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J' FEREHTZ

søndag 8. nov. ... demefter gik i arbejde med at lætte=imris;tøy

anken; ag ballade unierlwarpet, og lætteäe samme

for at bringe-det for uä til at stoppe med…imens

vi lettede svær ankeret .for at se Om det var klar

ngda.dat var klart løeä det faläe:igicn, og lætF,

tade—warpet igien og.bragte det ud new.christiansr.

borgs gamle Gabel tau til-at fortøye.maä. Kl. 19: "
kam åen store Gang ombor&…fra.førtet, og muähragte

2.1edige brendevins fargge gik strax fra borde. _

mathr05>mhomas-Gæægersen, Hams Iwersen, Jans PQäer—w

senfhavde lav at æapteinen til at gaa me&.ilanä og !

se seg om. .. ' &

En,.aapt. Thadsen og hans aber styrmand tillige med&

en hollandsk stYrmgnä og &octör fra en hollandgk i

guld hanller som laae til ankers for Gravichør_,

kommet os ombord… Kl. 7…W/2 gik disse awenmgldte

fra barde igien. Kl. 8 ._. fick en-tra-at nu_vea
vagtens opsættélse-a£”05t'&:080 og sø med stærk

torden og lynild, tillige'med stærk regn og nagan

wind. ballade en bugt tau_paa dæcket af bagberds-

_tau dg giaråe &itto ankér klar til at falde, man_

da.aræiverte siast i trawaten den ulykkelige hehe.

dElae-at siyrmana.Lundberg var falået aver_bor& fra,

koe bryggen om bagbor&.men saa,30m def var:mørkt :

og ingen viste der noget:af førren at der hørtes= …

et skrig uden bore, ag saa som &er ej—sparedeszmulr

lig £lid.og hast, baaäb at kaste tau mark over boråi

og at fare omkring_meä.scharlupen, men hørte-og saa

icke'det ringeste tegn.til nøgen, saa at ald umage

ej hjalp noget, men han&.blev borte.0g strax:v&r_

travaten over,:aer paa blev LunabergaLkammsr til—

, lukket og nøyellenfleweret i cahytten....

Mandagen 9. ditto F-M+_Kl. & 1/2 .... i samme tiid.fanäi sfyrmand

Lundberg hengades fast ind_viklet i een déel.af

det over bord kastdäe tauværk som var næsten ved

grund.om bagbords sidnu fik ham da.ophnllod og af
klæde ham, Og hadd_hå£de paa seg een søekial, een
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naeqies un&er klædning og_sø1v uhr &itt_o sko'e .og

knæ.gpæn&er._9g,&a han var afklædt eftersaa ham öm

h&mi &; befandäea nogen sææa…beskadiget, m&n h&na
var omar'alt ub&ska&iget, kl&&t& ham s&&.u&3 aen

hv11&.sk10r1etilligeme& 11&et an&étgammeltsøm

ligkistan, IQg eft'er &æ&r&.v a£&&pt. vær&t inäe-m&&

searlupen til brænningenwog .11&n&.me&fen cano cg;_

mælåt &etta, £or at bestille.? "&& grav &11er_hvie

_1estæ&.

SW&…WSW trawatluft uatadig kulling. K1. 4var kisé.

åen. fer&j 13g&e saa liget d&r'i. ömbord'kammet .sne.-

wens aber. og un&er styrmand Q; baadsman&.med &exrls

scharlupe. 93.13 tillige med worris sam.11ge.t var=

udg.raet indztil 'brænningen, &g.&a nj £&r £r&zb&rd&

blev £yret. 7 4%”canan skudd. K1. 7. k'qm wd ombord 1—

gien med b.ege. fartøyerne, snovens aber og unåerstyr—l

mandt1111&med.w&rris.&ssist&nt ag &bermeaterog &

ieg.været.1dlandlmed liget til begravelse. Eenpeanoew

bräg.te .os'frem bg 111 bage. igiennem brænningen. IF_ *

m1&lert1&.den tllførn mæ1&1e hollænder 'været 03 em—i

hard 'qg bekommet a£ ca'p:t. 3 1/2 txrbyggryn og. '

den noräke 30116 imøä kontant guldhetalling. Kl 1/2

1w£1k.en.tr&yat af s&'& SSG.stiv.kulling_m&& stærk
. tørden.eg regn og lyn11&;&grvvarte til k1..3 .1/2.

Tirsdag 130. 111310; EM. . . . sigdien ha1_l—:&'&& incl. worrivsf' nye. pentjlinfe' sam

befanæäes=at være skamfillet, læiäet'wäxp &&k&æet…

eg befan&t at den omtren1,39 tanne_fra ankeret vår

bræcket. Inäbæn&et dét gamle Chrisäian3b0r35…&abel

'£au cg siäen lo&&.varpe& bxinge ud til at føräøye

me& Q.g si&&n bragäe=baaden 111 &ræg_s; s&n&t folkene

ombord s'om 'de: vår ud5. Een .CEnoe &mbor& me& brav

111 c-apt. 9.5 13 tllfern meldte 3 man&.som g:1k'1.k&r_l

noen &&.1&n&.kom nu. meé &mbord Indlaäet 1. :canoen %

de.. gidste steen kuld og kl. 11 g1k dén 11an&. .. )

fEM/ Reglatreret og vorderet sa1.- Lun&beægs.efterlatte

Kl. 3 var ferdj eg &11& ting .s'Qm tllhørte ham blev

_'1agt un&er forselgllng. Sl&en éej været m&&.mun8r.

.Hoffmand.1_iastenlog.opmaalt og opfyldt disse16stk

brendevins fae.qw saaleedes som følger.

