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Thorsdag 26.februar vare vi om Aftenen Kl.6 i Petri Kirke i stavanger for at
modtage vor Beskikkelse som Hovedbestyrelsens Uds endinger til Misjonsmarken. Roll
prædikede over Herrens Ord i l. Peter "Vig bag mig Satan," hvorefter Provsten Sagen
talede nogle Ord og overrakte oss vor Beskikkelse hver med sit Bibelsted saaledes:
Hansen Col. 1.9-11, Nielsen 1.Pet. 5.10-11, Bekker Philip.l.9-11, Jakobsen Es.44,3-4,
Valen 1.Tim. 8.11-12, Haslund 5.Mos. 5.7, Vik Ephes. 6.13,17, Minsaas 5.Mos.7.11-13,
Lindo 1.Kor.15,55,57,58, Rostvig Ps.62,6 flg., Roll forretede derpaa for Alteret.

10Marts.

Denne pagen om Aftenen reiste vi til Christiansand forat ordineres og ankom
dertil~~~ 2.Marts. Bekker og jeg boede hos Kjobmand Sigveland.

3.Marts.

vare vi hos Biskopen om Formiddagen og talede med ham og overrakte Roll
vare Vitaer.

4.Marts.
Paa denne Dag netop Aarsdagen for min Omvendelse 1866 modtoge vi i Christiansands

Domkirke Kirkens Bemyndigelse til at prædike Evangeliet blandt Hedningerne. Kl.lO
samledes vi i Kirken hvor Provst Dick forrettede Skriftetalen og Mg Prædikenen led
saget af Op1æsningen af vore Vitaer. Biskop Von der Lippe forretede derefter selve
Ordånationshandlingen prædikende over Tit. l. Derfor lod jeg dig blive i Creta, at
du o.s.v." Handlingen sluttede med Comunion for os Ordinander. Til Middagen vare
vi den Dag hos Biskopen. Dagen var hoitidelig. Herren velsigne Handlingen at jeg i
Jesu Tro kan blive.Prædikeembedet v-ærdigt.

5. 6. og 7.Marts.

Disse Dage tilbragte vi paa en hyggelig Maade i Chr. sand • Alle vare Fore
kommende og venlige. Den 7. om Aftenen var der en stor festlig Sammenkomst paa 3 a 400
Pers. hvor Bekker, Jakobsen og jeg talede.

8. Marts.
afreiste vi fra Chr. sand, fulgt til Dampbaaden af en Stor Skare Venner. Selv

gamle Biskopen beærede os med sit besog. Kl. Il 1/2 reiste Dampskibet Stavanger ud ad
Fjorden medens Vennerne paa Land og vi ombord endnu længe signaliserede med vore
Lommetorklæder. Om Aftenen ankom vi til Farsund hvor Dampskibet skulde overnatte.
Efterat Valen havde holdt ~åde paa Opbyggelseshuset tilbragte vi Aftenen hos Birkeland.

9.Marts.

om Aftenen Kl. 8 ankom vi til Stavanger hvor alle vore KjæTe modtoge os paa
Bryggen.

10. og Il. Marts.

hengik i travel Virksomhed med at lægge sidste Haand paa Indpakning og gjore
Visiter.

12. Marts.

Kl. 7 samledes vi paa Mis.skolen til Frokost og Andagt. Efterat have sagt
Farvel til alle paa Skolen gik Lina og jeg ned til Byen hvor jeg sagde Farvel hos
Isachsens. Kl. 9 reiste vi ombord i Elieser hvor Roll holdt en liden Agskjedstale.
Efterat alle Fremmede vare reiste fra Borde fik vi endnu en god Time med vor Kjæee
ombord, indtil Dampskibet Kl.ll kom og tog Elieser og drog det ud tilhavs. Herren
v-ære da lovet for alt, ogsaa for Kraften og Styrken i Afskedsstunden. Han lade mig
atter med Glæde igjen faa samles med min Hjertens KjæTe ••

20.og 210Marts.

ankom Elieser efter en heldig Reise over Nordsjoen til Gravesend. Flere af os
var i Land og besaa den noksaa pene By. Sendte Telegram til Lina fra mig, Valen,
Minsaas + Rostvig. Jeg serldte brev til Lina.

21.marts.

Kl. 10 reiste vi atter fra Gravsende idet Elieser blev s~bt af en Stimer
op gjennom Floden. Veiret var mildt og smugt. Ankomst l.o··??401"J'} ca. Kl.12 og blev

. hind i St~Katarin~ Dok~ Om Eftermiddagen var Styrmanden, Valen, Vig, Rostvig
og Jeg enne og ~og tyrklske oad.



Kvindeforening

2.

22.Marts.

reiste alle Mand ombord paa Skibet til den norske Kirke, hvor Pastor KjæTrulf pr~

dikede. Kirken var næsten fuld av Sofolk. Det var deiligt at hore en god Pr.ædiken paa
sit eget kjære Modersmaal. Om Eftermiddagen vare vi oppe og horte en dansk Præst,
Heden, der pr.ædikede xx meget opbyggeligt over Dagens Evangeliam, og viste seg meget
forekommende, idet han blandt andet tilbad at vise os omkring i London.

23.Marts.

Var jeg oppe paa Consulatet forat hente Breve. Jeg fik Brev fra Lina fra 16.-19.
d~Et som for var skrevet har jeg endnu ikke modtaget. Gud VæTe lovet for godt
Budskap. Mine kamerater var imidlertid gaaede ud med Pastor Heden forat bese Byen.
Jeg. Jeg satte mig til at 1æse mine to Breve, samt begyndte at skrive til Lina.

24. Marts

Om Formiddagen gjorde vi visit hos Kjerulf. Jeg afsendte Brev til Lina. Alt vel.

25.Marts.

Modtog jeg Kassen fra Lina indeholdende min Bibel fra(~~
foruten det forste af Lina skrevne Brev. Gud VæTe lovet Alt vel.

26.Marts ';z;:uv ~&vnL~'V~ kt~ ~~. (
Modtaget Telegram fra Lina Dorthe~ Christian Elisabei\ankommet til London 26' 2.35
modtaget 20' over 4. Teleg ammet saalydende: ed Hjertens glæde modtaget Telegrammet
Herren lovet Han velsigne eder alle. Kjærlige Hilsener.

27. Marts

Vare vi med Pastor Heden og besaa St. Paul Kirke og Britisk Museum. Det var en inte
ressent men noget anstrengende Dag. Aftenen tilbragte vi hos Heden hvis Fru havde
dekoreret Huset med norske Flag og nationale Baand. Aftenen var meget hyggelig.

28. Marts

Holdt jeg mig paa Skibet om Formiddagen, om Eftenmmddagen var Hansen og jeg en
Tur rundt i Butikker.

29.Marts Palmesondag

Var Hansen, Bekker og jeg i St.Marg.Chappel og horte engelsk Gudstjeneste. Mange
vare i Somandskirken.

30.Marts

Vare vi alle undtagen Bekker, Rostvig og Nilsen i den zoologiske Have med Pastor
Heden. Det var meget interessant at bese denne store Samling af mægtige Dyr. Dagen
var i det hele meget morsom. Frem og Tilbage reiste vi paa Jernbane.

310Marts

Denne Dag vare vi i Rolighed paa Skibet.

l.April

Afsendte jeg brev til Lina med indIagte Brev til Eckhoff, Wider og Janna. Samme
Dag afsendt Brev til Sigveland i Chrsand. Om Aftenen vare vi hos Kjerulf og til
bragte en hyggelig Aften.

2.April ( j ,;VtJt, )
, ~

Prædikede Nils~nVtil Aftensang i vor Somandskirke ledsaget af Altergang og
Skriftemaal.

3.April

Prædikede Valen til Hoimesse, Rostvig til Aftensang. Mellem Hoimesse og Aftensang
vare de fleste samlede hos Folkesta.dtil Midaag. ~~gJ_vJ! _h~emme den Eftermiddag.
Oftebro kom den Dag fra Skotland. ( ~k, f'.t&. . øp-ur~ -.J

4. April

Holdt jeg mig hjemme og arbeidede paa min Pr.ædiken til 2.Paaskedag.

5. April



3.
5.April

Vare vi alle i den Danske Kirke og bivaanede en Hoitidelig 1.Paaskedags Gudstjeneste
af pastor Heden med Altergang og Gudstjeneste, samt Confirmation og Daab af 4
storre Barn. Til Aftensang prædikede Linda i vor Somandskirke. Jeg var hjemme.

6. April

Prækede jeg i vor Somandskirke til hoimesse om Emaus disiplene. Til middag var jeg
hos Kjerulf, spaserte derpaa i en smuk Park og tilbragte en hyggelig Aften hos
Agent Hoier hos hvem jeg ogsaa laa om Natten.

7.April

Vare vi alle i Forening med Folkestad og besaa os i Crystalpalaset. Det var en
interesant og storartet Dag. Derfra reiste vi saa paa Jernbane til Betford Road
hvorfra gaa til hvor vi tilbragte en cerios Aften og kom tilbage til

Skibet kl. 12 1/2 om Natten. Efterat have maatet tage Ferje over Floden da Dampskiber
og og Omnibusser vare ophorte at gaa. Om Morgenen for jeg gik fik jeg Breff fra Lina
som jeg læste paa jernbanen paa vei til Crystalpalaset.

8. April

holdt jeg mig hjemme og skrev Brev til Lina, som jeg afsendte samme Dag. Hansen
talede den Dag i Somandskirken. Modtog Brev fra Hilda og Mor.

9.April

Vare alle,undtagen Bekker, Vig, Linda og jeg der vare hjemme, i Crystalpalaset,
Vi som vare hjemme tappede den Dag op vor Vin. Jeg fik den Dag brev fra Isack.

10.April og Il. april

Holdt jeg hjemme paa Skibet og skrev Brev til Mor,Agnes og Isach.

12. April

Var jeg og flere af kameradene i en katolsk Kirke "Italian Church" om Formiddagen
og saa paa en "katolsk Comedie" der skulde være en Gudstjeneste. Musikken og
Sangen var deilig.

l3.April

var Jakobssn,Vig, Rostvig, Linda og jeg med Pastor Heden til Hampton Court. Vi
reiste med Omnibus og Jernbane og paa Baad opad Temsen. Det var en deilig Dag.
Vi vandrede omkring i det gamle Slot og den deilige Have flere timer, og kom
tilbage til Skibet kl.7 Aften.

l4. April

modtoge jeg Brev fra L~na fra 3. og 4.April som jeg besvarede samme Dag.

l5.April

fuldforte og afsendte jeg Brevet til Lina og afsendte samtidigt ogsaa Brev til
Mor og Isach. Om Eftermiddagen var jeg en Tur i Byen med Frank Nitter.

16.April~~/v
holdt jeg mig ombord hele Dagen og skrev til Thoyer? Winther.

17. og 18. April

holdt jeg mig dels inde og skrev Breve, gik dels og spadserede i Byen. Den l8.om
Aftenen var jeg,Rostvig, Bekker, Linda og Jakobsen henne og tog tyrkisk Bad.

19. April

Vare de fledste af os henne i den svenske Kirke og horte en "hvirkelig" PrreUken
afden svenske Legetations Secretær Froste som forresten var en venlig,snil Mand.

20. April

Holdt jeg mig ombord og skrev Breve.

21. April

Var Hanse~ Vig og jeg ude i Hyde Park den hele Dag fra om Morgenen kl. 10 1/2
til Eftermiddag kl. 5 1/2. Vi kjobte med os kjæks som vi spiste sammen med Limonade.
Dagen var meget varm og baade Hansen og jeg havde noget Hovedpine. Da vi kom
omoord blev Hansen syg saa han maate gaa tll kois.



4.
22.April

fuldforte og afsendte jeg mit iJli:x:s:~SidsteBrev til Lina fra London. Fra
Posthuset reiste jeg over til Kierulfs og sagde Farvel, derfra til Hoiers hvor jeg
og Frkn. Nitter som ogsaa vare med mig spiste til Middag. Derefter reiste vi med
Dampskib til Westminster Pier hvor vi gik iland forat se Ab~et?, som imidlertid
den Dag var lukket saa vi kun fik bese Kirken. Resten af Dagen gik jeg omkring med

,Frkn. Nitt~ og gjorde nogle Indkjob og kom tr.ætte ombord kl. S om Aftenen, og traf
jeg da Hoyer ombord og havde desuden den store glæde at Modtage Brev fra Lina,
samt Telegram til Jakobsen, Valen, Rostvig og mig, der lovede Breve med Argo,hvilke
Breve vi dog ikke fik for Afreisen.

23. April

Om Morgenen mellem kl. 5 og 6 afreiste vi atter fra London, 4 1/2 Uge efterat vi
kom der og netop 6 uger efterat vi havde forladt Stavanger ankom til Gravesend
om Formiddagen ca. 11. Flere vare den Dag iland, jeg holdt mig ombord.

24.April

Om Formiddagen holdt jeg mig ombord og stoppede Stramper. Om Eftermiddagen vare
alle undtagen Hansen der var syg, samt Bekker, Nilsen og Vig ombord paa Hoiers
Skib hvor vi tilbragte en hyggelig Aften.

25. April

Om Morgenen Kl. 7 1/2 afreiste vi fra Gravesend trukket af Dampbaad og ankom til
Dover kl. 3 Eftermid. Her forlod Lodsen os og de fleste af os sendte med Brev~ iland.
Jeg afsendte med Brev til Lina. Herren være takket for al sin Naade som Han hidtil
har beviset os paa Reisen, han holde fremdeles sin Naades haand over og beskytte
os nu da vi skal begive os ud paa Reisen over det store Hav. Havet er stille og
blankt som et Speil, Luften mild og Behagelig og Himlen fuld av smaa hvide Skyer
hvor igjennem Maanen der ere halv, og Stjernerne titter ned.

26.April l 1/2

Idag Sondag deiligt Veir. Himmelen klar og Havet blankt som et Speil. Alle onsker
noget Vind. Kl. ca. 11 kom en fin ostlig Bris der friskede op lidt efter lidt saa
Skibet efterat Ankeret var lettet skled for fulde Seil forbi Doverpynten vestover
gjennem Canalen. Byen ved Dover heder IlDeal". Vinden ogede der.paa saa vi fik en
frisk Bris mil i Vagten.

27.April 2 1/2

Ogsaa denne Dag gav Vind fra N.O. Veiret smugt. Stemningen god. Vi ere idag komne
frem til over Halvdelen af Canalen. Skibet skride fremad for fulde Seil og
i den smukke maaneklare Nat. Jeg gik til kois kl.~ 1/2. Gud du som har bevaret os
ogsaa denne Dag være lovet og Takket for al din Miskundhed og Forlade os alle vore
Synder. Bekker leste til Aftenandagt om Isaks ofring.

2S.April 3 1/2

Frisk Bris med nogen Sogang og smugt veir den hele Dag: Vi anvancerede dog fra
6-7 Mil i Vagten. Ved Middagstider passerede vi nordrepynten af Frankrige og
begyndte paa den Biscaiske Bugt. Et italiensk Dampskib blev omtrent paa samme
Tid signaliseret til. Ved Signal gav det tilkjende at det havde forstaaet os og
skulde melde hvor det havde truffet os, naar det kom til Land.

29.April 4 1/2

Ogsaa denne Dag gjort sterke Fremskridt for en frisk nordostlig Bris der farste os
afsted S a 10 Mil i Vagten. Sogangen var temmelig hoi. Jakobsen, Linda og Nilsen
stæTkt angrebne af sosyge. Gud være Takket ogsaa for denne Dags fremgang. Vi ere nu
allerede langt ude i den Biskaiiske Bugt.

