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for at holde klar anker, vinden variable & stille, Kl. 24%
kom soharlup ind til os ved baaden da vj var % wejon ombord

vinden lidet tiltagende af west & wswb og østenstrøm , Jeg
gaaed owor i acharlup tillige med drængen Olle Erichsen sem ieg
tog med mig fra land af, qg var frisk des uden bragte ieg koll

med fra, la'nd af til mandskabet sem ieg hafde besørget fra. ho].—
landsk Negerj, og betalt derfor 15
ombord. Kl

6

jboro Kl. 5

3/4 kom ieg

1/4 kom baaden ombord søm Var ladet med 8 vand

faeqo og 4 ditto tx. eg 3 stk. ledige rum fustagier som var

giort til rætte at opfylde med Vand, hidSet same ower i skibet
og da den var laadset, lagt baadon til drægs frj fra xskibot,
2. mand bleven i baaden, resten kom ombord. Kl. 8. vagten op ...

( i margen). ganske lidet ferbædring befandt ?eg hoes eendeel
af dj syge, munsr. Egnmand var icke heller saae vel til pas
som da ieg sidst var i lande Een af felcket haft

bloedgang,

Ieg erfarrode at munsr. Roymert var kommen tilbage fra Qwitta

og paa fortet, bemeldte persohn

var oppe hos S.T. gouerneur

og forlangte maaned gage tillige brugte mange stoere ord i mod
S.T. Gouernour.

Tirsdag

23. febr.F. M. oooooo

med scharlup fisked eenden af Gabel tauet og

siden bragt den anden sende fra skibet, og heeldet dem til sam—

men, Kl… 8. var fortøyet igien, ferseet Gabel tauot paa fornød—
ne steeder med klæning, og slapping, siden giort sail løes for

!

at tørre. tømmermanden ferdj med hønsohuusene, slaget hengsler
og skuder paa dørerne som var paa skniltx stoere skudet fer

skansen, siden begyndt at høfle bræder til øen nye gefwær kiste %
, Dæckslaverno neere at skrabe paa dæcked i qwinde slaverummet

seijlmageren syet stropper i den nye admeriale. Kl. 11 kom munsr
Hofmand ombord med een 5 skibs canoe fra fortet, hans forret—
ning ombord var dette at hand spurte om ieg hafde noged imod

hans feretagendehvilket var at hand vilde rejse need til fortet
Fredensborg og der fra og need til Aåa logis om der var lejlighed

hvorppaa ieg svarto ham at naar sine bøger var i den stand at
det kunde forsvares, da hafte ieg icke noget imoed hans forre—

tagne rejse, dog sagte ieg at der var nu nogle extragter som
skulde føres ind i conjuptie began at det var icke noget af betydenhod men var icke meere eend 1 times arbejde for hamhvilket

var munst, Hofmands svar til mig, og at hand tengte at rejse i
efter middag,og hand maatte skynde sig i land igien og hvad
extragterne and gaaer kunde ieg neck bevarre til hand kom igien
der paa giok munsro Hoffmand fra borde med canoen og i land.
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E.M. folcket til woijrs at skrabe stængerne, eg klyverbommen, '

.......een mathros Anthonj var ope og forbædrede randen af foer—
re morset som var i støcker,for resten een hver i sær med sit

xxhläinowen meldte. Kl. 3. gierde soil fast, giordo raae baander—
no løos paa raaon og fast om kring seilot for at lade seillet

honge i neck benseloren for at komme til at kiære, eg aværte

en
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ern
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ag udenbords, loens pumpet 118 steeg. Kl. 8. satt vagten .....
østen strøm.

...... hendtot baadsfolckene ombord, og saa folcket til

enddag 24. febr. F. M.

weijrs at terpentin. stængerne og dt sværte blocker og raaer
og toppen stænger & maston & bøgsprydet eg alle merSsonc og sal—

lingerno under ogallx ower, tømmermanden ved til forn meldt,
Dæckslavorno skurrede og giorde rent i qvinde slave rummet.

