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' 57.

8- des. ... scharlupen til landet med et brev til capitainen.....
9. des. ... scharlupen buxerede baaden til landet hvormed følgte

'

Anders Eredicksen og Fredric Kruse,.. en fisker canoe var

”

hos 05. Af lasten blev en-farken med an slupp brædevin optaget. ....

.

Om morgenen blev b&aden halt ved siden, som hafde en akielpadde ind til os ag endeel fader med vand.....

_

om eftermiddagen registrerede Og wurderede nj afdøde tømmer—

mandens sager.registreringsforrteningen er følgende.

Oppertømmermand Je J. Beck
T.dansk'biebel

Brokmanns dgnske huus postille
Heades afhandling om de kiendetegn paa en skin
_og mund lhristen?
I…GF Sladeä spørsmal over: hvad fattes mig endnu?
1 bibelsk viisebog
Gallenbergs_relation men einer weitere bemysung
Jesum Christum als den heyland des menshlihen
geshlerhts dem.judishen volck zu machen
—
Heydmanns bønnebog

1 kirke psalmebog
1 bog renet papier
% bruun parcellen5»3pilkom

2 brændevins glas
& kaaber kran

2 pr, thekopper
tælle lys
lille kruke med bleck

*tinn tallerkener
' guarnitør tinn spænåer

lineal
'regnetavle

lille steen potte med et stykke liim
u stykke hvid sæbe

; nye steén potte
' jern.gryde

black tragt
. sye eske

' calebasser

cachet
'halv tørklæder
blaa wadmels west
pr. difo>buxer

feroes nattrøye *

2 gl. skiorter
% pr, blaa stribete lange buxer
I dato bosseronne
1 pr. traaeä.strømper
% pr. gl. Skee
1i 'pr. 621150

3 pr. tinn spænder
2;tinntskeer
& kniv med skeed

m tiereskat

i-gl. rø&.hue
;:3peil i papiers ramme
» snustobacsdase

* blaae lärreds tørklæder
silke dito

' hatt

- pemguef '
W pr. strømpebaand.

; hvid vadmels brøstdug

pr. stævler
gl. hatt
: pr. gl…'uläne strømper

' gl. perøgue

'

klædesbørste
' knibetang
munak fbruden-høved
'haandklæde

hvid silketørklæda
; gl. bosievonne?
pr. vie buxer

pr.ggl. dito
køyelagen
slibesteen

trae hatte Ioutteral med beslag
bueaag

blecklade med 1% sk. udj

f nye hvide skiorter
; blaa.wadmels kial meltem foer
grøn stoffes west
. pr. sarte klædes buxer.

*negl fiil
m Skoebørste med neget skoevox

u blaa tærnet halskrage

_1 pr. nye skoe
2 pr. hollandske vanter

% pr. sorte uläne vevede strømper
nogle lapper

2 hvide-hanäklæäer
'

blaae,tærnet lomme tørklæäe

, halv &ito
blaae bommuläsitørklæäe
pr; røde uläne'manskietter

eske med 4 træskeer
gl. SEX
kruus med tinn.laag
liden Spølkom

' kiste med beslag,laas og nøgel
I oweränne

1 unäerwune
1

howaä…puåe

i tom anker
i segls drugs c-avaj
I pr. lange buxer
i
boaseronne og 1 pr. bruune klæäes buxer
? blaae tærnet tørklæäs og 1 graae pegugai
Forerunäne papierer:

regnskabs bog oner uägifterne af tømmermænäenes
Inventarium

'

Tømmermanös inventarium ved dette skib

Admiralitets afskeeä.

'

I-austions regning fra.mig paa 1 ort 8 sk.
v_brev fra hans kone til ham og fra.ham til kone.

J.— Ferentz

A—Hp Hoffmana…

Unäertømmermandens J;J.Kock
6 hvide skiorter
l nyt testament
41 gl. snustbbacæ dose

1 brun silke tørklæäe
2 blaae tærnede tørklæwer*

1 pr. lange buxer
' blaae tærneå tørklæäe
p:. hvide lange buxer

' pr. nye skoe
' pr. tinn-spænäer*
: hatt

Rheaenberg

_ perøgue
pr. gl. tøiler
gl. rød.hue

; pr. haasebaandi
e
ä
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…
ä
e
i
a
v
g
a
h
o
l
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blaae klædes kiol

pr. dito buxer me&.stal spænäe
.. PT.

