og Sydlig 

men kom dog til Knibranden om aftenen K:7 S 

------ 
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Den 17
de

 Løste vi fra Randen i ganske Stille S:V: og Paserede Selsøvigen K:10 Sl: og K:8
te
 

Sl: om Aftenen var vi i Anklakkene den 18
de

 Løste vi derfra i en flau Kuling men blev dog 

bedre saa vi kom Hjem K:9 Sl om Af: hvor alt var vel gud skee Lov. 

Den 1
ste

 Mai kom Hans Karel og han skal have 18 Spd og vist han er flink skal han have 19 

Spd   den same dag kom Heming. 

Den 29
de

 April kom Gunerius til mig i Tjæneste og hans Løn er 15 Spd men vis han er flink 

skal han have 16 Spd. 

------ 
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Den 5
te
 Mai løste vi Hjemmen fra i en ganske god vind af Osten og Paserede Agvigen K:10 

flau Vind da men paa Dønnessundet fristede det Lidt bedre og med Vinden saa vi passerede 

Skolver K:12 ½ med skarp bidevind. Men dog ganske flau,   K:9 Slet passerede vi 

Brønøesund ganske Stille.   Den 6
te
 Mai K:4 om morgenen var vi mit for Helgelans Flæsen 

men flau kuling, og om Aftenen K:8 S: Lagde vi til Fols med en ganske flau Kuling af 

Ost:Vind   den 7
de

 om Morgenen da jeg kom og passerede Øxnings Galleasen med sames 

Gjægt paa Slæbetaug foran os Lossius Raabede da til mig om min War- Racke vilken han 

strags fik, vi var da mit for Kjyen og alt gik godt med os den dag    den 8
de

 om Morgenen var 

vi mit for Tarven men ganske Stille, om Efter midagen friskede Vinden paa, saa jeg var oppe 

paa Sæteren K:5 om efter midagen 

------ 
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Min gamle sviger Fader Kaald var Lidt sygelig. K:10 om Aftenen var vi mit for Kjyrhaug og 

en frisk vind af Norden. Den 9
de

 om Morgenen K:3 kom vi Lykkelig til Crestiansund, og da 

K:12 havde vi udlosset fragte gosset, som var 122 ½ T.Rongn og da var vi ferdig men blev 

ingen seiling for om morgenen K:5 Sl: den 10
de

 Mai    vi fik da ganske god Vind men nor vi 

kom mit for Sansøen blev det Stille og sydlig, den 11
te
 Stille og en Rasende Slong, da K: blev 

12 Slædt kom Sydvæst   vi motte da Lovere af   den 12
te
 kom vi op til Flaaver hvor vi kom i 

Lag med de som seilede om os mendens vi var i Crestiansund   den 13
de

 Løste vi fra Flaaver i 

en god Vind af Nord. Den 14
de

 blev det S:W: og vi motte Kryse af   den 15
de

 blev det og  

------ 
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S.W. saa vi motte Lovere af  den 16
de

 Lige saa men vi kom dog saa langt sør at vi kom op til 

Oxvæhr K:12 Sledt  den same dag løste vi derfra i en flau Kuling af N:O: men det warede 

dog sør med os vi var mit for Alden da K: var 8
te
 Slodt den 17

de
 den samme dag kom vi til 

Ringholmen i Stensund  den 18
de

 Lagde vi over der for S:O:   den 19
de

 Lige saa S:O:  den 20
de

 

Løste vi der fra og havde en god Østenvind til vi kom hjennom Borknesøen da blev de 

Vestenvind og NV og N: og nu er K:8
te
  men tillige Stille, om Natten kom Vi til Sør Feie 
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Vogen i en Storm af Sydvæst:  den 21
de

 Lagde vi over der  den 22
de

 Lige saa   den 23 fik vi 

god N:V: og kom til vores gamle Bergen K:4 efter M:, Efter fuldbragt Arbeide i Bergen, blev 

det udhalet den 4
de

 Juni men stille  den 5
te
 fik vi lidt Sydligvind saa vi løste og det blev en god 

Vind nor vi kom nord i Fjorden saa vi gikk ud med. 

