
 

onsdag 23. mars
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F.M. ... tømmermanden giort en vinkel røghatt til slave cabyssen

en af folcket ved navn Peder Madsen forbædret nogle dæck pødser

opfyldet eendeel af wores vand fader i lasten .

E.M. ...munsr. Hoffmann og fortets bøcker kom ombord .Kl. 2 gick

canoen fra borde....medfølgende den sorte tømmermand efter order

fre gouerneuren til mig muntlig med rimedorne...sluttet slaven.

Torsdag 24. mere F.M. ... siden kaldet alle mand agter op paa skændsen og offent—

Fredag 25. mars

Lørdag 26.mars

søndag 27.mers

Mandag 28.mers

lig forre læste sæe articlerne og den høye directions med givne

instrux for capteinen. .. Kl. 10 en canoe fra fortet kommet om—

bord med wores baasmand... basemanden var eendeel syg efter en—

seende.... bøckeren i arbejde med slave bockerne.

E.M. ... tilforn meldte matros Peder Madsen giorde et ledigt kiød

ferq.til rette og sat en nye bun derj og i god stand til at fylde

vend paa....Kl. 3% kom fortets canoe ombord igien med 2 farq. vand

nogle potates e een cacoff fra fortet. ... dito syge....som sæd—

vanligt sluttet slaven.

( Maria bebudelsesdeg)F.M. holden gudstieneste....

E.M. ... dito syge... sluttet dæck slaven som tilforn... Kl. 8

sat vagten op, og om natten godt veyrlj, land vind. men stoer søe

rulling løbet til landet saa skibet slingrede meget stærck fra

den ene side til den anden meere end som sædvanligt.

( i margen). I dag haver jeg ved 2 af skibs readet sendt til mx.

munsr. Hoffmann end begiæring om at faa den expie til bage igien

som jeg leverte ham af det brev jeg sendte til den høye direction

men er mig bleven nægted og sagde Hoffmann at det hørte mig icke

til, hvilket jeg setter til directionens ingemang.

F.M. ... siden formedelst skibets stærcke og ud sædvanlige Sling—

ring efter seedt og for bædret skamfieling og lens pompet 60 steg.

... bøckeren ved slave bocks arbejde.

E.M. ... sluttet den til forn meldte slave.

F.M. ... holden guds tieneste.

E.M.styrmand Beck, baasmanden & matros Peder Diderichsen syg.

F.M. .. Jeg og munsr. Hoffmann vært i lasten med bouttelleren og

aabnet et farq. brændeviin som var til provision og hefde det 4%

tomme legatée og blev det opfyldt med 27 1/4 potte. siden optog

et farq. kiød til provision...

E.m. ... seilmageren forbædret det gamle flag.... Kl. 2 kom canoen

ombord igien ...med 2 snees æg og 4 smaae høns fra gouerneuren,

saa og eendeel keel som negerinden Asiocha sendte ombord, hvilket

jeg hafde af hende bestilt, samme blev givet til samtelj manskaber_

for friskning.... siden ingvundet paa bagb. tou og forseedt samme
i klysset, dito syge. sluttet slaven som tilforh.Kl. 8% var der
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een af aæck slaverne som befandtes at være fra sin forstand, Doc_

thoren aareslog den og siden der efter blev den roelig... strømmen

løbet westefter.

Tirsdag.29.mars.F.M. ... hafde en rein travet af variable Vind & stille... matros

Peder Madsen for hædret dæcks pødserne.

E.M. ... Kl. 1 kom een af fortets cancer ombord med 9 støcker smaa'

høns fra B.T. Gouerneur.... den tilforn meldte slave som var fra

forstanden hædret sig. ... passeret os een engelsk schonert som

kom fra Popo og ankrede for st. James fort, dito hørte til LiVer—

pool. Indsluttet slaven som tilforn.

onsdag.30.mars. F.M. ... seilmageren forbædret det gamle flag og giØS...

E.M. ... een lille schonert passeret os som gick west efter,sluttet

dæckslaven. Den tilforn meldte galne slave forbædret sig.

Torsdag 31.mars F.M. ( skiærtorsdag) ... holden gudstieneste.

E.M. ... strømmen løbet fort west efter. Capt. fra den tilforn mel—

dte schonert som laae til ankers for St. James fort vært ombord

hos os. Baasmanden frisk, styrmand og matros Peder Diedrichsen bæ—

dret sig. i sygdommen. sluttet slaven.

Fredag 1. april F.M. (langfredag) ... forseedt bæge sværtømmerne med frisk serving

og slapping for skiæget. Kl. 8. fick een liden travat af SO.& ost

med smaae rein og jævn kulling. ..æJeg faret ombord til tilforn

meldte schonert.Kl. 11 kom jeg ombord igien.

