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23. des. bäev hos gpuernementef ansøgt om approbation paa.tømmermanden&

indsettelse i skibsraadet og Christian Runge avancement til

styrmand i følgende skrivelse:

I gaaer er efter skibsraadets beslutning den af afdøde

captein Kønig endnu antagne tømmermand_sat til at være

som sedvanlig det 4. lem af skibsraadefq håorfor han ogsaa

den i skibsarticklerne anardnede eed.behørig haver aflagt.

Ligeledes er matrosen Christian Runge udvælget til 3. siyr

mand og boutteler tillige med 3. stemme i raadetindtil en

anden styrmand.kand blive sat paa skibet… da han saa igign

af raadet udtræder, hVOrpaa ieg,udbeder mig det vellovli-

ge gouernements approbation.

Faerentz

Da tør herren committereete udstæde følgende document: _

Efter captein Faerentz,jndgivende til sareettige gpuerne-

ment, at maatte blive assistered med en af de.secxete

raad for && være owerværende ved de indgivne extracter' _

eiamination, der var funden udj sal. captein Kønigs;giem-

me, hvor wa da som commiterede af gouernenxnnxmentet haveri

befunden protoeollers extracter, 5 tømmermænds dito, 5” ;

seiglmagers dito, 4 constabler dito, 6 baadsmands dito, :

som til deets haver været underskreven af vedkommende,men

af sal. capitain Kønig ej paategne'b, hvilket viise-s af *

vores paategning paa.en hver extract i sær at.de saaledes

er forefunden, hvilket er alt det , wd haver kundet ind,

lade os med, thi om da…saa til udgift maae.passere, maae_

paaskiønnes af skibsraadet paa den høye directionssnærme— ]

re approbation. Fregatten Fredensburg den 22, des, 1767. i

x Jessen. Reimer

hvorpaa de i den store canoe for til landet igien. _

Wj begyndte derpaa strax at registrere oaptein Kønigsåefterladéj

te sager og dooumenter som bestod i følgende:: ;

Gangklader.

= kirsebær stoffes kiol_og west

. lyseblaae klædes kiol, west og buxer allerede
vendt.

. sort klædes kiol med en silke burderet west og
lpr. ems buxer. …

1 blaae klædes kiol, WBSt og buxer, westen for-
uden ermer.

. pr. sorte manchesters buxer

pr. noget gamle dito

; calgmankes slapräk og west
”Wim,

brun &nttun slaprok med hvid multums fOer  



m gl. rød staskes wast

t grøn dammaates undertrøye

W siry cottuns.slaprok

1 hvid klæaes sgekial noget beskadiged.a£ rottene

_ Lærre&…

6 hvide naatskiorter

10 hviäe manskiettskäorter

I &ito medäburderte manskietter

& nattskiorte

2 gl. &ito

% blaae tærned äito

8 hvide.haandklæåer

% udsyed hvid west

i dreyels bortäug

5 dito servietter

2.bekkorns-&nge

32 dito servietter

3 nattskiorter med manskietter

1 halvskiöt lagen

I gl. krgga-og armet

M pr. røåe tærnede underbuxer

1 pr. blaae tærnede dito

% rød tærned pudevaæ

8 blaae tærnede tørklæder

l blaae cottuns dito

NZ hvide bommuls huer

1 hvid lærreds tørklæde

2 pr. traaed strømper

Silke vahrer

2 pr. hvide/åilke strømper

1 pr, silke strømper

1 pr— gl. sorte dito

1 gl. sort silke tørklæde

Uläne vahrer

5 pr. uldne strømper

2 pr. stribete neglisje &ito

24 pr. hollandske öito

I gl. blaae natthue

Skoe

1 pr. nye skoe

% pr. &ito

2 pr. gl. Æito 



pr, gl. røde pampusex

. pr— sorte ddto

.pr. halvslidte stævler og 1 pr. nye dito

Haft og perøguer

guld.tresset hatt halvslidt

_ dito uden tresse

gl. dito

gl. merledcns perøgur

3 middelmaadige dito

' gl. skaarn perøgur

_ Kavigations sager:

