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.Qm morgnnun.... gisk strax & arboiäe'med at nætte-baaden i vundgt,_,,

Styrmand Runge vært j.e£t9r farfriakning bee: agenten og bgkøl”48 pd.

oxokiød og nognt grøndt.tilligo=bmbard kammgt en 6691 lomonqr q; janlei

£or-slavbrne.c. JQS 68 azaiatgntgn faret j land.ier at ;piiao til nid-i

dag.hobs hr. Thalbitznr; __

Eftarmiduag. slaverne faaedt brændeviin, piiber'øg tobak.'0g smurt lig!

med 0110 de palm. sidan dans-et eg sprungen efter deres Bang og tromme A

Spill. vinden hal. dagen ONO og passat veri. Kl. 6% kom assistenten og*

Jag ombord 1g1en.....

em morgenan...…slavarno vaskht og Smart gig mad 0119 dg palm..x1. 9%

skaffet slaverne. giort skibet regni over og under inden bords. Kl. 8.1

foer jeg 1 land med charleup. Kl, Qi kam jeg Ombord igien tilligemed

hr. ThalbitZQr før at bases slaVernp. Kl. 10 faar wj j land igiel.idg

strax tarret ombcrd igien med charloup. _

mftermiddag. natt. alle smaaesgillene løs!; og underse'il :'Sl-eaeg samme fra.;

Békommef 2.5tøckar &allompures til ulavo pantzes ffa hr. Thalbitzer. &

!inden hqlg åagän østl. godt verlig.

.om.mcrgenen.... slaverne siden vaSkøt og smurt-sig med alie db palm,

.derpaa skaffed dj og siden baaäe med charloupeå og banden i lund.br15t

til told boden og vidqre til.agcnton 127 mand ng 73 qwinder og 19-drex

ge alle i sortor. Beholdta'igien ombord 12 mand, 8 quindar og 1 drenge

slave.

Eftermiddag. Cap:t91n Krog gaaed til seg1s. ned h1em expederedo jog al—

le dj breve sedøägg—äzgägabekommet paa fortet chr1stianaborg, 511 og

kiøbte jeg en 11116 norsk jolle af ham. vide seilie Captain Lemvig

destinert til Amsterdam, j land kommet piber Og tobak til slaverne ef—

ter agentenaÅforlangsndo.... Jeg ög.5tyrmand Back,.assiatcntgp,woppcr—

mesteren og sfyrmand Runge været 1 land hoas hr. Thalbitzer og consu—1

leret andgaaende élaverngg forhandLing'videiskibs protooollon._0mburd

fra slaget mærsueilleno og kryuspil. vinden heale dagen øst.-gadt

verl. Kl. 9. kom wj først fra agenten og ombord,'fortøyct fartøyane i  j.arnkiætt1ngeh ved a1den. .. Om natten. vinden sydl.

om morgenen...g1ck i arbo1de med at brække slaven skadet need søm stooä

for skandaen. Kl. 8. som sædvanl1gt jeg t1llige med ebber mesteren og I

styrmand Runge farret i land med maden til BLaVerne. Kl. 9% kom jeg og

styrmanden ombord igien mad charloup. Folket siden forettot nødvend15t.

Eftermiddagen .xl. 1% under loadsen ambord kommet efter mitiforlsngbn—å

de far at fortøye os. derpaa udført stop ankeret medrden rebtau paa '

66 fv. indbændt i gammexført det styrbord ud, siden wundet harin hvgd %

fornødcn'bjiörtes og farseet 1 klyssef mod sarving eg alapping, Kl. 4 %

som wj sedvanligt bragt maden i land til slaverne. Eleven holden skibs*  
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raad om endoel cahyts proviaicngr vide prctøcøllen. vinden'i dag østl.

og nördl. stiv kuling eg godt verlig...