30. April 5 1/2

Idag Sydvestlig Vind. Om Formiddagen klar luft og temmelig frisk Vind Om Eftermiddagem
disig luft med tildels smaaregn. Om Aftenen stillede Vinden ganske af. Vi ere idag
noget nord for Cap,~~. Sundhedstilstanden paa Skibet god, kun Nilsen og
Linda endnu noget sosyge. Gud du være lovet for Alt indtil denne Stund.



5.
1.Hai 6 1/2

Ogsaa i hele Dag have vi havt Vindstille med stor Underdanning saa vi kun have
avanseret omtrent 3 å 4 Hil siden igaaraften. Vi befinde os nu omtrent 30 Mil
Nordvest for Cap Finister. Da det idag er Bededag holdt vi i det smukke Veir
Gudstjeneste paa Dækket, hvor da Valen holdt en kort tale over Dagens Text.
Alt vel ombord.

2.Hai 7 1/2

God ostlig Vind, sa~ yjadffn Dagen avanserede meget fremad. Sosygepatientene kommer
sig nu saa Liv og~egynderat gjore sig gjældende blandt Selskabet.

3.Hai 8 1/2

Idag 4 Sondag efter Paaske godt Veir med god sydostlig Vind. Om Formiddagen holdt
vi Andagt paa Dekket, ved hvilken jeg forrettede. Den Dags Eftermiddag saa vi den
forste Hai i Skibets kjolvand og fPere Springere ved Skibet.

4.Mai 9 1/2

Gud ske Lov ogsaa denne Dag har væTet god og behagelig. Om Formiddagen var Vinden
stille med Havdonninger som i de Par sidste Dage og Nætter haver VæTet noget
ubehagelige. Om Eftermiddagen friskede det mere op fra Sydost. Om Aftenen fik vi
Nordvestlig Vind. Luften mild og behagelig saa vi holdt os oppe paa Dekket hele
Dagen. I Aften blev der~ musiseret og sunget paa Dækket. Gud give en god og rolig
Nat.

5.Mai la 1/2

Vi have idag den hele Tid havt deiligt Veir med klar Himmel og gunstig nord
ostlig Vind, der forte os fremad i hurdigFart, idet vi gjorde en 7 å 8 Mil i
Vagten. Vi ere nu memmem den 40 og 39 • Alle ombord paa Skibet ere friske og
befinder sig vel undtagen Fru Landmark som endnu besVæTes meget af Sosyge. Ved
Aftensbordet idag udspandt der sig en Disput mellem Frkn. Nitter, Vig og mig
angaaende Bj.Bjornson. Disputen blev fra,~Vedkommende just ikke fort med det
tilborlige personlige Hensyn, hvilket jo heller ikke saa alltid kan ventes af den
der horer til det sentimentale Kjon hos hvem Fålelsen laber af med Forstanden.--

6.Mai 11 1/2

Ogsaa idag godt og foieligt Veir med god nordostlig Vind. Alt forresten vel, det
Sundhedstilstanden god blandt Alle. Tiden gaar fort under Læsning, Spectakel

og hvad ellers amn finder paa. Vig voxer i Tykkelse saa endog Buxene ikke mere
kan holde i Sommen men ~prækker "agterud".

7.Mai 12 1/2

Atter igjen ere en god Dag forloben. Herrens Godhed har ogsaa idag vist sig stor
imod os idet Alt staar godt til og Reisen ogsaa idag har gaaet hurtig og heldigt
fremad under en god nordostlig Vind, af hvilken Skibet for fulde Seil et bleven
fremad, saa vi allerede nu iaften 13 Dage efter Afreisen fra Gravesend befinnede os
paa Hoiden af Madeira. Vi Signaliserede i Eftermiddag et asterisk Skib der kom
fra Cardiff og skulde til de Cap~erdiske Oer og videre til Rio. Det havde allerede
VæTet 26 Dage i Soen siden det forlod England. Da Skibene seilede tett til hinanden
kunde vi have den Fornoielse midt paa Havet at tale med hinanden.

8.Mai 13 1/2

Ogsaa idag have6 vi havt en god Dag med frisk astlig Vind. Ved Middagstider var
vi under den 38 • Flere ombord skranter noget. Frkn. Nitter og Vig maa endog holde
Sengen. Det er idag Hansens Fadselsdag og Trakterede nogen i den Anledning med Vin
og Kjæks om Eftermiddagen og Chocolade om Aftenen.

9.Mai 14 1/2

I hele Dag har det gaaet fort fremad for god ostlig Vind med en Fart af ca. 8 Mil
i Vagten. Veiret mildt og klart .Kl. 4 Eftermiddag signaliserede vi til et fransk
Dampskib og underrettede det paa signal om vor Nationalitet og Befindet ombord, som
det lovede besarget til offentlig kundskab saa vore Kjære i Norge i saa Fald om en
14 Dage vil faa hare om os.



6.

10.Mai 15 1/2

Ogsaa idag godt Veir med frisk Vind. Alt vel.

Il-Mai 16 1/2

L-uften bliver nu varmere og varmere, det er dog endnu ikke meget Trykkende hvilket
formodentlig har sin grund i den friske, nordostlige Vind, som vi have. Idag
Formiddag ~vi efter alme Kjendemærker at domme ind i Nordostpasaten. Jeg tog
mig idag for forste gang siden vor Afreise Sobad af den Styrtebadindretningen, som
her ombord er opreist paa Styrbord Side. Kl. 10 1/2 iaften skal vi efter Beregning
passere Vendecirkelen. Alt staar G~_~~ lovet godt til. Vi begyndte ogsaa idag at
gjennemgaa Lukas Evangelium efter.~~ Gud give Kaade til og Velsignelse ogsaa
af dette Arbeid. Med Arbeidet gaar det forresten smaat her ombord.

l2.Mai 17 1/2

Ogsaa idag har Nordostpasaten været saa bli og frisk og forst os godt fremad. Ved
Middagstider vare vi 21,05 gr. n.B. Et par timers tid af Eftermiddagen tilbragte
jeg idag med at læse hoit for Fru Landmark og Frkn Nitter af IIRundt Jorden i
80 DagelI. Vi holdt den Dag for forste gang Aftenxamg-andagt paa Dækket med
Lampens Skind -

l3.Mai 18 1/2

Fremdeles godt og foieligt Veir med klar Himmel hvorfra Solen der nu staar næsten
lige over vore Hoveder, kaster sine Varme straaler ned til os og frisk Nordostpasat.
I aften tager vi ned alle Læseilene for at minke paa Farten, da Capteinen vil faa
Landkjenning af de Capoverdiske Der for at finde den rette Cronometertid da Skibets
to Cronometere ikke stemmer overens.

14.Mai 19 1/2 Christihimmelfartsdag.

Da jeg kom ud paa Dække idagmorges kunde jeg langt borte til Luvart se de sv-ære
Omrids af Nordvestpynten af oen St. Antonia en af de Capoverdiske Der som dog
endnu laa temmelig skjult af Taage. Vi nærmede os dog Den mere og mere indtil vi
paa omtrent 2 a 3 Mils Afstand tydelig kunde se landet, der saa ud som et temmelig
hoit Fjeld, der steg temmelig ret op af Havet. Vi havde Den i sigte til en Stund
paa Eftermiddagen. Hele denne Dag saa vi store Sværmer af Flyvefisk, der floi op
af Havet for dog atter igjen strax at falde ned i sit element igjen. To af disse
fiske var endog om Natten floiet op paa Skibets Dæk. Jeg var denne Dag og særlig
om Eftermiddagen meget syg i Hovedet og Maven formodentlig gigt som jeg har fa~et

af å ligge under baadene i min Hengekoi, i denne laa jeg om Natten da jeg folte
saadan Trang til at kaste op indtil jeg begyndte at fryse, saa gik jeg ind i min
koi og lagde mig og forgodt om Natten. Jeg holdt idag Gudstjeneste.

l5.Mai 20 1/2

Idag vaaknede jeg om ikke rask saa dog betydelig bedre og efterhvert som det led
paa Dagen folte jeg meg bedre og bedre. Vinden har ogsaa denne Dag v-æret god og
frisk fra Nordost saa vi ere gaaede fremad med en 7 a 8 Mils Fart den hele Dag.
Om Eftermiddagen seilede vi forbi et fransk Skib der signaliserede til os om vor
Længde, hvilket det ogsaa pr. Signal fik vide.

16.Mai 21 1/2

Deiligt Veir med fremdeles god Vind, noget flau om Formiddagen bedre om Efter
middagen. Jeg iaa denne Aften ude paa Dækket til Kl. 12 forat nyde den deilige
Aftenluft som her i den tropiske Zone er meget behagelig.

17.Mai 22 1/2 (6te Sondag efter Paaske)

Idag have vi havt hoitidelighed ombord i Anledning af Dagen. Mellem kl. 10 og Il
kom Mandskabet med en improvisered Fane i Spidsen op paa Ruftaget og udbragte
Dnsker ledsage~e af Hurraraab for Capteinen og Frue og for os alle Misjonærer.
Alle baade Mandskab og Pasagerer vare prydede med Nationalsloife som Frkn Nitter
om Morgenen havde uddelt. En stund efter samledes alle Mand agterud hvor der
blev tragtered med Vin og Kage. Capteinen takkede Mandskabet, talede om Dagens
Betydning, erindrede Mandskabets Forlovede og Hustruer hjemme og holdt en Bon.
~ig talede lidt om Dagens Oprindelse og Betydning og Takkede Mandskabet for dets
Onske. Kl. Il holdt Minsaas Gudstjeneste. Senere paa Eftermiddagen trakterede
Rostvig med Vin og Kage i Anledning af hans Kjærestes Fodselsdag. Frkn. Nitter sendte to
Flasker Vin frem til Mandskabet der om en stund kom med Fane i Spidsen, bag paa



7.ud
Salontaget og Xiibragte Onsker ledsagede af Hurraer for Styrmand Hansen og Frkn.
Nitter. Dagen blev forresten tilbragt under Sang og Mandskabet fik til sin FornoieIse
til theatralsk Forestilling istand. Jakobsen holdt Aftenandagt. Veiret var den hele
Dag godt og Vinden god om end noget svage Vi befandt os idag Middag omtrent under
9 3/4 o n.B. Jeg var forresten ikke denne dags Eftermiddag ganske frisk i Hovedet.
Om Aftenen begyndte jeg paa et Brev til Lina. Paa Grund af Varmen folte jeg mig
imidlertid mindre godt skikket til Brevskrivning. Ja Gud væTe lovet for Alt som han
til denne Tid har gjort.

18.Mai 23 1/2

God Vind og smukt Veir den hele Dag indtil om Aftenen mellem Kl.lO og 11 da der
pludselig kom en med XXEk s~rk Regnledsaget Byge, der slog Seilene bak og standsede
med engang Skibets Fart. Saa pludselig og s~k kom Vinbygen at den i et Nu forend
Nogen anede knækkede 3 af Læseilspirene? I en Hast bleve Seilene Tagne ind og

Skibet lagt i Cours igjen. Jeg var med at betjene Seilene og siden udover Natten
samlede de Fleste af os det fra Hyttetagene nedstrammende Regnvand. Veir og Vind er
i det Hele meget variabelt her i det stille Belte. Kl 2 samme Nat havde vi igjen
en stærk Vindbyge ledsaget af stærk Regn der dog kun varede en 10-1~ Minutter.

19.Mai 24 1/2

Formiddagen har idag været temmelig rolig idet Vinden har væTet flau undtagen naar
en Vindbyge ledsaget af Regn af og til har fyldt Seilene. Ved Middagstiden idag
vare vi vel 6 o n.B. og 24 o 54' v.L. I I Eftermiddag have vi havt en stadig og
frisk Bris fra Sydost. Gus holde sin Haand i Naade over os alle og lade os faa godt
og foieligt Veir.

20.Mai 25 1/2

Ved Middagstider stillede Vinden af under 3 o 45 n.B. Aftenen var deilig med
deiligt Maaneskin. Jeg nod den deilige Aften idet jeg laa mellem begge Baadene paa
Ruftaget.

2l.Mai 26 1/2

Idag stille hele Dagen, saa vi fra igaar til idag Middag kun har avanseret 1/2 Mil
da vi idag Middag befinder os paa 3 o, 43' n.B. Netop som Hansen holdt Aftenandagt
kl. 8 idag, fik vi dog en frisk Bris der dog snart atter trak forbi saa vi nu kl.9
have flau Vind.

22.Mai 27 1/2

Godt Veir med frisk sydostlig Vind som antages at v.ære Sydostpasaten som ~i i saa
tilfælde vil have yaaet overmaade tidligt. Vi befinder os idag kun nogle og
minutter fra Linjen.

23 Mai (Pinseaften) 28 1/2

Ogsaa idag have vi stadig frisk sydostlig Vind, der forer fremad mod sydvest med
mellem 6 å 7 indtil 7 1/2 Mils fart i Vagten. Idag kl. 3 passerede vi Linjen, vi
ere da saaledes idag komne over fra den nordlige til den sydlige Halvkugle. Vor
Tur fra Dover og til Linjen har v.æret koretere end nogen Tur Elieser for har gjort
idet vi kun nu har brugt 28 Dage, fra 26.April til 23.Mai k~ hertil fra Dover,
medens man ikke nogensinde for har gjort det paa nogle og 30 dager elmer 40 Dage.
I Anledning af vor lykkelige Ankomst til og Overfart over Linjen samledes vi alle
agterud til Andagt omtrent kl. 4 hvor da Kapteinen oplæste den 107 Ps og vi afsang
Salme: Lover den Herre o.s.v. / Jo, Gud v.ære lovet for al sin Miskundhet og Naade
til denne Tid, han være og fremdeles med sin Naade og hjelpe os som hidtil paa den
nordlige saa herefter paa den sydlige Halvkugle.

24.Mai (Pintsedag) 29 1/2

Vi have idag ogsaa havt frisk sydostlig Bris dog temmelig knap saa vi sætter ikke
saa lidet vestover. Kl. 4 gjordes "baut skip" og fra 4 - 8 satte vi da rett mod Ost en 3
Mil forat undgaa en liden Oe Fernando weorona? som ret forud og som vi vil komme
forbi i I1:ibet af Natten. Kl. 8 gjordes atter "baut skip" og Coursen sattes atter mod
sydvest. Dagen var klar og seilig og temmelig varm. Linda holdt den Dag Gudstjeneste
og holdt vi dag ogsaa den Dag til paa Dækket. Kl. 5 1/2 10 1 signaliserede et storre
Dampskib der stod ret imod os og stævnede mod syd.



Vi raporterede Skibets Navn og bad det raportere os iland, hvilket det lovede.
Capteinen paastod at det tonede hollandsk Flag rodt,hvidt,blaat i TvæTstriber.
Alle andre ombord i Skibet observerede dog kun blaat-hvidt-blaat i Tverstribet,
hvorefter Flaget vilde tilhore Buenos Ayres. Alt er Gud ske Lov vel ombord paa
Skibet.

2j-26.Mai, 30 til 31 1/2

Begge disse Dage havde vi smukt Veir med noget flau sydost Vind. Den 25. 2.~intsedag

holdt Capteinen Andagt~ idet han læste en Prædiken af Spurgeon. Paa formidd.tid
observeredes 2 Seilere i 1æ der gik imod Nord. Idag saa vi en hel masse Springere
boltre seg foran Skibet. Om Aftenen gjorde vi Baut og satte Coursen nordostlig
da Vinden blev for flau. Den 25 begyndte jeg paa et nyt Brev til Lina efterat det
fra 17 Mai var kasseret.

27.Mai 32 1/2

Idag særdeles henad Aftenen havde vi frisk Bris fra sydost, den var imidlertid
for knap at der om Aftenen mellem 7 og 8 maatte gjore "baut skipJT saa Seilasen
kom til at staa ret ostover.Vi ere nu vel 8 1/2 o. o.B. og 34 o v.L. saa vi idag kun
var 55 Minutter fra Sydamerikas Kyst.