.No 15.15gatie 2. 1/2 tømmer til opfyld 12. 1/2 paä;
" 16. ! 1. 172 ' * i m. 12 !
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17 legatie 3 tommer 111 o-pffyll 16: pot.
18 !l ._ _ Bf ."! .": I

19 i- i 1/2_ "' ' ' ”12

20 '… 13/2 : ; "

23 = 9. 114
22 … N' 1/2 - _ …

.. 23 _ 3/14- - ..
m 24; 3 1/3 ""| |:: _

Øns&&g_11.&ittø EM. ... si&en h&Ile&. b&&&en p&& sideæ .og &erudj in&—

ladet && 10 t11f0rn me1&te opfyldte bren&ewinsf&&qm

Kl. 10 styrm&n&…Bæck med b&aden g&&e& fra borde, munsr

Hoffm&n& følgede m&&. for -&t .g&& 11and..... '

EM. ... worrias capt.t1llige me& c&pt. Th&&a&n .ga&&

1 1&n& . folket ved && rø&&op 1 mellem.&æ&ket. tø'ms

'm91m&u&&n_hø£let brædervtil bxixerne.-s&ilm&gere& før

beäret paa seillgpnes Kl. 6 &&ndi Scharlupen inå fo:

&& b&gsere—baaÆén &mboräu K&. 8 kam && til &3æ551ag-

ter ve&.skibet. Med b&adéniz man&iblev &er=1 retten? ?
'køm me&.scharlup ambOrå munsr. Hoffm&n&.blew & lanå. !

.... stærk st:røm vestefter. .

'Eørsdhg 12.&ito' FM. ... g'iort 5911 155 før 'at tørre. taget baaden p&&

siden eg&&rud1.1 l&&&t 120 jæxn.31æ&g&r;9g 19 ledige

v&n&.f&eqwu Kl. 10 gik styrmana Bæ.ck 0g15äm&&.b&&&&h

fr&. borde _1n& til brænnlngen far at laase. styrmand

G&dt syg. …

EM1'1 &rbeääe.1.1a&31&n. &ØmmeZmänderne med tilforn

meldäe. bøckeren forbæäre1 v&n&.oxehoved&r..Kl..m

kom A&j 111 drægs m&&.b&a&æh.&gåer weä skib&1..fra.1&nd
a&f.'hen&iet styrmanäen og folkét fia baaäen. gierde-sc

'Seil.f&s&' *

Fre&&g 13:&119 EM. ... si&&& laaet &&j baaden.1gi&& 1HO=Jærn stæng&z
og-Zgjgrn.b&&n&s leäåge van&,1x& K1.8 gik dj m&&'bä&x

d&nfin&.til brænningen. Ki. 9 kam bege.&& støre cano—

er'är&.1&n& af eg ømbØrÆ. &er'med.kom-munsr.äo££mand

der'paa opmaalet.bg_op£xl&& 10 f&BQM'br&n&eviin.&&&-

ledes sum følger: A.

119, 2.5i_1e-g&1r1& 3: 1/4-1mmme 111 opfyld 18 ”patter

"f" 26 "* 52 1/2. " "' " 12 '"

." 27 "' '- 114 ' !" :1o_ 11/2
28 * »1/4 ' ' .… 1.0 '

'29 -' f, 3%4 :— . W 11
10; i;. 15/4 .. ' "* ”178.
311; 3/4 … '- 14 



Eb—äf: legatieiB . … tgmmex $i1,opr1& iö Potter
;… 33 i'” 2 1/4: tu” .m m 15 nv

m 34 m 3 ' m 'in- m: 135 |g—

af Æiäse af äen_s$aaenäe—op£ylätE=bxendgmins faeqw .

inålaäet 2 i hvgr canoe og agt var'nræ 25&;26 og no.

32 &;33 aar paa.canoeæne.gaaam…fra.borde… mnnsr. HoEf—,

& mana følgede meäziilanÆ1 Hiäset saharlupen ind paa _ &

&æcket ag giqråe*dan.rgen, siden smuxt åen unäeæabun—

:die'n médi ftæ'lele tømmermanden Åg—iøräzf en.. ny tallegfang i

äæt-agteæste sæaa; sä __anÆJGaäh og Jens Pedersan sysa'

EE; Kl. 3 saåä sdhanlupen i VäHÆEt'igién. nøgdtskgdet '

det bugt æauet äöm laae.paa &æcket af bagbaräa tan.

Kl. 4 kgm-aj til dæægs med b&aäen strax'veå…skibgt.

hsaäåem styrnzmdiBæek ag mea & fra…baadén. 2tmand… _

blev i den nmhöfa;garrat ferrät naävendigzaæckzmaiiet—'

Løveråagfm4'dt.FM;.. tag baaaen paa &iäeulog-der uåi inåladgt di 6_._;

;fyldäe branéeviins faeqw sam vår tilbagezaf'deatilfbrn4_

meldte; 1.19 tii-lligfea med 115.9- garn :sitængieériz. Kg.. & baaden ?
gaaed ind äi1…brænningenfør at laasea giorä Sail løs
.Eøx && iørrer. hganäværcksfolkene.hveæ—i sær madhsit !

;arbegdé.45.mand,i lasten. festewskäbmanéeäditosygeI

,EM. ... Kl. 4 var eenrcanøe ombqré.6fter eenåeei klæx—;

til capt..Kl. 5 kam b&aden til arægs agter.v€d Skibei.=

ägnätede-Bæcke og=3 manö.ombbr& fra b&aagn. giaxä& *

Sail fasä'og slagtede.äen.hviåe saa vag 3 iitä åer af

:c-aajptfain Thadzsen b'e'komnie't. 1110 på. re—stTe-n udidel't - til samf %

. lige: manÆSkEbeä. ma'lle't uden… og inden bbrdf—s. ;

Sanaag 115. dåb…. FM. . . tilførn mellåtäé endnu syge.

Em. ej.nøget mexkværaig passeret... _ ..

Mandag 16; clio. F.M. . . sidien ;heépdit'ed, baaden paa. siden slemt var ladet 'mgzd

85%.wmfæWWgæw.Mäwwääw.äænmr

i lasten eg opmæalet og-pryldi 10 ÆEEQWYUrenÆGMin

der til.aabnet egn anden;fang søm af'ZLtömefLegaaie

og.äj'10 stk tilfarn,mel&te saaledes opmaalet=og op

fyldt søm følger;

No 35 leå'QÆ-ie: 21314 tamme 'til. »OPfled-L 130 :pzoifeérv

II? 36 m 2 tli m n!!! 8 "P.