E.M. æ... Kl. 3% kom een lille canoe ombord fra fortet med 2 skiæl—

peder og 3 cacoffer med kaal, saa og 2 cacoffer kaal sendt ombord

fra negerinden Asioche som af mig var bestilt, hvilket alt gick

til folckets for friskning. Jeg sendte brev i land med cenoen til

S.T. gouerneuren, siiden indset scharlupen og giorde den reen uden

og inden. dito syg.

Lørdag 2. april.F.M. .. eftersaa og forbædrede scharlupen med søm paa fornødne stæ—

der, dertil brugt 40 2 tommer søm, 10 3 tommer, 20 heele og 10

halve duckiser og smuret den med talle under bunden og satte den

saa i vandet igien, giort seil løs for at tørre.

E.M.... strømmen brøet op efter som tilforn.K1. ål toeg jeg med

scharlupen fra borde for at gaae i land ved Grev Ciør og da at be—

see Hollandsk & Engels fort saa som det var første gang for mig.

Kl. 6% kom jeg med scharlupen ombord igien og mester Sixtus var

med baad frem og tilbage... slutted eleven.

Søndag 3. april.F.M. ... slagtede een af dj skiælpader som wj fick fra fortet vog

(('st-4841139) 8 pd. Talen hollandsk snouv kommet til ankers for Grev Ciør, holden

gudstieneste.

E.M. ... opsat af lasten l oxehoved steenkull til kocken og l farq.

vand til at bruge af. siden klaret wores svært touer formedelst

der var et run slag i dem for skiæget, wores syge kun temelig frisk
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og oppe gaaendes,,, sluttet slaven.

Mandag 4. april( 2. påskedag)... Kl. 8% foer jeg med scharlupen ombord til tilforn

meldte Hollandske snouv i tancke at jeg skulde kunde bekemmet noget

mødvændigt dramke(draneke) vahre, men fiok icke da det var mig alt

for dyrt. Kl. 11 kom jeg ombord igien med scharlupem.

E.M. ... holden auction paa afdøde matros Hans Ivertsens efterladte

... slagtede den anden skiælpade wog 18 pd. dito blev deelet til

under officer backen og til cahytten. styrmand Beck nogenledes frisk

igien, saa og matros Peder Didrichsen og hædret sig, sluttet slaven

... om natten optræckende med travet luft og torned og lymild ower

landet.

Tirsdag 5.aprilF.M. ... sat en vager paa styrbords anker boye... 2 engelske fra—

(3. pinsedag) gatter kommet til ankers for st. James fort det ene Var een menu—

vair og den anden een compagnie skib. Kl. 11 foer jeg med scharlupen

ind til brænningen for at gaae i land og 2 mand med for at skiære

koste riis.

E.M. ...Kl. 2 1/4 fick een liden travet af nord & NO med frisk

kulling og stærck rein som vedvarede til kl. 4% med samme travet

drægede toy ankeret med saa bege svær ankerne kom lige forud, siden

vinden variable....

onsdag 6. april F.M. .. gick strax i arbejde med at vinde toy ankeret frem. Kl.

9. hafde det for kranen... Kl. 11 canoen igien faret fra borde og

op til den Hollandske snouv som laa til ankers for Crev Ciør med

et brev fra wores foent? bøckeren giort paa slave bocker. Seilmag.

i matros arbejde.

E.M. .. udført styrbords anker igien, siden indvundet paa servin—

gen og fortoyet, derpaa giort rødigt skib. ...

Torsdag 7. april F.M. ... forrettet forefaldent arbejde....

E.M. ..Baaden roed ind til brænningen for at hendte vand. munsr.

Hoffmann følgende med i land... den engelske orlogsskib gaaed seil.

..scharlupen var hos baaden for at hielpe at bogsere den ombord

men formedelst svær søe og kulling kunde den icke udrette noget,

baaden liget til drægs... Ombord i baeden var 4. mand og baasmends—

madten....

Fredag 8. april F.M. ..sendt scherlupen imod baaden for et bogsere den ombord...

Kl. 7% fick en liden travet af SO med lidet vind men rein, continu-

erede mil middag... en af scharlups aarerne blev bræcked da dj box—

serte baaden ombord.

E.M. Kl. 1. een canoe fra fortet kommet ombord... med 2 mand som

hafde været i land og medbragte 46 støcker koste saa og nogle smaa

baandstager.Kl. 2. foer canoen fra borde & i land kommet efter for—

langende af mig, lidet rue og vede mehl og noget smør til undermæs—

ter Engmann som hand hafde forlangt, der følgede og med i land 2



 

Lørdag 9. april
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Søndag lofåpril

Mandag ll. april
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af folcket for at skiære fleere koeste...K1. 6. gick det engelske
compag nie skib til seigls... sluttet dæckslaven som tilforn. j.

kiættingen om natten.