28.Mai 33 1/2

Idagmorges netop som vi holdt Morgenandagt kom der en frisk Byge, ledsaget af
Regn saa endel Seil maatte tages ind. Vinden holdt seg frisk hele Dagen saa vi
om Aftenen endog havde en meget frisk Bris næsten Kuling. Hele denne Dag var Vinden

saa vi kunde seile temmelig meget mod Syd. Alle ere Gud VæTe Takk friske.

29 og 30 Mai 34 1/2 35 1/2

Begge disse Dage stiv sydostlig Kuling med stærke Byger ledsage~e af stærkt Regn.
Vi have gaaede for revede Seil og den starste Forsigtighed i Seiladsen er iagttaget.
Vi have under Regnbygerne samlet en hel Del Regnvand som vi skal bruge til at
vaske i. I Aften (30 o) er Vinden stærk men stodig, noget knap. Himmelen Temmelig
klar. Vi vare idag Middag under 12 o nogle og tyve Minuter.--

3l.Mai 36 1/2 (Trefoldighedssondag)

Vinden fremdeles stærk men knap saa vi sattes mere og mere Sydover. Vi ere nu
omtrent 14 o s.B. og 31 1/2 o v.L. Hansen holdt idag Gudstjeneste.

l.Juni 37 1/2

I Nat gjorde vi Ilbaut Siib JT da Vinden ble saa knap at vi laa nesten ganske i vestlig
Retning. Vi holdt det gaaende imod Ost til i Eftermiddag. Vi havde da en Seiler i
1æ der reiser sydover ligesom vi. Senere paa Aftenen seilede vi forbi den saa vi
nu har den agterud i vort Kjolvand. Nationalitet vites ikke. Vi have iaften stærk
~J~~~ hvori Skibet vugger dygtigt. Forresten er det fremdeles Bygeveir.
Gud staa os bi og give os af Naade godt og foieligt Veir. Vi ere idag under 15 o
lO' s.B.

2.og 3.Juni 38 1/2 39 1/2

Den forste af disse Dage havde vi endnu hoi SA tildels med temmelig stærk Vind og
Regnbyger. Om Eftermiddagen tog dog Vinden og Soen betydelig af saa Aftenen var
deilig med sto Vind og klart Maaneskin. Idag have vi ~mmkti Veir med frisk sto
Vind der tillige er saa rummelig at Skibet har kunnet algt mere sydover end nu paa
flere Dage. Vi have i det Hele taget havt en meget usta Sydostpas1at der har kxx
drevet længere Vest end vi onskede. Vi vare idag Midt op under 18'16' s.B. og
39 o 44 v.L.

4. Juni 40 1/2

Vi have Gud v.ære lovet og takket ogsaa havt deilige Veir med klar Himmel og
behagelig Luft og det som er det Bedste af Alt god taalig frisk Vind, der idag
imod Sædvane i den senere Tid har v.æret saa meget ostlig at vi med god Fart har
kunnet passere Sydostover, det er saaledes den forste Dag i hvilken Coursen har
kunnet sættes mod Sydost. Gud Give at vi kune faa beholde god Vind saa vi snarlig
kunde naa Capetown. Vi længes alle nu ret inderlig efter fast Land under Fodderne
og Breve fra Hjemmet. Vi ere idag paa Hoiden af Trinidad.



9.

5.Juni 41 1/2

I hele Dag have vi havt frisk Bris der har væTet meget gunstig saa vi have gjort
en Fart af 8 a 9 Mil i Sydostlig Retning. Gud VæTe lovet ogsaa for denne Dag.
Idag omtrent kl. 4 passerede vi Stenbukkens Vendekreds saa vi altsaa nu befinner
os indenfor den sydlige tempererede zone. Luften kjolig saa det er deiligt SæTlig
om Aftenerne. Bredden idag vel 23 o s.B. Længden 34 o 44' v.L.

6. Juni 42 1/2

Vi have idag gjort meget liten Fart da Vinden har ~ret flau, da vi tillige havde
roligt Hav benyttede jeg Stillheden Til at fortsætte mit paabegyndte Brev til Lina,
samt til at læse i"fra Luthers Tid". Om Aftenen havde jeg en Samtale med Salomon og
Tommermanden om Binning. Vi ere idag under 24 o 42' O.B. 31 o 43 v.L.

7. Juni 43 1/2

Heller ikke idag have vi gjort stor Fart ca. 4 Mil Om Aftenen friskede dog Vinden
noget op. Nilsen forretede idag Gudstjenesten. Jeg læste idag adskillig "fra Luthers
liv."

8.Juni 44 1/2

Vi have idag have smukt Veir med stille Sa. Vinden har været gunstig omend
temmelig flau. Vi ere idag under 26 o 50' s.B. og 26 o 56' v.L.

Cfi.Juni 45 1/2

Idag Vindstille saa vi have avanceret kun meget lidet. Det har forresten ~ret

en deilig Dag da Varmen ikke nu længere er saa trykkende. Solnedgangene have i
disse Dage VæTet overmaade smukke. Vi vare idag midt opunder 28 o 12' s.B. og
28 o 12' v.L.

10.Juni 46 1/2

Idag ligeledes smukt, ja altfor smukt Veir da vi ligger her og driver uden at
komme noigen Vei. Gud være dog lovet for at han gjor vel imod os og Sparer os
for Fare og Sygdom. Om Aftenen aftendte Capteinen et Blaalys og to Raketter der
tog sig godt ud i den morke Aften.

Il-Juni 47 1/2

Idag have vi havt en mere end almindelig behagelig Dag idetSindet har havt lidt
mere Afvexling. AI~erede tidlig idag observerede vi to Seilere i Horisonten,
den Ene paa Sydgaaende den Andre paa Nordgaaende, da det led til henimod Middag
vare vi den saa nær, at Captainen besluttede at reise ombord. Vi bleve da spurgte
om vi vilde have Breve ombord til at sende hjem. I en Fart nedskrev vi nu nogle
Ord hver til sine Kjærester, Valen, Minsaas, Linda og jeg, lagde vore sammen i
en Convolutt adreserede til Lina, jeg vile ikke afsende det til Lina paabegyndte
Brev, som jeg forst vil sende fra Cap Omtrent kl.18 reiste Landmark ombord med
vore Breve og engelske Aviser og da han ca. kl. l kom igjen fortalte han at det
var et engelsk Skib, der kom fra San Fransisko og skulde til Liverpool. Captainen
var en Danske. Fra S.F. og hid havde det brugt 72 Dage. Han modtoge vore Breve
og lovede at besorge dem. Det a~dre ~~b.~om vi samtidig saa paa Sydgaaende og
hvilket dette Skib havde~~~rn-rraLondon og skulde til Habertown i
Ny Holland og havde brugt 42 Dage det havde altsaa brugt nogle Dage mindre end os.
I hele Dag have vi seet en mengde Hval omkring Skibet. To store Hvale fornoiede
os især ved at folge med Skibet, hvilket de gik rundt omkring paa ganske næTt Hold
i et Par Timers Tid. I Aften have vi noget mere Vind end vi have havt paa flere
Dage, den er fra Nordost og saaledes god. Vi vare idag ca. 30 o s.B. og 26 v.L.

l2.Juni 48 1/2

Idag smukt Veir med gunstig Vind. Jeg fortsatte idag Skrivningen af mit Brev til
Lina. Alt vel. Herren være takket for Alt ogsaa idag.

13. Juni 49 l/~

IdagE~~ Fodselsdag. Frk.Nitter trakterede med Vin og Kage. En frisk nordostlig
Vind har idag fort os frem med en Fart af 7 Mil. Vi er idag under 30 o 28' s.B.
og 21 o 58' v.L. Alt vel. Herren være takket. Ogsaa idag har jeg skrevet Noget
paa Linas Brev. )

{M- /(/~9( =:~ '~--5'.
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14. Juni 50 1/2

Vi have idag havt frisk, gunstig Vind der hurtig har fort os frem med hurtig Fart
saa vi ere kommet flere grader ostover vi ere idag under 30 o 39' s.B. og 18 o 21'
v.L. Bekker holdt idag Gudstjeneste. Ogsaa idag skrev jeg en Del paa mit Brev til
Lina.

15.Juni 51 1/2

Idag deiligt Veir med god gunstig Vind ved hvilken vi skyde en god Fart fremad
• Vi ere idag 31 o 6' v.B og 16 o 38' v.L.

16.Juni 52 1/2

Ogsaa idag prcægtigt Veir strygende Bor saa alle Seil er fulde og Skuden farer
afsted med flere Mils Fart. Vi næTmer os da nu mere og Cap. Gud give os vel at
naa frem. Vi er nu Alle m get tDætte af Skibslivet og af at se kun Hav paa alle
kanter saa vi længes efter at komme til Land. Vi ere idag 32 o 15' s.B. og
13 o 15' v.L.

17.Juni 53 1/2

Vi have idag havt deilig frisk nordvestlig Bris der har rart os frem omtrent 8 Mil
i Vagten saa vi idag have gjort god Fremgang imod Ost. Bredde 33 o 2 1 Længde 9 o 50 '
I Aften fortsatte jeg skrivningen af Brevet til Mor og Soskende som jeg begyndte
paa i Gaaraften.

18.Juni 54 1/2

Vi have idag fo~ frisk Bris eller Kuling gjort en god Fart af omtrent 8 a 9 Mil
i Vagten. Bredde 33 o 19' Længde 5 o 39 ' •

19.Juni 55 1/2

Den hele Dag have vi havt frisk sydvestlig Kuling med hvilken vi have gjort en
8 a 9 Mil i Vagten. I Aften have vi passeret Grenwick Meridian og er saaledes
atter under Londons LængNe. Jeg vaskede idagmorges Stramper, Lommetorkleder og
en Uldtroie. Bredden 33 o 41' s.B. Længden 27 1 Middagstider.

20. Juni 56 1/2

Idag have vi havt temmelig stærk sydvestlig Kuling med hoi Sa og stærk Slingring,
forresten godt Veir og meget gunstig for vor Seilas, da vi have skudt en Fart
af 7 - 9 Mil i Vagten. Bredden 34 o 33 ' s.B. 2 o 15' o.L. I Formiddag forsakte
vi paa at fiske~~doguden Held, da Farten var for stor.

2l.Juni 57 1/2

Ogsaa idag frisk Kuling fra Sydvest med hoi Sa Efterad vi den sidste Uge have
tilbagelagt 318 Mil have vi nu kun ca ca 150 Mil igjen til Cap som vi om Gud
later os faa beholde dette Veir endnu nogle Dage maa be at kunne naa i denne Uge.

Idag kom et formodentlig engelsk Dampskib der kom nordfra og skulde til Port
Philip paa Mauritius ved siden af os saa nær at vi kune tale med hinanden,
hvorpaa det satte mere sydligt end os. Bredde 34 o 49 ' a.B. 6 o 13 1 o.L.

22. Juni 58 1/2

I hele Dag have vi atter havt lai Vind men temmelig stor Sjo. Vi fiskede idag
Fugle og Capitainen fiskede en Albatros der maalede 4 Alen 9 Tom. mellem
Vingerne og en anden sort Fugl der var noget mindre. Valen fik en Fugl omtrent
saa stor som en Maage, man har dobt den "Valencia". Albatrosen var en stor
smuk Fugl. Da de havde~ spadsere paa Dækket et Par Timers Tid slog
Capitainen den ihjæl og Bekker, Valen og jeg tog da hver sin og beflaaede, da
Hamen skal sendes hjem til Bergen Museum. Skrottene skal spises. Bredde idag
35 o 25 1 s.B. Længde 9 o 10 1 o.L.

23.Juni 59 1/2

Da vi i hele Formiddag havde Vindstille fornoiede vi os med at fiske Fugler
hvora:ff vi vi fik to, der af jeg en((~, den forste vi have faaet. Vi
fiskede ogsaa idag en liden Hai paa omtrent 3 Alen som ble flaaet.
Bredde 35 o 8 ' s.B. Længden 10 o o' o.L.



Il.

2~. og 25.Juni 60 1/2 61 1/2

Begge disse Dage smukt og gunstigt Veir. Alle glæde sig nu til snart at faa se
Land. Bredden igaar 35 o 41' a.B. Længden 120 40' o.L. Idag Bredden ?
Længden 15 o 10' o.L.

26.Juni 62 1/2

Nat til idag friskede Vinden mere og mere paa saa det ene Seil maatte reves efter
det andet, indtil vi idag Formiddag havde en stærk Storm fra Sydost for hvilken
vi fik Bidevind kun for stumperne med en 7 Mils Fart. Omtrent kl. 12 fik vi Land
at se ud til Luvart. Det stak dog endnu dunkelt frem gjennem Taagen. Omtrent kl.l
begyndte Stormen at loie og nu kunde vi tydelig se Landet. Det var Tabelmount ved
indIabet til Captown. Da Vinden mod Aftenen stillede ganske af ligger vi nu i
Vindstille og driver udenfor Indlobet. Vi have da saaledes nu fra Gravesend og
hertil Indlobet ved Capetown ~ret 62 1/2 dogn.

27.Juni 63 1/2 (Ankomst til Cap)

Idag da jeg kom ud paa dekket vare vi i Nattens lab drevne Landet noget næTmere
saa at det smukke Caplanocet nu laa klart og tydeligt foran os med sine smukke

steder omgivet med Havet. Havet var ganske stille saa at vi laa og drev
for slakke Seil uden at komme nogen Vei. For et og andet lidet Vindblaf kom vi
dog gjennem flere Baister Reden en smule nærmere indtil der om Eftermiddagen
kom en liden Bris fra Land ved hvilken vi krydsede os ind i Havnen hvor vi ankrede
kl. 4 1/2 Eft. Indtil vi paa Mandag kan faa komme ind i Dokken. Endnu forend vi
havde ankret kom flere Baade rundt Skibet, deriblandt Havnefogden og den som
foraarsagede os mest Glæde Consulatbaaden med hvilken de bragte os Breve og Aviser.
Jeg fik to Breve fra Lina, det ene sendt hit fra Consulatet i London, og det andre

, samt en Pakke med Misjonstidender og Aviser "Fæ:lrelandet".- Herren
~e lovet for al sin Naade og Barmhjertighed imod os den hele Tid. Gud Herren
danne og berede vore Hjerter alt mer og mer og boie dem til sin Lov. Capitainen
holdt Aftenandagt og læste den 17 Ps.

28. Juni 64 1/2 (4.Sondag ef.Tref.)

Idag Efterat vi havde spist Frokost roede vi alle undtagen Valenjder holdt Guds
tjenestejiland hvor vi fik opspurgt den tyske Kirke. En aldrende tysk prest prædikede
der kraftigt og alvorligt. Gudstjenesten var i det hele meget opbyggelig saa meget
mere som der nettop den dagen feiredes en Fest for Concordiabogen. Et helt Cor af
Damer og Herrer sang meget smugt men ikke "Kirkeligt". Om Eftermiddagen holdt jeg
mig Ombord i Skibet.

29.Juni 65 1/2

Tidlig idagmorges bleve vi halede ind i Dokken der er stor bekvem og smuk, hvor
vi ligger op til Caien. I Formiddag tog Hansen, Bekker og jeg os en Tur rundt i
den smukke Byen hvor storre Haver ligger stroet rundt imellem Husene. Trætee kom
vi tilbage ved Middagstider. Om Eftermiddagen var Tesen med Datter, Fru Riety og
Son, samt sin Datters Mand med to Sostre og en Broder, samt Fader ombord.

30.Juni og l. og 2.Juli.

I disse 3 Dage har jeg den hele Dag igjennem holdt mig ombord paa Skibet og fuldfort
mit lange Brev til Lina samt et til Mor og et til Isachsens og har desuden skrevet
enReiseberetning til Hovedbestyrelsen paa 2 1/2 Ark. Den tyske provst Zuftembruck besogte
os en af disse Dage og inviterede os til SteIlenboseh?

