
Løverdag 23 jan.
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3 ledige vand tx. og bøckerens uge ransång.....

Fo Ho oooo nogle af folkene i lasten , at fylde vand af faeqe

og paa oxo hovederne, nogle need taget store halser og ditto

focko halser for igien i sin tiid til mellem rejsen at bruge

enkelte halser og skiøder, seilmagoron og 1 mand ved forn meldte

5611 og det færdj til at Bye lær paa under liget, tømmer arbej—

det ved det skud forren for fvnlugeno og igien for ved efdelt

een logar for baasmanden til at bevare een deel af sitt inven-

tarie goeds.

E.!b Kl. 1 kom ieg til borde igion med baaden, og der var ledet I

med 9 faeqe og 2 tx vand, hidste same over og strøg den need i

lasten, Ieg med baagte 6 boytollier med røevmåxsom ieg fik efter

forlangende af væl adte hro Gouerneur, som ieg vilde have at

bruge ombord til dj syge som var baasmands MEQE og mathros
 

Peder uadzen og obløber Hans Andersen hvilke 2 af dem mæstoren

 

.m

sagde at dj hafde Durch løb, og var det dem tienlig, een videre

 

da vj ladte drægen paa baaden befandtes den sene flig at være

brøckod med var lidet som dog holte same fast saa vj bræckede

den selv reent af og den blev levered til baasmanden de efter

ieg kom ombord, dessuden bragte ieg med-fra smeden paa fortet

14 par eenkelte hengsler til slave pxxnxnn porterne, og et par

og een halv par til bags panterne tillige med stabler til ditto

Bleven holden skibs raad om baadens needgang til Qwitta som pro—w

tocollen udvisser see pag. 84—BBo

Fo Mo o......nogle i lasten at fylde vand op paa oxe hovederne

; tømmermanden ved til formeldte, seilmageren forbedret et af

lee seilene som var muuse Skaareno Kl. 9. kom een caho ombord

med brev til mig fra hr. Gouerneur Kuberg, om ieg vilde laane __

dem 4 ledige brendevins faeqe til at fylde brendeviin paa som

dj agtede de sende med baaden need til QWitta, I fald det var

av os resolvert til at assistere dem med same der paa fick dj

i canoen 4 faeqe, ens kiøbt af Remedovne frisk fisk for 2 bøtte:

brendeviin der paa expederte ieg canoen med breve Kl. 10 gick

den fra borde. Ieg ladet skibs raadet kalde og tog dens mening

and eeaendes scharlups roer skiødt og troyer A.zo og der med

for holdt os som protocollen udviser see pagina. leg og skibs—

raadet besvaret munsr. Hoffmands indgiven premoria under dette

20. hujus saaledes som protocollen udvisser, see pagina 84—850

E.M. .... baasmanden og mathros Anders Fredrichsen og Jens Jansez

og Jochum Bolwardt giort dem ferdj for at gaae med baaden need

til Qwitta der ves ranjung blevet given til dem for 3 uger af

alt hvad de til kom af provision, I dag haft alt det ulden goes
%
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OPPe Og soellet som tilhørte sal. capt. Kiøning og døpped alle

strømperno i salt vand, baasmand Madt og opløber Hans Andersen

frisk, slagted 2. smaao svin vog 5 lirk 2 ? som blev OVer leveret

til boutteleren under ringskab og til folket at ud veje til for

friskning ......

F.M. ..... hidset det gamle flag og giøs,K1. 10. gick de til—

forn meldte folck med baasmanden i baaden og dj seillede ind til

brænningen dj hafde med sig som skulde i land 1 Vand faeqe og 3

ditto tx. ledige munsr. Hofmand gick med i land, Om bord holden

Gudstieneste og læst i hospistillen.

& E.H. .... Kl. 2 3/4 giok dj til sail med baaden fra fortet

X

Mandag 25. jan.

og need efter Gud giv dem og os een Gud lycke og at det maae

tiene compagniet til gavn. I dag ligeledes haft det til forn

meldte olden goods Oppe for at tøre og soolle. Kl. 5. kom der

een engelch frqgat til ankorj for det engelske fort St. James

og en hollandsk snoe til ankers for creve-chøer .... matros Pe—
»

der Madsen og opløber Anders Skoning syg. ....
———————x_
F.M. .... vandet det nye store mærsseil, og Opheist det for at

tøre, halled den nye fock op paa dæcked og 2 mand begyndt paa

den at klæde og mærlle,under liget til, seilmageren forbedret

krydssoillet som befandtes at være muuse skaaren, da vj halte

det ud af seil køyen, tømmermanden i arbejde med at sætte det

forreste skud. Kl. 10 kom een canoe ombord fra fortet med 3 tx.

vand Remedorerne gaf mig den efter rettning at vores bøcker laa

eenu af feberen, ombord tilforn meldte syge, Kl. 11 passerede

os den til forre engelske fregat og gick need efter. Kl. 11%

gick canoen fra borde med 5 ledige Vand tx.