' anetant med casse

. guarnitør passer med fatteral nøget beskadigeä

=quart Søe speigl Ower Afrika noget beskadiged

dito halv speigl

1 marin calendar

13 adskillige søekarter

eh deal ubrugelige dito
1 kort passer 4

1 regnetavle

1 linneal

Adskillige slags Smaae ting

2 ragekniver

' haarpung

cachet

* violin med casse

' gl. dito uden casse

stryg jern med 2 jernbelter

beskadiged sort negliaö steen thepotte

. gl. silke pengebørs

pr. rød tærnede vinduer gardiner med kappe

nodepenn og 1 lille nodebog

1 stel blypen fotteral

1 liden deel hvid traaed %
senge gardiner med kappe rød tærned

pr. pisioler med_messing beslag

. pr, dito dito med fotteral

, gl. grad bog

sieen blekxog sand form

1 bog i quart med noder deri

1/4 på. pudEr

1 gl. beskadiged kiker

1 brevtaske 



72,
Køye klæder

. ulmerdugs underdune med blaae mg hvid.lærrets

owertræck

gito owerdune

; lang hovedpude

1 smaae dito med trykt lærrets owertræk

1 mindre hovedpude

1 &ito dito

Guld og sølv.

1 pr; sølv skoe og knæ spænder med skal hierter

og tunger

1 pr. &ito skoe spændermed dito1hierter og,tungerw

x 1 sølv spiseskee-med navnet B.C.K. )

x 1 sølv røyketobacs dose med navnet Espen Ghrisäian

Kønig og Anne Marie aning og adskillige

graveringer

x.1 sølv punsh Skee med trae skaft

x;1 pr. sølv ermknapper'forgullet

xz1 guld.ring med en hvid steen ;

(merket x er udleveret til captein Faerentz før at…

leveres til captein Kønigs moder vid quitte—

ringema

Endnu

1 blaae og hvid lommetørkææde

1 hvid lærrets dito

1 hvid natskiort

1 mnanskiett skiort

1 bommuläs hue _

1 skibs kiste med laae og nøgel

Provision

12 pd. engelsk røyketobac

1 rest gl. rom i et anker

Hegotie vahrer

F” 2 stykker sukkerdun

F 2 stykker fiin'b hvid lærret

F 4 stykker hvid cattun

F 11 styk conttenier i sorter

F 1. styk hvid silke pilang

.F' 3 styk hvid silke dammast

F 2 styk sukkerdun stribet

F' 14 røde og hvite enkelte-silke tørklæder

F' 17 dobbelte dito

|:-
|:-

6 halv lærrets og halv uldne dammaater servietter

&2;styk rød %ærned.calmant 



17 styk smaae blaae tærnede tørklæder

1 dito større tærnet

1 dito rød tærned

2 stykker blaa og hvide tørklæder

3 stykker blaa og hvide lemineas parksa

1 styk blaa.manshiester

1 styk sort dito .

3 styk blaa raststask)l

1 styk rød Long Bla

1 styk sort dito

156 pr. mandskoe i_sorter

152 pr. hollandske strømper nogle beskadiged af

orm… *

9 dusin og 11 paar randerske mands handsker

1. guld th'cafN Meal laa .: &? "Øge,

x 14 messing ringe

2 røde signeter med compas

9 uhr nøgler

3 tønder med neger piiber

2 tønder med flinte steene

1 steen bojang

1 theskrin af mahagond_træe med 6 sølv the Skeer

sukkertangiog blikcasser og 53 dl…stowguld

Beck A. H. Hoffmann_ Rhosenberg

_ Forefundne documenter:

1. en baand.klev quittering af Christian Runge paa 16 1/2 dl

erholdte forskud i Norge.

en quittert regning fra Toldorph mækler ved Mærdøe havn

paa.88 dl. 1 ort.