graae: dii'bo

; hvi&.cavaj
& blaae klæäes west
; hvid…klæäes brøstäug

1 brun hollanäsk nattrøye
* pr. lyseblaaa-strømper
*pr. hNide wito
pr. bruune,&itö
pr. hollanaske vanter

.
å
n
a
a
b
e
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t
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:
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;
a
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o
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t
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W/4 rø
1 sysleske.med garn og 5 art i penga
& liaen.äeal hvia sæbe

. pr. stævlebaani
pr. graae finger vanter

liden speil

siuler og noget svinebørst

.nye fiil

—l.___l

___;mmA-agwgemps

=D

kniv og gafle med.hvide sk3ft
; pr. tinn knæ spænder

liden fiil
spansreem med.spænde

pr. bruune thekopper
snustobaks dose

stuok skoevoxy
kruthorn
tollekniv mea.skee&
blyants pen og 1 Skee

1/2 ark reent papier
pr. tinn ermeknapper
dosin hvide been knapper

kritsnor

pr. lyseblaae strømper
1 pr. sorte dito
T'prg'bomulds dito

pr. nye skoe
hvid.hanåklæde

% porcellens spålkom
1 perøgue
HBylaanns bønnebog
H gl. skindpelz

1 segläugs cavaj
& pr. gl. sorte buxer

1 blqae wadmels trøye
”2 pr— gl. buxer
% mal
1! raspe

'2 calebasser

pr. blaae strømper
& gl. hvid.skiorte
: gl! seglåugs cava;
. pr— &ito lange quer

1 pr. vie buxer>.kamme,

I syering og,? siul

Å pr. gl. stævler
gl. Gachet
, gl. hatt
;wpr. gamle skoe med metall spænaer

gl. perøgue

gl. cavaj
' shal underdunæ
eombers.

smaae striänte howeä.puder
: hængematte
lidbn tyaak salmebog
kiste med beslag, laas og,nøgel

Tøømereeåskab:

1 tømmerkiste.med beslag, laae og nøgel
10>digle jern i.sorter
1 smie'
N.Eaalmeissel

I proppe jern
& skiølp

2_hagebolter og T_setthammer
2fhane£ødder
& hollhage

2 skav øxe og 1 mukker skaft
1 koebeen
& diglekugle
& ängsker

T stag; clamgi slag_med skaft
I digle hammér foruden ring .

2 klaphammer
1 jern omslag

3 skiølper
10 hudke jern
T skraHB
I svaj

1 Hinn øxe
? hau;øxe
13 hæbler i sorter

2 navere
m spøemakker

% stnikmal_
1 skrue
1 vinkeljernl
% tollekniv med skeed

TG Boer jern i sorter
& mal méd.messing tunge

;stiksag
klinkehammer
Huesag
. stiksag.

. dolk
T spøehammer

& kaalmeisler
4 hævle tænder

.3 frituner

I dørslag
' kritsnor
z knappasser

stik passer
boer medgtræ omslag

blylod.

'

* afbrekked_rasp
1 mukker er leveret til kockehlfordj hans er falden
i søen._

J. Ferentz:

As H. Hoffmann

Rhosenberg

hgg—x

Esfg _ U1=9 _

Det som tilhører begge tømmermænæerne:
slump dansk brendevin,holdende 6 potter.
flaske med en liden slump peber

flasker med'THE de BOER
flaskewmed.en liden slumpraaffee

flasker med snustobak
steen kruke halvfull med snustobac

flaske-med en liden deel honning

eske med 1

1/2 pd. candies sukker.

thekiedel

1/2 flaske med limenesaåt

J. Ferentz

A.H.Eoffmann

Rhoeenberg

Qg,som oppertømmermanden førrend han ging i land og døde,
til styrmand.Faerentz gav følgende efterretning.
Specipication:

paa hvad som tømmermændene haver tilsammen en bleae vadmels
kiol med blaae multums foer.
1 grøn vest med hvidt under—
foer,

I pr. sorte buxer-med hvid lærreds foer. 3 nye skior—

her. med navn Jacob Jaeebsen Beck, I tinskal.
Dette er nu 1 Johan Jaeobs kiste og tilhører_Jacoleacobsen

Beck. Og hvad som findes i bage wones kister, saasom…snusf

tobacö the. caster,_sukkereandies, limonsaft, brendemin og
en kaaber thekiedel, alt dette tilhøreæ os begge fælles eg_
tilkOmmer OS hver en lige deel.*En hængelaas tillige med nø—
gel haver ieg udlaant til monsr Høffmann og.som tilhører ski
bet. Det anker som den liden portion brendevin er paa tilhø—

rer og begge, men ankeret tilhører J.J.Beck.
viel org. snb. no 9.
—Saa er denne ved registreringen-bleven observeret, sam den

og skal.ligeledes ved auctionen observeres,
11.des..