E.M.

o...... Kl. 4. kom : een lille canoe fra fertet, med brev

tioo mig fra mæster sextus andgaaende dj syges tilstand, samt
med forlangendo,il beutollie vin nogen riis & hvedemeel og the

som manqwerte til dj syge hvilcket ieg alt noget af hver sort
sendte i land med canoon som kl. 4% gick fra borde.......
østen strøm.
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Torsdag 25. feb. F..M. o....
skantkot og paa rejlling rundt omkring skibet, saa og sværtot
liane værckot paa Skandsen, eg mahlet hønsehuuserne hvor de var

bleven forbedrede, tømmermanden i arbejde med til forn om meldt.
gohwærkisto. Kl. 10%

Een af fortets cancer komet ombord

med

3 tx. vand og 1 rum fl.? sem var i stand giort af fortets bøc—

ker , saa og medbragte canoen brev til mig fra Gouerneurå laaed—
set canoeh.
E.M. Kl. % l gick de med canøen fra borde og ieg sendte brev med

til S.T. Gouerneur som protocollon ud visser see pagina, saa og
seijl mager syet
blev maed sendt 5 ledige tx. til vand, ......
een nye presending til den nye gehvær kiste, obs at der kl. i

mellem 5&6&7 blev fyrt 4 a 5 canon skud

i fra førtet Christians

borg, som sigtede til negeriet og altsaa foere stilte ieg mig
at der var vel uenighed i mellem negerne indbyrdes, sadt 2 baas
gaster, som sedvanligt i baaden, befandt at den øverste tsp paa
rooeret

af roer bagerne var bræoked af, Dæck mallet ......

Fredag 26. febr. F.M. .....saa worris koma

op seillende i med skibet need imod

Lajsedeye, saa og saa vj bøyen paa baadsdrægen og strax paa sin

sted , spulled, og giorde rent skib baade inden og uden bords,
Kl. 8% sendte ieg sharlupen med den smaae dræg og een traasse

til baaden. Kl. 10% kom dj til drægs med baaden strax ved owen…

%)
meldte baas dræg, scharlupen hidsede dem af drægen til banden

blev letted, eg dj stack det forrige dræge tou i drægen igien
da det just var bræckod strax ved drægen, siden kom scharlup
med baas folckene ombord som beretted at dj Var kommet i drift
midt paa nettene Kl… 11 kom een cano ombord fra fortet med 3 tx

vand eg et ledigt rum fustagie til ditto.

E.M.

vinden sw. t. WSW fordeelt luft, leg med caheen gaaed i

land for at see til worris syge med cenoen aparte følgende Waage

Olsen

som var syg, saa og 2 ledige tx. til Vand og noget rue—

mehl til brød, tømmermanden var ve til forn meldte, folcket
thiæret inden bords og uden bords paa fornødne stæder,saa og

thiæret elle masterne, Kl. 8 satt vagten op, natten over frisk
kulling af land

vindfordeelt luft.

( i margen). de ieg kom i land erfahreto ieg lidet ferbædring
får de syge, munsro Engmand magllode lite andet een kræfter,
sea og bofandtes 2. af felckenc lige saa denne, saa og hørte ieg
at hro Jessen var meget syg, og hand døde, kl. 11 om natten,
vedkemmendo været og ferseillet alt hans sem befandtos paa hans
værelsoo
Løverdag 27, fee Fo M.

0... Kl. 6% fick en liden travet af vest til WSW. med

lidet vind og rein, da travaten var over sprang drægs tauet paa
baaden, faret ned een traasse hend til baaden med acherlup, eg
fortøeden

agter for skibet siiden lættede drægen med scharlup

og bragte til baaden, splidsed drægstauet igien, siden een deel
i lasten at fylde vand paa dj ombord komne fustagier ef faeqe

og resten skibmanded, tømmermanden ferdj med

givøhr kisten,

een lille cane var ombord med brev fra mig og et svin medfølgede
til mandskabets forfriskning,

E.H. frååk kulling af sw & wsw fordeelt luft, den lille cena gaac
gaaed fra borde med brev til mig, saa og noget smør eg SVedskor
til dj syge, tømmermanden af tåget hengsler af den gamle kulle
kiste og leasen fra den gamle gevæhr kiste og set paa den nye

gevæhr kiste, ellers een hver i sær ved nødvendigt, slog seil—
lene fast under raaerne igien, og slagted et svin, vog nette 4
liepn 8 oo Tømmermanden giort een afdeeling i archelier til

mellie, Kl. 4% gick baaden ind til brænningen med 7 faeqe og 1
tx. til vand, giort reent skib, Kl. 7. kom en liden cano emberd
mod lidet grøndt, ditto gick strax fra borde....oo.o