E.M. Ieg seilled ombord med scharlup paa den hollandske snau

som laae til ankerj for Crewp cøer...

Tirsdag 26. jan.F.M. .... siden skrubbet skibet af rundt om i vand gangen,

OnSdag 270 381111.

Den hollandske snau gaaed seil need efter..... tømmermænderno

ved at giøre den afdeeling til baas manden wahre goeds,0g be—

gyndt paa mans slave brixen om styrbord. 2 mand med at mærlle

paa den nye fock.

E.M. ... een portugis snav kom til anker strax ved os.

F. M. .... hafde nogle af vores Gevhæ. oppe og eftersaa og

indsmørte dem siden med bonolie, den til forn meldte engelsk—

mand gaad seil som laa for st. James. og en fransk fregat pas—

sertt os. sendte sin canoe i land.
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E.M. .... Peder Madsen og.Anders Schøning syg ombord; begg

Engmænderne og bøckeren syg i land og laae paa fortet. 3 mand

ved haand Ge vhareno og 2 mnad ved at for see store merseeil

paa fornødne steder med raa. læv..... tømmermanddene klædet

med bræder paa mand slave brixen om styrbord.... de store ca—

ncer frgofååxägråæret adskiellige gange ombord paa til forn

meldte protugis.....

Torsdag 28.Ejan F.M. l....... Een lille cano ombord med muntelig efter retning

at woris bøcker om natten var ud død, Een coplemang til mig fra

hræ Gouernouer Kuberg at ieg maatte Sende dj sorte tømmermænd

og i land tillige med bræder, saa skulde de for nøden neml. lig-

kiste blive giort i land. Ganoen foere strax i land igien . Kl.

8% efter deres forlangende i land sendt 4 st. dørskaaren og et

heelt Wester vige brædt tillige med 80 st. 3. tomes og 20 4 tomel

søm til ligkisten, der med tillige med de bage sorte tømmermænd

i sharlup indsadt til brænningen, hidste flag paa % stang. Kl.

10 kom sharlup om bord igien og munsr. Hofmand var med fra land

af. Kl. 11 fick Hoffmand efter forlangende sharlupen og 7 mand

for at gaae ombord paa den portugisiske snav. ombord ditto syge.

 

E.M. Kl. 1 kom munsr. Hofmand om bord igien , og hafde hand

bydted til sig een % rulle potugiis toback, cenoen i dag og ad—

skiellige gange fra voris fort været ombord paa pottugiisen ...

ø 2. mand med at mærlle focken og klar dermed, siden syet lær paa

under liget paa fornøden seille, besatt det nye store mersseil

med rev seisinger. Kl. 2. efter signal fra fortet heidst vores

flag paa heel stang, Dæck mallet......

;Fredag 29. jan. F.M. ..... den portugis gaaed til seils need efter, hidset flag

; christian den og giøs for at seliberere den høy kongl. fødsels fæst. vandet
/ 7. fødselsdag.

/ mere for at klæde og mærlle same. 2 mand derved, 3 mand ved at

den nye fock og opheist den for at tørre, optaget det nye f. ml

efter see og smørre med ollie resten af haand gevharene. Kl. 9

kom een stor cano ombord fra fortet medbragte 3 tønder vand

og den til forn meldte anker ring, og leasen til cahyts døren

som var reparert ved fortets smeed, saa og kom voris afdøde bød—

kers køye klæder & gangklæder som han hafde i land. Ombord de

2 sorte tømmermænd og kommet ombord som strax giok i arbejde

'med at oprejse stødter til brixene om babord, ieg for cahytten

kiøbt et anses eg og 2 høns af remederne til de syge for 2 bout—

telier brendeviin,Kl. lO % gick canoen i land i gien .Kl. 11 een

lille cano ombord med brev til mig og der med følgende 14 smaae

høns fra fortet.
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E. [. leg og Hoffmend & Beck og Runge været i lasten og Opmaaelt

og opfyldt disse efterfølgende faeqe brendeviin.