Enroullerings listen ower.mandskabet paa skibet Fredensburg

Original factura.ower Fredensburgs cargasons vahre under—

skreven af captein Kønig,_

Skibets maal brev dat. 19- may 1767.

en fielimerte copi af skibs assistentens instrux
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en dito af mesterens

skibets bielbrev udstædet af kiøbenhavns magistrat den 20%

august 1753 lydende paa.dets forrige navn CronprinZ;Ghrisr

tian.

9. Skiøde til directionen for det guineiske compagnie paa

fregatten med dens inventarium'Cronprinz Christian kaldet

dat. 23. des. 1766.

10.skibets heele inventarium

M1.told$eddel paa skibets cargason

Mlaéå 'Favrzns Hi opbevaring. vene audio-
men 20. ] an. 17-68. 



en algierisk søepass paa skibet Fredensburg

en latinsk søepass p&&.skibet

Orresunds toldpass

ds herrer Kryger & Rahlings creåitiv brev, i falä a.kibet

skulde være nødt til at løbe ind udj Sverrneg

forslag til de conditioner ved-auctionen oner slaverne i

Véstindien, underskreven af dinectionen

Bro memoria, hvorledes breverne som til directionen ved

leilighed skrives skal &dderheres.

specifieation ower det af captein Kønig i Kiøbenhavn ved

compagniets bureaus &nnamete documenter

&noråning hvorledes i cahytten og slaverne skal apiises.

en p&quet med brever som igien til directionen tilbage

bringes '

en paquet meä.33 søe passer for skibets mandskau>tillig9

med en.eqvip&ge rolle og 2 attester unaerskreven af H.

Pedersen og S&ngards enke.

en forseglet p&quet med danske og engelske conhosementer

en copi af et brev skreven fra herr cammerraad.Engm&nm

til captein Kønig.

en dito'dito

en copi af en ordre udstilt'af directionen til gouerne-

!
'" 1

1

1
!

mentet paa kusten Guinea angaaende nogle af herr cammer— =

r&ad.Engmann.s&mmesteds tilgode h&vendé penge.

en fuldmagt af herr cammerraad Engmann til captein Kønng

at inakreve disse penge

captein Kønigs borgerbrev dat. 6. oct. 1762 _

en regning fra de herrer Kryger og R&hling angaaende ski-

bets expedition i Helsingøer . '

en regning fra Brok paa 62% dl. 70 sk. efter quittansen

betalt pro bodmerie »

en notice af Brok paa nogle nafn

en dito fra dito

en bemes fra opper assistent Grabhorn dat. 24. j&n. 1767

paa 22 dl. 2 ort ? G.

en regning fra Brok til afdøde styrmand…Lundberg paa

200 dl.

en p&quet med 9 brever fra fortets betienter

en cladde antagelig en natice '

en quittering af LrJr Jyderup paa 10 dl. &f captein.Kø-

!

nig for matras G.L.Jansen betalte penge.

en haand_af afdøde matros Beder Johnsen p&a 8 ort og 13

sk. til I Willumsen '
, 
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en elebet bog paa &et som capteinen af skibetazmandskab

skyläes derudj lagde følgende beviiser.

1) af B-M» Shhow paa. 2 dl. 4 ort 58

2) " & Lgrsen. " 6_" 4 " 13

3) " JFL- Jansen " 13 " 3 ' 10

43 " Th. Greiåsen " 9 " 3 " 2

5) % KQOrgensen ! 20 " 2 " 6

6) " Hoffmann " 20 "

capitainens journal ført indtil den 4. juli 1767.

oppergtyrmandens journal ført inötil 5. sept. 1767

en roulle over hvad…wahrer som er leveret til skibet.

en af afdøåe styrmand.Gad.ført regneskabs bog boutteler

riet vedkommende. .

en dito claddebog

capitainenæ ina$rux

en trykt quittering for 8 dl. 2 art 6 sk. og 2 ort be—

talte looäs penger.