'om morgenan . Kl, 5. udporet, spuilet.og giort reent skib, sidan nod—

tagot bramraaen bg aiænger héed, stryget under rærno, styrmand RUngo

vært i land og hendtet 45 pd. dxekiød og noget grøndt til fbrfriskning

for mandskabet. Kl; 8. jeg og de andre som tilforn er meldt farret mad '—

maden in til slaVerne.(( inklamret)saa og var wj siden forsamlet med

raadei hos agenten videre for paa beste maade-at faa slaverng forhand- _

let wide protocoll.) x1.-?. gik jeg ambord igien og følgende med 3 told

betientof som skulde efterses hvad guld og ollgphandt tænder som wj

hafdo med brågt fra fortet Qhriatianburg. xl. 12. 516% gik de fra bor—

dé igien;

om eftermiddagen.stryget stænger og rær og udskaaren en deal løbende

redskab. Kl. 4. fdor wj sem sædVanligt ind mgd slavernpn mad.;l. 5.

kom jeg med charloupon ombord ag fikk wj med fra hr. Thalbitzer.2 un-

ker mandara qgvz anker fransk viin saa og 5 danser thes og 5 tap. sui—

ker Qg en deal chfydorior for cahytton. Kl. 75 kom obarmestgr sixtun

ombord med ordre til mig fra agenten at faao charloupan i_land for at

hendto nogle slaver ombdrd, der paa foer jeg strax fra harde og afhand—

te. wj ? st sker manåalaver som var kiöbt for hans majestædts-regning

förtøyet fartøyene Under laas....

(

Om morgenen... ladet udj baaden een deal ledige jernbaands fader og en—

fdre provisions fustagier. Kl. 8. toeg jeg ind med slavernes mad tog wj

Og meå fra børde jiland til agents; 3 mand og 3 quinde slaver som var

af de syggste og magreste som haide været ombord til dato. Aséistont

' prfamnn og doctor siitus_£i5|xmnd følge med j land, baaden kom strax

efter. Kl, 11 kom baaden omberd igien hafde dj laadset til forn malte "

j hr. Thalbitzers gaard. Kl. 12 slet kom jeg.og Hoffmann & Sixtus om

börd med charleup.

Eftermiddgg. Vinden idag sem sædVanligt østl. frisk kuling passat vorl.

Til ladet baaden igian med ledige fvus'tagier ført j land j 'aldt j dag

4 farqv.'15 tem? rumfd. 2. oxehoverder, 2 dito med owerfalå og hengslo

som hafde vært brugt paa mellem reisen til ransong fader. Kl. 4. fcr 

wj som sædvanligt i land med slave maden. Rattet uden og inden børds

som.sædvanligt.... natten ower godt vgrlig dog med travat luft ag 11-

det regl.

Løverdag ' om morgenen..uK1. 7. gisk jgg i land ag medtog jeg matros Frederich

16. juli KrUSe for at lade ham med mig gaae op til doctor Herring da jeg hafde

den tænake maade hoes mig at i fald om hand kunde Correre ham sangen

hand til datto ej ombord har kundet blive frisk for at giøre cømpagni—

et tienesta siden wj afseilede fra fortet christainasburg.-0g hand blev?

i land bogs ågctoren. [1.'8 kom slavernqs mad i land. Kl; 11 gisk wj 
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i arbeide med at fortøyg om igien uaasam wj observerede at styrbords'

anker Var mgd gaaed-Og at wj med hællen ? af skibet rørte ved grundån.