..........

12. des.

... baaden halt ved siden og udlodset en tønde med noget
-sand…... Om aftenen lagde en portugies seg hos os til ankers
efterat efter ham'fra fortet var skudt nogle skudt for at

_

WB. des.

brasse op.

Om middagen seglede_denne portugies igien....forte£s säoere
cenoe var med mr.-Karrig_hos os....

14. des.

... worris baad ging til brænningen, jeg følgte med for at
tale med capteinen om nogle affaires skibet vedkommende og
havde hos mig en liden kurv hvorudj noget skyden tøy. Ved
ankomsten til landet Tand ieg capteinen saa-slet at han…eä,

kunde tale med mig. Jeg blev i land far at See udgangen.
Om aftenen kom mester Sixtus

ligeledes i land.

67.
var det endnu slettere med ham. En fransk og en portugisisk
skib lagde sig paa Akra rehdeltil.ankers, men ging om noglg

timer begge toe til segls igien uden at have giørt ved fbr-

tet nogen negatie, styrmand_Faerentz.sendte i lan&.10*farkens
brendevin.....

Qm aftenen kl. 11

_

1/2 døde captein König. Hans i land væren—

de sager blev af.herr Aarestrup og herr Reimers strax;tageå

under forsegling.

_…

Kl. 6 om morgenen blev den første time skudt løst som conti-é.
nuerede indtil kl. 5=qm eftermiddagen, da…oapteinen'blev bie—
saätä Gapteinens.sager'tagede ieg under forsagling og,foer
saa mea.7 bredäer'til kisten og tømmermanden,i_lanå.igien..

Kl. 5 blev den afdøde captein bragt i jorden, ledsaget af
nogle af.forteta;og skibets betienter. Da han var sat i jorder
den blev løst fra førtet 13. minut skud som fra skibet meg

13. minut skud blev besvaret, hvorpaa skibet løste 5 1781533"..gelsesskud.og flag allevegne blev hidset i top, styrman&.Faerentz.ging_med Scharlups rnerne, som capteinen havde baaren,

igien omborcl.
.... nj erholdte ligeledes 26 pd. vild.bøffel kiød og noget
grønt, Med oanoen blev følgende skrivelse i land sendt.
Velædle og velbyrdige herr generneur

Velædle og ædle herren udj det.secrete raad.
Da det haver behaget den høyeste at bortkalde her fra__

verden til det ævige captein Kønig, opperstyrmand,Lunä—

berg, 4—.styrmand.Gaä, opper og undgrtømmermanä, hvoraf
3 hafde regnskab under hænder, og ieg samme saael som

_

capitain Kønigs nyer efterladte sager bør bringes i saa—
dan rigtigheé, saa ieg kan være praeeaveret.i sin tiä,

desuden og kuns:faar extracterne af den sal. mand er paar
tegnet, maa tiiå efter anden bleven under capitain_Kønigs

bevaring og nx ey indleveret til skibs assistenten, at
han der udj sine bøger haver kundet indføre, altsaa er!
ieg ærbødigst og venligst ombedense, at faa derhdj=asSistanse af &eres velbyrdigheé_og samtlige velædle og æd—

le herrer saaledes at herr Fiscal Quist og en af raadet

som &ertil maa vorde uänæfnet maatte komme ombord, paa
det i deres owerværelse af mig eg de andre af skibsragdet
ferbemældte regnskaber

kunde vorde bragt i rigtigheä,

saavel til de afdødes som vil min egen praecantian og
sikkerhed for at befries for den høye directions.tiltale
ved hiemkemsten.

J førventning_åf en.gunstig assistense og min begiærings

opfyldelse_£orbliver ieg p p

'

Faerena

957
18. &es.