Af forestaaende Specification haver ibg,imodtagea.no.3

4;5;6;7;8;9;10,11;?2;13;14;15;16;17;W8;19;20;21;22;23;

24;25;26;27;32;41;46;og 47 hvorfor ieg quitterer dat.

et supra. _ J. Faerentz

Beck A..H. Hoffmann Rhosenberg

Af documenterne blev til captein Férentz.adskillige udleveret

som alt sees af den under Specificationen af ham udstiltæ

quittance. &

... capteien en, styrman Beök, Runge og jeg ging i arbejde _

resp. at modtage, eftersee og registrere beholdningen af car

hyttans inventarium, saavel ower provision som ellers, ikke

mindre opperstyemandens inventarium, som befanåtes efter de

af vedkommende underskrevne spesificationer saaledes:

Spesification ower det som den 24. des. af cahyttsainvgn

-tarium var i behold.og til captein Ferentz blev owerle—

veret, ligeleåes ower det som fattedes:

Behold M&nqyement

& huns postille

11 bønnebøger 1 bønnebog

1 bord med 2 skuffelaas
og nøgel

8 brune lær stole og I dito
lehnstol

& tind standfader

3 flade tina faåer

2 aehetter

2 dito skaaler med laag 



Beholä Manquement

14 dybe tinn tallerkéner

12 flade dito

1 gotage Skee i stykker

17 tinn spiiseskeer hvoraf 7 tinn spiiseskeer
2 i stykker

1 dito senepskande beskay
diged.

1 porsellens tallerken

1 tinn thepotte med foed
potten i stykker

2 dito lysestager

2 &ito sukkerfade

2.dito saltkar

2 duglager

1 tinnLøllkande

12 dito'theskeer 1 i styk—
ker.

1 dito sukkertang i stykker

1 messing oaffe kanåe

5 hlaae og hvide bordäuge

16 dito.servieiter 3 hvide dreyels servietter

1 glas latterne

2 messing,lysepla&er

1 dito sukkerbøxshg

1 dito peberbøsse

1 dito lys profit

1 fattig bøsse med laae og
nøgel

? borékloake'

4 jern lysestager

1 bord kurv til decketøy

1 forskier kniv og gaffel

12_kniver og 11 gafler 1 gaffel

1 blik sukker dose

2 støvekoster

1 messing haand letterne
beskadiged

1 vinkran

1 bliktragh

1 caffe mølle

1; på. bleckpulver 1. på, bleckpulver
1/4 pä. rød lack 3/4 pd. rød lack
1 riis papier 1/2 riis papier

21 ark post papier 3 ark post papir”

72.pennefier 128 pennefier 



 

Behold. Mänquement

13 ower og 15 under caffe 5 over og 3 underkopper
kopper

1 spølkomme beskaåiged 3 apølkomme

1 punah bolle af parcellen

5 &ito tallerkener 1 i 1 porcellens tallerken
stykker

10 vin glass 14 VinglaSI'

4 ølglas 1 i stykker % ølglass

5 brendevins glas 1 i styk- 1 brendevinsglass
ker

1 messing mocker med stødex

T rød.silke gardin som ræk-
ker ower heele backen,
hengende paa.en jern—
stang over de 4 vinduer
med traaed lizer og car
meels garns dusker og,7
fårtinnte skruer.

& dito paa.de øvrige vinduer
i cahytten bunden' med
smal silke traae&,dertil
6 knapper.

28 tomme bputteller

9 messing laas og nøgler

15 jern laae og 9 nøgler

1 expeditions kiste med laas og nøgel, deridj en flaske pørb;7
brændeviin og en anden i stykker,foruden segl men blot til—
lacked. _

Underskrevne testerer hermeå.at fornskrevne spesification saa—

vel i henseende til beholdningen som manquementet,haver sin

rigtighed og ferpligter ieg capitain Faerentz mig at svare til

beholåningen som mig rigtig er bleven owerleweret dr u. &.