( i margen) i efter middag haver ieg erfahret at den nye holland
ske kiøbmand paa Crew chiør saa og kiøbmanden fra Ponig og 3

assistenter kom i besøgelse paa det danske fort Chro borg og
blev der salluteret for dem 2 ganger, hver gang 21 skudoBege

1//
kiøbmænderne

giok kl. 12, men dj andre blev til om morgenen

kl. 6.

søndag 28. feb.

F.M. .... .... Kl. 8

3/4 kom baaden til drægs strax ved skibet

hendtet folcket om bord med scharlup,som medbragte den efterret-

ning fra mig at hr.:Æggågp var ved døden afgangen, der paa blev
sat flag og giøs paa % stang.
E.H. Efter signal fra fortet histe flaget i tap,,,,,...

Kl. 3. sprang drægtauet igien paa baaden, fick een anden dræg
eg ditto tau i scharlup og bragte til baaden til at lige for, I
moed aftenen baaden seilt ind til brænningen. Kl. 8...
....
( i margen) hr Jessen blev begravet kl. imod 2 slet em eftermid—
dagen,og blev der skudt 13 minutt skud, hvilcked blev beeVaret
med 11 skud. fra engelske og hollandske fart.

Mandag 29. feb.

Fo M. o....

9960 tømmermanden giort et af tvedz stad i kullen

fer mand slaverne, seilmageren forbædret det gamle flag.
E.H. Igien ower surret stengerno, ellers een hver i sær ved deres

arbejde, vinden SW. til SSWh slap kulling fordeelt luft. Kl. 5
3/4 blev echarlup sendt til baaden med noget med til baadefolcki—

ne saa som strømmen og stoer sø. fer aarsagede at dj icke kunde

ræcke

nær skibet. Kl. 7. kom scharlup ombord igien. Kl. 8 set
vagten op, om natten mest stille og gedt verlig.

( i margen) Negatianter levert 5 slaver i førtet. i dag stuer
brænning løber til landet, saa da den stoeree cane gick 2. gang
ud, kantrede i brænning, og gick i støcker,2 fl. langs bunden
siiden fisk ieg een lille at gaa ud for at ordre baaden at gaae
ombord, da den kom i brænningen gick den og Kinchele Boue.

Tirsdag 1 mars

Fo M. ..... Kl. 7. kom worris baad til drægs lidet fra skibet,
hendtet baasfolckene ombord.. ooooo siden med scharlpp lætted
den baadsdræg

som blev ataaende i søndags og bragte til baaden,

siiden tog 660 st. brænde af baaden og bragte ombord, stugede dem
need i lasten i mellem faderne ved til forn meldte og feddj dermed
E.M.

.... tømmermanden hueged bræder til rætte til at foere for

den % Skanse døer som skulde tages bart eller af. Kl. 5% seillede
baaden fra borde og ind til brænningen med følgende 6 faeqe og 4
tx. til vand. mallet skibet...

( i margen) i dag blev dj tilforn meldte slaver betalt, munsr.
Hoffmand kom op fra Fredensborg som siden med hr. Aarestrup eg

hr. Reymert til? fortet og worris Dogthor Sextus tillige med sal.
Thychsens jumf. gick over til Grewe chiør om aftenen. Kl. 7 kam

worris cano ind til brænningen.

%?
Onsdahg 2. mars F.M.

...

tømmermanden forbedret wores sæet porter.