No. 55 legato 4 tomer og fyldt med 25% pott

" 56 " 3 " " " " 15 1/4 "

" 57 " 4% " " " " 29 "

saa og der efter blev efter seedt beholdning til skibs provision

som protocollen udvisser see pagina... een hver især af folket

ved ower meldte. .... hefde capt. Kiønings negetie wh.. agter opf

ope til et luftes, holden aution paa sidste afdøde tømmermend og

matrhroe olle Nicholausen efter ledte, siiden registreret og vor—

dert afdøde bøckers efterladte. Egå protocollens viser pag..

Løverdag 30.jan.F.H. ...... gick i arbejde at sætte det nye stockede anker fra

X
/

Søndag 31.jan

dæcked ef, Kl. 8. hefde det ude under styrbords kran, eiiden fol—

ket skibmanded . 2 mand ved det nye mers. tømmermændene i arbejde

med brixene. Kl. 10. kom een af fortets stoere cancer ombord med

4 tx vand, hidste det ower, lagde see i canoen igien 2 af de til

forn opfyldte brendevins faeqe no 55—56. munsr. Hoffmand med ca—

noen i land . Og ieg farret ind til brænningen med sharlupen. Og

hefde den boetelie prøve brendovin med mig, som forefandtes efter

capt. Kiøninge død . og ieg blev afhendt med een canoe, ombord

forseedt svær tonet i klyset med sorring, og elapping paa fornød—

ne stæder, Kl. 12 kom een lille canoe om bord med keel til cahy—

ten, same canoe dick strax fra borde igien.

E.H. .... kl. 1% kom sharlup om bord igien, giorde rent under

skansen. Kl. 3. kom fortets etoere canoe om bord derudj lagt det

3. opmaalte brendevine faeqe no. 57 og 3 ledige vand tx. følge og

med canoen i land , den buzgte l faeqe Vand ombord, tømmermændene

ved brixene i arbejde. Folket skibmanded, og giorde 7 støck sve—

til mellem rejsen. need lagede'den nye fock som var ven—

det og tør, indlaget den tillige med det nye store mersseil i 5911

køyen, siiden giant rent skib inden og uden bords, mathros Hans

Iversen og opløber Peder Madsen , Waage olsen, Anders Schaening

syg ombord. Og bege Engemænderne syg i land og laae hver i sin

casse paa fortet.

( i margen)Efter at disse 3 brendevinns faeqe var kommet i fortet

blev de i min nærværelse aebned dj 2 var fulde, men ikke det 3.

blev igien opfyldt med 3 potter som mangl at det ej var fuldt.

F. M. ..... østerl. strøm.....

E. M. ..... ej noget merkverdj passeret, til forn meldte lige syg
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F.M. ooooe forseedt cabel touet for bongen med klæning. ....;

Folket skibmanded og lagt nye sorringer. 2 mand ved at mærlle det

focke mers. tømmermændenen ved til forn meldte, og ferdj med men

slave brixene . Kl. 10 een cano fra fortet kommet ombord med 3 txo

vend. Kl. 11 gick same fra borde igien, fick med sig 3 ledige

faeqe og 2 tx. til vand.

E.M. s..... En hver især ved til forn meldte, seilmageren for—

bædret det gamle flag, tømmermænderne begyndt at opreyjse etøcder

til brixera I syge rummet for bemeldte, Nye merseil ferdj. og op—

løber Waage olsen frisk, men de andre 3 lige syg. ,.ooo

( i._margen) I dag er dj 3 faeqe som kom sidst i land med brande—

vin af fortets betienter opmaaleto i min og Hoffmans nærværelse

saaledeSo No. 55 279% No. 56, 279. & no 57 287%

Tirsdag 2. febr.Fou. 9.9.9 vandet det nye metssseil og hidste ti det til at tøre

Maria renselsses.oo.oeKl. 8% kom een af fortets cancer ombord med munsr» Hoffmand
dag.

og 2 faeqe og l tx. vand. Kl. 9 1/4 gick canoen fra borde igien

tog med sig 2 ledige faeqe l tx. til vand.

E.M. ..... Kl. 3. kom fortets cano om bord igien med brev fra

mig og medbragte 2 faeqe og l tx. vand, Kl. 3% gick canoen fra

borde igien fiok med sig brev til mig og l tx. til vand tillige—

med Abraham Engmands køye klæder som hand af mig hafde forlangt

i land, saa og 3 blaae og hviide skiortet, den eene Ef sorte tøm—

mermand efter forlangende af gouerneuren kommet i land, Ieg muntl.