J— Faerentz Beck A. H… Hoffmann. G. Runge

Spesifieation ower —
det som den 24. des. 4767 af cahyttens provision var i be—

hold, og til capitain Eaerentz blev owerlevered ligeledes

ower det som fattedes:

Behold MBnquement

4 anker rød viin paa boutteller

3 anker gammel viin 5 anker gammel viin, 4 paa træe
og 1 paa flasker

2 ankere ung viin

v anker rinsk vin paa boutteller

4 anker ffansk brændeviin
1 m/a anker viin edike % 1/2 anker vin edike

2 1/2 dunk prysseg 1/2 dunk prxsseg '

WOOde. svedsker 300 pd.»svedsker 



Behold. M&nquement
3 potter hvid bomolje paa en 3 potter hvid.bomolje

steen dunk

12 på… tørre kirsebær

16 på. rosiner
2 1/2 pd. peber 1/2 pd, peber

1 1/2 pa… Ingefær 1 1/2 p&… ingefær
15 1/2 på… perlegryn 16 1Å2 pd. perlegryn
4 1/2 pä. sagogryn 7 1/2 på… sagogryn

6 lod.canneL_
1 lod safran 2 lod.safran

1 1/2 lo&.musc&tenblomme 5 1/2 lod.muscatenblomme
4 3Å4 lod.heele muscater 11 1/4 lod heele muscater
_ 16 gå. corinder

1 3/4 lod negliker & 1/4 lod.negliker
7 lod cardémonem ' 1 lod cardemonem
1/2 skpp dansk kommer

3 glas engl. senep i eh 2 glås engl. senop
casse

16 på. caffe bønner

50 på. raffinada sukker

50 p&… qandis sukker

100 på…_brun puder sukker
1 p&… grønt thee

3 pdu The de bonhe i blik— 3 pd. The de bonhe
eske

2 på… congo thee 4 på. congo thee

9 svin

4 td. korn i oxehoweder

282.pa, tobac 5.2 casserun
no. 1 &,2

12 gros peber

300 stuk tørre flønder;
Wj underskrevne testerer herved forestaaende spesificaiions _
rigtighed.og forpligter ieg captein Faerentz mig at svare.til
beholdningen som mig rigtig er bleven owerleweret d… u. s;

&: Faerentz Beck A. H. Hoffmann. C… Runge

Spesification ower .
det som af opperstyrmandens inventarium den 24. &es. 1767 _

var i behold.og til captein Faerentz blev owerleveret lige—
ledes ower det som fattedes.

Behola Manquement
3 lodliner 1 i stykker '

1 haandline 



Behold _ Manquemeni

'blylodder fatteS'

campan letterne

stor blekraaber

baand.dito

_ messing Gita)

nathuus ruder indlagt i nathuue ruder indlagt i bly

bly

diverse sorter cahytaruder diverse sorter cahyttnrudex

alen blaa.haanddug

3 alen hvid.haenddug_ alen hvid.haanddug

2 alen røå dito alen rød dito

2 alen cattun alen cattun

% cahytå compae

2 peil compasser

2 mariner

8,nathuus dito

3 baade dito

N compas vahre eske med.ti1-
behør

3 quarteer glaæ

8 halvtime glas

11 minäre &ito

3 lockliher og 1 lockrulle 2 lockliner

2 kasteblokker

ijern lugestænger

taskelaaae

naihuuæ

bord paa Skandsen med 2
skuffer, 2 1333 og 1 nøgel

bænker til foranførte bord

chalongg cheloups hynder

oachetter af sort plys med
røde dusker og bogstaver-
ne D.G.G. i tina

pr. vie buxer

* hatt.med sølv snor og røde
dusker i en hatte fatte-

rel

messing forsølvet kiede med
skild.og piibe

kaaber røgehatt til natthu—

set

lodbalje af et oxehowed

I flagsiock med knap

giøs stock med dito

  



Behold Manquement

3 stk. forgyldte chaloupa
knappe

& kemmerlaas og nøgel

M bordskuffe,laas og nøgel

2 skabelaase med nøgel

Wj underskrevne testerer hermed fornetaaende spesifications

rigjighed og forpligter ieg capiiain Faerentz mig at svare

til beholdningen, som mig rigtig er bleven owerleveret.d.u.s.