Eftermiddag. udført et vdrp om styrbord og lættot svær ankeret og vun—

det det herin, siden ført det ud igian ud stack paa sarvingon igian

Paa bagbord: tou-dg indvundet paa dat styrbords tou igien og faraoodt

det med sarving i klysset. Kl. 4. bragt slavernes mad i lanå. Kl. 8.

var wj med fortøyningen'varpet klar nær staaendas... munsr. defmann

syg. folket skaffed. ...

om morgenen udporet somtilfbrn. strax derpaa hiem hendtet til farn meld?

te varp, siden spullet. og giort rent skib. I soellens opgang op-hidset

flag og giøs, passat vind og verl. styrmand Runge været i iand og hund-

tet 45.pd. færskt kiød og grøndt til forfriskning fbr mandskdbet. I

land sendt slavernes mad som sædvanligt—

Eftermiddag... Slaverne faaed deres mad sam sædvanligt…..

om morgenen ....æ siåen ladet udj baedan 9 åernbuandu farqv. 11 træe—

bgand; Oxehovodgr, et rum fd. med 4 jsrnbaand, 2 äito med tmæsbaand.

Kl. 7% for dag i land. Kl. 8. kom munar. Hofämann, obbermqator Sixtus

og_herr Reimer: i luna. samma tiié gikk baåden fra borde og indtil hr.

Thalbitzer: gaard for at lgadse. I dag ophidst-flag Og giøs formcåolat!

wj»bQQYndt at bortsælge woros slaver under haauaen som begyndtds k1;;ö

hcs agenten. hl. 10 B&adah kommet ombord igign haft kaal og grøndt for

cahytten. J dag neadtaget brixerno j syge logarn og giørt rødig i cabol

rummet.

Eftermiddag. Passat vind og verl. need skiødt svær tonerne i kdtelrum—

Jørgensen; Eåa og kom i land til-agegten 3 qv. og en dreng sem til forn!
CV .

havde-iæret_syg ombord men var nu lidet bedre. Kl. 4. kom slavernas mad'

i land som8ædvan1igt, I soellens need gang halled flag og giøs need. !

nattet uden og inden bords. ... 1

gm morgenen som til forn udporet giort rent skib, siden tilladot buadonf

mad ledige fader søm kl. 8. gikk i land med 18 jernbaands farqv. 2 rum i

id. hver med 2 jernbaand. et dito med 4 jornbaand, ? trædbaands oxoho— !

vader. békammet grønt og kaal far cahytten.

Eftermiddag forrettet nødvendigt, haft flag eg giøs hidst £örmodelst *

der continuertes med slavernos forhandling. Jeg og appermestercn været

i land Ved slaverna_og slaverne faaat 3 dag 30 pd. salt oxekiød. Ind—

kommet captein Kaas Lra &iøbenhavn....

Om morgenen....needtaget reséen af quindeslavernes vandhuus og svine—

stien om bagbord, siden giort siden reen for at tiæreu Bragt j land pua_

sayen 14 ledige vandfarqv. og 1 td. En mand j land ved samme for at

giøre den-reen og tiære dem. tiæret bagbords side. Jeg tillige med ag— ;

Sistenten og oppermesteren kl. 8. faret i land med sLavernos mad.  
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Eftermiddagbn. østl og passat verl, slapet sværtouetne far bougon_af

skibet. Optaget aldt varpe goedset af lasten og indskiødt det i ka;

bal rummoi. Kl. 4. sdm_sæåvnnligt alaVanes maa kommet i land... Kl.

'8 satt vagten op mod-tvende mann pr. vagt. ...

_om margenen....*kiøbt 45 pd. oxekiød og grøndt dertil til-forfrisku

ning for mandskabet. L&dei ud;] baadan og bragt i land til hr. Thalbit- "

zar 27 oxehoveder gryn og 4 &ito_med arter, siden opSat on deal vund—

farqv. af lasten og op imellem'dækköt. Gaptöin Meyer gaaéd neil ddst -7_

Loröd til Hblland & Bergen saa ag cnpt. Birks Bøyoscn Klein aeillot

døstinort til ;iøhcnhavn. slaverncs mad paa aedvailig tiid kommet i

…land, slaverne idag after forlangende ar agontin faaet piber og tobak

fra land. '

Eftermiddag. passat vind og vorl. Kl. 4. Jeg igiøn søm sædvanligt

følget i land og cftersth-da slaverne skaffed. Befandt at der var 1

mandslave død i land. Rattet uden og inden borda....