'…37 ' 3.- . .. ' 16112 '
"138 _1 3/41 "5" ' 6, 'If'-2

"* ;39 — 3. "114 "' - ' 18 _ __
… 4.05- 2 1/2 ., '- - 12 3/4
"141 2 _ m. ' . 8

m' 412; 2 3/4 m i' 14

 

 



mirsåagf17'døe

'Qnsäag 18 do.

Taxsdagz19'yä.

…_ .… __… __ . … .. _ . .26. .
No ÅBolegaäie. Zg. tommer til &pfyld ;8 . p&iter
w.442 . … ._..231/2 " M..”… w _.Tz_1/2 _ .&

disse &w9n&t&&nd& br&&d&vins fäeqw ladet uåj baadeh
Æillig&.meä 208=äærn=stængex 0% & v&n&.£&&qw 0843 ti
åito. Øg && b&adén just var feräj til at gaa& £r&.bor-4

de kom een lille Gange &mb&f&.med.o&dre f&a…captv.&1_ '
baaåenr8kulde strax til Niaga.-åer'p&&.säyrm&nd.3&ck
tillige &&d.b&aås folekene faaeä d&ægs fmrnødne äing

'i b&&&&n tilrejsen.Kl. 9gickde med b&&d&n ind fil

kom scharluPen ombord1gie&&g mu&sr.H&ffmandkom

.méd &mb&r&.fr&.l&nd_&f som -v&r kommet til deg fr&…e&n

brænningen igjen, Indätyvt ét iv? brøä i.brødkamm&x&tA

i &reheliet. . _ _ _

EM. winden sydl. & øst.1. s1&p og stille. omtræckende

'med trawax luft, Kl, 1 1/2.køm dj &&.d &&harlup ombørd ?

igien. i arbejde 1.1&&tén med at røäe op. s&i1mager,

tømmerm&ndgøgjbøeker hver med sitt &rb&3d&… filforn
meldweaenänv;svge,oo- Säærk såæøm løbet ost efter. …
FM; ... siden 51m&n&.neer && røde op 1 før 1&&t&&.…Be-

åen høfladgrärædexfiil brixgrne.'bøckeren giaråe && &y ;
ivand tragt. &ei1magéren. forbe.&ret den ene vandslange.

... styrmand.G&dt llga -syg. matros Jens Pedersen .frisk f

.Elu.... en 1111e canoe været omberd meå. efteretning fr&.*

&&pt. Jeg &enäte brev til h&m igiBn og loeä.h&m vide '

'tilstanäen ambardæs.

EM. L...-sid&n & arbejde med &t.&etie eendeel vand £ae,.
qwe fra mell&mdæcke1 og neaä 1 lasäen. Een lille-oanee :
me-d brev fra Capt. været &mbörd som fik b.rev me.d i.gien &

styrmand &&t ag Abraham Engmann syg-. …

EM. ...K1.'4 1/2: fick en trawat af landet med torden

ag regn ..og 1idet w1nd..... . .

FMg .. bøckeren forbedret oxehoveder til …at fylde vand

p&a. seilngerenlforbedret paa d&_g&mle sail. dlto syg

EM; ... &&hnef een faeqw brendevin i lasten somnhafée.

2. 1/2 tømme legatie. der af Optaget.een.ÆX't11.prov.

siden slag ée1.111 igien. haft sail løs E&r-at tørre.
winden &yäl &.SSW Slap kuiling disig luft. säoer &øa

løbet til landet. Skibet slingrede sfærok. .. strømmgn
løbet.sh&r&käcstefter. ' 



Freåäg 20 Bla..

.2'7—
FM. .. &æck mallet……&1gig>1uft….91a9,ku111nggqiib&n&-

vind. &110 syge. _ -. . _ _

11. &&bngt een £aeqw f1æsk 111 ranäong. fyldet sält

van&.p&& eenåeel oxehøveder paa &æcket for at træcke

&&.

lørdag 21 &&

mann—swge—

EM. ..JK1. 17” 1/2 fik en trawat fra'wnw ej synderlig
_ nogen wind men regn &g stærck terden af. w&stk&n&ten,

;Søndag.22a&o. FM. .. si&en &&11 1øs, holden gudstieneste. beg.& tøm—

mermønä ag styrman&.ga&1 og Abraham Engm&nn syg.

EM. kl. 9 1/2rfik=e& trawat af SØ &…SSO med s1iv kul

b&räg tan. I &&1 s&m&:spr&ng:&&11 gamle sabel faa 1

s1øckér. Kl. &&. 1/2 var trawaäen &wer. h&llede-éahal—

tauet inå. befandt &1 det var bræekei stråx vaa vara—
. &nk&r&t…...

1311121; 23 ...i-...

Tirsdag :2-4. 19,

FM… ... &&refter.lætbed varp.&nke&e1cm&& &&harlup ag…

'bæag1.de1.&mb&r&1vad…stack den'bræakedeastamp…SGm-v&x-
lang'ä fv.:In&iæiibæn&&1 senden;ig1en &f'.&&1 Q&11&.ca-

b&11.&u &g forsed1 &&1 m&& T'räkiy=_klæning &g slapping

for boggen afsklbet Optaget et rum fx m&& sklbsbrød

&g* 1n&_styvt udä brødkammeret dito tilfern meldte

syge. -

EM. h&ck &ptag &f 1ast&n,et fx g…e ;og,1n&&1y&1 maj

.gryn_K&mm&re1 & &cheliet. baägmanden bes1a&&1 &&harlup

_ m&&.læer 1 10119 gangen.....

FM. &æckspullet ag giør1ireent. .. &ptagetwvrris

116 kam der && &&s1percanoeamborähwörm&&.kom.munsr,

'defmann.u0&p1. s&n&1 & &&ns omb&r&.&g noget granat 111

115 før vanä. -

EM… .. se11mageren ved .a1 farbædre &&1 g&mle &1&&r&&e11

. bøokeren forbedret oxehaveder 111 vand fx. ..-..