Seilmageren

forfærdiget 4. seil dugs fvillere til Skandsen. Dækslaverne i for.
refaldende dæcks arbejde.
E.M. ... Kl. 3% kom scgarlupen til os da wj mød beaden var under

eeil og afhendtede mig og 2 af de syge folk som hafde været i
land, neml. Peder Madsen og Anders Schaaning.... Kl. 11% fik en

travet af ost & ONO med torden, stærk wind og reign. Kl. 12 Sprang
wores svær tou i stykker strax uden for skiæget. Lod strax

det

bagbord anker falde. I midlertiid sprang Gabel touet i stykker
omtrent 1/4 part fra ankeret, slak ud paa bagbords tous 4 bugter

langs dæcket. Lagt skoving for skiæget og i klysset. Kl. 1 trave—
ten over, vinden den tiid nordl. & vestl. Indbændet enden af det
sprungne touer udj det anker som Wj bekom af capt. Tadsen. og da

det var klar til et falde.Kl. B.... continuerede det med reign
og torden til kl. 4 om morgenen. strømmen løbet øst efter.

( i margen). J morges kl. 6 kom alle disse tilforn mældte perso-

ner tilbage igien. der kom og negotianter j negeriet. Der blev

holdt secret raad i land angaaende dj fore faldende omstændig—
heder som efrå 13383 baade før og efter de indfaldne dødsfald.
Torsdag 3. mars

F.M..

lodseM24o stk. brænde træ. Kl. 9 kom den store came

til borde med een caberit og nogle brød som var laget af skibets

meehl. var og med canoen hr. Quist og munst. Harboe... folket
slapet det spenning tøy tou fra ankeret og ind forbj spillet.

... med sendt i canoen 2 vrag bræder til laag til ranjong fl.
som bøckeren skulde giøre af dj prmvisions oxehoveder. saa og send
nogen spunse dug med i land.
E.M.

Fredag.4. mars

F.M.

... seilmageren forbædret dj gamle schanse klæder...
...

capsalvet worres forre & store agterste stænge bardun.

Een matros Peder Medsen forbædret nogle slave booker med baand

.

Seilmageren forbædret wores gamle presendinger.

tømmermenden

giort en svine stieunder koebryggen om styrbord.

E.M.... tømmermanden fmxhåågägeet svine true og forbædret 2 gam—
le. ... Kl. 3 kom beaden til borde. hvorved kom wores assistent
Hoffamnn og en assistent fra land af ved navn Hansen, og wores
baadsmand og matros Jochum Bollevald. og vare bage toe kune maa_

delig af helbred. dog saadanne de heller vilde være ombord end i
land. Kl. 6% fik en travet af syd & ost og nord& vest med lidet

vind. men stærkt reign og torden og lynild og vedvarede til mid—

nett. Kl. 8% ... forliste det smaae haand loed i travaten...
Lørdag 5. mars

E.M. ... Kl. 11% ankrede for étyrbords anker som var bændet

det

støcke sprungne tou j af tøy touet. slack ud paa samme 3% bugter
tou, satte bagbords anker for kranen og kipede det op paa siden.

73
E.M.

Kl. % 1 kom en canoe ombord. gik strax fra borde igien med

3 ledige td. til vand og et dito til olje de palm. .. Kl. 4% hid_
sede ankeret paa reillingen og hallede den stump af det gamle ca—
beltou ower af baaden som var ved ankeret. ... og forsvar styr—
bords sværtou i klysset med serving og tromsning og ligeledes for
skiæget. needskudt bagbords tou saa var som en_bugt som blev liggen
des klar paa dæcket. tømmermanden i dag giort en pise rænde, saa
og huller i store skudet for dren baserne og klaassen til samme
at staae udj.

søndag 6. mars.

... slagted tilforn meldte Geberit og brugt til cahytten og de sy—
ge.
E.M.

... matros Hans Ivertsen, Jochum Bollevald og baadsmanden

syge.
Mandag 7. mars.

F.M. ...

tømmermanden forbædret fallerevs trappen. Kl. 11 kom en

canoe ombord med eendeel keel til forfriskning fra fortet...'
E.M.