F.M.Kl. 6. siden med baaden faret rundt om skibet og luetred det

under og skrubet alt det ureene af i vand gangen, giort seil løes

for at tørre. Kl. 11 maatte giøre det fast igien formedelst wj fick

een rein travet af 3.0.

E.M. Een nu ved forrige arbejde uden bords..een canoe fra fortet

kommet ombord med.... lidet grønt og l svin til forfriäkning som
slagted vog 4 lispd.-8 pd. reendt flæsk...den Hollandske snouv

gaaed seil need efter. slutted slaven som tilforn... stærck strøm
løb west.

F.M... ej noget andet merkværdigt passeret.

E.M. Kl. 2. fick en liden travet af 080 lidet vind og rein, trave—
ten var strax ower. ....

F.M. ... Kl. 9% gick i arbejde med at tiære skibet udenbords... si—
den indvundet paa bege sværtouerne og forseedt dem med frisk ser—

ving og slapping i klysset.siden udstaacked paa fornøden pleds.Kl.
10 kom een canoe ombord fra fortet med.... 2 mand som hafde været i

land og skooren koester og dj bragte ombord 50 støcker...
E.M. ... stærck strøm op efter... færdj med tiæringen udenbords...
slutted slaven som sædvanligt....

Tirsdag 12. april F.M. ..Kl. 8. kom jeg og munsr. Reimers & munsr. Hoffmann ombord

onsdag 13. april

med een af fortets cancer, tillige med den sorte tømmermand og med—

bragte jeg noget øld som jeg for mig selv hafde kiøbt paa den til—

forn meldte Hollandske snouv.

E.M. ... Bøckeren ved slave book arbejde, ... sendt med canoen i

land igien efter s.T. gouerneurs forlangende 2 tulfter vestervigs

bræder, 1000 3. toms og 1000 2 toms søm. Kl. 4. gick canoen fra bor—

de og med den følgende i land munsr. Reimert, styrmand Beck & mæster

sixtus....

F-M. ... siden gick i arbejde med at tage bagbords anker hiem,der

efter giort touet reent og nedskudt det midskibe i mellem dæcket i

folckenes loegaer, og derefter giort rødig for at sætte baaden ind.

E.M. ... Indsat baaden og giort den reen under siden, sat den paa

sin plads..En canoe fra fortet kommet ombord med....2 store svin,
den sene ere som med 4 emaaebgriiser, saa og 2 halv voxne svin hvor

udaf den enen døde strax efter dj var kommet ombord, med samme canoe

var og l td. olie de palm og l td. vand... derpaa en lille Canoe

kommet ombord med kaal til forfriskning, siden arbeide med et surre

vare goedset paa sin plads og røede dæcketop, tømmermanden i dag

giorde surre klamper, sluttet slaven som tilforn....



 

Torsdag 14. april

Fredag 15. april

Løverdag 16.april

søndag 17. april

q/

Mandag 18. april
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F.M. ... siden gick i arbejde med at opsætte wores bram ræer i

og underslo dito segl, nogle af folcket i arbejde hos styrmand

Runge j lasten og der opfylde eendeel af vand faderne, siden

optog et fad brød hvor udj befandtes een deel bedærvet brøed,

som blev evjet og var det 8 lispd. 6 pd. tillige med 10 pd.

smaaet cahytts brød som blev udtaget af bænken i cahytten, tøm—

mermanden forbædret een ropert som var i støcker....

E.M. ... under slaget stoere seil & smaae seilene, klædet et

nye dræje rev, tømmermanden
giort en slev pøds af et bræt. Kl.

4 kom canoe ombord med mæster Sixtus... nettet uden og inden

bords, sluttet slaven som sædvanligt....

F.M. ... folcket tiæret rundt om skibet paa forhudningen
owen

vandet....Kl.
11 gick smaae canoe i land.... og fortets bøcker

følgende med i land.

E.M. ... tiæret baaden uden paa, og ligeledes tiæret alle vahre

rund holterne, og and sat F. og stoere bram Vandt og bardoner-

Matros Peder Madsen giort paa een slev pøds. .. seilmageren

forbædret sure? seilet....