begiærede fortets bøcker for at giøre vores vand £x.ti1 rette som

var. i land. folket ieg strax fick efter forlangende. Og fick

bøckeren ordre at begynde strax paa voris arbejde, Abraham Engmen

var meget syg. I dag der for er ieg bleven i land formedelst at

see til hans beste,see som der ingen nærmere var, om bord. De 23

tilforn matldte syg. coco eeeoo

( i margen). Et sende bud fra det hollandske fort Grev Giør til

wores danske lært wæret med efter retning at i fald gouernouren

vilde sende brev til st. De—el—mine, da gick der bud op i morgen.

onsdag 3. febr.F. M. eooo haft det tilforn mældte nye mærsseil igien op til at

tøre, op taget den nye stoere seilo og begyndt derpaa at klæde

og mærlle under liget, nogle af folkene i lasten for at fylde

vend af faeqe og paa træe baans fl? Resten af folket skibmanded

tømmermanden høflet bræder . Kl. 9 3/4 kom ieg med fortets ceno

ombord. same medbragte 2 tx. vand. Kl” 10% gick canoen fra borde

igien fick med sig i land 2 ledige faeqe l tx. til vand.

( i mergen)1eg gick om bord for i remke? at faee et brev skreven

til den høye derixhtion. Og siden at gaae i land igien med same.
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E. u. .... Klø 2 kom een liden cano om bord med efter rettning'

kf et Abraham Engmand var til middag død, Ieg derpaa strax med same
%

cano sendt den anden sorte tømmermand i land og hidset flag paa %

stang, derpaa tiltackelet sherlup, og der udj lagt 5 støcker

wester wwigs bræder og 80 3 toms søm, og % anker brendevin og 2

boutellier viin og saa ieg seillet ind til brænningen. Og kom i

land med en cano da ieg kom paa fortet var een flat laaget kiste

til liget mest ferdj, Ieg da leveret ower meldte bræder og søm i

stæden for deres dj, hafde brugte Kl. 4% blev hand begrafven, Og

var ieg og hans broder og nogle af assistenterne til hans begre—

velse, siiden udeelt efter ligets begravelse owen meldte brende—

viin og viin paa beste maade. Kl. 5% kom sharlup om berd igien

og hafde de seilt stor masten i støcker, tacklet sharlup af. mal—

let uden og inden bords, Ditto syge om bord. Kl. 8 vagten.o...

( i margen) Efter at begrafvelses Geremonj var forbj haver ieg ta—

get sal. Abraham Engmanns tøy i pennen og siden besørget det under

bevaring ind til ieg gick om bord»

Torsdag 4. febroF.Mo 00.00. 2 mand i arbejde med tilforn mældte nye stoere seil

Til forn meldte 2.3 mand endnu syge om bord…

( i margen) Førrend ieg gick om bord skrivede brev til den høye

deriction som protocollen visser. see pag. og det leveret

til

E.M. 000. Kl. 2 kom ieg om bord med fortets canoe tillige med

emeeden for at see rigtig modeel paa hengslene til slave panterne

saa som de han hafde giort passet iccke vel, Dessuden hafde_ieg

med i canoeh sal. Engmans efter ledende saa nær som noget linet

som ieg loed besørge til vask, saa og Var 2 malather med ombord

at see sig om af soldatesen, Og der var des uden i canoen et ledig

rum fo som var forfærdiget af førtes bøcker til Vand fo Een hver

især ved deres arbejde om bord, Og kom og ombord med os den eene

sorte tømmermand som strax gick i arbejde at atge bagbords koe—

bryge need, Og satte vj slave cabyssen der ower om bagbord,Dæck1

SXX- slaveno skrabet i mellem dæcket i mandskabs rummet» Geneon geeed

fra borde...... ditto syge ombordo Munsro Engmand begyndte at be—

dre sig. i land ooooø

&/ ( i margen)Breve som var destinert til dem høye derichtion , Og

. skulde i efter middag sendes paa wejen til De—el—mine for derfra

sagdes at være leilighed til Europao

Fredag S.febroF.M. oooooo registrered og vordereé afdøde Abraham Engmanns

efter ladte. 2 mand ved det nye stoer seijl, nogle af folkene i

lasten ved vand opfyldingeno tømmermanden i arbejde i syge logerne

forre slavene, Een cano ombord, kommet med 2. feeqe Vand . Kl. 10
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gick canoen fra borde med 3 ledige faeqe og l ditto tx. Smeeden

og bage malattene gick med i land . 2 mand ved det nye stoere soil

og dj der ved ferdj.

E. R. ..... En hver især ved for meldte arbejde...».
Een oano

ombord, komet med 2 faeqe vand, gick strax fra borde igien med 3

ledige vand faeqe, Optaget et rum fl.? cahyts brød til provision

X det sidste slum brendeviin
fra opmaalingen

op taget til provision

Dæck slaverne krabat i mellem dæcket, need lagt det nye forro

xx mersseil i seil køyen, Peder Madsen og Frederich Kruuse syg. Hans

Iversen og Ånder Schaaning ditto. .....