------ 
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Holmen graae K:8
te
 om A:f:ten   den 6

te
 blev det Stille og den varede til den 7

de
  om 

Morgenen blev det N:W: saa vi motte holde af og kom til Nordfeievaag   vi var Nor for 

Troldbaadene. Den 8
de

 Lagde vi over der for N:W:   den 9
de

 løste vi der fra og kom til 

Borknesøen om E:M: K:2 Sl  Vinden stille   den 9
de

 om aftenen løste vi der fra, og havde en 

Liden Vind af S: helle Natten    den 10
de

 om Morgenen fik vi god Vind af S:V: saa vi gik ud 

ved Kind K:12 Midag  en god Kuling havde vi Lige for Stat og var der K:9 aften da blev det 

flauere og den 11
te
 var det ganske stille og Regn til omtrent K:3 E:M: da blev det en hel 

Skuring af S:V: og naten Kl:2 Sl: gik vi for bii Børrøesund  men var saa Nordlig jeg ikke godt 

kunde komme fast der, og Lagde til Roes vor vi havde en Pen vind og K:6 ½ var vi paa 

Nærøesund den 12
te 

------ 
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hele Natten til den 13
de

 havde vi en hel Storm saa vi var hjemme K:8
te
 om f.M. og Gud ske 

Lov for en heldig reise. 

15
de

 Juli skal jeg møde ved Jordgangen paa Skei. 

------ 
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X vi vente og tørnede i nogle former(?) borten for gaarden  de bragt mig strax op paa 

Sæderen hvor, jeg traf en saadan udmerket beværtning og behandling at jeg nu  Gud være 

lovet og takket for al sin store godhed og Naade er taalelig vel. Jeg blev paa land til i dag den 

26
de

  vi løste nu Kl:12 derfra i en liden Vind af Nord ost.   27
de

 ganske stille Østen vind     vi 

seiler Sjeien. Natten til den 28
de

 baasrode vi i Stille og mod Strøm   vi balkede os op i 

Honingvaag 29 Sønden vind og Reegn  30
de

 Samme veir og 31
de

 Solskin og spagere Nordvest.  

Her liger vi 3 Jægter i selskab   Kl:4 Eterm: løste vi der i fra og Baadsrode vi os op i 

Langesund.    Gud give at i den næste Maaned maa blive mer Nordenvind til os en i denne. 

------ 
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Den 21
de

 Juli løst fra hjemen havnen i spagen Nordostvind. Klok.2 paserede vi igenem 

Aagvigsundet i Stille Nordostvind. Klokken 7 igjennem Skaalvæhrsund i blikstille og min 

kjære Broder var om Bord hos os.  22
de

 ganske stille Nordost  Kl:8 vi liger paa Velfjorden   
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Kl:9 passerede vi Brønøsund i en peen Vind  K:10 Ef:m: nu er vi ganske midt for Krogøen 

aldeles  blik stille og mod Strøm.  Vi er i lag med bege to Christensen sine Jægter.    23
de

 

Kl:11 nu ligger vi her paa Nærøesund i aldeles Stille der er i Baaden og roer  K 4 nu er vi lagt 

til Faalds  kund Stille  –  24
de

 nu Seiler vi paa Faalden for Sydost vind en god Kuling.   25 i 

Nat Klok 3 kom vi paa Børøsund hvor vi tørnede i aldeles stille   Kl:6 løste vi i sydostvind 

men da vi kom et styke sør om Hædderen blev det Syndenvind vi bøidede gik 2 gange ud og 

et ind  da vi gik ind og over stag sprang Boglinæn og Seilet tog mig i Søen saa jeg var nær 

døden da jeg blev berget vi skulde nær have forlist Jægten med det samme [X vend tilbage] 

------ 
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1
ste

 August løst fra Laugesund i en flau Nordost Klo:12 lagt til Søes i en god Nordøst. Kl:8 Et: 

midt for Bue i en god Nordenvind    den 2
den

 Kl 10 Et: midt for Stat i en peen Nordost. Natten 

til 3
die

 kom vi ind Kindsundet hvor vi tørnede i Stille. Klokken 12 løste vi derfra i en ganske 

flau Nordost. Da vi kom midt paa Maalverfjorden maatte vi vende for Sydvest og kom til 