3.Juli

Spadserede jeg i Byen og gjorde Visit hos?

4. Juli

Idag inleveredes vore bReve paa Posthuset. Om Morgenen paa denne Dag besogtes vi
af Mr. Ritter en Kjobmand i den tyske Misjons Tjeneste paa Stellenboseh. Han bad
os da at komme til S. allerede den Dag istedetfor som vi havde tænkt forst Onsdag
8de. Vi bestemte os da hertil og Efterat vi havde stellet vore Breve istand, jeg
skrev enda et~ lide Brev til Lina - og gjorde os saa istand til Reisen som vi
paabegyndte om Efterm. kl. 4, alle vi Passaserer samt Capitainen og Kone ledsaget
af Ritter. Kl. 6 ankom vi til Stellenbosch hvor vi fandt en overmaade venlig
Modtagelse hos den gamle MisjonæT Luckhoff, Ritters Svigerfader.
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Vi blev da indlogerede alle tilsammen. Flere af os fik vore V~elser i det gamle
hyggelige Misjonshus. Valen, Nilsen og jeg delte et ~relse.

5.Juli (5.Sond.ef.Tref.)

Om Formiddagen bivaanede vi hollandsk Gudstjeneste tit Stellenbosches hyggelige
kirke. Altergang var ogsaa forenet med Gudstjenesten. Det var overmaade hyggelig
at over~re en Gudstjeneste i en som den blandet Menighed af Sorte og Hvide.
Gudstjenesten om den end var ligesom Altergangen væsentlig reformeret og om vi
end forstod lidet af det hollandske Sprog, var dog opbyggetig og Sangen saa Smuk
som jeg aldrig har hort den hjemme. Evangeliet var om Peters Fiskedræt og
Pastor Altreit prædikede. Om Eftermiddagen kl. 3 smmledes vi ateer i Guds hus,
hvor Pastor Altreit atter prædikede. Han henvendte seg da i en liden Tale paa
tysk særlig til os, hvori han bod os velkommen, udtalte sin Glæde over vort komme
til Stellebosch, samt udtalte at det var et godt for os at det forste
Gudsord der lad til os paa den forste Misjonsstation var Evangeliet om Peters
Fiskedræt. Ligesom Peters brodre vinkede Brodrene iland til sig,saaledes
vinkede ogsaa Brodrene paa Madagascar til os. Han som en gammel Misjonær vidste
hvad Guds Naade og Barmhjertighed kunde gjore paa Misjonsmark~e, derfor var ogsaa
i denne Henseende vort Ophold paa Stellenbosch af Betydning. Endelig bad han at vi
maatte arbeide i Fellesskab. Om Aftenen kl.? samledes vi atter til Gudstjeneste
en ung Candidat prædikede ogsaa paa hollandsk. Jeg havde altsaa denne Dag ~et
ofte i Kirken, men det positive Udbytte xxx dog ikke ganske Forhold dertil.

6. Juli

Vi have idag Formiddag gaaet og seet os omkring i det vakre Landskab hvilket
var meget forfriskende da ogsaa Veiret var smukt. Om Aftenen holdt Bekker Misjons
mode i Kirken paa Tysk, hvor han da gavet kort Udrag af vor Misjon i Zulu og paa
Madagsacar. Om Eftermiddagen reiste Capitainen og kone. Vi gjorde den Dag visit
hos Pastor Altreit.

? .Kuli.

Idag Formiddag vare vi i Visit hos Professorerne ved Universitetet i Stellenbosch
Morray og Hofmayer, den Forste havde for været i Visit hos os - og besaa da ogsaa
Seminariet. Om Eftermiddagen besteg vi en liden Hoi - Papagoihoien hvorfra vi havde
en deilig Udsigt over det lille, venlige smukke Stelæenbosch med 3000 Indb.
Bekker holdt iaften Andagt paa tysk.

8. Juli

Idag kl. 6 1/2 vare vi da paa Benene for at reise. Efter at have spist til Frokost
toge vi Afsked med de hyggelige gjæstevenlige Misjonsfolk og begav os ledsaget af
Rickhoff og Ritter til Jernbanestationen, hvorfra vi afreiste kl.8 og ankom til
Cape-Town ca Kl. 10. En Stund efter vor Ankomst modtoge vi Visit af Revd. og
Doctor Cameron Son af en engelsk Misjonær paa Madagascar, samt Revd.Tompson hos
hvem Wettergren var i længere Tid, da han begyndte sin Misjonsvirksomhed.Tompson
inviterede os til sig imorgenAften hvor der hos ham skal ~re et Meeting.

9. Juli

Sad jeg hjemme om Formiddagen og paabegyndte et Brev til Lina. Om Eftermiddagen
kl.5 modte vi alle hos Tompson hvor der efterhaanden samledes en Hel Del Unge af
Mand- og Kvindekjonnet, samt nogle ældre. Efterat Tompson havde vist os sit
Mussæum, hovedsagelig bestaaende af Indiske Sager samledes vi alle i et stort
Værelse hvor vi da forst bleve opvartede med The og Kage derpaa Sang vi paa Opfordring
"Herre Jesus Christ o.s.v. 1l Efterat Tompson derpaa havde holdt et lidet Foredrag
over Budhismen fortalte Landmark noget om den norske Misjon samt om Livet i
Almindelighed i Norge. Vi vare dog alle noiget leie påa ham paa Grund af enkelte
mindre taktfulde Bemærkninger. Tilslut afsang vi ilO tenk naar engang o.s.v. 1l hvorpaa
vi skiltes ca. Kl.9.

10. Juli

Skrev jeg ogsaa om Formiddagen noget paa Linas Brev. Om Eftermiddagen spadserede
jeg til dels i Byen.
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H. Juli
I hele Dag intil iaften har jeg holdt mig ombord paa Skibet. Idag stod der i
"The Cape Argus" et meget rosende Stykke om den norske Misjon og Misjonærer.
Iaften var jeg med Styrman Hansen oppe hos et par no~sk~ Familier Mr•. Johnsen
og Mr. Tomsen den sidste fra Stavanger og flytted hldtll for 5 Aar slden.Han
selv var ude ~aa Tur men med Konen, Datter af en Mand i Kalhammerveien sad vi en
stund og pasiarede. Hun saa ud til et skikkeligt Menneske.

12.Juli (6.Sond.Ef.Tref.)
Idag Formiddag holdt jeg mig ombord paa ~kibet da ~eg om Eftermid~ag~n skulde
holde Hoimessegudstjeneste i den tyske Klrke som Klrkeraadet velvllllgt havde over
ladt os til at holde Altergang og Gudstjenexte i om Eftermiddagen. Kl. 2 1/2
samledes vi i Kirken, hvor da Jakobsen forst forret~ede Skriftetale, Absolution,
derefter forrettede jeg Hoimessegudstjenesten og prædikede over Dagens Evangelium.
Jeg havde forresten ikke let for at tale den Dag. Efter Gudstjenesten uddelede J.
Sakramentet og jeg betjente da Jakobsen og afsluttede Tjenesten. Foruden os
Norske var der ogsaa en hel Del andre Folk i Kirken.

13. Juli

Idag Formiddag var Jakobsen, Valen, V.ig og jeg i den botaniske Have og i Museet
om Eftermiddagen tog nogle af os en Tur omkring Dokkene medens andre besteg
LOveryggen. I Aften var en engelsk Familie Mr. Mudi med Kone og Datter kjekke og
tækkelige Folk ombord hos os. De spiste ogsaa til Aftens her og overvar vor Andagt.
Om Aftenen skrev jeg til Lina indtil kl.12 om Natten.-

14. Juli

Idag Formiddag skrevl jeg færdig mit Brev til Lina og da det regnede nesten hele
Dagen holdt jeg mig for det meste ombord i Skibet.

15. Juli

Jeg indleverede idag mit Brev til Lina, det andet herfra Cap. Rostvig og jeg
lagde denne Gang vore Breve sammen i en Convolut. Kl. 12 v~re vi Visit hos
Rev. Tompson, og om Eftermiddagen Kl. 5 i Visit hos Concul Akerberg, hvor vi bleve
indbutte til at være om Aftenen, og tilbragte den der noksaa hyggeligt.

16. Juli

Hele Dagen har jeg holdt mig ombord paa Skibet, da Veiret var noget rusket, afbrudt
af stæTke Regnbyger og Fåret afskyeligt. Jeg sad i Formiddag og fiskede en Hel
Del Smaafisk agterud.

17. Juli

I Formiddag var jeg udi Byen og gjorde en Del Indkjob, da vi nu ere klare til
at afgaa imorgen hvis Veiret bliver foieligt. Alle vi Misjonærer samt Frkn.Nitter
spidste idag Middag hos Conculen og ha~de det der i det Hele noksaa hyggeligt.
Da vi gik fra ham gik Hansen, Bkkker, Frkn Nitter og jeg i Visit til Mudya. Vi
traf Fruen og Datteren netop som de sto paa Vei til at gaa ud og bleve derfor
siddende kun en liden Stund. Forst da det var ganske morkt kom vi atter tilbage
til Skibet som imidlertid var bleven lagt over til den andre Side af Dokken.
Jeg havde den Aften meget vondt i Hovedet og gik derfor tidlig til kois. Skibets
Manskab havde den Dag landlov og et Par af Folkene (Nils og Karl) misbrugte denne
Frihed til at blive borte hele Natten.

IS. Juli (Afreisedag)

Idag Norges halede vi ud af Dokken og kunde have kommet os Tilhavs med en gang
hvis ikke de to af Mandskabet fremdeles udebleve. Vi seilede da ud paa Rheden og
kastede der Anker, medens Landmark roede iland forat soge efter de to gutter.
Rostvig fulgte med ham iland. Forst langt paa Formiddagen kom Capitainen ombord

igjen og havde da Gutterne med sig. Ved denne Leilighed havde Capitainen vist
sig meget uforskammet imod R. fordi denne gav ham en liden Paamindelse om at dye
sin Vrede.
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Vinden var imidlertid stillet af og vi kom derfor ikke til at reise for om
Eftermiddagen kl. 3 1/2. Med en sagte Bris skled vi da for fulde Seil ud gjennem
Rheden. Det er idag netop et Aar siden vi havde Examensfest paa Skolen. Saa ere
vi da atter paa Havet og ifærd med det fØxxtR sidste Stykke af vor Madagaskar
reise. Gud Herren give os af Naade ogsaa en god og lykkelig Afslutning paa vor
Reise.

19.Juli (7.Sond.ef.Tref.)

Idag har det gaaet fremad med en Fart af 5 - 7 Mil i Vagten med en frisk nord
ostlig Vind. Flere ere idag atter noget betogne af Sosyge. Valen holdt i dag
Andagt iSalonen.

20.Juli 2.

Idag have vi havt frisk god Vind med stærke Byger af og til. I Eftermiddag kaldte
vi Capitainen forud i Ruffett til os for at afaske ham Forklaring om hans Forhold
til Rostvig og andre Ting som vi syntes vi maatte paaminde ham om. Samtalen
blev fort om end kraftig og bestemt dog i kristelig ro og alvor, og Capitainen
viste sig erkjendtlig. Vi sluttede vor Samtale med fælles Bon særlig for Capitainen
efter hans egen Opfordring. Efter Aftensmaden Trakterer Vig med Vin og Kage i
Anledning af sin EOdseldag, den forste vi have tilbragt sammen.

21.Juli 3.

Det har idag gaaet fort og godt fremad for gunstig Vind. Alle ere friske og
vel til Mode. I Aften loiede Vinden noget af. -

22.Juli 4.

I Formiddag stillede Vinden mere og mere af indtil det idag kl. 12 var næsten
ganske stille. I Eftermiddag fiskede jeg efter Fugle og fik ogsaa en hvilken jeg
dog slap igjen. I Aften samledes vi efter Capitainens Begjæring atter allesammen
i vort Ruf hvor ind han da kaldte Seilmageren og 2 Styrmand og oplyste dem om
Meningen af sine Ord til Rostvig.Vi talede desforuden ogsaa om adskillige andre
Ting angaaende Capitainen og vort Forhold til hinanden. Skibet og dets Mandskab.
Alt gik Gud ske Lov af i Kjærlighed og Fred.

23.Juli 5.

Fra imot Kl. 12 og hele Dagen igjennem have vi havt frisk,gunstig Vind fra
sydost, med hvilken vi have gjort en Fart af 7 a 8 Mil i Vagten. Længden idag
28 o 12' Bredden 37 o.

24.Juli 5.

I Formiddag var det næsten aldelex Vindstille til omtrent kl. l da friskede
Vinden op, men den var og er endnu fremdeles meget ostlig, saa Coursen staar
mere syd end onskeligt. I Formiddag fiskede vi 7 ? hvor af jeg fik de 5.
Det staar Gud ske Lov vel til med Alle.

25.Juli 7.

Idag have vi havt en meget stærk astlig Kuling ledsaget af Regnbyger, saa vi
have maattet baute os frem. Det har idet Hele været en sur kold Dag. Jeg synes
i det Hele, at denne Reise fra Cap af folder sig Tyngre og Dagene længere end
Reisen til Cap. Jeg tænker ogsaa ofte paa og længes ofte inderlig efter min
kjære Lina, som jeg ved sidder hjemme i Stavanger og tænker paa og længes efter
mig. Gud give os glædelig at faa mades igjen naar den Tid kommer, at denne Glæde
skal forundes os. Adskillelsen er tung, Gjensynet haaber jeg skal blive desto
bedre.- Bekker fiskede idag en Albatros.

26.Juli (8 Sa.Ef.Tref.) 8.

Idag er det da igjen Sandag og allerede 8 Dagn siden Afreisen fra Cap. Give
Gud vi snart kunde slippe at tilbringe flere Sondage paa Havet. Ak hvor ofte er
ikke mit stakkars Hjerte saa koldt og dodt og saa besynderlig lidet oooo&stæroi
modtageligt for gode Indtryk, saa koldt for Guds Ord og Bonnen. Herren hjælpe
mig nu og altid at ikke det Onde maa faa overvinde mig. - Minsaas holdt idag
Andagt.
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27.Juli 9.

Vi bleve idagmorges kl. 5 1/2 vækkede af Styrmanden, med den anmodning at komme
ud paa Dækket og se paa en Comet. I en hast fik vi nagle K1æder paa os og fik
da ogsaa paa den sydostlige Himmel se en stor Comet som dog ikke paa Grund af

Dagens frembrud var saa skinnende som den ellers vilde have været. Da jeg havde
seet paa den en stund baade ved bart Oie og gjEnnem Kikkert koiede jeg mig atter
og laa som sædvanligt til vi skulde spise Frmkost. Dagen blev i det Hele til
bragt for storste Delen i Lediggang da jeg er saa lidet oplagt til aandeligt
Arbeide baade paa grund af Solivet og den hoie So. Baade igaar og idag have vi forresten
havt klart, smukt Veir dog med meget flau men gunstig Vind. Iaften har den atter

frisket sig en Smule. Jeg forsogte idag uden Held at fiske Capduer? - Bredden idag
37 o 54' og Længden 31 o 19'.

28.Juli 10.

For frisk vestlig Bris have vi idag seiled fort fremad. Veiret har været smukt,
men Sogangen stor saa Skibet har gjort svære Overhalinger.

29. Juli Il

Vi have idag havt frisk sydvestlig Vind, ledsaget af Tykke og Regnbyger, saa vi have
skredet fremad med en Fart af 8 a 9 Mil Vagten.

30. og 31.Juli. 12 og 13

Begge disse Dage deiligt Veir med frisk gunstig Vind der har fort os frem med
en 7 - 9 Mil Fart i Vagten. Vi have nu kun et Par Hundrede Mil igjen til Tamatave
og nærmer os saaledes vort Maal med hurtige Skridt. Herren velsigne vort Indgang
i det Land vi reise til.

