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1850
Dag bog førdt om bord paa Smaa Gjægten Hansine Marie. 1850.
Gud give Lykke Liv og Gavn og Salighed i Jesu – Navn.
---https://media.digitalarkivet.no/db19051706010305
Mandagen den 28de Januar Løste vi hjemmefra og kom paa Sørvigbugten i ganske stille og
hageligt veir, der var jeg hjeme flere gange og morede mig med mine smaa børn. Den 29
Lagde vi over den 30te Lige saa, den 31te ogsaa.
Den 1te Februar Løste vi der fra og kom til Slabøevog i O.N.O. vind den 2den blev det Storm af
O:S:O: saa vi motte Ligge over. Den 3de blev det S:V men udtryg saa vi ikke torde Løse men
Store Gjægten Løste dog den 4de blev det Ø V: saa vi motte Lige.
Den 5te var jeg hjeme og kom tilbage i Ø W: den 6te blev det en Storm af O:S:(?) saa vi motte
Lige over.
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Den 7de Lige saa,den 8de blev det Leveir og syd ost saa vi Løste og kom til Anklaken om Aftenen i Kov K:5 den 9de Løste vi fra Anklakken i Kov men dog Lette det og nor vi var kommen
under Seild og kom til Stodt om Aftenen K:4 ganske Stille og et nydeligt Veir. Den 10de blev
det Stille saa vi motte Lige over. Den 11te N: Vind den 12te Ligesaa den 13de O:V og Frost
den 14de Lige saa den 15de sydlig med Sneekove 16de N:O: V: 17de Stille her Glen(?) for(?)
men her kom dog over 100 Fartøier ind. den 18de blev det Stille med Lidt Sydlig saa her
Løste 20 Støkker men det blev Stille og Snee saa de motte holde Fjorden, den 19de blev det en
god Vind af S:V: saa her Løste 50 Fartøier men alle befragter Fartøier Lagde igjen og motte
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Ander dampen Paserede og saa her for bii K:3 E:Ao; den 20de N:W: Storm og Kov og tora saa vi
motte Ligge over den 21de blev det N Væst saa her Løste 8 Støkker men kom tilbage da det blev bare
Stille den22de N:W: Storm den 23de blev det S:V: hvor paa Trondhjemerne Løste paa 5 nær men vi
alle Helgelendere ikke. Den 24de blev det stille. Den 25de en udmerket god Vind af Sydvest saa de
Løste alle uden Skaalvæhrgjægten Aagvigjægten og vi kunde ikke komme Løs for en Ran gjægt som
ikke vilde Stekke taug. Den 26de blev det Rok og Storm den 27de Lige saa den 28de en heel Storm
af SW og Regn Utryg den 1ste blev det stille ONO den 2de Mars Ligesaa den 3de Mars Løste vi der
fra og fik god S:V:
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Men da vi var vel og komen til Heløvær blev det NW Storm saa her kom 70 Gjægter som motte
vende i Fjorden og var Løst her fra. Den 3de Mars blev Ø. Vind den 4de Lige saa, den 5te en Storm af
N:W der kom da fra Stene 3 Gjægter som var dreven Løs og berettede at der var en hel deel som gik i
drift og mange som forListe den 6te N:W: den 7de V: og Snee fok 8de Lige saa den 9de N: og ganske
stille den 10de Midfaste Søndag blev det Sønden vind saa der Løste flere Gjægter men vi kunde ikke
komme Løs. Den 11te blev det N:W: saa vi motte Ligge. Den 12te blev det S:O: saa Løste da alle
samen med kom ikke en Miil fra været for det blev Kov og Sneefok vi trefte da paa Rekstenen og fik
Osten vind saa vi gik sør for at kome til Henningsvæhr med kom ikke Lengere end til Billingsøen da
blev det stille, og sleng, og saa
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fik vi sønden Vind og N:W: saa vi motte holde til Storvogen hvor vi være takket den gode Gud her ud
kom Lykkelig og veel her til. Den 13 blev det N:W: Storm saa vi motte Ligge over den 14de blev
det udmerket godt Veir og kom da Lykkelig og vel til Henningsvæhr, - Gud den Almægtige ske Æren.
Tillige var alt vel i Henningsvæhr, og et godt Fiskeri.
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Den 14de April var vi ferdig fra det kjære Henningsvæhr og Løste om Aftenen K:8te i pen Vind N:O:
som varede til vi kom Grimsodden da fik vi S:O: den 15de om Aftenen K:9 og tørnede i Ørnestolen
den 16de blev det Syd Ost saa vi motte Lige den 17de Lige saa den 18de Løste vi men Lige saa SO saa
vi kom til Sørvær K:1 E:M:
den 19de blev det Sydvæst saa motte Ligge over den 20de blev det
Lidt spagere saa vi Løste og Krysede os til Mangvarerene den 21de blev det Nordenvind saa vi Løste
og kom hjem om Natten Kloken 12 Hvor alt var vel. Gud ske Evig Lov og Tak
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Tirsdagen den 7de Mai Løste vi fra hjemet med Gjæten Alberthine, og kom om Morgenen Klokken 8
til Brassøsundet den 8de blev det S:O: saa vi maate Ligge over den 9de blev den Storm af S:V: og nor
det blev Aften gik den Lidt mer til N:V: den 10de blev det en pen N: vind saa vi Løste og paserede
Skolvæhr K:6 og vi havde god vind til om Aftenen da flauede det af og blev ganske stille. Den 11te
blev det S:V: saa vi motte tørne paa Risversund. Den 12te blev det N: saa vi Løste og paserede
Børøesund den 13 K:12 m: og havde N: til den 14de om Morgen flauede det af saa vi fik ganske stile
men kom dog til Crestiansund om Aftenen den 15de solgte jeg min Klipfisk og bestaffede den saa vi
var ferdige om Aftenen den 16de
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blev vi overliggende der den 17de Ligesaa men vi havde en meget god Fornøielse i Crestiansund den
dag den 8de Løste vi derfra og havde god vind til vi kom for Gudøen da fik vi S:V: saa vi holte af til
Gjeske.
---https://media.digitalarkivet.no/db19051706010321
Fredagen den 27de September kom Johan og Peder
Benoni Rølvog tinget.