.. Kl. 3 kom een canoe ombord med obermæster Sigtus som jeg'

hafde skrefvet efter ham for at komme ombord til de syge. Og da

han givet dem hvad de skulde have fore han med canoen i land igien
Og fick han med sig nogle riis gryn og mehl og smør til dj syge

som var i land. Kl. 3% kom dj til borde med ankeret. hidste samme
op under bagbords focke røst, og hallede det stamp tou paa dæcket

som var. Ved samme tillige med bøye revet som var og i støcker
hafde hidset ankeret med den gamle part linne, og var den bræcket

1/4 fra den sene endedog stompene j behold af pertlinen.. de sam—

me syge og vilde dj icke i land....
Tirsdag 8. mars

F. M. kl. 10 com en canoe ombord fra fortet med 3 td. Vand og 4

støcker ballier som var forfærdiged ved bøckeren af wores provi—

sions oxehoveder til vaske ballier for slaverne.
E.M.

...Udbragte daglig ankeret med dens Stomp af tøy touet bag—

bord ud.

tåømmermanden giort et lidet luft hull paa de 2 forreste

kamre i borde under skansen.

Indbændet daglig touet udj lægeren

igien. og rødet op paa dæcket. dito syge tillige med Antoni Olsen
Kl. 9. satte en af dæck slaverne i højen ved en ring bolt paa dæ—
cket som vags folcket kom ower da han vilde sprungen owerbord fra

gallionen..
onsdag 9. mars.

F.M. .. indvunden paa bagbords tou og lagt serving for klysset
og udstack saa paa same nedskudt det gamle bræckede cabeltou i

forlasten saa og nedlagt eendeel slapping touverk til værk. Kl.

10 3/4 gick en canoe fra borde .... med een mærse fals block til
smeden for at beslaa saa som beslaget paa samme var i støcker og
forrøstet.

.
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E.M.

... andset stænge etagerne og alle stænge barduner. seilma—

geren forbædret baadseillerne. Til forn mældte dæsk slave sat i .

een spring bøye og om natten fast ved een ringe bolt med een kiæt—
ting....Kl. 2% døde matros Hans Ivertsen. 11,
Torsdag 10. mars F. m. ..Kl. 12 var tømmermanden færdj med liigkisten ... hvortil

blev forbrugt % tulft vestervigs bræder. 16 4. tommers, 60 3 tom—
mes og 15 2 tømmes søm.

E. M. ... matros Antoni og kocken havde min tilladelSe til at føl—
ge med i land for at se sig lidt om.... matros Jochum Bollevald
syg endnu. men vilde icke gaae i land. forbemeldte dæckslave løs
af kiæden om morgenen men sluttet fast igien om aftenen... Kl. 8
fick an travet af ONO & NO med stærck regn men liidenxixd vind
lynild stærck ower landet i NV.

Kl. 9.

travaten ower.

( i margen) da jeg var kommet i land efter saa jeg de syge som

laae i land, mens fandtes kuns liden forbædring hoes dem, det var
alt mærck værdigt jeg erfarte saa som alting Var stille. og hver
i sin fdrretning.
Fredag. l2.mars

F.M. ... observerede at det var flag paa halv stang paa alle 3
fort, satte og wores gamle flag paa halv stang. Kl. 11% kom een

canoe ombord fra fortet med 3 td. vand og 3 ransung fd. til vand
for slaverne. samme var giort af 3 provisions oxehoveder med træ
baand, saa og 2 spulle ballier eller vaske ballier for eleverne.
E.M. Kl. 1 gick canoe fra borde og gick der med same i land mæster
Engmadd som var endnu ikke ret frisk, saa og den sorte tømmermand
... tilligemed noget brød til de syge...

tilforn meldte matros

endnu syg....sludted dæckslaven fast som tilforn. en mand vagt i
baeden.....

( i margen) i dag erfarte jeg at der holdtes secret raad paa for—

tet, men hvor i det bestoedved jeg ikke andet een som dette, at
da de det var færdj saa jeg at der blev leveret een besvarelse
til herr Aarestrup paa et promemoria som hand havde indgivet til
S.T. gouerneur og s.T. det secrets raad. Mester Engmand lagt sig

hos Asiocke i negeriet.
Lørdag 13. mars. F.M. ... kl. 10 kom een canoe fra fortet ombord....med wores af—

døde bøckers tømmerkiste og dito skiære bænck. Fortets blancke
bøcker følgede og med ombord som jeg hafde søg om at faae ham om—
bord for at giøre slave bocker og pøsser og anden fornøden bøcker—

arbejde ombord. saa og sendte jeg dj 2 tilforn meldte folck om—
bord som ing var i land og saa sig om tillige med grøn keel til i

morgen for mandskabet. Kl. 11 kom canoe i land igien.. medbragte
noget smør og mehl til de syge, saa og erfarte jeg at munsr. Hoff—
mann kom med i land og med bragte een coffert som han loed bringe

paa herr Aarestrups casse paa fortet. men hvad der Var i er mig
ubevisst.