Lørdag 6. febr. F. H. ..... vandet det nye stoer soil og hidste det op til at

tørre , tog op bege de nye bramseil. seilmager og 2 mand i arbej—

de med same til at mærlle og klæde, need lagte i lasten det støcke

af det bræckede anker og een deel gemelt tovværk. tømmermanden
ved til forn meldte i syge rummet.

E.M. ..... bege bramseilene
ferdj, vandet dem, fick wores baad

at see komme krydsende
op efter, Røedet op i mellem dæcket, slag—

ted et svin vog 76 P. .....

søndag 7. febr. F. H. ...... indvondet paa svær tunietauet
og forseedt sloppingen

og siden ud stræcked igien. hafde de nye bremseil op til at tøre. ”

Kl. 9. kom een cano om bord med et brev som var fra den høye deriet

tion i Kiøbenhaun
hvilket protocollen

udvisser see pagina.

Capt. skrevet et brev i land til gouernouren
som protocollen

ud—

" viser, see pagina. Kl. 10 iii 1/4 kom baade manden seillendes

agter om oss og seilledo med et ind til brænningen for at lease

"__”""_ een deel matraler som hand og bragte fra QWitta. same tiid gick
/

"”'øøø—__v canoen fra borde. holden Gudstieneste.

E.M. sammen lagt for om meldte nye seil og lagt dem need i seil—

køyen...... Peder Madsen frisk, Frederich Kruuse og Hans Iversen

og Anders schaaning syge.......

Mandag 8. febr.F.M. ..... siiden 2 mand paa hver top for at for see reedskaben

Dæck slaverne skrabet i mellem dæcket i syge legeren for slaverne

tømmermanden i arbejde med at i rette bræder til storen skudet

paa skansen. Kl. 11 3/4 kom een lille cano om bord fra fortet

med brev til mig.

E. M. o.... Kl. % 1 kom baasmanden til drægs med baaden strax ved

skibet hendtet ham og folkene om bord. Hans Iversen frisk, Freder

rich Kruuse og ånder Schaaning syg. ....

Tirsdag 9. febr F. I. ...... hondtet baaden paa siden og af den leaset 9 faeqe

2 tx. vand, og et ledig rum fl? som fortets bøcker hafde giort i

stand til vand, siiden lagt baaden til drægs frj fra skiibet....
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Og lagde de i baaden 4 ledige vand faeqe, folket skibmanded til

wojrs, tømmermanden lagt foeed støcked eg oprejste støcdor til

steere skadet paa dæcketo

E.M. ...... en hver især ved forrige, dæck slaverne skrabet &

syge legarn. Kl. 80 sadt vagten op, Kl. 11 fick en travet fra NW

& west med maadelig vind og regn, Klø Qiél var den 9wer, siden

vinden west eg sw. frisk kulling, sort skyet lufto

Onsdag lOo febroF.M. ooooo siden aeil løs for at tøre, vinden variab1.& sydl.

graae, skyet, ormentan luft… Kl. 8 kam 2 cancer om bord hver med

2 faeqe vand tillige med 1 tx vand, saa eg kam smeeden ombord for

at slaae paa hengslene paa slave porten, 2 malather kom med om bord

cancerne gisk strax i land igien, folket skibmanded til vejrs,

dæckslaverne skrabet i mand slave rummet i mellem dæcket. Kl. 12

giort seil fast, tømmermanden i arbejde med at slaa bræder paa

for meldte steere skud for Skandsen,

E.H. oo... Klø % l loed ieg baaden seyle ind til brænningen for

at hendte vand, malatherne følgende med fra borde, saa og vor

aparte med baaden 13 ledige faeqe og 5 tx. til vand, og et ud—

packed provisiens rum fl? i land sendt til bøcker for at forbædre

det til at fylde vand paa, folcket neml. resten som ej var med

baaden og icke var syg, skibmanded ved tackelagien,baasmand eg

Frederich Kruse,Hans Iversen, Anderj skaaning,Jochum Bolwardt,

Peder Madsen syge, .....f/JMWX—NN”"NMMWM-”—…-… %" "» UV '