Onsdag 2.5. do.'FM. .. bekommet fra capt. Thadsen sklæpadde .kød for car

hytten, Ennugfand1egnde Syge méget.svag& &g &&t 11l1øg.

111. En [cano 'kom' ombora 'med ”mester Enn .. en engelsk

br1g kam 111 ankers uden før 31. James fort. styrmana

Bæek kamm&t*fra.fortet Fredensborg mgä'baaden cg;g&&ed _

tii'aræg5151rax ved skibe1. hendtet h&m 03.13 anäre .

&&&&&f&lckene &mberd. Capt. whadsens s&harlup väret dm-

bor& med 91 oxehowad bedærveäkmaäes for at'bruge 111

worrfs sviin ... 
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Tqrgdag 26— dBJFM.. ...-endnu"f&ndte3vx&ke nogen.f&rvb&&ring.i blandt

Fredag,27.&&u

Lørdag 23 de,

de syge. . _

EM. .. bekammet brav 'og nogen kaael fra &&pt.. som fol—

_CKetffick.til f'aæfriskning... den tilforn meldte &ng&l»

sk&.brig passeret && &gagick need &ftexø Kl. & &&tä

vagten op ag om natten continuere&.med lys bränding

ved && &ygé &g .e'e'n'm&n&. v&gt. hos &em....

EM. -T&g b&aden p&& s1&en og derudj ind .l&&et 13 f&&qw

&& 2ztx for v&n&.&g der m&& &tyrmand Back g&&e& ind.til

brænningen. scharlup forfved baaden og bugserEu El. 11

kom Scharlup &mberd igi&n.
.EM.'K1 1 kom &&pt. mhadsen ng &&gÆQr Sn&&1.og worris

&&pt. &mbcrä fra l&n&…&f4'Kh, 4.kom_b&&&&n &mbard.s&m

var 1&d&%.m&dl11 faeqw eg i'tx Yanä,åfick'd&t;uuar.qg

iagä.ba&&en-iil drage Lgieni & manæfbleweæ i &&n. ..,

Kl. ? 1/2_dø&e…gtyrm&nafea&&, lagt h&m &gier—dg.f&re

&éillet hans kist&.og kammer. begvnät paa && giøre &n

Ligkiste.tii…ham.....

FM.'K1..5_i&g faret…ind ög*mældeä for'hr. gnuernouerv

”Thycksen.&ä unrri5145 styxm&n&.var død. og_&m åer maat—

t&_b&sørg&s hans hvilesäæ&… &a&…og'f&rhøräeei&g dm at

wj kundé fag && &n&re syge &&m var ombord i lanåæ &g_

fik jauæil svar. K1.m0 1l2gkømxwa &mb&r&…igien..liger

le&és.ki&te tærdj. dertil forbrugt 1!2:tult=we&t&rvig&.

bræ&ep,&g 83'3 tgms og 17.4 tbms Søm.

EM. Kl. 2" 1/2 gisk nj med.liget i seharluæen fra b&r&&

blev &kadtumed.3 4 på skuag'qapt…'Th&d8ens opparstyra

m&n& && ditto &&sistent var.m&&1i land med os.f&r Bf

'følg& liigei.»wp&ri& b&ad.&erp&& kommet & lgndume&»de

&yge.som var bege-tømmeermænderne &g A&x&h&m Engmann.

Kl… 4_k&m WJ m&&.b&ge wprris fartøyer ombord igien.

b&aågn…g&aed'tilldrægs fri fra skibet. variableJVÆnd,

. trawat luft, over landet &&rneå haft & Sänmaj...

'Søni&g.29g&ø. FM. ... regisiæered &g vur&er&t &fåøde'G&&t&_effæ&kt&x

Een.c&no&[kqmmet &mb&r&.med'3 Iispd. fæskf kiød og_li—

&et.gr&ndt.

_ EM. ...-Java kullingx &isig luft. Enléngeisk fregatt

Mandag 30 do.

kammet til ankers £0r.d&% engelske fort, &&pädrTh&&&&n

&g_h&ns—sfyrmænd.og endeel &f h&n3.folck været Ombord

formedelsty&e.r blév h&s && &nttibnerä bage wnra afäøde

styrmands &ffecter.

EM. ... hendtet b&aden paa si&.en. opsadt 2 fae w vand

&f &&m som &3 sidste.g&ng_h&fde fra land af, &1den 



'Tiradag &; &&s-

&hSdag ?; &&s.

bragt i!b&a&&n_igi&n 7 1&&ige.rum fx. og_3_&itowöx&ho—

vedgr'ag'T ege fåätagie. &isse var prövisiøhs &ader

&&mAwar-tømm&&…u& tillige fidk'&å & &aa&&n 3-faeqw 9%

l…tx; til Wanda Kl. 9-gick &&yfm&n& Baek med b&äaen

in& til brænningen. muäsr; Hbffmann &aret ombard paa

snöven=EIeenor&. e.n &el af fölckét & iasten &arb&ä&&.

gattet, 2fiskecanoerværet ombor&, .

EM; Kl. 2 1/2.kdm baaäenmembqrd médhragtev9 &&&&n og

& taned'vänå. hi&s&…&&&.&w&r siden. lagt haa&&n til

&xæg&…somj&&&v&nlig&..…...

FM; øv En danoe kömm&& &mbard med &&&erré&ning && opper

&ømäermanåen var d&äJ h&mdtet b&&&&n til &&&&n-&g &&r _

&&j l&g& 7'vand faequ ag 1 ledigt rumufx && &&Æo axgho—

veä, egn &&aen kraake til for&&t'm&&:øllie ag 5 stk* '

&&xgasions anker&, og 3/2.&u1t7w&&&&rvigs…br&&&r-m&&_

_39 & &&ms-qgi$9_3*&om& søm til && lig kiste og en…be-_

:giæring_a& den maatte blive giört 1.1änä saa sam tj ej

h&fde nøgle tømmermænd…ømber&… Kl. 9 gisk b&&&&n.fra

b&r&&… scharlupen for ve& &il-a&”bugsere,omberd.apt&ga&'

&rähéliéts3Klo.197komLäChETlåp-meärd igien.