%"
Kl. 11 3/4 gick ieg med stor canoe ombord. Og medtoeg ieg 2. goe—
de elever som ieg var i tanke at vilde giøre iii dæckslaver

af

sea som jeg erfarer at dj fleste af folcket er kun svag af sig.
Og ganske faae kend blive curert som falder i sygdom hvad aarsagen

er der til det vil jeg indstille til den høye Directions Desectien
og undersøgning.ved Gud giver lykkelig hiemkomst, da jeg paa min

side virckelig giør største fliid baade med forplægning og seer
dem til største glæde for mig at blive restitueret. Og altsaa un—
derdanigst forhaaber jeg at den høye Direction reiner mig ikke
dette til nogen last at jeg herudj har owertrædet den høye derin—

tions gierte geede anordning da jeg vel kend ses at jeg har taget
fleere dæckslever ombord een som det er tilladt. men virkelig
fernødenhed for sikrer jeg har tvunget mig hertil. Des uden var

og med i canoen ombord 2 farq. vand og 5 støcker pack f1.samme
blev stuvet som var af fyr tillige med de i dag tilforn ombord

komne sea som dj var ikke meere brugelige.
E.M. ... Kl. 1% foer canoen fra borde, der med sendt... noget smør
og lidet mehl og cahytts brød efter begiæring til mester Engmann

... dito syg. sat tilfern meldte dæck slave fast ombord ...
( i margen) I dag erfarte jeg førrend jeg gick ombord at det var
mock et og det sammemed wores syge i land og kune lidet forhæ—

dring. Paa fortet blev ower leveret inventarie goedset i dag til
S—T- Gouerneur Kuberg og vedkommende betienter var til stæde ved

samme.
søndag 13. mars.F.M. ... Kl. 8% kom een lille Canoe ombord med een caberit fra

fortet.... holden Guds tieneste.
E.M. ... En liden canoe ombord kommet med brev til mig og samtligskibsraad hvorudj laae 2 documenter, brevets indhold sees proto—

collens pagina( sees ikke i skibsassistentens protocoll) Jeg fo—
re vist vedkommende bemeldte brev og medfølgende documenter for

at erfare deres svar derpaa....lens pumpet 73 steeg.
Mandag l4.mars. F.M.

...

tilforn meldte bøcker begyndt at giøre slave bocker.K1.

8% kom en af fortets cancer ombord med nogen kaal og 4 cacoffer

perment til eleverne for ower reisen. Kl. 10 gick jeg med samme

canoe i land for at ind levere til velædle og velbyrdige gouerneur
med samtl. det vel ædle og ædle secret raad svar paa til for mel—
dte brev og documenter. svarets indhold viises protocollens pag.

( dette svar heller ikke i sk. assistentens protocoll) 2 af folket
følgende med i land for at se sig om, saa og var nogle beskadige—

de luase med til smeden for at rep.
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E.M ..
Kl. 3. cenoen fra borde medsendt noget brød til de syge... optræken

med traVat luft ower landet, seilmageren forbædret det gamle flag.
.. matros Jochum Bollevald ennu syg, sluttet dæckslaven fast i mel—

lem dæcket som til forn. Kl. 8 fik en travet af NO & nordl.med tem—
melig vind og rein. Kl. 9. Var vinden forbj. ..continuered med tor-

den, lynild og rein til kl. 11. siden natten ower godt verlig,og op—

træckende luft med land vind.
( i margen). Erfarte efter jeg kom i land at tilstanden var ved wo—
res sygelige som da jeg sidst gick ombord. siden saa jeg at munsr.