Om morgenen ved sedvanlig tiid udpøret, eg gibrt reent skib, aiidon

fölcket rødet-öp i mellemdækket og i lasten. upå baaden i landbragt

til hr. Thalbitzer 25 td. hestebønner. slavenes mad i land efter sed—

Yane.'Dj meste slaver solgt.

Eftermiddag, graae luft. Opreist skudet imellem dæcket.for folkglogarn**

vog fofrstttet nødianåigt. slavenea mad i land kamäet som for., ....

Løverdag Om mørggngn....siden ladet eftgrfølgenda udj wnres baad: 18 ledige

23. juli jernbaands farqv. og 3 dito rum fd. hver med 2 jernbaand og l dito

med 4 jernbaand, og 3 oxehoveder l td.med træebaand. Kl. 8 gikk wd

fra'bordo Og til agontons gaard før at laadao. Medbragte wj cg slave—

nes mad.

Eftermiddagen passat'vind og verlig. ..…Kl. 4. kom maden i land til

slaverne. milforn meldte i land syg, men gik ud og rørte sig.

om'morgenon....styrmand Runge været i landmog hendtot 50 på. oxakiød

äil forfriskning fer mandskabet saa og urter og grøndt dertil. Jeg ef—

ter forlangend. af har. capt. Soelberg bekammot 2 af hands folk til

at fare mad os og for &acorderot dem wide gage bogen. Slavonoa mad som

sedvanligt i land sehdt.

Eftermiddag, slaverne faaet after bagiæring af herr. Thalbitzer tobak

cg piiber i land. Saa og.agenten være; ombord og i land forlanget 2

af de meqrdværende dækslaver, hvilke kom og strax i land. Passat vorl;

frisk kulling......

Om morgenen ,.....siden laffed alle ting til rette paa dækket for at

krænge skibet. I dag captain Grundt gaaet %il segls her fra til Kiøbqnf

haVn. jeg været der Ombord mad breVet til den Høye Direction.

Eftermiddag, passat viid. ..[aden til slavane i dag ved sedvanlig tid

ilandsendt...de 2'matrosar som jeg til forn har for hyrt fra capt.   
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soelberg kommet ombord med deres tøy og kister....

om morgenen.... siden ladet udj baaden 5 oxehoveder med gryn og 8 lo-

digo jernbgapds lægers & 5 difo farqv. 2 tom. træebaands oxehoveder,

som kom nocd i agenten: gaard. siden bragt ind paa cayen 3 læger Kiøbh

vand og 3 ledige dito. Slavanns mad kommet=somt til_£orn er moldt j

land, xl. 8. passat verl.

Eitarmiddagen. need tagbt 3 a 4 planekar af de forreste skud for bomon

under archaliot. siden insåquet aIlo provisions fustagiorno der ind._ _

I dag haft-capt. ?efersen & dito Kaasps tømmermænd ømbord for ut for-

re.tte nødVendigt til s_kibets krængon og smørrene Saa og giort 2 smaa.

aarer til jollen. ... K1. 9; slet var baasmandsmathon need kommet j

cahytten j styrmand Bocks nærværelse_da jeg tillige med 3 andre cap-

teiner sad agter-op under sundseilet,20g vidste der den tiid ickq no—

get:a£ men som jeg siden ærfartto att stergnden beklagtq hans grof—

hedar gem hand imød ham der neern i cuhytteu havde_bevidat. Durpaa bad

j_cg styrmanden ai indgive sin skriftlige klage øver ham thi saadan

frihed burde i.eke nogen under e£ficer t1113dos...