3— Feerentz Beck A.H.äbffmann. G. Runge

Beholdning.blev til capteinen rigtig owerleveret hvorfor han_ '!

har quitteret. og skal ieg observere, at han derfor i consum—

tie bogen behørig bliver debiteret, saaledes det med det befundt

ne manquement skel forholdes, da saavel af captein Kønig som

af styrmand Lundberg ingen extract er indkommet, ej heller pga

min krav haver vildet indkomme,det heroer paa.viidere beslut-

ning.

En smaae canoe hos os og bragte os noget keel, cepteinen.skrevv

med samme i landog bad om at nogle syge maatte imodtages.

... stor canoe bragte os 60 pd. Oxekiød og noget grønt... Om

aftenen kl. 11 1/2 døde wmres tømmermand .... .,,

... bødker forfærdiget kiste til den efdøde..Kl 1 1/2 blev li-i

get ført fre.skibet, tillige med baadsmands madten matrosen Ole

Nicolaysen og opløber Beder Madsen og Hans Andersen som var syge

27. des. Om midtdagen kom capteinen tillige med en dreng i landet.

28. des. Blev følgende begiæring til gouernementet indgivenz. _

Som det er dem bekient, at alle wore tømmermænd er ved dø-

den afgangen og saasom ombord paa skibet Fredensburg ej udj:

ringeste maade er noget begyndt hverken paa storm eller

slaveskudne ej heller paa brixerne og jeg nu_ej kend tænke

til igien at blive fourneret med tømmermænd, derfor er min

ydmyge begiæring til velædle og velbyrdige herr gouerneur

med samtlige velædle og ædle herrer i det secrete raad; at

i fald.de haver tømmermand eller snedker som kunde giøre _

det fornødne arbejde i skibet et de i tide kunde blive for—*

færdiged, altsaa behageligst vilde beordre samme,at gaae

ombord for at begynde derpaa, de der virkelig behøves tid

at forfærdige ald.fornødne, paa det at alting kand.være fer_

dj til expeditianen at ingen ophold derom skulde indløbe.

29. des.ging captein Faerentz ombord med 6 velvoxne mandslaver til dæcg?

slaver, ligeledes i anledning af den 1 gear indgivne begiæ-'

ring fortets 2 tømmermænd. Baaden kom om eftermiddagen_fra

Kingo ... til brændingen for at udlasse en deel skiølp...  



81.

305 des. var wj i arbejde paa landet at opmaale brændevins faderne,lj

opmaalte 11 fader som holde:

'no 37 278 ' pott No SO; 285 pott -

" 40 284 ? " Bl 274_ "

" 43 294 " ' " 52 282 1/2 "

45 271 ! ' 53 280 "

46 285 " _ " 54 283 "

48 28211/2 "

Bl. des. opmaalte wj følgende faeder _

No 39 285 pott No 44 285 1/2 pott
m 41 292 nv || 47 285 n

|| 42 289 n m 49 281 »

Skibet erholdte om aftenen en svin til forfriskning.

blev ombord sendt noget keel til folckene. natten kl. 11 1/2

døde matros Ole Nicolayaen_ '

... paa fortets kirkegaard begraven..... * _

anamede capteinen en mandslave i fortet til dæck slave hvor—_

imod en af de 6 erholdte blev igien leveret tilbage. Gaptei—

nen; ober og undermester og iegjging med samme ombord tillige

med reserve assistent Kock som dagen over blev hos os. Wj fik

fra fortet ligeledes 6 høns. , _

Ower afdøde oppertømmermand Becks sager blev holdt auctiøn—

Vurdering tilsammen v28 dl. 2 art 5 sk.