Reimert leverte nogle documenter til s.T. gouerneur, som jeg siden
erfarte, var protest for hans fornærmelse at han var skeedt at det
han Var fra sagt sin comp. tieneste af raadet, naar hand hafde af—
lagt rigtighed for Quitta Logie, ingen negotie hørtes til i dag.
Tirsdag 15.mars F.M. ... løst dæckslaven af kiæden og loed ham gaa i spring boyen.

... klaret touet formedelst der var kryss udj for klysset....tøm—
mermanden giort et svine true... en canoe kommet ombord fra fortet
... med tilforn meldte mæsse fald block og 2 plader til dreyebas—

serne og en flinte laas som var reparert hos smeden....
E.M. ... noget rue mehl sendt i land til frisk brød for cahytten...

sluttet dæckslaven. Kl. 1 om natten fick en traVat af 080 & ost og
ONO med stæck rein og vind som varede til kl. 33 om morgenen, daA

liidet aftagende. Kl. 3% gick begbords tou i stæcker omtrænt 8%
faun uden for klysset fra den inderste ende, de vinden den tiid
var forbj men skibet duede sea stærck saa det ved samme strægtes
i støcker, tørnede da op for styrbords tou og anker, siden vinden
nordl. & nordost continueret med rein,

stærck strøm løbet ost efter

( i margen) Dj syge liidet bædre i dag. Mæster Engmann flødååt paa

fortet igien i dag. og var temmelig frisk, man magtesløs af sygdom—

men. Jeg erfarte at herr Fiscal Quist indleverte en protest imod
munsr. Reimers til 3. T. Gouerneur og s.T. det secret raad angaa—

ende munsr. Reimers slette opførsel imod Fiscalen, saa og om hans
administration for Quitta Logie. Jeg sea og at hand med 2 edsisten—
ter blev indvarsel til at møde dagen her efter for det secrete raad

men da hand afviste dem formedelst dj ej hafde skriftelig stevne

maal at foreviise, og imidlertiid at Fiscalen skrev et stevnemael
gick hand og munsr. Aarestrup i negeriet saa det der ower ej blev
ham i dag skriftelig forkyndet.
onsdag 16. mere F.M. .. indhalled eenden af sværtouet som var sprungen, af taget

serving og slapping af samme... bøckeren ved slave bocks arbejde
...

seilmageren giort presendinger til ransung faderne af een gam—

mel stoere luge presending.

4-7
E.M.Kb.3 kom een liiden canoe som ieg sendte ombord for at efter .
høre hvorledes tilstanden stoed ombord, saa og efter noget smør til

dj. syge i land, ombord giorä seil fast og ind vundet paa styrbords
tou og forseedt serving og slapping, siden udslacked igien.. Kl. 5
kom jeg ombord saa som jeg erfarte duede det stamp sværtou icke mee—
re til det brug uden til skibmanding, og var den stomp som var til—
bage af det eprungme des uden for kort...Jeg bragte og med fra for—

tet ll støek smaae kiøllinger eller høns og liidet løeg. og % snees
eg til skibet... sluttet dæckslaven som tilforn..

( i margen). Erfaret i land, raadet været samlet i een kort tiid
for at consellere om affeires. I dag ligesom til forn med wores syge

munsr. Reimert blevet skriftelig stefned ved 2 assistenter, Een stor
canoe gaaed til Ningo med vahrer.Negotianter kommet i negeriet og
leverte 3 slaver i fortet. Kl. 4 gick jeg ombord. Jeg spurte munsr.
Hoffmann om hand icke Vilde gaae med ombord, men hand svarte mig

icke derpaa.

Torsdag l7.mars F.M. ... baadsmands madten med folckene i land og scharlup strax
henfaret og lætted wores daglig anker og bragte samme til borde. Kl.

8 hafde det for kranen indhallede den rop tou eom var ved ankeret,
og kappede det i steget paa ankeret, siiden ophalled den rep af las—
ten som efter inventariets formeld var 60 fauner lang og indbændte
den i bemeldte anker igien, saa som den sprungne rep duede ikke til

andet een til skibe manding. Ligeledes blev og det gamle cabeltou

casseret at bruge til skibmanding, da det dj 3. hujus var 3. ganger

Sprungen i støcker.. skulde og protocollen viise, men saa som Hoff—
mann icke er tilstæde, og det nu mang. til skibmanding saa har vj
maattet tage der til i manquement wj ej andet har, den sorte tømmer…
mand forbædret bagbords bardon røst. og bøckeren i arbejde med sla—
vebockerne.