Um morgonon...x1. 8. som Bedvanligt bragt maden ind til B1aVorna i

1111 I land ført de ombOrdværende syge slaver som var 1 mand og.2 qui:

der slavqr, Kl. 9% bpgyndte paa sal. capiein Kønigsauctien. Wj havde !

capt. Bildhugprs charloup til at bringe de fremmede ombord fra land

og 111 land tilbage mad whras egen charleup.J dag hafde wj captai;

iaases-øg capt. Pettersens tømmermænd ombord for at forrgtte nødven—

digt.

Eftermiddag,continuerei med auctionen 111 kl. 4.... Bindtet en flando

.ombord som jeg-af-capåøin Disenthung hardy læydt for at bruge mgns wd

krængeda1skihet.....

om margnnen...gik i grbeide med at kranie skibet. bagbord over, Hard.

S'tømmörmænd ombord neml. capt. smøns, dito Kaases, ditto Knud Pettor-j

sans, og 2 fra capt. Kiorcha Gaard til at calfagte og efter see skibet'

Først blev skibet ludtret derfter brandt, og smurt mod bag og tiære.

Til slaverne kaagt der efter smurt mad.ka1k.

Eftermiddafg. Laandte nqck een liden flaade af herr leutnant Thrønn ori

som tilhørte hans majestet Bargv. for at bruge til hielp'til owarmeltoi

arbeide. Blev færdj paa den side og fik skibet paa rett kiøl-og klar

til at_krængo den anden side op. videre blev efter-ferlangende af herr

Thalbitzer leveret af Skibets kruudt 100'- på. saa pg skibs provision
.forJåQ4513ver søm agenten m91;33435531;ggggig_111_Egifggigg;dj b.kom_

provision for 2 a 3 dage. Haft ombord 45 pd. frisk kiød og grøndt til

forfriskning for mandskabet. . . . .

Om morgenen gik strax i arbeide med at krænge skibe£ og ludirete og

brendte, saa og efter at det var af fiiforn meldte tømmermænd OWtha— 
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lod, amnrt det som tilforn ermoldt. Brugt den sidste gang qu & land—

til slaverne formodelat dé sidst. gik Ombord mod weres fartøy til til—

forn meldte baer. søm gik til Porturico. Bekøm noget grødt til ombyg…

ten til kaal. *

Eftermiddagen, færdj med krængen og smøren! leveret Bøge flagderne igieq

og 2 gryder som wj brugte til at kaage smøreisén-udj paa land. Need— '7

sat Slave cabytzen i mellem dæckøttog 2 af tømmermænderne nægtet inden

hora øm bagbord under koebryggen. Een af &ito arbeidet paa en svinestio__

pm styrbörd under koebryggen. De andrt forret nødvendigt. vinden.østl.

å'OSQ travat luft......

om morgenen... gik strax i arbeidé med atrophidso vand læger; og farqv

0P af lasten og flaadøde_d9m paa siden uden borås . Eendtdt filter:

meldtc 5 tømmermænd ombord fur at.calfagto skibut. udenbords. Begyndt.

då.og om styrbord.Een af dem tilforn.meldth i arbeide med tilført meld-

te svinastia. saa og-opreist koebryggbn em bagbord.

Eftermiddag. bragt i land paa cäyen 1511ægerj og—S st. farqv. fuld af

vand paa cayqn,ldereftor noedbragt til herr agenten 13 lægerjng og 7

farqv. tune og behørigo åerbaand paa &ammö, saa-og 1 ditto id. og 4

træs baandu ballier, sidan røedst opvi førlasten og skiødt bug lasten

'hen:i staar lugen. Vinden idag østl. passat luft. ....

Om marganan, Kl. 55 udporet og giort rent skib, hidst flag og giøa, ;

H&fde til mandskabets forfriskning 39 på. eabrit kiød tillige med grand

dertil. .

Eftermiddagon . handtet en pram fra cayon dom jeh hafde leyot for at 1

bruge Æil.at laadse baglastøn med. Baasman.uadsen og KruSe syg. KK. 8. &

sat ngth op. natten ower godt verlig.

 