... baaden til brænningen. Jeg følgte med.tilligemed serge-

ant Harboe. baaden erholdte 6 farkens med vand tilbage.
20.des.

blev fra fortet noget kaal sendt til skibet ligeledes følgen
de brev:

Velagte styrmand.Faerentz
Hans skrivelse 3.17.thjus_h. &. haver wj erholdet meg

ej noget &erpaa kand svare; siden der er meer magtpaa—
liggende_ting have og skibet betreffende, som føraä;maa
afgiøres, det var derfor best at han i morgen kam i land…

til os for at samme kunde blive bragt i rigtigheä.wj
forbliver

velggte styrmand Faerentz
Christiansburg 20des1767ptienstskyldigste tiener

Aarestrup'

Jessen

Reimer

21. &es. kom styrmand Eaerentz.i land… Efter hans ankomét owergaw_
han følgende resP. forestilling og begiæring til gouerne—
mentet.
Da dem de &ødsnald.som er arriveret udj woris skib Fre—

densburg er bekient hvor formedelst skibsraadet efter
—artickler og instruxer ej er complet og adskillige ting

paa skibetler af den beskaffenhed, at de bør sættes i
bedre oraen, saa som det for den høye direction i sin
tiå_kand.forsvares, saa er min ydmyge begiæring til vel
ædle herr gouerneur og velædle og ædle herrer at && be-

hageligst vilde forføye en der anstalt, at der kan& .
holäes paa skibet et skibsraaa_efter medgivne articler
og instruxer og &erpaa kand.blive bragt ald ting udj
behørig orden og rigtigheå.
* '

-

.

._..

-

—

.

"".-;t-a Faerentz

ging opperfactor Jessen og secretair Reimer i anledning af

de af styrmand.Faerentm under den_l7. og 2W,hujus inågiwne
resp. ansøgningen og forestillinger til os omborå. Styrmand
Faerentz;og ieg følgte meå… Efter deres ankomst blev folket
opkaldet

og dem efterfølgende document af mig forelæst:

Søm styrmand Faerentz paa skibet Fredensburg haver Skrif
skriftlig andraget for velbyrdige herr gouerneur Thyck—
sen med samtlige secrete raad de adskillige indfaldende
&ødsfald paa bemeldte skib, som har foraarsaged at skibs
raadet ej er complet og udbeder sig &erfor at samme

maatte completteres paa det ald ting i skibet kunde_kog
me i behørig orden og rigtigheö. Saa giøres hermed vit-

'terligt'for samtlige skibets mandskab, at det kongelig
octroijereäe danske guineiske compagnies anordnade gou-

62é.
ernement her paa kusten Guinea i Afrika paa det danske
hoved fort Christiansburg haver udvalgt som og herved _
udvælges J; Faerentz.anden styrmand her paa.skibet Fre-

densburg til at være dette skibs eommanderende chef og
i afgangne eapitain Kønigs sted at reeidere som captein

til nærmefe. approbatlbon af den høye direction i København, saasom han fortrøster sig til næst gruds. hielp med

skibets indhavende officer, naar han tillige.med den
endnu kend blive forsynt med en habil anden styrmand
at owerføre skibet med ladning og alt til Vestindien og

derfra viidere til kiøbenhavn eller anden lodge plaz,
hvor det maatte behage den høye direction skibet ved
nærmere ordre at hensende og det saaledes sem …

xxihan i et og elle-

maader agter at vil forsvare og stan

de.til rette for den høye direCtion i Kiøbenhavn ved
fuldbndte—reise. J'ligemaade gives og hermed vitterligt
for samtlig skibets mandskab at 3. styrmand…Beek bliver
herved udvagt og indtat som opperstyrmanä.til ligeledes.
nærmere epprobation af den høye direction i Kiøbenhawe

og'formoedes at en hver udj skibet fra den første til _
den siste viiser captein Faerentz den tilbørlig ærbødig—
hed og lydighed.seavel som i…som uden commando sager

som deree iøresatte chef og,captein, samt oberstyrmand
Becksom deres foresatte næstcommanderende hvorved det

høyj. Compagniets gavn og tarv i alle maader befordresué
og en hvers beste udj skibet. Herpaa vilde samtlige ski-

bets mandskab alle for en og en for alle ingen undtagen
aflegge under et deres eed efter det kongelige zaller—
naaäigste søe ertieklers formæld saaledes resolveret og_
sluttet paa det danske hoved ført Christienburg paa kue-