EM; b&gyndt & &r&&& kammereæ && giøre afdelinger til '

.xiia &g_&e&;&g&&æs&& rum til bøn&en&, haft &&11 lØSw

for at &øfré.if&l&k&t sam ej naf&é andet && &&rrette

-3k&b m&n&&&. En &pløber var i.1&n&.ved'&& sygeæseil

. fast...trawat luft og tarned..

EM. kl. 7 kom styrmand Bæck &mbord med b.a&&en.m&&bangt

:8 &aeqw 1 &x vand.og et raaedyr. hi&s&t van&&& &v&r.

& Lagt & b&&&&n igienu4 tamme vana faeqwn'ml. 9 kom:

&n_1illg cangg ombard med brev fra.&b&r m&s&&r.5&x&u3

at unäertømmermanden…eg var &ø&. tillige m&& &&sistent
wrisberg, Ki. && baaden gaae&find til br&nnin&&n meé
bygder ag søm saal&&35.at levere för && faae1&en-kis&e

glor& & land… Kl. 11 scharlup faret i&& til brænningen

med cap&… somusiden,gi&k & lan&…

AEMB.Kl. lä'kom-scharlup*amb&r&'igÅen,:seilmageren férdä

m&& det s&il.som && hand var veäzat.&&rb&&re… qi &&ædj

meä afdelingen i kruat gattet. dertil fnrbrugt 3 1/2

tultrwr&g…bræder.&g & w&&&&rv&gs dita og 300.3 &oms.

Qg_64:4.tpm& søm, En fr&nsk frega&t passéri osz dg giék

ned ad VindehISw, Erich Andkér syg. 



';361

Torsdag 3 dBS_FM. .. sty&m&n&.Beck kemmet til drægs.sår&x v&&.skib&t

bragte med 53% land aen . . . .. . -
opvatning tillige med de &£&ø&&s tøvaervar'hoeä dem

da && &øae.sa& ag liaet hagl føæ.cahytte&æ henälet.&ette

te tillige-meanaasfolkef ombord. assist&n&&n.skrev&t

det. siden b&ge tømmérmændernes kister førseiglet. Inåe

Skydét.&13 udj bønne kammerat & rx—ag &näskyäei i &rt&a

kammeret 3 &xéhoveder ærter. haft. en&&el af &j hest.&

'bønner oppe paa &æcket s.om tilforn var 1 krudt gattet

o.g blæst dem -af 31&en S'tyet .aem og: nee:& 1 bønne kammeret

rét. 2 fiske cancer vææet ambord fra Labeäege.

EM. ... lndtyet 3 fustag1er riis & &ltto kamm&.r. gnaven

Eleonore b&kömmet een&&el af s1ne slaver ombord, b&pke—

sadi-nye stager 1 negle af &&rris jæxn baands vanå &&. '

_ , seilm&geæen.forheäret_p&a &&n lxixi ene fbck. &ito syge

Fredag 4.&&s. FM.'K1.....s&n&tcs&h&r&up ind til.bræhni&g&nlför && kil

hendte &öer mesteren ømbørd. Kl..mo;.1l2 kom sahæflupen

tilbage med munsr. äéxtus omhørd. Kl. && 3/4_gi&k styx;

mand'Beck m&&.b&&&bn ind til brænningen medhragte 5 axe—

hoVeåer'm rum.fzaé pack:fx. alie tømmepravis. fxs—ag 1

jærn b&anÆs .vand &&. mester'sexåus og-den syg? iølgg
&&um&&…il&n&u -

EM. ... igien.haft-een&eel.&f && heste bønner oppe ag.

&læs.kru&e%_&£..si&em moed &fäen.sty&t'&en ne&& i Bam—

maret fuglige- med & fx (11120 og - in&ätäyie1'; 4. f'x: riis 1. rug '
kammeret… Qifiske_&&noer vært.ømbor&. een af-fcrtes staf

re cancer været.omb&r& m&& 2 høns og 15 stack smgaa

brø&.som Var bleven.lag&t && worris eget.rummehl....

bøckére'n forbedret &æek pød—sem'e .. den mf...." meldte

.engels. m&n&.gaae& t1l sail.

Lørdag 5. &e's.FM_. ... 81&en 1e'g i arbea&e i agter l&sten me& een&eel

af folcket indstyet & ix riis 1 &itto k&mm&r…- h&£t& &&

siaste heste bønner epe ai blæse && som til farn h&fde'

været i.kru&i gattet. Kl..10 kom oapt. Thadsenlfra lanå

af og_van-epi&&rt hr. Åaxesärup ag hr. Biørn_øg &batør

Sneel & capt. Kønig. Dis&& formeldte spi&st hos os til.

mi&&&g. . .

KHL ... een '.s'tor G&nøe kom ombord. Kl.55.112 gick &&

fremmede m&& samme fra borde.-worris &&pt..&j b&funden

sig ret vel. blev af giørt imellem beg&'&&pt. && id

skulde h&v&.cap£.*æh&&s&ns tømmgxmand, &&r paa kom hand

05.03 onbor&.me& sin'fømmer'kiste og endeelwtøyæ-Ej &gien

igien leveret til capt. mhadsen worris afaøåe opertøm— * 
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mermands kistelog reedskab im&& quittering som prøto'—

cellen wiser see nag. 42. Frederich Kruse syg.

Søn&&g 6. &:es..FM. .. Kl. 9 e'en af fortets store cancer kamme.t ombar&.

—med mester Sexius. Capt.. tllllge me&.m&ster Engmannx

gaaed m&'& &&nøen i 1&&&.igi&n.
_ Em, win&&& SW frisk.kulli&g. stærek.strøm osteiter...