Raagnvaag. 4 5 6
de

 Lige !  over i Søndenvind og regn og Solskin   7
de

 Løst atter fra Kind i en 

god Nordenvind    8
de

 Klokken 9 kom vi til Bergen, og Gud være lovet og takket for en 

Lykkelig Søereise. – 

------ 
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Den 29 Løst fra Bergen og kom ikke Længere end til Askeland   den 30
de

 løst derfra i en peen 

Syndenvind  Klokken 8 Etm: lagt til Havs i en frisk Søndenvind   31 paa Havet i en peen 

Syndenvind 

------ 
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1 Kl:5 Form: kom vi Gud ske tak vel over Stadshavet i en døktig Søndenvind. K 6 Eftm: kom 

vi paa Børøsund der tørnede vi og de 2 løste vi derfra i ganske Stille men da vi kom et stykke 

paa Falden blev han en hel vind af Søre saa vi maatte rive et Bonet om Aftenen Kl:11 tørnede 

vi paa Risværsund    Kl 3 samme løste vi derfra, nest(?) striers Vind. Vi var et stykke paa 

Velfjorden men maatte vende paa Brønøsund for Nordenvind  den 4
de

 Kl 5 fm: løste vi der fra 

og kom Gud være lovet og takket vel Hjem. – 

------ 
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Vi besludttede at gjøre Navnstur dette Aar.        

Den 12
te
 September Løste vi hjemmen fra i en storm af N: Vest men kom ikke Lengere en for 

Silvigrene, og saa maatte vi vende tilbage.   Den 13
de

 September Løste vi hjemmen fra i gjen 

og paserede Skaalvær K:1 og Johan Røring var om bord hos os til vi kom for Fladskjæret, om 
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aftenen K:8 kom vi til Havnsundet for S:V:   den 14
de

 Lagde vi over for NV: og væstenvins 

Storm      den 15
de

 N:N:V: aldeles Rok    den 16
de

 Løste vi fra Havnen og vinden Nordlig.   En 

hel Kuling og kom paa Nærøesund K:7 om aftenen,   den 17
de

 Løste vi fra Nærøesund og kom  

------ 

https://media.digitalarkivet.no/db19051706010023 

til Navsen den same dag Gud ske Lov i godt behold   vi kom da paa Haadøevaag Kjilen efter 

min Contragt, den 18
de

 Løste vi derfra og kom paa Haadøevaagen hvor Lasten efter Hans sit 

løfte skulde være ferdig men fik heller intet der, saa at det blev uopfyldt Contragt hos Hans vi 

lagde da der til den 24
de

 September   saa Løste vi i ganske flau N:W: og kom til Oxdøllen den 

same dag i et deiligt Veir   der fik vi Last og var Complædt den 29
de

 og den 1
te
 October Løste 

vi der fra og kom til Leangsholmen K:6 efter en svar Buxsering   den 2
de

 Løste vi fra Leang i 

ganske Stille og kom til Tviberg K:6 efter en svar Buxsering som varede Lige  

------ 
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fra Aglin og helle dagen og Guds Forsyn var det som hjalp mellom Faldene der. Den 3
de

 Løste 

vi der fra og kom paa Brønøesund i en god Sønden vind K:6 om Aftenen. N:Vind den 4
de

 saa 

vi maatte Ligge over der.  Den 5
te
 blev det lidt sydlig saa vi gik seil og kom paa Brasøesund. 

Den 6
te
 Lagte vi over der for O.V:   den 7

de
 Løste vi i en god S:V og kom paa Valbugten K:4 

om aftenen.   Den 8
de

 Lagde vi over der for S:O:  den 9
de

 kom vi Lykkelig og vel til vores 

Hjem  Gud skee evig Tack.         

           Hans M Zahl 

------ 
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Nils Arensen skal have et Sauskind som er stordt og vel ?? 

 

For Mattis Slabøen skal jeg betale til Johan Hartens hvis han endelig vil ??. 

2 spd eller 3 spd, 1 ort skal jeg give for Konen i Molneset og for resten vel 12 daler en ?? og 

anden Medesin. 
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