»ten Guinea. 1 Afrika den 22. des. 11767.
Tychsen

Jessen

Aarestrup

'

Reimer

Som nu ingen derimod noget havde at indvende, saa blev manér
skabet paa nytt taget i eed; styrmand Faerentz sem nærværende

captein-og opperstyrmand.Beck underskrev et exemplar redlig,
og_baedsmands math Beder Thorsen,seilmager John Andersen og

matroserne Anders Fredriehsen, Hans Iversen, Thomas Greissen
og bødker Iver Jacobsen ligeledes derhen, at de mo&.styrmand

Faerentz og Beck intet noget havde at indvende.0anoerne blev
saa lodset ogl7

4pd. skud.giort, som af fortet med lige saa

mange blev besvaret. Gapitain Faerentz, opperstyemand.Beck
og baadsmand Rosenberg traadte derpaa i skibsraadet sammeg

Og indsatte den af capitain Kønigs xmni endnu antagne tøm-

61.
mermand.AXel Antoni i skibsraadet.Han aflagde sin eed.efter
articler og,instruxer og,efterat dette var skeet; saa.blev
i.ekibsraadet telibereret hvem der skudde antages til B.:;z _
styrmand.og,boutteler med 3. stemmen i raadet, saasom det ef—

ter det foregaaende anden styrmands plads indtil videre skal
blive ubesat.-Captein Faerent2;proporerede.

Matrosen Christian Runge som havde havt alle regnskaber
bouttelleren vedkommende under hænder i den tiid.afdøde
styrmand.Gad var syg, og samme saa ført indtil dato med
god flid og_paapasselighed.

Faerentz.
Stemmerne blev zum saa samlet som ging derhen:

Tømmermandens. At Christian Runge som hidindtil havde forestag
et regnskabet_som boutteller maatte udvælges som 3. skyr—

mand.og boutteller tillige med 3. stemme i skibsraadet
indiil en anden styrmand kunde blive indsat, dq han saa

igien ging ud.af raadet.
Beadsmandens. alle maader somwtømmermandens.
Rhosenberg.

Opperstyrmand Beck. holdte ligeledes ingen bedre dertil end '

matrosen Christian Runge.
Beck

Christian Runge blev derpaa fremkaldet og hannem skibsraadets
beslutning bekient giort. Han modiog 3. styrmands plassen til.
lige med bouttelleriets regnsskab, dog_at samme hannem ordent—
lig skulde owerleveres.eedet aflagte han ower følgende:

Jeg underskrevne Christian Runge bekiender hemed at være

af et lofligt skibsraad paa skibet Fredensburg antagen
som 3. styrmand og boutteller tillige med 3. stemme i raa
det indtil en anden styrmand.bliver indsat paa skibet,

da ieg saa igien af raadet udgaar. Bouttellerens inventariums behold.bliver mig ordentlig owerleveret, som ieg vil imodtage i den stand_som den nu virkelig er, Til at_

holde alt dette haver ieg ej allene aflagt den efter allerhøyeste skibsartickler anordnede eed for de som sidder
i et skibsraad, men_endogsaa forpligter mig at'fbrestaae_
regnskabet saaledes, som ieg det en gang for den nøye di:

rection for det allerneadigst octroyerede Guineiske-handlings eompagnie agter at t113vare og være bekient.
C. Runge.

L68,
Extracterne blev saa foretaget og til den ende nogle segl i …

cahytten aebned. ved deres eftersyn befandtes, at afdøde cap—
tain Kønig ingen extract havde:plltlgxi paategnet og at ved_
ydermere bouttellerens extract af ham selv ej en gang var un—

derskriven, hvilket og saa af de herrer commitereie paa extrac
terne blev attesteret. Af bødkeren er ingen extraet indleveret
intet heller af styrmand.Lundberg og kocken. vel haver jeg

nok ansøgt om.extracterne, men alletiid maattet lade mig nøng
med en grovt eller ingen svar, hvilket captein Faerentz og an—
dre er bekient. Jeg kunde ej bringe noget til udgift uden ieg
erholdte extracterne, hvorfor ieg haaber den høye direction
i henseende denne post intet lader mig komme noget til last._
Qmstændigheden viiser nok at cagtein Königs nacklæssighed har
ver veren aarsag,til denne uorden. Jeg haaber tiid efter anden
at faa med det gode det fornødne til behørig rigtigheds holdelse, men han er divover dødet hen.