Torsdag 11 febr Fo M. ....... Kl. 7% kom baaden ombord og var ladet med 8 faeqe

4 tx. vand, hidset same ower, og siden lagt baaden til drægs, hend—

tet baadsfolket ombord, skibmanded til Wejrs paa tacke lagien,Dæck

slaverne skrabet i mellem dæcket, tømmermanden ferdj med stoere

skudet paa skansen om baberdo

E.M. .o.…o. hafde salo capt. Kiønings negetie Skee? ope til at

scelles, en hver i for meldte arbejde,baasmanden, Frederich Kruse

og Anders skaaning syge mallet inden og uden bords, sadt 2 mand i

baadeno Kl. 8 sadt vagten op, om natten godt vejerlig, og klar

luft, land vinde

Fredag 12. febr.F.M. oeeeoe holden aution paa wores bøckers efter ladte, og blev

saaledes til eende bragt som protocollen visser see pagina, tøm-

,/ mermanden begyndt paa aftritet til fruentimmer slaverne, agter em

, bagbord , Dæck slaverne skrabet som til forn ermeldt. Kl. 11 send—

te ieg baaden med 7 ledige faeqe i tx ind til brænningen for at

bringe vand ombord, saa og skrev ieg brev til S T? Gouernuer som

protocollen viser, see pagina.
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E.M. smeeden gick i land med baaden,med een jærm beslagen gie

block som var i støcker, og førte til focke cordeel gien, saa og

med een moedell hver efter hand skulde giøre 2 luge jærn til at

bruge oiun røst værcket owen, for lugen, Een hver især af felkeno

ved sit arbejde. Kl… 5. kom baaden til drægs i mellem skibet og

landet omtrent % vega, sendte ieg sharlup til baaden, og kom den

tilbage, kl. 6% med efter rettning at søen gick saa høy under lan—

det at dj icke kunde lige der natten ower, eg strømmen løb saa

stærck vest efter, at dj icke kunde faa skibet fast, vinden stiv

kulling & SW. og klar og skyet luft..o.o.

Løverdag 13.feb.F.n. 0000. kl. 6 kom baaden ombordo som var ladt med 6 faeqe vand

& 3 ditte tx. hidste same ewer, og siden lagt baaden fri fra ski—

bet til drægs,hendtede folkene ombdrd og som siden var ved at for

se. tackolagien til wejrs, tømmermanden ved til forn meldte, soil—

mageren syed een nye roer brag, Kl… 10% sendt baaden ind til bræne

ningen for at hebdte vand, og medbragte til brænningen munsr.

Hefmnnand og et ledigt vand fanea

E.M. oooooo Kl. 5» fick een traVatto af WSW & west, eg W t. N.

med maadelig vind og stork rein og ditte torden og lynild, same

ved varede til kl… 6% de kom og baaden til drægs strax ved skibet,

derudj var fcrtets muur mæster som medbragte fornødne sager til at

ind muuro slave, cabyssen, hendtede same og i 3 af baasfolkene om—

bord som medbragte een sadel eg 8 støcker hønsog leverto inhold

viser protocellon see pagina.oo..e.

søndag 14. feb.F.M. OoeoooKle 8. åggätn een lille canon ombord med een sadel til

mig fra S.T. Gouerneur Kuberg og lead mig bede at keme i land da

der skulde holdes aution paa sal. Thychsens sterboe, saa eg med—

bragte een anden smaae oanee 38 st. kiød til forfriskning for

skibets mandskab.

E.H. Ved middag seillede ieg med baaden ind til brænningen eg med—

tog ieg ober mæster sextus eg dj syge som var disse,mathroser Hans

Iversen, Joakim Bekwardt,Peder Madzen og Anders Schaaning tillige

med baasmanden og hans dræng til dj syges op vartning, Kl. 3% kom

dj med baaden til drægs strax ved Skibetoooooo

( i margen)0anoon skjel xknkn kaukelo bou og ieg forliste alt meste

tog.da ieg kem i land med de säéäkiiägwäå een cashe wist i ferværa

chat, som ieg blev andvist fra B.T. gouerneur Kuberg, I lige maaede

blev eg af mig af S.T. gouerneuren forlangt at see dem forflagot

paa beste maade, og hvad der var til at faae ave

Mandag 15. feb.F.Mo oooooo hendtot siden baasfolkono ombord og 2 ledige rum fl?

sem var forfærdiget fra fortets bøcker til vand fl? nogle af folket
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Vh i lasten og fylde vand paa ewenmodlte fadet. og nogle af folket

til wejrs mnå wed tackelagien, tømmermanden indredet een svine sti

for wed qwinde elevernes aftrid, muuemæster ved sit arbejde, Kl. 8%

kom een liden canoe ombord som medbragte 20 st. høns fra fortet

med same sendte ieg order am bord til styrmand Beck at lade baaden

gaao ind til brænningon i moed afteno Klø 9e foer canoen fra bordeo

Eolb Een af baads folcket bleven syg og maaedet gaae til køyes, ...