F.M. ... udbændet pligt touet af dito anker, og nedskudte tou—

et i lasten. Kl. 10 Een canoe kommet ombord med.... og eendeel

peSSagerer goeds, saa og l kiste melie og 4 cabrits til skibets

ower reise fra S.T. gouerneuren.
Kl. 11 gick canoe fra borde

med .... munsr. Hoffmann følgende med i land. tiæret baaden un—

der....

E.M. ... Kl. 4. komet een canoe ombord med.... saa og medføl…

gende den sorte tømmermand som var færdj med det fornødne tøm—

mer arbejde ombord. Baadsmandsmadten
følgende og med i land...

F.M. ... der efter efter seedt skibets mærker befandt det at

lige dybt agter 14 3/4 food og fore 12 3/4 food, siden holden

gudstieneste.
Kl. 11 kom een canoe ombord fra fortet med styr—

mand Bæck, saa og fra B.T. gouerneur 161 støck æg og 43 støck

høns til mellem rejssen, saa og 1 svin og 2 flaske kieldere

som tilhørte mæster Engmann....

E.M. ... afdeelt mandskabet j 2 vagte quarter... sluttet sla—

ven i kiætingen som tilforn.....

F.E. Kl. 5 kaldet alle mand op, fick en travet af ost & ONO og

QSOmed stiv kuling og rein. Loed bagbords ankker drippe op og

need j grund. Kl. 6% lættet op bagbords anker igien og opkip—

pet samme paa siden... Kl. 9. een canoe ombord fra fortet med

...nogle smaae baand stager, fortets bøcker kom og med ombord

for at afhendte sin redskab som hand tilforn hafde brugt ombord

Kl. 10% giuk jeg tillige med mæster sixtus i land med canoen

for at imodtage expeditionen.



Tirsdag 19. april.

onsdag 20. april

Torsdag 21. april

fm
E.M. ... matros Peder Madsen giort dæcks pødser. Een camoe kom_

met ombord med een casse mf. D.G.C. no. 2 saa og 42 stk. Elle—

fandt tænder og 43 craveller... canoen strax gaaed fra borde,

fortets bøcker følgende med, saa og i land sendte nogle Gabel—

garn til at binde slaverne sammen med... sluttet slaven som

sædvanligt....

F.M. ... derefter at afblæse alle canonerne, siden beadsmanden

med folcket i fornøden skibsarbejde. Kl. 9% fortets stoere ca—

noe kommet ombord med 40 stoere manslaver, fortets smed kom med

for at sleae dem i bøyen.

E.M. Kl. 2. kom samme canoe ombord igien med 52 stk mand slaver

canoen som tilforn saa snart slaverne var kommet af den farret

fra borde. Kl. 4. kom den igien med 44 stk. mand slaver, og

hefde wj da bekommet j dag 136 stk. mand slaver, og var dj alle

slaget j bøyethoe og thoe tilsammen... Kl. 8. set vagten op

med % mandskab pr. vagt. 1 mand post ved hvær luge med een

huckert og kat lempe, agter lugen and stucken,-een mand post

paa backen for at see til touet.... Antony syg.

F.M. ... Kl. 5% giort reent Skib, siden opsat lægeren paa sin

plads og surret dito, siden lagt stop ankeret owen paa lægeren

Fortems stoere canoe kommet ombord med 45 stk. stoere qvinde

slaver, mæster Sixtus kom og med for efter ordre fra mig at see

til den syge matros. Cenoen saa snart den Var færdj farret fra

borde. mæsteren følgende med i land igien.

E.M. ... Kl. 2. Igien den stoere canoe kommet ombord med 41 stk

qvinde slaver og 10 mand drænge slaver, folcket smurt til veirs

og forrettet eendeel nødvendj arbejde... Kl. 5. kom canoen om—

bord igien med 1 mand, I qvinde og 2l drænge Slaver. matroser

Anthony Olsen, Frederich Kruuse og Peder Holm bleven syge. og

maattet lagt sig til køys. Kl. 8. set vagten Op med % manskabet

og sat fornødne poster. om natten oontinuered med godt verlj.

og land wind.

F.M. ... fortets stoere canoe kommet ombord med paSSager munsr.

Reimer og bege wores mæstere, saa og var udj canoen 7 td. vand

og l ballie med kalk & 3 mellie steene og eendeel lemoner og

potates i en cacoff en viidere ombord kommet een deel passager

goeds...

E.M. .. Indsatt scharlupen og forrretet andet nødvendigt.Canoen

været ombord med 30 stk. høns og 3 cabritter... Kl. 7% kom jeg

og ombord var expedert med mine pepierer fra gouernementet.men

formedelst det var mørkt og faldt en meget vanskelig bræning

blev det mig af gouernementet betroede Guld efter mig da jeg

gick ombord. Des uden følgende med ombord salig thychsens jom—