Auction " 49 "' O " 6 "

Ower undertømmermand Johan Jacobsens efterladensskab ....

Vårdering tilsammen 28 dl. O ort 9 sk. _

Auction " 49 ” 4 " 9 ”

Ower opper og undertømmermand_felles sager.

vurdering tilsammen 6 dl. 2 ort 8 sk.

auction " 16) ! I " 12 "

Samme dag indgav ieg følgende resp. forestilling og begiæring

til skibsraadet:

Da adskillige paa.fregatten Fredensburglhidindtil forefäld

ne dødsfald og andre omstændigheder haver foranlediget at_

saavel consumptie regnimger ej er i den stand.som den bur—

de være,som ogsaa at de afdødes conto gage bøger til dato

ej er slutted. .

Jeg finder mig_derfor nødsaged, mig hos en vellovlig skibe

raad.om adskillige ting at forespørge og mig derower resp—

skriftlige reaolution og ordre at udbede. 



Førend dette er skeed, er ieg ej i stand;at bringe min regn

regnskab i den orden, som den efter min insiruxzskal være;

og jeg haaber derfor, et en vellovlig skibsread.mig saavidt

muelig det fornødne meddeler saa som man med disse vanske—l

lige tiider ej kend viide hvor længe vor herre vil frååwe

en tiener.

Den første som paa wnres skib døde var Niels Mathiesen _

Fredsbergj han blev indsyet i en hængematte og derudj kasæ

tet ower bord, for samme blev.sae i.gage bogen debitert

med 1 dl. Allere de-andre afdøde haver til deels-erholdet

forhøyelse og til deels platte ligkister hvortil det for—

nødne er taget af skibets inventarium. Jeg beder derfor om

ordre om de afdøde derfor skal anføres noget til debet og

hvor meget.

Afdøde captein Kønigs død haver foranlediged.at fra skibet…

er giort 18 skud, styrmand Lundbergs død 7 og styrmand Gad

3 altsammen med 4 pd. skud, Jeg er uviidende om compagniet

tilsiaeer slig bekostning; eller om de afdøde det selv Ska

skal betale, hvorower jeg udbeder mig ordre ,om de afdøde *

desengaaende ;pr noget skal debiteres og i saa fald.hvor

meget for hver skud. Om directionen i henseende denne sag

haver giort nogen anordning i capteinens indstruxzer mig_

ej bekient, saa som mig samme til dato ej er bleven comm—

municeret. _ '

Alle extrakterne paa 4 nær, som ieg haver indført i consum=

tie bogen.er efter captein Kønigs død.befunden upastegnet

af ham, styrmand Gads extrecter er ikke en gang af ham selv

underskreven. Af en deel regnskabs førere er ingen extrak—

ter indkommet. Owerhodet heele skibets regnskab er i den

største confusion.Det er klart nok ved hvem skylden ligger*

og jeg vil derfor derom indtet videre anføre. Imidlertiid

vil det være nødvendig at regningen bringes i orden saa

som regnskabet til de efterkommende skal owerleveres.Jeg;

maa owsrlade det til en vellovlig skibsraads skiønnende

hvordan denne fornævnte sag skal afgiøres:saaledes.at bee:

de de eädødes og oompagniets,skade indtet dermed forearsarr

ges… Jeg finder mig kuns nødsaget hermed følgende at erin—

dre. Styrmands Gadtes regnskab fattes en extrakt.for en i

heel maaned, den tid uberegnet han haver lagt sygJ for hvi_

hvilken styrmand Runge forhaabentlig indgiver de fornødne

 

extraeter. Den er ligeledes kuns af ham indgiven faae el—

ler ingen extrecter ower extra.brændevin. Imidlertid er 