 

ooooo tømmermanden ferdj med til farn meldte, sejlmageren farba—

_ dret liget paa soen seilet. Kl. 5. seilt 4 mand med baaden ind til

& brænningon, for at lige klar til om mergenen at i moedtago vand,

og medbzngto dj. fra borde 2 faeqo og 3 tx. til vand, Kl. 6 sendte

een caneo omberd tillige med mester sextus søm skulde afhendte dj.

syge som var ombord, da ieg med baaden hafdo bekommet efterrett—

ning om tilstanden ombord, som var den at der paa nye var flere

syge, meens dj. tænckto neck at dj snart kom sig igien. Kl. 7%

kam caneen i land igien med mæsteren, og medbragte drængen Bent

Hansen sem var syg… saa og hafdo ieg sendt buud for 2 flasker vin

og nogle riis at bruge til dj syg., saae som der var icke noget

at bekomme af dette paa fortet, same kom og med canoen i land. Sy—

ge ombord var Jens Jansen og Erich Anker og Waage Olsen.....

( i margen) I dag er første gang begyndt paa sal. Tycksens aution

dos uden hawer iog i dag bragt detbtilwed SoTo Gouerneur Kubergs

erdre at dj sygs fick send comp» slawa, som skulde koege for dj

syge af weras skibs folck, da der nogle af dem var kun Slæt, dog

nogle hædre, een som i gaaer, saae og fick same neger order at pas—

se dem paa det beste,ep, og hvad Gouerneur hafde som kunde mistes

det skulde dj… syge icke mangvere eller om slaven som var ved dem,

kunde faa naget til kiøbs eller ieg selv. da tvilte hand icke paa

at det jo blev betalt dette var Gouernours ord til mig,

Tirsdag löofe.F.M. ooooo tømmermanden i arbejde med at giøre bræder til rette til

store skudet paa skandsen om styrbord, folcket skib manded, taget

den gamle roer bræeg af eg spigredo den nye paa igien eg ditto e—

wer tiæred, seijlmageren giørt 2 kraver til gallie støckerno agter

af den gamle roer bræog, dæckslaverne ved at skrabe og skrabe i

mamd slave rummet i mellem dæcked, Giørt løes is for at tøro. Kl.

11 kom wores baad til borde med bragte ll faeqe og 3 tx. med vand

og 3 ledige rum fustagier som var af fortets bøcker giort i stand

til at fylde vand paa, hidste saa owenmeldte op af baaden, Ieg

sendt om bord igien kalk og steen sem der neck mangv. til slave

cabysseno

EoMo oooooo muurmæsteren ferdjmed cabyssen, Kl, 5. giørt sejl fast

mathros Jens Jansen og epløber Erich Anker syg, Waage Cleon frisk
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( i margen) Af mig obs. i land, I lige maaede continuer
ed med sal.

&; Tychsens aution, og negle Asianthe negeittia
nter wæret paa fortet

som hafde 14 slawer p. urhue negerj, men negoetien blev op sadt til

følgende dag, lidet forbædring fandtes i blåmdt de syge: i land,

onsdag 17. fe.F. M. o..... nogle var i lasten at fylde vand op, paa de sidste

om bord kommen ledige rum fl? tømmermand
en

i arbejde med steere

skudet om styrbord. Dæck slavwerne i forre faldende arbejde, opta—

get at rum fl.? skibs brød at eftersee og for at luftes.

( i margen) I dag ieg formedels
t de syge hawer giort een reqvi—

if; sittion til 3. T. gouerneur Kuberg som protecoll
en udviser see pa—

gina.

Eon. ...… indlagt til ferm meldte brød i brødkammer
et i archeliet

Seijlmager firbædret amenalen som vj hidser vand med saa og sat

bege kraverne om støckene ved steere masten eg ditto tiæret. Kl. 5

seillede 4 mand med baaden ind til brænningen med brev til capt.

eller mig rettere at sige, saa og medfølgede de 2 tilforn meldte

syge som var ombord, og muurmeste
ren med sine matrialle

r og et le—

digt rum fustagie til bøckeron at ferbædre, og 4 faeqe og 3 tx til

vand og det sidste bundt splitteroe
...o. '

( i margen)øI land cøntinuere
d med autionen, I blandt vores syge

noge bædre, og nogle sygere eend som i gaaer. Munsr. Engmand til'.

taget igien at være syg og er gaaed til sængs, 2 fra det halland—

sko fart været paa det danske i efter middag, same var hr. Wortmand

og hr. Brun.