I.August 14

Saa begynde vi da atter paa en ny Maaned den 5 te siden vor Afreise. Maaneden
begynder smukt med deiligt Veir og frisk meget gunstig Vind. Om en Uges Tid
eller rimeligt endog for, hvis dette gunstige Veir holder sig kan vi da nu med
Guds Hjælp haabe at være i Tamatave. Gud, Herren, Himmelen og paa Jorden, give
at denne paabegyndte Maaned, som sandsynligvis vil bringe os til Antananarivo,
maa blive god og behagelig for os Alle. Vi ere alle glade over at Soreisen nu
stunder mod sin Ende.

2. August. (9 Sond.ef.Tref.) 15
Ogsaa idag godt Veir og overmaade heldig Vind, der især paa Eftermiddagen var
frisk og forte os hurtig afsted. Vi ere idag under Bredde 29.32 og Længde 49.39.
Lindo holdt idag Andagt. Om Eftermiddagen musicerede Fru Landmark.

3.August. 16

Idag have vi hele Tiden hafet byget temmelig skral Vind, og overskyet Himmel.
Jeg begyndte iaften paa et Brev til Lina som jeg tænker at sende fra Tamatave.
Bredden idag efter Bestikket 27 o 16' Længden 50 o 18'.

4. og 5.August. 17-18.
Vi have i disse to Dage havt Modvind eller dog meget skral Vind fra Nordost saa
vi ere blevne nodte til at Krydse os frem. Idag den 5' vare vi ganske i nærheden
af et formodentlig amerikansk Skib, som vi sogede op under og signaliserede til,
da det saa ud som om det havde lit skade paa sit Ror. Det svarede dog ikke igjen
paa vore Signaler. Jeg skrev idag noget paa Brevet til Lina.

6.August 19.

Længden idag 52 o 29' og Bredden 25 o 19'. Smukt Veir, flau Bris fra Nordost.
Alle længes efter Land.

7.August. 20
Idag frisk gunstig Vind, der forer os fremad en 7-9 Mil i Vagten saa vi nu nærme
os hurtig mere og mere det Maal som vi nu Alle saa meget længes efter.
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8. August 21
Ogsaa denne Dag holder deg gode Vind sig saa vi i flere Vagter endog har gjort
en Fart af 9 112. Imorgentidlig haabe vi at se Land og at v.ære i Tamatave imorgen
engang. Gud v.ære fremdeles med os, som han hidtil har været det og velsigne vor
Indgang i det fremmede Land som fra nu af skal blive vort Opholdssted og hvor
vort Virkefeldt skal v.ære. Det er idag Mors Fodselsdag. Herren velsigne min Mor
og gjore det godt for hende paa hendes Alderdomsdage.

9.August 22. (10 Sand.ef.Tref)

Vi have idag havt flau ugunstig Vind. Ved Middagstider saa vi de forste svage Omrids
af Madagaskars Kyst, det var Landet nord for Tamatave.

10. August 23

For ugunstig sydostlig Vind have vi idag krydset op til Hoiden af Tamatave hvis
Havn vi havde haabet at naa inden Aften. Da Mårkningen begyndte at falde paa
vare vi imidlertid endnu 2 a 3 Minuter fra Land og da Vinden til samme Tid begyndte
at flaues maatte vi for ikke at drive ind paa Coralrevene igjen sætte til havs.
I aften friskede Vinden paa og da den nu er gunstig til at naa Landet med, haabe
vi med Guds Hjælp at komme til ankers imorgen. Det er idag Hildas Geburtsdag og
Herren være med hende og os Alle alle vore Levedage.

Il. August. 24 (Ankomst til Tamatave)

Da jeg idag kom ud paa Dækket saa jeg at vi atter vare komne saa langt ud fra Land,
at jeg neppe kunde se det. For svag Vind krydsede vi da i hele Formiddag frem og
tilbage langs Kysten. Da Vinden senere paa Dagen friskede noget op satte ~i Coursen
mo~ Tamatave Havn, hvor vi ogsaa med en fin liden Bris kom ind og kastede Anker
Kl. 4 Efterm, et Stykke fra det smukke med Træer besatte Land. Herren være lovet
og takket, saa ere vi da paa Madagaskar. O Gud hvad er din Naade stor, velsign
vor Indtræden og Virken i dette Land. En stund efter vor ankomst kom Mr. Porter?

og en anden Herre Aitken? ombord og flere af os fik med dem de kjære fra Norge
ventede Breve. Jeg fik et langt brev fra min kjære Lina. Ingen af misjonærene fra
Hovedstaden var endnu kommen hvilket for os alle var en Skuffelse, da vi saa sikkert
havde ventet at træffe Egenæs her. Til Landmark laa her et Brev fra Capt. Larsen
der underrettede os om at Conferentsen har besluttet at 4 af os skal reise til
Sakalaverne. Hvem det bliver ved jeg endnu ikke. Herre du udkaare selv dine Redskaber.

12.August.

Idagmorges skrev jeg noget paa mit Brev til Lina, derpaa reiste vi alle i Land
hvor vi gjorde Visit hos Mr. Aiken, hvor jeg og nogle andre spiste til Middag og
derpaa hos Mr. Pro€ter hvor Landmarks, Frkn. Nitter, Bekker, Nilsen og Rostvig
havd~ spi~t til Middag. Sener.e spadserede vi omkring og saa i 1ængere Tid paa
~ skibningen. Nilserlfog jeg spadserede omkring i Byen og besogte og besaa
forskjellige Steder. Aftenen skrev jeg atter noget paa Linas Brev.

13. August. (;V~A'<-v~)
Idag Formiddag holt jeg mig ombord i Skibet da jeg havde dygtig Hovedpine Strax

jeg havde spist til Middag roede jeg dog iland for at gjare Visit hos Conculen
sammen med de ovrige, samt være tilstede ved Toiets Besigtigelse paa Toldstedet.
Den forste traf vi hjemme, men da han da ikke havde Tid bad han at vi vilde komme
igjen imorgen Form. Kl. 9. Paa Toldstedet vare vi et Par Timer og aabnede lidt paa
Toiet. Fra Mr. Aikens lode vi os alle bære til Guvernorens her paa Stedet som
vi aflagde vor Visit. Han modtoge os alle i et stort skummelt Værelse uden Vinduer.
Efterat vi havde siddet der en Stund og var bleven tracterede med Limonade lode
vi os igjen bære bort og reiste saa ombord i Skibet igjen.

Tidlig idag reiste vi iland og gjorde Visit hos Consulen Kl. 9. Linda, Vig, Valen
og jeg slog os til Ro i Land og breakfested hos Mr. Aitken. For vi spiste toge vi
os en Tur omkring i Byen og besogte saa nemlig Torvpladsen. Efterat have spist og
hvilet et Par Timers Tid paa den kjolige Veranda gik vi atter en lang Tur rundt
om og i Byen. Da vi kom tilbage fortalte ~IT. Aitken os at der var kommet Breve til
flere af os med Extrabud fra Hovedstaden. De vare avleverede til Mr. Pro~er som
def befandt sig paa Toldstedet. Vi gik da derned og fik fat paa denne Post. Der
vare 3 Breve til "de norske MisjonærerIl nemlig Borgehrevink, Dahle og Rosaas
foruden flere andre Breve baade fra Misjonærene fra Europa, en post som var
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ankommet for vor Ankomst hid, og som derfor var sendt opover. Jeg mod tog da
ogsaa Eckhoffs Brev til os. Borgehrevinks og Dahle Breve fik vi da Bekreftelse
for hvad vi havde hort igjennem Larsensi Brev at 4 af os skulde til Sakalaverne.
Foruden Vig og Jakobsen, der vare selvskreven paa Grund af deres forste Udv.ælgelse
af Hovedbestyrelsen blev det overladt til os selv at udvælge de to andre af vor
Midte. Efterat vi vare komne ombord, og Brevet læst for Alle, blev det bestemt
at vi Kl. 6 1/2 skulde samles forud til Valg. Det var en alvorsfuld Stund for os
alle, ja en af de alvorligste i mit Liv: to Brodres Livsvirksomhed var afhængigt
af vort Valg. Efterat Broder Jakobsen havde holdt en Bon, skrede vi til Valget og
Udfaldet blev at Valen og Linda blev valgte ,den forste med 7 den Anden med 6
Stemmer, dernæst havde Rostvig 4 og jeg 3 Stemmer. Broder Nilsen sluttede derfor
med den Bon vi havøe det fulde Haab og sikre Forvisning om at det er Herren selv
der har udvalgt disse 4 kjære B~odre at gaa til Vestkysten. Derfor ere ogsaa Alle
de der skulde drage fornoide i Guds Vilje om end kanskje Kjod og Blod vilde noget
Andet.

15. August.

Jeg gik idagmorges til Pro~ter for at paa hans Pakkhus at pakke op min store
kasse, i hvilken jeg havde to Par Sko for Vig. Vi, Hansen, Rostvig, Jakobsen og
jeg breakfested her sammen med en engelsk misjonær, Breags. Efterat have siddet
og talt en Stund gik vi Tur rundt om i Byen og badede os i Havet. Paa Hjemveien
forbleve vi en lang Stund i en madagaskar Hytte og lærte madagasiske Navne paa
adskillige Ting. Efterat have ventet en Stund paa Baaden hos Aitken, reiste vi
ombord. Efter Andagten skrev jeg temmelig meget paa mit Brev til kjære Lina.
Herren v.ære lovet ogsaa for denne Dag.

16. August

Idagmorges skrev jeg atter lidt paa mit Brev til Lina. Capitainen læste idag
en lang Prædiken af Luther.Strax over Middag idag ankom Broder Egenæs. Det var
morsomt atter at træffe ham frisk igjen. I Skumringen var Hansen, Vig, Minsaas,
Styrmanden og jeg iland. Iaften skrev jeg atter lidt paa Linas Brev.

17. August

Efterat ha~e breakfested hos Aitken idag gik jeg til Pro~te~for at ordne Toiet
for~~~ til Byrder, der blev dog intet gjort idag. Iaften trakterede
Rostvig Æggedosis i Anledning af sin Fodselsdag.

113. August.

Heller ikke idag har det været muligt at komme overens med Marmitterne (bærerne)
der setter deres Fordringer til Bærerlom altfor hoit. Til Middag reiste jeg idag
ombord, da jeg skulde klæde mig paa for senere at diner hos Guvernoren. Strax over
Middag fremsatte Valen paa Vigs Vegne en FDEmstilling til os om hvorvidt det var f
raadeligt at sende Vig til Vestkysten da et Hjertetilfælde, han led af besværede
ham meget paa et varmt Sted. Denne Forestilling var ny og kom meget uventet, og
da baade jeg og de andre, med Undtagelse af de 4 der skulde til Sakalaverne fandt
os ubermttiget til at forandre Hovedbestyrelsen og Conferentsens Beslutning,fandt
Sagen strax Modstand, der blev da, forelobig ikke forhandlet videre derom. Kl. 4 1/2
lode vi os bære til Guvernorens, hvor vi strax gik tilbords. Alt gik til europæisk
Vis og Maaltidet var luxeriost. Da Maaltidet varede lEnge kom vi forste fra Bordet
Kl. 13 1/2 og reiste strax tilbage.

19. August.

Idag kom da Vigs Sag for Alvor paa Bane. Efterat i Formiddag havde været iland og
Egenæs ogsaa idag havde gjort Forsag paa at faa Marmitter til at bære Byrdene,
samledes vi forud i Ruffet for at samtale om Vigs sag. Efterat have samtalet i
flere Timer derom uden at kommet til noget bestemt Resultat, reiste vi alle i Land
for at arangere noget med Toiet. Da det heller ikke i Eftermiddag kunde blive til
noget, reiste vi atter ombord og tog igjen Vigs Sag for os. Jeg for min Part· og
flere med mig kunde ikke stemme for vor Berettigelse til at fritage Vig, forend vi
horte at Vig havde udtalt sig derhen, at hans Sygdom havde betaget ham ethvert
kald til at gaa til Sakalaverne. Vi syntes da at Noden stod saaledes for Doren
at vi ikke kunde stemme for andet end hans Fritagelse. Meningen havde v.æret meget
forslJellige men efter adskillig Discents enedes man dog nu om at felles Fritagelses
ors g. Nl1sen og Bekker havde dog paa Forhaand undraget sig at give Stemme da de

ikke kunde finde vor Berettigelse til at gjore Sagen.

~.~~~ ~~
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Egenæs som over~rede Forhandlingerne stemte paa det kraftigste for Vigs Fritagelse.
Eterat vi sent havde spist Aftens foretoge vi Valg paa en ny og blev da Rostvig valgt
med? Stemmer. Dernæst havde jeg og Hansen l Stemme. Gud ske Lov da ogsaa for denne
Dag. Han give at hvad som gjort er maa befindes ret i hans Gine.

20. - 24. August.

I alle disse Dage har jeg dels gaaet iland og stellet med Toiet, dels væTet ombord
og Skrevet Brev m.m. Iaften (den 24.) har jeg fuldfort langt Brev til Lina og et
mindre til Moder. Det er nu sidste Aften ombord paa Elieser. Gud ~e da lovet for
Alt baade Surt og Sodt ogsaa paa dette Sted.

25.August. (Afreise fra Tamatave)

Efterat jeg igår havde stellet alt mit toi istand, var jeg idag aldeles fæTdig til
Reisen. Strax over Frokost forlade vi Elieser og gik op til Procter hvor alle vore
Marmitter vare samlede. Efter EX en Del Tilstilling? med Inddeling af Byrder o.l.
begyndte vi paa Veien Kl. vel 10. Da de 4 som skulde gaa til Vestkysten vare bestemte
paa at folge os til~ Ivondro sagde vi ikke Farvel til dem forend vi reiste.
Kommen dertil horte vi imidlertid at de ikke kunde faa Marmitter. Det var tungt at
skulde skildes uden at faa sige dem Farvel. VedJ'~~togevi Kanoer og roede
omtrent 1/4 a 1/2 Mil over en smuk Indso. hvoraf her giver saa fuldt hele Kysten hen
igjennem. Det var deiligt at ro over den deilige Sa imellem trange Kanaler omgivne
af smukke træbevoxede Ger. Kl. ca. 5 ankom vi til Landsbyen Amboritsi~ hvor vi
overnattede. Vi maatte alle ~e i samme Hytte og indrette os den co~rt som
muligt. Da vore Feltsenge ikke vare komne, knyttede vi op vore Hengekoie for Natten.

26.August.

Kl. ? idag begyndte vi atter paa Reisen efterat have spist Frokost. Naa undtagen
2 a 3 Timers Hviletid Middag reiste vi hele Tiden til Kl. 6 Eft. da vi kom til en
Landsby hvor vi overnattede. Vi have i hele Dag reist gjennem prægtigt skovbegroet
Landskab, xx snart langs Indsoerne snart langs Havets Bred.IDffit vi i det Hele et
intersant Liv, kuni ondt at jeg ikke kan Sproget.

2?August

Ogsaa idag vare vi paa Færde Kl.? Efterat være baaret en 3 Timers Tid kom vi til
en Indso, hvor vi atter toge os Baad og roede i et Par Timer. Kl. 11 ankom vi til
en meget smuk Landsby , hvor vi kjobte et par Hans og lavede til lit Middag.
Da vi havde spist Middag afreiste vi igjen og ankom til Andevoranto Kl. 5 Efterm.
Her skulde vi da Overnatte for tidlig den neste Dag at sætte over den sidste af
de store Indsoer hvorpaa hele Kysten er saa rig. Om Eftermiddagen var 4 af Byens
Mænd og gjorde , og bragte os noget Ris~ samt en voxen Hone og to Kyllinger i
Present. Da det Hus vi havde her var noget lidet fik vi os ogsaa et andet Hus,
hvor Hansen, Bekker og jeg laa om Natten. Jeg likte forresten ikke dehne By, da der
var saadan Drik og Stoi.