M&n&ag 7.&&&. FM..kl. 2 1£2ö31&t. &&pt. Thadsen gaaedæseil &g,1o&d.
sit &&glig.&nker.s&&&ei&fter sig,zform&&&15t.tauet giak
i smødker. Kl. 5 1%? ... iømmexmandenvv&& &t-arbeäde _
den anker.stbek fil rafte_&om blev &fäaget &f &&t'brmcj

ke&e &&ker_ved A&emabøe»åer.&t.igien.sæt&& inf paa &et
.svær &nker samij fisk fra;s&oven... Kl. 9' 1/2.b&&&en. &
gaaet ind til'brænningen med 4 ledige.rum fx.og 6 pack. _

&x &;1 jærn'baands &&.og 1 vand faeqææ folckeä i abbed? !

de i.l&&ten v&& && stagefprøvisiøn bart agter. anamet. *

&t rum fx.me& Skibs brød, hvor udj f&&&t&s:&&&&e&1 be—

&erv&t, og;&er oweri&g&t.besig&ig&1se som protocöllen

wiser &ee. p&g. 45. - _

EM.. ind. styrtet 5 fx rø& ri.is i &et &&&et &fdeelte kam— 4

»mer i kru&t gat'tei... Kl. 5 kom—dj me&.b&&&e& til…drægs

strax &gter'ved. skibet. 'h&&&tet styrmand B&ak og 3 &!l

folckene omb.ør&. mallet u&en org lnden bor&3..

Tlrsdag &. &&.ä 'FM. .. kl. 5 h&fdeaenuhrawat 85.389 med stærck.&&r&e&_

Gnsäag s&des.

og ly&&1&…ög liäeä regn. men ingen wina. Kl. 6-v&r den

føräj. giart's&il løs, og förreitet-anäet nøåvendist
.arbeaae..8ch&r1upen.var inde ved b&änningen med brev
til.c&p&. Kl. mm .3/4 kam &e&_&mb&r& igien &g'&j_h&f&&

farligt &&ægen tauet.v&ærg&&&% i &tøcker. Erick Anker

k.&& m&& og. var. frisk. _Han berettede && &&pt. ennu icke

ret vel frisk.... bøckeren s-yg gh Fre&erich Kruse frisk

EWL .... &æck mallet.h01&et gebet....

FM.... hø1det gabet... si&&&.h&ndt&t b&aden paa &i&&&

&& Gphi&&et 3 &&eqw vanä som hand sidsæe gang bragte-

£&&.l&n&, Indladet igie&.&…b&&&en 2 ledige rum fx. det

lene var 5 jærn.b&&nd p&&. 8 ledige pack ix.fx. 2 &omme.

v&&&_faeqm'&g 3 dito.tx. Kl. 8 112 gibk'b&&&&n fra…bor&&
b&rde, scharlnpen for ve&.&t.bøgs&r& h&m.in&til hrænnin—.

gen. Anders Férdighsen ag Frederich Kruse.g&&&& med i

land med tilladelse fr&.&&på. Kl. && kbm sdharlup om—

b&r&.igie& og &J h&fde røet een &&r& i &&øckar._Giort

pen &&äen'til.:ætt&.ig1&n_me&_lær ag kaaber.wtømmerm&n&ené
færdj med anker stocken. &ptaget det øvrige brendeiin.
af lasten af &en r&eqw. søm til forn er m&1&t til prev. 
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bøckeren og kocken.syg..Kl. 5 kom til.&rægsvme&.ba&&en

agäer ve& skibet. .
Æorsdag. 11016495. FM. ... hen&t&t. b&a'deiz paa; sidlen 'og &ito 1&&& set

som var ladet me& 16 faequ vand o.g 1 skiælpade, 'si&en
b&aden til &rægs igien. ;

EM. arbejdet i &gter lasten maa at stuge vand heri. bac—
keæen.frisk. bl&n&et vand ix. kocken syg..u&$&&ig kulling
af sw graae luft. tomed i so. & 1 uw t, &. Regist'rert. og
wurdert.beg&.tømmer mændernes effægter. mallat uden og
in&en bor&s..... .

Eredag 11. &53. EM. ... hol&et gabet. tog b&aden paa si&en og lagde .i
den 4 pack im; 4 v&n&faeqyn 3 tx- K1. 9 s—tyrm&n&Beck
1111 seillet- til brænningen.med baaden.... tømmerm&n&en
ved at giøre et-nye ryg hrett til Ischarlupe... kocken
syg.

EM.-stnget & lasten. Kl. 5 1Æ2 kom &j til &rægs—agter…
ved skibet med b&adän, hendtét styrm&n&en Og 3 man&.om—
hora. mallet uden og inden box&s. Kl. 8 s&t vagten op
og'natten øver godt werlj.

Lør&ag,12 des. FM. ... holdet g.ebet, hen&tet b&&&en paa si.&bn og;1&&d
' set den Som var ladet me&.14 farqu*og 4?vand, siden

lagt baaden fr&.sk1bet til &ræga ig1:en. bøcckeren bl&n&et

w'&et en vand tx. &ito &yge- ' —. , _

EM. vinaen SW &.SW t. S friskaulling fordelt luft. giart _
.rent-skib inden Og uden borås, slagtedfden tilfbrn.m91&+

te skiælpadb veg 63 på. Kl. 5 Rom &er een pertugis …snov'

,J'i seillendes langs mad landet, &er blev aku&t 2 sku&&.'

'fra fortet Chrismianborg, for at faa ham til at ankre.

.hvor foer ieg foer ,med Scharlupen ham ombor&.£br at giø
re h&m &&tene s&gnat bekien&t,Kl. 6 1/2 kom ham'fra.vog
ris fort'een lille oanoe med'Peder.Ludvig Malath udj dm—
bor&5 &en&&.fra.herr'goueruer ThychSen og skulde beÆe
h&m stoppe saa som &j kunde giøre tnbackæ negetie,v&er

paa ankrede hand og hans kiøbm&n& udj egen sanne Eber'i

land. O_g. ieg med scharlupe foer .ombor&…...