E.M. ... indført daglig ankeret omkuld bagbord. siiden forsaa touet
med serving og slapping paa fornødne stæder. og wj hafde just l fl.
inden for spillet af bagbords toue. En liiden canoe kom ombord med

noget nye baget brød, som jeg hafde besørget i land til at bage af
wores eeget rumehl.

... nedskudt det casserte sværtou i lasten....

Tømmermanden giort 2 skuder til natthuuset for compasserne... styr-

mand Beck, matros Anders Fedrichsen, Peder Diedrichsen, Jochum Bol—
levardt syge ombord.

Fredag 18. mars F.M.

... 2 mand efter seedt og ind smueret alle haand gefværerne i

olie og ladet dem med løs krudt og ærter til alle sammen undtagen
4 som allene blev ladet med løst kruedt.

..meaelede canonerne med

fornøden farve....

E.M. ... styrmand Beck laa til køys og Var hardt and grebenn af fe_

bereh. Jeg Besolveret at skyde et skud og hidste siou fra compagni—

et da kl. var et. Aarsagen dertil sees i protocollens viide pagina

Kl. %2 kom mæster Sixtus ombord med en lille canoe, gick strax fra.
borde igien. Jeg med sendte et brev til S.T. Gouerneur... dito syge.
..

sluttet den til forn meldte slave.

Løverdag 19.mars F.M.

...En lille canoe været ombord fra fortet med et svin til for—

friskning for mand skabet, saa og medgragte samme 2 cacoffer med
bønner kaldes Gappe Goep og l deel plandte løeg i en_dito, og en

dito med etoer perment, og da jeg eftersaa den

strax befandt jeg

den % deel raaden og ubrugelig hvilcket jeg tilmældte S.T. gouerneur

udj min skrivelse med canoen som strax gick fra borde.
(E.M. ... slagted et sviin vog 3 lispd. ... styrmand Beck, matros

Anders Fredichsen & Peder Diedriechsen og Jochum Boldwardt syge om—
bord. baadsmanden og matros Jens Jansen & opløber Waage Olsen og

Erich Ankhr laae i land syge paa fortet og jeg erfarte at mæeter

Engmann laae igien syg af udslag i negeriet. sluttet tilforn meldte
slave som sædvanlig.
søndag 20.

mere F.M.

'

..Kl. 8. kom en lille canoe ombord fra fortet med en Geberit

og en sædel til mig fra de syge om noget mehl & riis og the hvilket

jeg og sendte dem med canoen i land.

E.M. ... dito syge... sluttet dæckslaven som tilforn..
Mandag 21. mere F.M.

...Kl.

11 kom en canoe ombord fra fortet... med 100 støck bræn—

de.og bud fra mæster Engmann som laae og var meget fuld af udslag

men havde goed appetit, hvor for hand sendte bud efter noget rue—
mehl og vede mehl & riis og svidsker og noget smør og 1 flaske bræn—w

deviin, hvilket han efter forlangende fick. Kl. 12 canoen fra borde
og med noget smør til de andre i land.
E.M. ..hafde sal. capt. Kønigs efterladte negotie sager baade ulden,;
og linden oppe paa skandeen og luftede og eftersaa samme...sluttet

tilfornmeldte dæckslave i mellem dæcket som sædvanligt.

dito syge.

Tirsdag 22.mars F.m. ..Kl. 11 en aanoe kommet ombord fra fortet med ... grønt kaal
til mandskabet og med ordres fra 5. T. Gouerneur at bøckeren skulde

i land. Kl. 12. gick canoen fra borde fisk med sig bøckeren.
E.m. ..Kl. 3. kom en canoe ombord med ... matros Jens Jensen, oplø—
ber Erick Anker og Waage olsen som var vel fri for feberen, men dj
saa meget usle ud og var meget magtes løes.... Anders Fredriechsen
frisk, men Peder Diedrichsen og Jochum Boldvardt syge tillige med

styrmand Beck som var hart and greben imellem fra sin forstand....
sluttet eleven som tilforn.....