28. August

Idag Kl. 5 1/2 vare vi paa Benene for at begynde paa vor Rotur over Soen. Efterat
have spist Frokost lode vi os bære ned til Soen. Her blev det imidlertid at helt
Spetakel, da man den Dag ikke vilde lade os faa Baad fordi der om Natten var En dod.
Vi vare ogsaa henne i Hytten hvor den Dode var og saa ham indsvobt i Matter ligge
paa Gulvet, medens nogle Mand under skrik og Haandslag afsang Klagesang over ham og
Kvinder sat opstilllede langs Væggene. Efter en hel Del Skraal og Snak frem og til
bage reiste Egenæs til Guvernorens for at faa ret hos ham medens vi vendte tilbage
til vore Hytter og begyndte at tilberede Middagen. En Stund for vi skulde spise kom
Egenæs tilbage med en Kalkun han havde faaet hos Guvernoren, og efter dennes Raad
skulde vi for denne Dag opgive Reisen da Vinden paa Soen kunde være farlig saa midt
paa Dagen. Vi slog os da til ro og tilbragte Dagen saa hyggelig som mulig med Hoit
læsning og Sang og tale.
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29. August
Idag Kl. 6 1/2 kam vi 0S da endelig paa Reisen @g røede under Sang og Skrig
afsted. Endskjondt det i Forstningen regnede nøget, var det dog deiligt at ro

henover det stille, klare Vand, der snevrede mere og mere af indtil vi roede
i en ganske smal Lagune, der somme Tider var saa Trang at det ikke var mere end

saa at Kanoen kunde komme igjennem, og gik i mangfoldige~ Slygninger igjennem
det deilige Tr.æbevoxede Land. Efter 3 Timers Roing steg vi atter i Land og lod os
bære forst til en Landsby hvor vi spiste til Mi'ddag, derfra videre igjennem smukke
Landskaber og over mange Elve til Byen. Ranoma an~- varmt Vand - hvortil vi ankom
Kl. 4 Eftm. og hvor vi skulde overnatte og til ringe Sondagen. Dette er et meget
smukt Sted med stille Folk. Egenæs kjobte her et Silkelamba til 120 Dollars.

30. August (13 S.eft.Tref.)

I Formiddag en stund efter at vi havde spist Frokost, holdt Egenæs Prædiken for
en liden Forsamling her, der havde samlet sig i Stedets Bedehus. Folkene sade stille
og pene og horte paa og Sang pent. Om Eftermiddagen besogte vi de varme Kilder,
som fandtes der, en liden Spadseretur utenfor Byen. Om Aftenen sade vi inde i Huset
og ~ste og snakkede. Det er i Aften en smuk maanedklar Aften, og Folkene er ogsaa
stille og pene.

31. August

Idag Kl. 6 vare vi paa Farten efter at have spist Frokost. I lystig Fart gik det
fremad indtil kl. Il da vi som sædvanligt standsede en liden By for at spise til
Middag,hvilken vi fik efter en 3 Timers Tid. Kl. ca. 2 begavede vi os atter paa
Veien og efter en noget anstrængende tur ankom vi omtrent Kl. 5 til Byen Beforona,
hvor vi overnattede i et stort koldt Hus, hvor jeg fros temmelig om Natten.

l. September

Atter vare vi paa Turen Kl. 6 og reiste paa stygge Veie men sjelden pene romantiske
Strog gjennem Alamasaritra Skogen til Kl. 10 1/2 da vi ankom til en liden Filleby,
hvor vi spiste Middag. Kl. 2 begave vi os atter paa Veien og drog videre gjennem
Skogen paa daarlige Veien hvor vi ofte i lang Tid vadede gjennem Elver indtil vi
noget over Kl. 3 kom til et aabent sted i Skogen og en 1/2 Times Tid ankom til den
lille By Alamaseitra hvor vi skal overnatte i et lidet Hus.

2. September

Idag vare vi atter paa Farten for Kl. 6. Den forste Del af vor Reise gik ogsaa denne
Dag gjennem Skoven paa meget stygge Veie, tildels bleve smaa Elve benyttede som Veie,
og da Skoven her voxede tykt maa Forsigtighed iagttages for at bevare Gine o.l. fra
Grene og Trestammer. Vi maatte ogsaa denne Dag passere store stygge Bak~er op og ned.
I en af disse gled en af Egenæs' Marmuter og kom under
"Bau" knækkedes kom den forreste Jernstang paa hans Bryst og slog ham saa han faldt i
Besvimelse. Egenenæs maatte sa gaa til vi kom til en liden By, hvor han fik surret
en Stang til sin saa han af Resten af sine Marmitter kunde blive baaret
til Byen Moramanga hvor han en ny "Bau", og da tillige hans Marmlilt var frisk igjen
kunde vi allerede mellem Kl. 2 & 3 fortsætte Reisen. Da vi nu vare komne ud af Skoven
var Terainet paa Eftermiddagsreisen meget bedre ja endog godt, og Kl. ca. 5 ankom

vi til Floden Mangoro, over hvilken vi bleve flottede paa Kano (Lakana). I en By
Andakana, lige paa den anden Side af Floden fik vi et stort, efter Forholdene smukt
Hus at VæTe i om Natten. Da der paa dette Hus var en Halvlem, slog Hansen og jeg
~p vore Hængekoier op ovenpaa denne mellem Tagspannerne. Vi bleve dog om Natten meget
foruroligede af Rotterne som sVæTmede omkring alle steds.

3. September

Efterat vi idag havde spist Frokost droge vi afsted Kl. ca 6 og droge paa taalælige
Veie afsted til henimod Kl.ll, da vi amkom til en liden fille Landsby hvor vi til
beredte og spiste Middag og afreiste igjen mellem Kl. 2 a 3 og drog videre til vi
om Aftenen ankom til en landsby med Jordhuse. De Huse vi reiste forbi denne Efter
middag havde i det Hele en anden Karakter, idet de vare~ af jord istedetfor
af Straa. Om Aftenen fik vi et temmeligt stort Jordhus at bo i og her skal vi da til
bringe den forste Nat forend vi kommer til Hovedstaden.

4. September (Ankomst til Antananarivo)

Kl. ca. 7 idag begave vi os paa Veien og paa taalelig god Vei gik det da nu det
sidste Stykke til Hovedstaden, som vi etter vort sædvanlige Middagsophold begynte
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nærme os om Eftermiddagen omtrent en Times Vei fra Staden kom Dahle os imode, en
Stund efter Borgen og atter en Stund efter Borgchrevink med Fru og i samlet Tog
holdt vi da nu vort Indtog i Hovedstaden Kl. ca. 4 Eftmd. Vi toge da ind hos B's,
hvor vi fik vide, at vi skal gaa i Kost den forste Uge indtil vi faar ordnet vort eget Hus
Herren være da lovet fordi han saa faderlig har fort os saa langt. Vort Hus som
vi i Aften tog i Besiddelse ere vi vel fornoiede med.

5.Sept.

Jeg sov i Nat godt i mit nye Sovekammer og er glad ved at være kommen under mere
civiliserede Forhold. Vi gjorde idag Visit hos Dahles og besaa Kirken og Skolehuset.

6.Sept.

Dahle holdt idag Gudstjeneste om Form. paa Gassisk. Til Middag vare vi idag hos
Dahles.

7.Sept.

Vi soge nu at sætte os noget ind i Forholdene. Egenenæs deler Værelse med mig og da
en Del af Vort Toi, mest Egenæs' ankommer fra Tamatave er vort Hus gjenstand for
stor Forvirring, saa der endnu ikke kan væTe tale om at ordne sig. Jeg har endnu
kun faaet et Kiste No.c op hertil.

S.Sept.

I hele Formiddag havde Hansen, Bekker og jeg det travelt henne i Skolehuset med at
pynte lidt, da Egenæs idag havde Bryllup. Kl. 4 1/2 foregik Vielsen i Skolehuset.
Bryllupet stod i Borgchrevinks Hus. Foruden os norske var kun en engelsk Misjonær
tilstede.

9 & 10 Sept.

Igaar og idag var jeg temmelig syg især idag lider jeg af meget atærk Hovedpine, der
gjor mig uskikket til Alt.

Il-Sept.

Idag er jeg atter meget bedre. Da det idag er Markedsdag og Egenæs sender en Del
af sit Toi afsted, haaber jeg at vi nu snart kan begynde at faa ordnet vort Hus og
begynde for Alvor med Sproget.- I Eftermiddag gik alle vi norske i Byen med Undtagelse af
Borgens og Fru Dahle til Alters. I Skolehuset blev der holdt fuld Gudstjeneste hvor
Egenæs prædikede og Vig forrettede Nadvertjenesten.

13.September (15 Sond.ef.Tref.)

Idag holdt jeg mig hjemme hele Tid og begyndte paa Brev til Lina.

14. September

Idag modtoge vi fra 10 - Il vor forste Undervisningstime i Gassisk af to af Dahles
elever.

15 Sept.,
Idag formiddag afreiste Egenæs med Frue. I Aften skrev jeg mit Brev til Lina
færdigt og indleverede det til Bor~grevink for at afsendes imorgen tidlig. Det er
idag §ffi~ste Dag vi spiser hos B's, da vi imorgen skal begynde egen Husholdning.

16. Sept.

Idag modtoge vi vor forste Undervisning hos Dahle i Grammatik. Vi begyndte i dag
Husholdning for os selv og var vel fornoiet med Botos Madlavning.

17. Septbr.

Vi begyndte idag ogsaa at læse med Borckgrevink Matheus Evangeliet paa Madagasisk.
Borgen har allerede gaaet hen til os et Par Aftener og gjennemgaaet en Del af
nVoca-bulary English og lv'Ialagasy.1t

IS. Septbr.

Idag spiste vi til Middag hos Dahle, da vor Tjener var paa Torvey. Jeg har i hele
Dag lidt af dygtigt Hovedpine, saa jeg for det meste har maattet holde Sengen i hele
Aften.
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22. Septbr.

Idag Formiddag kom Dahles hit med en hel Sæk "halv af Post fra Europa. Jeg fik idag
Brev fra Lina fra 20 Juni - l.3.Juli. Samt fra Thoger Winter og desforuden "Fæ:lre
landet" fra 1.April - 1.Juli og Juni og Juli nummeret af Misjonstidenee. Det var
en god Dag. Ogsaa fra Bestyrelsen var et fellesbrev til os angaaende vor Gifter
maals Ansogning.

2.3 Septbr.

Det er idag min .30 Fodselsdag. Gud velsigne det nye Aar for mig, at det kan blive
mig til Velsignelse. Jeg skrmv~f idag et langt Brev til Jakobsen og Rostvig paa
Vestkysten som skal afgaa i morgentidlig. Til Aftens var jeg hos Borgen.

24.Septbr.

Idag ved Frokostbordet fik vi Brev fra Dahles i hvilket han meldte at hans kone om Natten
Kl. 12 1/2 var nedkommet med en Datter.

3.0ktober

Idag Kl.12 1/2 lode vi os bæTe afsted for at aflægge den Visit hos Præmierministeren,
som saalænge var bleven opsat paa Grund af Venten paa FOræTningernes? Ankomst
fra Tamatave. Vi reiste da forst opover til Dahle, hvor vi skulde træffe Borchgrevink,
der skulde ledsage os. I folge droge vi da op til Slottet, hvor vi strax fik Audients
hos Menisteren, der tog meget venlig imod os. Efterat vi paa hans Indbydelse havde
taget Sæ:le, holdt B.en liden Introductionstale og gav Hasina Der. Efterat der dBrpaa
var talt Mm en Stund om diverse Ting overbragtes .~~ til Dronningen
og ham som han tog vel imod, og saa paa adskillige af Stereoscopbilleder. Efter at
der da atter var talt en Stund toge vi Afsked og gik efter et Ophold af ca. 1/2 Time.

13. October

Jeg indleverede idag Brev til Lina samt et Moder med indlagt Brev til Janna for at
afgaa imorgen tidlig.

15. October

Idag havde jeg atter igjen den Glæ:le at modtage Brev fra Lina fra 15 Juli til 10 August
Gud være lovet for Alt godt.

17 October

I Aften blev jeg overrasket med et langt kjært Brev fra Isack indlagt i et Brev
til Hansen. Inde i Isacks Brev laa ogsaa nogle ord fra Lina skrevet Dagen for hendes
Afreise fra Stavanger til )Cta~. Herren være takket for den Glæ:le han ogsaa iaften
berete mig. Gud give at jeg kunde lære mere og mere at paaskjonne al hans Godhed imod
mig og om end Hjertet ved Budskabene hjemmefra drages desto mer Vedmodslængsel, dog
lære at tj~ne ham herud7~ed desto storre Lyst og Kraft. Jeg fik ogsaa idag Misjons
tidende og Fæ:lrefieland~4'

23.0ctober

Idag Kl. 9 1/2 Formiddag bleve vi opskræmte af Brandraab. Ved at se ud opgagede vi
at Ilden var kun nogle Huser fra os, Og da den udbredte sig hurtig til de omliggende
Huse, kunde vi ikke gjore os noget Haab om, at vort Hus skulde blive sparet, hvorfor
vi i storste Hast sogte at redde vort Toi dels ved at bære det ned fra Loftet og dels
ved at styrte det ud af Loftsvinduet. Vi fik paa denne Maade alt vort Toi ud af Huset
i Haven, hvor det dog neppe havde været trygt, hvis vort Hus var kommen i Brand,
hvilket dog Herren være lovet undgikkes ved at rive bort den Del af Taget, der vendte
til Brandstedet, dog forst efterat Taget paa Kjokkenet, der kun laa en 5 a 7 Skridt
bort fra Huset var kammen i Brand. Lovet være da Herren ogsaa for denne uforskyldte
Forskaanelse fra det onde. Iaften skrev jeg ferdigt et paabegyndt Brev til Isack for
at afsende imorgen tidlig.

24 - 27 October

I disse Dage har jeg havt travelt med at faa alt ordnet efter Brandtummelen, saa
jeg desværre Intet har faaet læst. Nu er jeg da ferdig og ser Gud sk~ Lov at ingen
af mine Sager ere Stjaalne eller kommet bort og ogsaa meget faa ramponerede. Idag
fa:Lm~~oc~~~J-:gJ.adagassiske Stormænd. K-±, 7 1/2 Gm }4e:p~eBon

~



l.Debr.

22.

Kl. 7 1/2 om Morgenen lode vi os bæTe afsted ferst til Rainisoa, derfra til Stats
secretairen Rainimahoravo derfra til et Par andre Stormænd. Mellem kl. 10 og 11
vare vi atter hjemme.

10. Novbr.

Iaften afsendte jeg flere Breve til Europa. Et til Lina med indlagt Brev til
Gabrielsen. Et lidet Requisitionsbrev til Isack indlagt i Hansens Brev til han,
samt et Requisitionsbrev til Oftebro til England.

14. Novbr. Chr.ania
Idag har jeg den store glæde at modtage 4 kjæTe Breve fra CkaMi0c2 • Et fra Lina

fra 24.August til 7.Septbr. med indlagt Breve fra Moder og Hilda og et fra ~,
.Tårgensen. Hefren, være takket for .all~, hjms Naades gaver J)nod mig. jf , /'..o"7'l'- ,

l~""~$.G.r~~~a-~~"" o,.~
25. Novbr. _~~ (V;;;~
Idag vare en hel Del Europæiske samlede oppe i Roaven og spiste uJaka lJ , en
Ret tillavet af aarsgammelt Kjed, skaaret i tynde Strimler, med Vand fra Dronningens
Brend til som Drikke. Af os Norske vare Borcgrevink og vi i Republiken tilstede.