.Søndag 1.3 .&e=s. EM. ... si&en h&ldet gudst1eneste. kacken friakEMmunsr

K&rj være't os ombor&.til midagog Spist && han kom fra.

Ommeld'dzer ;portugis ;ofg haföle kiøpt 132 ruller tobach, for .
p&ntjæs warher. Kl. 3:gidk.han fra os og i.l&n& med ca-

naen. ... portugisen ga&é&_se&l need efter.....

M&n&ag_14 deS—EM… ... vinden som-sedvanligt af'l&n&&t. Kl. 9' 1/2 b&a

den me&…5 tx.og äffarqi'for vand gaaed ind til brænningen
munsr. Hoffm&n&_gaae&Lmed.i l&n&. 4 mand i_arbéj&é i las
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' ten,…alog'focken'fra, Seilmqgeren.ved_at fo;bæ&re samme

EM..... bøckenen efter see&t varen kiød farqwafor'legattie

....seilmageren.£erdj me&.focken, slag &en un&gr lgien.._

Kl._5 kom baaden fra lan&.qg gisk til &rægs.strax'va&.aki

bet, hendj-tet tolcke'b fm. baadlein, saa og undbr-mes'céren
som kom fra luna af, styrmand Back berettet at.den eaue

flig-af drægén var bræcket.af og.bøyé.äamtibøye rewvvar

borte. ng&er kom en oräer=at appermesteren skulde s&rax;

komma i lan& for at consullere me&.£brtets dagtqr && unr-

ris captein.vax bleven bart andgreven 1 sin sygäom. &er

paa 'med …scharlupen sat ham ind.: 'til bmzmingpn. Kl. 7 1/2

kom de ombord igien-og mesteren var i_landL ....stærk

strøm løb østefter. ' |___ .

11rs&ag,15 das. EM. ... siden hendäet baadbn paa siden…øg af den laadm

set 11 farqmzä txzvana, slag såa F mars fra_til.seilmage-

ren…at forbæåre. En franSk fregatt kom til ånkérs ved.

'Greve Ghøer,-deres:jolle var ombörä hos osxäbr-at,hørre;

om &er var gaae&.negpttie 1.1andu aabnet_een farqw.bræn—

'devin som häfde 1 3l4 tamme legattie,.og &eraf forbrugt_

til op fyming paa. &isse. 10 stk. bræcte—vins faarqw sam skul—

de -i lan&.øg blev saale&es opmaalt a_g opfyldt.som følger:

Hbv 45 legattie 3' 1/4 tomme og opfy1&t 18 1'/4 potter

' 45 " , " 15* 3%4 ?
47 m _ .. _ 27

448 " i I_;_ -" ? [g 1/4

419 "" - ". _ ' 19 3/4

50' " ; vi… '… ” " 14 …
5.1 :»;— ' " 10 1/4

52 " '" ' ' 7 3f4

53 m " ' - " 25
m 54. m " ff."; T. "4 _ - 142

disse oewn staaende.brendevin3»farqm'la&et udj baaäenu

Kl. 12.g1ckfstWrman&.BEOk fra_borde og in&.til brænningen

£or;at la&&se, een man&…aparta baaäsfolck følge&5.me&…fq;

at fare frem og tilbage med cano.erne naar dj skulae brin—

ge brendevinet i lan&.£or at paSSB paa remadorne at dj

ej skulde sV1ike, ... bøckeren forbædret &æcks pø&serne.

EM. winåen SU frisk kulling. sort syet_lu£t. den tilforn

mel&te fransmand gaaeGLSeil neeä efter, p&ssert oa een

pørtugis,snov:bfolcket stuget vand 05 provisiøn need i …

lasten. Kl.'5 1%23kom baaden til drægaLagter ve&…os,hen&—

tet Beck og 3 af fblckene omborä. 2 blev i baaÆen,Vi fick.

'den efterretning at oapt. var meget slæt. Dæck mallat. Kl.
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QnQQQg_ 16 QBS?M. ... s&nåt een under offiser me-d scharlup i

ningen far at efter hørre &&pt. til st&n&. og && &j kqm

1%2 våan-kcm dem iæmøæe &en stdera canoa, vor nag var' _

munsr. Hoffm&n&.som medbragte den &&rgeligezefter retning

'at.gapt. Kønig var hensav&t_i Heæren i mellem T1 cg 12

Slet om hatten. Sehärlup bg canoe kbm begQQømboräå munsr.

Hoffmand.var til stade. farseilleä cabytt dørerne bage

sehartollex og h&nQ-egen kiste tillige maa Ezpiäitiona

kisten;-og:sidenlm&nsr. Hoffmand…og umrris tømmenmän&.søm

tog med…sig 7_støek&r_w95äerwigsibræåer ag 96 3 tams'søm

&.20 4 tomg Søm . og gick &er med Gangen 1.1anä før at;

giøre ligkisten. Kl. 9 gick dj fra bordeqlhidæeæ flag og

giøs paa 1/2fstang'9am ligeledEvaar'paa fantasernerøg- _

der blev eontinuexe&.med 1 sku&.hwer time fra Christians»

borg foxt.in& til wä tog liget ud.a£ shalien. && blev &&r

sku&3.v3 minutt»&ku&'hvilket”bl&v_be5v&ret me&.13-4 pä.

sku&_fr& fregatten Fredensborg. eg siden betakket4me&.5

4 Få» shuå. Oggsaagflagene guer'alt pp hidset.

EM. Kl. 1 faer'ieg,säyrm&n&.Eær&n$z.og”un&eæm&&t&æ Engmann;

me&.sch&rlup ind til brænningen. 6 scharlup roer i d&naæ

munduer.£or ax.g&&…l&nålm&&.og at bære liget. Kl. 2_'1/2

fisk nå en trauat.&f Hmzä øst friSk.kulling Og rain. Kl,

35 1/2 var åbn omar. Kl. 4 miz blev liget gat i sit ville_

stæd. Kl. 7 k&m_ ieg og tømmerm&n&.&til forn meldte schar—A

. lup roerombord folcked skaffed.....