Torsdag 18.fo.F. H. ooee tømmerman
den wed støre skudet, Kl. 9. kom weres baaed

ombord med 4 faeqe og 2 tx. vand og een kiste melie, eg 3 i stand

giorte rum fustagier fra bøckeren til vand, ieg sendt brev omberd

nogle af folket i lasten ved vand fyldingen og resten af dem skib—

manded, lagt baaden til drægs frj fra skibet, sendt baas gasterne

ombord.

( i margen) obs. i dag i land 13 slawer indkiøbt af de af mig til

forn meldte, saa og continuere
d med autionen, tilstanden med wores

syge er j dag som i gaaer, leg for anstalted een anden casse wed

SoT. gouerneur til noge af de syge formedelst dj Var for mange i

den første.

Eu M. 0900. timmer manden ferdj med skudet for skansen, Een af

folcket sat et lidet støcke i for stavnen paa sharlup, sem befand—

tes at der var raaden, Dæckslaver
ne i forre falden arbejde. Kl. 5%

kom baaden ind til brænningen og medbragte 5 støcker ledige faeqe

, stærk
Og ]. tx. tll vande coco. äwgstrøm OSt eftereooooo
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Fredag 19. fe. F.Mb »... Østen strøm.folcke skib manded. tømmermanden til luoket

%
1

X

Lørdag 20. fe.
[

I
[I

/
I

søndag 21. fe.

Mandag 22. fe.

skudet i qwinde slave rummet eg sadt et skud i fra kandten af bout—

teleriet og til far kandten af seijl køyen og med een dør ferre,

Dæckslaverno skurred slave gryden og laaget, Kl. 12 kom ieg med

baaden til drægs for ved skibet, sharlupen hendtet mig tillige med1

methros Hans Iversen og drængen Bent Thomsen, som var af dj syge

som kom i land, men nu Gud være lovet nu frisk kommet ombord.

Eo M. 500. ooooo Seijl mager i værck med at sye en nye vand admi—

rale af seijl dug, Kl. 5. satte 2 af baadsfolekene i baaden, med

same hendtet 2 oxehoveder om bord som var forbædret til vand flø?

af bøokeren.i land, Fyldte ditto paa dæcket med salt vand for at

træcke ud..... Kl. 8. set vagt Op foordeelt vagten med 3 mand pr.

vagt, om natten stiv kulling og lahd vind wed østen strøm.

F.M. oo». hendtet baade folkene ombord, siden hidste sharlup ind

paa dæcket eg gierde den reen, tømmermanden ferdj med tilforn meld—

te, forbædret hønsehuusene, Dæckslaverne skrabet beget af naadene

paa skandeen. 2 mand i arbejde med at giøre et.dj hucherter eg

gefwær reen. sem de hafde i baaden da den Var til QWitta, saa eg

hafde worris slave bolter og køyer oppe og eftersaa og smurte.

E.Mk Ono. ower smurte sharlup under bunden med tælle, og sat den

i vandet igien, siden ing vunden paa sværtouet, og førlagt slap—

ingen og udstragot igien paa frisk serving,siden i ferrefalden og

fornøden arbejde, seilmager fedåj.med til fern meldte admiral, be—

gyndt at sye stropper paa den… Kl. 59 sat 2 mand i baaden eg mallet

uden og inden bords, Op trøckende ewer landet med travet luft. Kl.

7 fisk lidet ormantan luft af same fra NO» eg UNO men var strax

ferbj igien. ooeoo

F.M. ooeoee Dæckslaverne skurred skandeen med vand, ...….. hendtet

haadsfolckene ombord, siden for saa cabelteuet med klæning og tvan—

sing for bougen af skibet,til middag læste ieg i huuspestiilen.

E.M. oeoooo sydlig dinning paa landet stærk østen strøm. Kl. 4%

seijlte ieg med 4 mand i baaden ind til brænningen, baaden gick ind

for at hendte Vand ombord, eg ieg gick i land for at see og hørre

tilstanden med woris syge, som ieg fandt kun liden forbædring i

blandt een deel af dem, ombord kl.æ89 ....

F. M. eooooe folcket siden oppe og skrbe worris bramstengero....

ooooo Kl… 8% fick en travet af øst eg 030. med temmelig vind og

stærck regn, først i travaten sprang det gamle cabeltou omtrent

16 fVo fra skibet, indhallede eenden af same. Kl. 9% vinden afta—

gende og lidet fordeelt i luften.

E.H. Folcket skibmanded, dæckslaverne skrabet i dæckslave logarm

tømmermanden forbædret hønsehuuserne, Kl. 1 giorde krysseil løes