7:-r-4~
Idag vare vi Norske indbudne til Raynysoa for at spise Yak~. Foruden det aarsgamle
kjed opvartede han ogsaa med lJKitosa ll et velsmakende reget Kjed skaaret i lange tynde ~
strimler samt med Ris og Melk og kaffe. Den sterste Forneielse ved hele Stadsen var iN ~

forresten alle hans Abekatstreger, da han er en curies Fyr, der vil gjælde for
at VæTe noget.

J. Debr.

Idag reiste Dronningen under Musik og fulgt af hele Menneskemasse udover til
Ambohimang~ Vi saa idag paa det Hus hvori MisjonæT Holder bor, da vi vare tenkte
paa at flytte, fordi HusVæTten var saa træg at faa til at gjere istand vort Hus
Vi kom dog til der Resultat at vi fer vilde gjere istand det vi havde.

8.Debr.

Idag sendte jeg Brev til Lina hen til Borgchrevink for imorgen at afgaa med Posten.
Indlagt i Linas Brev var ogsaa et til Mor og Hilda i Fællesskab, samt en liden Lap
til Isack der medfulgte den Pengeanvisningen paa Hovedbestyrelsen som jeg sendte
ham for at han hos den skulde have det Pengebeleb han behevede for at gjere de
forlangte Indkjeb til mig.

l2.Decbr.

Idag vare Dahle, Nilsen, Vig og jeg ude paa en Forneielsestur paa et Par Måter
O~Mo~e~en Kl. 9 reiste vi med Marmitter til Floden, hvor vi fik to Lakanaer som vi
~ sammen og reiste ned ad Floden. Da vi vare komne til vort Bestemmelsessted
omtrent Kl. l 1/2 hvilede og spiste vi lidt under et stort Træ, hvorpaa vi vare
oppe og saa paa Huset, samt steg et Stykke op paa et lidet Fjeld. Derpaa reiste
vi tilbage idet Marmitterne trak vore Flaade med Taug fra Land af 3/4 Mil, hvorpaa
vi igjen besteg~'~~ogkom tilbage omtrent Kl. 11 Aften, efter en noksaa
behagelig Tur.

l6.Debr.

Idag havde da ogsaa jeg den Glæde, at modtage det forventede October Brev med
indlagt Portrait fra min Lina. Brevet var fra 30 Septbr. til 5 October. Gud være
lovet Alt var vel. Herren bevare min kjæTe Lina til Liv og Sjæl og give at vi
nu og altid maatte faa leve sammen i Aandens underlige Forening formedelst en
sand og levende Tro.

8.Januar 1875.

Afsendte jeg Brev til Lina med indlagt Brev til Kaia.
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10. Januar

Iaften havde jeg den inderlige Glæde at modtage et inderligt kjærlig langt Brev
fra Lina fra 19 - 28 October, samt et fra Moder Isachsen og et fra Jens indlagt
i Linas Brev. Herre du væTe lovet og takket, at du dækker dit Naades Bord med
glæde for mig idet du lader mig faa hore ikkunds godt fra de KjæTe der hjemme,
Herre du lade os baade ved Glæde og Sorg faa drages ret inderligt ind i dit
Samfund.

26. Januar

Idag afsendte flere af os Breve til Vestkysten med en Del Sakalaver der var
heroppe som Deputation til Dronningen. Jeg skrev til Valen og Rostvig, dog gjaldt
Brevet alle paa Vestkysten.

27 - 30 Januar

I disse Dage fortog Borchgrevink, Dahle, Hansen, Vig og jeg en Tur til Ankaratra.
Veiret var de to forste Dage overmaade slet og Floderne store. Ankaratrafjeldet
kunde ikke som Tanken var bestiges paa Grund af Veiret. Da vi imidlertid paa
Tilbageveien og især Loverdag havde smukt Veir bestege vi paa Tilbageveien em
anden minste Fjeldtop.HHiranansriana" fra hvilken vi havde en ypperlig Udsigt.
Lovendag Efterm. Kl. 3 a 4 kom vi atter hjem. Ravato der bar vor Niste er
desv.ærre paa en uforklarlig Maade forsvundet paa Veien. DesverEe er det vel
alt for meget sandsynligt at han er bleven dræpt og plyndret da han ikke er
funden uagtet al Sogning af 6 Marmitter.

31 Januar

Idag kom Ravato til alles Glæde atter igjen. Han var i en forkommen Tilstand
funden af nogle Oxehyrder og bragt til deres Hytte, hvor han var til LOverdag,
da de fulgte ham til Behenz~ Derfra tog han to Mand at bære sin Byrde hjem. Hansen
prædikede idag. Til Aften var vi hos Borgen.

5 Februar

Idagmorges bragte Ravato vore Breve til Europa hen til B. forat sendes til Tamatave
idag. Jeg havde et langt Brev til Lina og indlagt i hendes Brev var et til
Isachsens et til Mor Hilda og de andre Sodskende i Forening og et til Jens.

10. Februar

Idag havde jeg atter den store Glæde om Morgenen at modtage et inderligt kjært
og langt Brev fra min kjæTe Lina som jeg allerede i flere Dage har ventet paa.
Brevet var fra 29 October til 24 November. Gud VæTe lovet og takket Alt var vel,
og Brevet indeholdt kun gode Efterretninger. Vi fik idag ingen Aviser fra Hjemmet
og kun Vig og jeg fik Brev. Formodentlig er en anden Post underveis og kommer med
det Forste.

4 Marts

Jeg sendte idag min Europapost bort til B. for at afgaa imorgen den 5te. Jeg
afsendte to Breve, et til Lina og et til Thoyer Winther. Det er idag Aarsdagen
for vor Ordination.

12 Marts

Jeg bestillede idag af en Smed 60 Hængsler til mine Dore 4 stOrre til Ydderdoren
a l S Parret 8 mindre tilIndredorene a 8 d Parret samt 48 endnu mindre til
Vinduer og Lemmer a 6 d Parret. Tilsammen 60 a 4 s 8 d. Bestillede ligeledes Spiger
paa Torvet 2500 a 4 til 3 2 S. 5000 a 3 H= 5 f: 2 s 6 d. 2000 a 2 t= 2 f: 4 d.
5000 a lt = 2 f: 2 S • 6000 a t = l f: 3 S. Tilsammen 15 f: l S 10 d.

28 Marts

Endskjont jeg endnu ikke har faaet noget Brev fra Hjemmet siden 10 f.M. indleverde
jeg idag til Egenæs et Brev til Lina skrevet paa Ambohimasina for at afgaa der
fra 30 d.M. Indlagt i Linas Brev var ogsaa et 1ængere Brev til Mor og Sodsken
i Fællesskab.
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29 Marts

Reiste fra A. til Betafo dog der var endnu intet Brev.

i April - 6 April

fra B. til Soavina og derfra 6te April tilbage til B.igjen her fik jeg da den
Glæde at modtage Brev fra min kj~e Lina fra 30 Novbr til 17 Decbr. Indlagt var
ogsaa et lidet Brev fra Jens.

7 - 13 April

7de reiste Vig og jeg fra Betafo til Sirabe og derfra til Loharano 13 April.
Et lidet Stykke fra Stationen modte jeg Postbudet og med ham modtog jeg atter
et andet Brev fra min Lina fra 16 til 26 Januar. Indlagt var Afskrift af Hoved
bestyrelsens Svar paa vor Ansogning samt af et Digt af Hilda.

13 - 24 April

I disse Dage reiste vi rundt til Loharano (fra 13-15) 'fisakana (fra 16-21)
Man~dona ( 23-24). Da jeg skulde paa Undersogelsestur reiste jeg alene fra
~isakana og ankom til Sirabe 24de. om Eftermiddagen. Paa de forskjellige Stationer
skrev jeg stumpevis et 1ængere Brev til Lina som blevafsendt fra Sirabe den 28de
for at afgaa fra Hovedstaden den 30 s.M.

26.April - 2.Mai

I disse Dage reiste jeg med Expeditionen sydover. Men kom ikke 1ængere end til
Ambositra da 5 af mine Marmitter nægtede at gaa 1ængere, hvorfor jeg over ~isakana

og ManandQna atter maatte vende tilbage til Sirabe hvor jeg endnu traf Vig ved
Ankomsten Formiddagen 3-6 Mai.

5 - 7 Mai

Reiste vi fra Sirabe til Hovedstaden, hvorhen vi kom i Mårkningen 7 Mai.
Her var nu kommen Post. En hel forfærdelig Masse Aviser, der i flere Maaneder
havde hobet sig op paa Bourbon. Jeg fik ogsaa atter to Breve fra min kjære,
elskede Lina et tidligere end det forste af de forrige, da dette nemlig var
23 Decbr - 10 Januar, i hvilket der ogsaa var indlagt kj~e Breve fra Mor,Hilda
og Janna, samt endnu et andet meget langt Brev fra Lina fra lste - 23 Februar.

27 Mai

I aften sendte jeg med Engh min Europapost bort til B's for imorgen at afgaa
til Tamatave. Min Post bestod idag i Brev til Lina med et indlagt Brev til Mor,
Hilda og Janna i Forening.

19. Juni

Idag tog Conferentsen sin BegyndeIse. Samtlige norske Misjo~er vare til stede
og alle samledes i Skolehusets ovre Sal Kl 9 Form. Dahle valgtes ved Stemme
givning til Formand. Vig og jeg til sek::etære.r af~ormand:m. . J
24 Juni (J~~~-~.-t:~~

Idag blev vor Kirke indviet~Den var indtil Trængsel fyldt af Folk. En hel Del af
de engelske Misjo~er med Hustruer vare ogsaa tilstede. Stueland læste Indgangs
bonnen. Engh intimere9~~qrgen,_Hansen, Nilsen, Bekker og Vig læste for Alteret
de for Anledningen~ Stykker. Borchgrevink prædikede. Rosaas mæssede for
Prædikenen og jeg efter samme. Egenæs læste Slutningsbonnen. Pedersen og Minsaas
ledede Sangen da et flerstemmigt Kor for Anledningen var indovet. Flere Engelske
Misjo~er samt Prester og samtlige Norske og Dronningens 5 Representanter spiste
Middag i lIRepublikken ll Til Aftens kun alle de Norske. Jeg afsendte iaften Brev
til Lina med indlagt Anvisning til Hovedbestyrelsen.

4. Juli

Efter Gudstjenesten fulgte vi bort med Borch's for at spise til Aftens der.
Om Aften kom Post men de 30 Brev som stod optegnet paa Listen savnedes og vi fik
nogle Aviser og Misjonstidender hver.



? til Manandona med Rainizaza og Rainitaka. Vatsy l S.

25.
5.Juli

Efter ualmindelig Venten blev vi da idagmorges glædede ved de kjære Brevers
Ankomst fra Hjemmet. Vor Brevpakke var feilagtig blevet lagt med i en Pose til
en engelsk Misjonær. Jeg blev denne Gang rigeligt betænkt med kjære Breve fra
Hjemmet. Et kjaTt langt ældre Brev fra min kjaTe Lina fra 3.-23.Marts indlagt
i hvilket var et kjaTt Brev fra Moder fra 25 Febr. og et do. fra Kaia fra 4.Marts,
dessuten et nyere fra 4de - 29. April, der i Sandhed var mig saa dyrebartMg og
glæderigt at det neppe kan udtales med Ord. Endnu blev mig paa denne Dag den store
glæde til del at modtage to dyrebare Breve fra Hilda og Janna, indlagt en Convolut,
af 25.Marts. Ja Herren være lovet og takket for den store Naade og Miskundhed
hvormed han kommer mig sin uVaTdigste Tjener ihu. Herre skab i mig et rent Hjerte
og forny daglig en stadig Aand inden i mig. - Idag Kl. l sluttede Conferentsmodet,
i hvilken Anledning alle vare samlede i Republikken til Middag og Aften. Ved
Aftensbordet blev holdt flere Taler og sluttede Dagen med Andagt af Pedersen.
Gud VaTe lovet for en hyggelig Dag som atter svandt og gid at denne og alle vore
andre Levedage hver paa sin Kant i virksomheden maa blive tilbragt i samt Guds 
og Broder- og NæstekjaTlighed.

21. Juli

Idag afsendte jeg 4 af Minsaasts Byrder til Sirabe med l) Manatsoa Byrde No. l
2) Tsiraoana No.2 3)Ratsimahanbo No 3 4) Raintsorafidy No 5. Jeg betalte disse
i Vatsy 2 S. - Senere paa Dagen afsendte 3 Byrder med Marmitter fra Nilsen:
Rainmaker No.4, 2) Rainimanga No.6 3) Rainilesoa No.7. Betalt i Vatsy l S 6 d.

23 Juli

Idagmorges bragte Ravato vor Europapost bort til Borchgrevink for at gaa idag.
Jeg sendte idag til Europa et Brev til Lina med indlagt Brev til Kaia, samt et
Brev til Moder Hilda og Janna i Fællesskab.

29 Juli

Afsendt Bekkers Matra

30 Juli

Afsendt 7 Byrder. l Kiste for 2 Man og 6 Kurve med Jernvarer. Vatsy l $ l S 4 d.
samt l Byrde til Bekker, l Mand Vat. 6 d.

18 August

Idag bleve vi færdige med Referatene efterat have arbeidet 6Uger derpaa siden
Conferentsens Slutning.

19 August

Idag afsendte jeg de resterende 5 Byrder Minsaas tilhorende. En to mansbyrde
og 4 Enmansbyrder.

20 August

Idagmorges bragte vi vort Post til Borchgrevink. Jeg havde denne Gang kun et lidet
Brev til Lina, dels fordi jeg ikke var friske 6el~ fordi jeg endnu ikke har mod
taget noget Brev den 5 Juli.

7 Septbr

I dag ankom Jorgensen med Folge til Hovedstaden. Vi spiste alle Middag hos
Borchgrevinks kl. 5. Om Aftenen fulgte Jorgensen med til Republikken hvis Hus
de for det forste skal have.

9 Septbr .g:~~7 z- ~~~
Idag modtog jeg af Chr.vB. et lidet Brev fra Lina som hun den kjære Pige, havde send
med hende.O~xMx Brevet var gammelt var det dog kjaTt at modtage disse Linjer,
da det var saa længe siden jeg havde hort fra hende.
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13. Septbr.

Idag modtog jeg en kasse fra Isack som var sendt med Elieser. Jeg fik netop
Tid til aabne den for at se at Alt vare godt bevaret, da den Dagen efter skulde
afsendes til Fisakana.

14 Septbr

Idag forlod jeg Hovedstaden hvor jeg nu har været vel et Aar. Om Morgenen reiste
jeg forst bort til Borgens for at sige Farvel derpaa oppom Skolehuset til Bertha
Dahle. Derpaa reiste jeg hen til Borchgrevinks, forat sige Farvel. Her indleverede
jeg et Brev til Lina med indlagt Brev til Mor og Soskende i Forening. Medens jeg
ventede var imidlertid nogle af Byrdebærerne romte, hvorpor Vig, der ogsaa sam
tidig reiste sydover reiste afsted medens jeg blev tilbage for at faa Folk til
Byrdene. Imidlertid reiste ogsaa mine~~saa jeg forst Kl. 4 Efter-
middag kunde faa Folk og komme afsted. Kl. 12 Nat ankom jeg til f~,hvor
jeg atter traf sammen med Vig, der allerede sov da jeg kom.

15 Septbr

Kl 7 reiste vi idag afsted til Ankaratra, hvor vi vilde besoge Dahles. Ankommen
did Kl. 11 traf vi dem ikke hjemme, da de vare i Skoven. De kom dog snart og vi
bleve hos dem og havde det hyggelig baade denne og den folgende Dag. Kl.8 om
Morgenen den 16 kom ogsaa Borgen, der ogsaa skulde til Betsileo der hen og Dahle
og vi vare denne Dag i Skoven hvorfra vi kom igjen Kl. 2 Eftm.