Torsdag 17.des. EM. ... holået gabet. glorde seil løs, under slag F

mars gem var fcrbæ&x&t. I_fra=al&get si. mers seilmagex

ved'gamme'aw forbæäre..hendmet*b&aden ombord og owerhidst

4farqy. 2 txt v&n&.s.&m denbr&gt& Sidbt_ fra lanä. lagt _

sidns£x.i lasten,Encanoekommetomhand.med b&ge mes-

trene ag &&rgiant H&rboe. meå bragte 26%pd. frisk kiøå

som blev udäält til-cahytäen og undbr oifiger.
EM… .... Hans An&&r&en &yg.....

Freäagf18 des. FM; ... holdetxgebet..... bøckeæenyfbrbæåret træbaans

_øxvehovemer til 'at färldief. vand paa., 'tømmemanden syg .-

EM. Rødgt &p-i mell&m &æcket &g lagedwwnrris kiød op med

_frisk lage. styrm&n&.Beck in&.g&&ed til brænningen.m&&

baaden. H&rboe følgeä méå. haft i baadan>1 fargg'3.txe fil

'van&.og…2 ledige p&ak fl. mathros;Anthonj lee&,*Olle Ei-

colayssen & Hans Andersen syg. Kl. 4 kom wj Æilfdrægs mgd

baaden sfrax ved Skibet. hendfet'styrmanden og;2'&f_fol—

sket ombdrd. I.b&aden var 2 £arqrr3 tx;.£uld.af vanä ....
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Løråag 19. de.s. EM. ... helden gebet. åito syge. folcket forseedt si—

db taekeleren. og forrettet andet nødvendigt skibmands

arbejde.

EM. ... Seilmageren færäj med gt. merseil. slog. iet

iunder,og_aidgn giort rent skib. baaåe indenLdg;u&en

boräa». .Antih'nj mx frisk.. tømmermnden syg....

'FM. ... holden gabet. den s&ore canoe kommet omborä

'med de>2 mand som var ved.capt. Kønig at opvaräe ham ,

i sin sygäom'iørrend_h&n&…éøåe. IBg skrevet brev 1.1apd'

tileunsr. Haffman&.om-at forhørre, svov paaden begge;

ring sam protncollan ud viser see pagina 52. de til—

forn.mæ1dæe ennu Sygg. . A . __

EM. ...lest i huspøs'tillen for folcket. Kl. 3,1 senat

scharlup ind til brænningen for at &fhénäte breY-som

ibg'var,forwendtendes fra munsr. Hoffmand. Kl, 5 kom

sohärluæ ombörä dg medbragte-et brev fra ået vel ædle.

og ædl.e Secret? .raaä cg lyåer som protokollen udviser ;

sa'e pag1na 51..... . . ..

FM. .... Kl. 7 g1.ck ieg med.scharlup ind til brænningen

for at gaae i land.og.ve'd samme 1e1l1ghed.£iske e£te—r

.dén tilforn.mælåte furliste &ræg'men var icke til at

finde..Kl. 9 kom soharlnp ombord i...n… Abraham Engman

kom med samme.nmbard.fra lama af og var enanu sygglj.

hendtet'baaåen paa siöen og aer udd lagt. efter &et

tilforn mæläte vanå var ophidst nemljgv1 färquog 3 txz'

til vanä.og 1.63ehöveå og 2 xtm id…scm vare leäige. 31

den lagt baaåen til drægS'igién.£ri—£r& skibet. aiågn

nogle af folckene haere i lasten at—Stuge nogle.s$e—

keleS'fx;bort under for lugen:

EM. vinden SW'slap kulling. klar luft. inä vunået paa

svær tauet.og forlagt sarving ngslapping sam var.i

støcMer..sidenwuåstræcked &et igien som var inävénden.

bødkeren ved forrige, seilmager syet liået paa den ene

sælit paa.ået nye flag. Kl. 5 1Æ2?gick b&adsmands

maåten med 4 mana i baaäen før at seile inä fil bræn-

ningen=og:at lige feräj til om.morgenen; hérp&&.at

laae mech vand;. Kl. 6 11/12 fick zen 'tira'wat af MQ & ost”;

Og til 30 med'lidet wind men starck rgin. Kl. 9.1/2

. sat_vagten ap øg.trawa$en vedyareåe til midnatä. siden;

» godt Verlig, winåen af.lanäet.

'Tiradag 22; des. FM. ... sail løs giort. baaden kammet ombørä.m&d…10  



farqw ag 4 tåæ fulä.af”van&… hiåst.dem owér og_sfry-

gét dem …a i lasten. siden lagt i baaden 131911 1 __
farqw, og 3- ta. til ve…, og lagt. baaæn fra ski- .

bet_til Ærægah Kl. mn. 112.køm een säoer*canøe ombord

med herr Jegeen og harrwRejmart ogiassistent Hoffmand

ng mig fra 1anä, bistå flag.og giøs. dissa bemeläte _

sacré? r&aåa persaner i forretning sam pratoaøllan ud—

wiiser see ,pag-ina 52 og 53 _ _
EM… Kl. 2 blBY-salliäergtrmed 7 sanon skué.ög samme …

blev svaret fra fortet Christiangberg»meå.7 skuä… Min;

dBn_SW & SW'tÅ'W'skyei og klar Iuit, Folckene skibman—

&eax. giort s'é'illene fast.. hallen flag og 51333; ne-eä. _A
 

 

tømmermänäen enénulliäet swag;men mäihros**Qlle Eico-

layssen, Beäer Madsen, Hans Anäersen og_Abraham Engr

manm…syge. og køge liggende, mallei uäén 05,1nåenborås

Kl. 8-sat vagten op, om natten gadt verlä. l&n&.vind.

Af…mig'unäar tegnénderfxa dntäo.dj. 8 nov, til dette

:22. Æesbr. at være rigtig af mig helden.

Teateæer J.-Ferentz…

 