17 Septbr

Forlod vi Dahles og ankom til Anaboroma' hvor vi rastede Natten over.

18 Septbr

Forlode vi Anab. Kl. 6 Morgen og ankom til Sirabe Kl. 2 Efterm. Her forblive vi
Sondagen over.

20 Septbr

Idag tog jeg Farvel med Vig og andre for alene at begive mig paa Veien sydover.
Den Dag reiste jeg kun til Manandona, hvor jeg forblev Natten over.

21 Septbr

Idag reiste jeg fra M. til Fisakana, hvor jeg ankom Kl. 8 Aften i kullende
Mårke til Stueland.

22 Septbr

Kl. 8 idag forlod jeg Stueland og reiste hen til Nygaard, hvor jeg var en 3 kvarter.
Det var min Agt denne Dag at naa Ambositra, men paa Grund af Marmitternes Ladhed,
kom jeg ikke længer end til Tsinjovy en By l 1/2 Times Vej fra Ambositra. Mine
Byrdebærere havde gaaet en anden Vei og kom ikke frem hvorfor jeg den Nat maatte
ligge paa Gulvet i en Træhytte, med noget Bosaka under mig, min Ydderfrakke til
Hovedpude og mit Rogs over mig. Jeg sov dog godt om Natten.

23 Septbr !,~v~
Da jeg idag vaagnede folte jeg mig tung og trist. Efterat have ventet paa B.ne

en Stund forgjeves reiste jeg atter til Ambositra Kl. 7 Hertil ankom jeg kl.8 a 9
med forfærdelig Hovedpine. En Times Tid senere kom Byrderne og jeg fik nu min
Tjenestegut Razafi til at rede op min Seng, og efter at jeg havde ligget en Times
tid blev mit Hoved saa brav at jeg kunde fortsætte Turen. BV ? besogte mig her
Om Efterm. Kl. 4 ankom jeg til den lille By Ivato, hvor jeg raster for Natten og
skriver nogle Brev. Jeg bor her i en liden Trehytte og har det efter min Smag
hyggeligt, da mit Hoved nu er bra. - Det er idag min Fodselsdag, dog ikke gjort noen
festlig Tilstelling. Gud velsigne af Naade det n~e~Atr, at jeg kan lære at bruge detd
Tid til Hans Ææe og min og andre Sjeles Frelse~ .~det tilbagelagte Aar. Det
hore Gud for Jesu Skyld. Amen. -
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24 Septbr ...:;::;;~

Kl. 6 t afreiste jeg fra Ivato frisk og vel Tilmode, og ankom til ]:i:.inaninana? It
Kl. l. Her traf jeg Hansen og Minsaas. Jeg kommer nok til at opholde mig her
nogen Tid for det Forste.

25 Septbr

Idag ankom Nilsen forat folge Hansen til Feno/arivo.

27 Septbr

Idag reiste vi til Fenoarivo H. N. og jeg hvor vi ankom kl. ca. 5 og blevne
modtagne med forholdBVis Stas og Glæde.

29 Septbr

Idag reiste Nilsen fra Fenoarivo.

JO Septbr

Kl. 9 afreiste jeg idag fra F og ankom Kl. 2 til Fihasinana. Under mit Fravær
var vort Hus rammet af lynet og detæe vort kjokken og et andet Hus var opbrændt.
Minsaas havde dog faaet reddet Toiet OgEX~ faaet et andet lidet Hus igjen
som vi nu bebor.

4 October

Ida~~~ede jeg et Hus saalænge indtil Minsaas1s Hus bliver færdigt og skal jeg
fo~~Hus betale l $ l S pr. Maaned d.e. 30 Dage. Jeg har idag været borte
og stellet det istand med Matter.

5 October

Afsendte 5 Breve til Hansen, flyttede ind i vort nye Hus.

S October

Idag morges afsendte jeg min Post til Sirabe. Jeg havde et Brev til Lina og et
til Borchgrevink.

9 October

Endelig havde jeg idag den store Glæde at modtage Post fra Europa, efterat jeg
nu forgjæves have ventet i over 3 Maaneder. Idag fik jeg, gudskelov, gjennem et
langt Brev fra Lina hore godt fra hende. Foruden fra hende modtog jeg ogsaa Brev
fra Thoyer Winther. Foruden Posten ankom der ogsaa to kasser til mig fra Sirabe
No l og en kasse fra Hjemmet. Denne siste indeholdt en hel del Gaver, der i
hoi Gradi haade glædede og overraskede mig, især havde da den kjære Lina næsten
til Beskjærnmelse betænkt mig med en hel Del synlige Bevis for sin Kjærlighed

og Trofasthed. Herre du styrke og bevare for Jesu Skyld den kjære ædle Sjæl, og
lade os vel og til fælles Glæde faa modes, naar din behagelige Tid kommer.

Il October.

Afsendte Brev til Rosaas, Vig og Pedersen.

15 October

Modtaget l langt kjært Brev fra Isack af S August, hvori han melder sin For
lovelse.

16 October

Modtaget en Pakke kommet med Frk. Foss hvori en Uldtroie fra Kaia samt l Brev
med Portrait fra J. Sverdrup.

21 October

Afreiste jeg til Fenoarivo Kl. 10 Form. og ankom dit om Efterm. Kl. 4. Var den 2
23 med Hansen ude paa Landet og saa paa den af ham paatænkte Byggeplan.

25 Octb.

Jeg reiste idag atæer igjen tilbage til F~asinana, hvor jeg ved min Ankomst
fandt Minsaas syglidende af et Halsonde. Under mit Fravær var Sagene fra

ankomne hid fra Sirabe.
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29 Octbr.

Idagmorges kl. 8 t afreiste Minsaas herfra for at reise op til Hovedstaden
for at holde Bryllup.

5 Novbr

Jeg afsendte idag Europapost til Fisakana til Nygaard for derfra at afgaa til
Sirabe. Jeg havde idag flere Brev. Et til Lina med indlagt Brev til Kaia, et til
Mor og Saskende i Forening, et til Isack, et til J.Sverdrup samt et til Nygaard,
et til Rosaas og et til Dahle. Jeg venter nu meget paa Posten fra Hjemmet.

22 Novbr

Iaften Kl.8 kom der 2 Mænd fra Ambato med en stor pakke med Post til Hansen og
mig. Foruden en Del Aviser og l Brev fra Minsaas og Rosaas blev den store Glæde
mig til del at faa 2 kjære, kjæTe, lange Breve fra Lina, det ene fra 8 Juli -
15 August, og det andet fra 31 August til 12 September. Portrait
af Isachs Forlovede. Ak hvilken Længsel Ng dog disse kjære, sode Breve vækker
i mit Indre. Jeg staar efter Modtagelsen, som den der har lagt Haanden paa
Plaugen og ser sig tilbage, og dog hvilken Husvalelse, gvilken Lise, hvilken
Glæde i dette kolde, kjæTlighedslose Land at blive gjenstand for saadan Tro/
fasthed og Godhed. Herren v.ære takket for denne storste af alle jordiske Gaver
for min Lina.

28 Novbr.

Idag morges ankom de forste af Minsaas Byrder med 12 Mænd hvilke jeg betalte
Nogle af hans Byrder vare paa Veien.

4 Desbr.

Ieftermiddag afsendte jeg med Hansens Tjener, der kom hid fra Fenoari~6? med
Hansens Post for at gaa til Sirabe, min Post bestaaende af et længere Brev til
Lina og et Brev paa 4 store Ark til Hovedbestyrelsen.

9 Decbr

Idag Kl. 5 t kom Minsaas og Hustru hjem fra Hovedstaden og tog ind i sit nye
Hus, hvor jeg havde faaet sat 3 Værelser taaleligt pent istand til deres Mod
tagelse.

11 Decbr

Idag flyttede jeg fra Hytten og hen til Minsaas, hvor jeg fik et VæTelse.

24 Decbr

Idag mod tog jeg da igjen et af Linas kjæTe Breve fra 24 Septb til 6 October.
Hansen kom idag hid fra Fenoarivo for at v.ære her Julen over.

28 Decbr

Idagmorges kom Nilsen hid fra Ambato for at folge mig sydover.

31 Desbr

Idag afsendte jeg en meget stor Post, som jeg nu i flere Dage har arbeidet med.
Foruden et langt Brev til Lina til London havde jeg Brev til T.Winther, til
Isachsens, til Mor, til Oftebro, til Landmark, til Folkestad, til Vig, til
Borchgrevink, til Dahle, Rosaas, til Nylung, ~l Stueland.

l~~~)31 Decbr.

Nilsen, Hansen og jeg afreiste idag fra Fihasinana til Fenoarivo for derfra at
begive os paa en Undersogelsestur syd til Fanja~a-stroget for nærmere at bese
og undersoge Forholdene paa mit paatænkte Sted.

l og 2 Januar 1876~

Vi bleve i disse to Dage liggende over paa Fenoarivo af Mangel paa Marmitter.
Komandanten der var vred da vi kom, fordi Hansen ikke kom hjem til bestemt Dag
blev ydmyget og var meget blid i disse Dage.

3 Januar

Nilsen og jeg fik idag Marmitter 8 Mand hver og 3 ByrdebæTere og reiste da sydMK
over gjennem Masihatradalen. Om Aftenen i MOrkningen kom vi over Overfartsstedet
paa Lakana og overnattede i en By tæt ved.
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4 Januar

Idag Kl 7 reiste vi sydvestover til Fanjakana der laa omtrent 4 Timers Vei fra
Byen hvor vi overnattede. Strax vi kom fik vi tale med Tomp-Menak. Vi satte de
Store paa spidsen og fordrede et bestemt Ja eller Nei enten de ville have os
eller ei. Da de Store uagtet baade de og Folket onskede os ikke turde give naget
bestemt Svar reiste vi uden videre til Amboimahamasina 2 Timer, , syd for F.
og ankom dit om Aftenen i Mårkningen.

5 Januar

Stormanden paa A. kom idag ned og talede med os og vi forebragte da vart æTinde.
Han gav da intet bestemt Svar, men lad dog til at have stor Lyst til at faa os.
Da vi en Stund efter besogte ham i hans Hus udbragte han sin Elæde over at vi
ville komme og bad at vi utrykkelig vilde gjore de Store i Hovedstaden opmæTksom
paa at han bad om at faa os. Naar vi kun fik Brev vilde han ~re fuldkommen
tilfreds. Jeg bestemte mig da til at tage dette pene og folkerige Strog. Herren
give nu sin Naade og Velsignelse til min Virken paa dette Sted, om det er hans
Vilje jeg skal komme der. Efterat have tale med Stormanden reiste vi l Times Vei
syd til Asabotsy for at tale med • Han var ganske for os og onsket meget
vart komme. Fra dette Sted reiste vi sydvest omkring det store velbefolkede
Amb&himandrosostrog og satte over Masihatra ved det sydlige Overfartssted et
stykke sydvest for Abarobia tæt ved Kongebroen. Om Natten overnattede vi iSofin'
omby(en styg by.

6 Januar

Reiste idag fra Sofin'omby og reiste igjennem til godt befolkede og smukke Strog
mellem Masihatra og Farindona. Satte over denne Flod, der gik Marmitterne os
til Skuldrene, om Efterm. og kom ind i Telolahistroget hvor vi om Natten kom i
en liden By. Allerede om Morgenen denne Dag sendte jeg Rasafy til Hovedstaden
med Brev.

7 Januar

Kl. 7 1/2 forlade vi denne By og reiste nordover tæt forbi Fenoarivo og ankom
til Fihasinana om Efterm. Kl. 4 1/4. Jeg hyrede idag min Lærer Raikotovao, som
under mit Fravær var ankommet fra Soavina, imod at han indtil han begynder sin
1ærervirksomhed skal have l ~ pr. Maaned og 8 d Ugen i Vatsy. Siden bliver
LOnen 2 ~.

16 Januar

I Eftermiddag ankom 3 Byrder med de Folk jeg havde afsendt til Fisakana for at
hente dem. Jeg fik ~a med det samme vide at Rainivaha der skulde bringe vor
Post til Fisakana forst var gaaet til Sirabe og da han derfor ankom til Fisakana
var det allerede 2 Dage efter Postens Afgan fra Hovedstaden. Jeg fik idag ved
Brev fra Stueland hore om hans Forlovelse.

17 Januar

Idag afsendte jeg 8 Mand til Fisakana for at hente Byrder. Allerede 13 Januar
havde jeg afsendt et fælles Brev til alle MisjonæTene angaaende min Reise imod
syd samt et Brev til Dahle, hvori jeg udbeder mig Klad til en Contrakt.

28 Januar

Hansens, Minsaaslog min Post blev idag sendt directe til Sirabe. Jeg sendte ~
idag et langt Brev til Lina til London, samt et til Borgen, et til Jorgensen og
et til Rosaas.

30 Januar

Jeg modtog idag et meget gammelt Brev fra Lina fra 6 Mai- 7 Juni 1875. Det var
dette Brev der var med i den Post som blev tabt i Juli eller August. Brevets
Convelut var oprevet i begge kanter og skaaret paa Midten. Om end Brevet var
gammelt, var jeg dog glad over, at jeg fik det, da det indeholdt Oplysninger,
som vare gode at faa. Indlagt i L's Brev var ogsaa et fra Hilda af 14 Mai og et
fra Kaia af 29 April. Jeg venter nu meget paa at faa ferskere Breve fra Hjemmet.



30.

10 Februar

Reiste jeg til Fenoarivo for at besafge Hansen. Fik heftig Regn fra Rambatanoni
af og ankom til Hansen ca. Kl.3.

11-14 Febr

I disse Dage opholdt jeg mig paa Fenoarivo beskjæætiget med at lage skjæTe glas
etc. Jeg var forresten ofte noget upasselig i denne Tid og sov daarligt de
fleste Nætter.

18 Febr.

Idag forlod jeg Fenoarivo og reiste tilbage til Fihasinana. Veill ankommeen did
mod tog jeg et langt Brev fra Valen fra Momjæ? Brevet var sendt til Ambato med
Extrabud. ~

25 Febr

Vi sendte idag vor Post til ~sakana til Nygaard. Jeg havde Brev til Isach Hilda
Vig, Dahle og Nygaard. Budet afgik Kl. 9 Morgen.-

13. Marts

Efterat vi nu forgj~es og længselsfuldt har ventet paa Post, som vi sist modtog
Juleaften, havde vi idag den store Glæde at faa den. Jeg fik et langt Brev fra
Isack med indlagt Brev fra Lina, Hilda og Mor, samt et andet kjært langt Brev fra
min kjæTe Lina. Linas ældste Brev var fra 24 October - 8 Novbr.1875, hendes andet
fra 8 - 28 Decbr. Isacks var fra 7 Novbr 1875 og Hildas og Mors fra 13 October 75.
Herren Vcære takket ogsaa for denne glade og Væderkvegelse. Helt siden Brevenes
Modtagelse har jeg dog VæTet plaget af en stor Hjem1ængsel.

24 Marts

Vi afsendte idag Post til Europa til Stueland. Jeg havde denne gang kun et Brev
til Isack med Hustru. Jeg holder i disse Dage paa at pakke ind for at faa reise
sydover.

30 Marts

Afsendte jeg den farste Sending Tai fra Fihasinana til Ambohimahama$ina Il Mand
under Rakotovaos ledelse. Disse mod en Betaling af l S 4.

6 April

Afsendte jeg atter 18 Mand til l S 6 dunder Rainsatovos ledelse.

10-11-18 April

Alle disse Dage afsendte jeg Byrder imod Syd. Farste Dag Il Mand under Razafy.
Anden Dag 2 Mand og 3 Dag 8 Mand.

13-17 April

Jeg stelIede mig i disse istand til at forlade Fihasinana 3 Paaskedag, samt leverede
2 Breve et til Moder (Hilda?) og et til Isachsens til Minsaas for at afgaa med
Posten den 22 d.M.
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