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&et mange af os bekient, at han efter eepteinens ordre

meer haver udleveret en& han haver bragt til u&gift ikke

at tænke pae.det brændevin, som er medgeaet til opfylling

hvis beløb kan&.sees i skibs pnotocollen og journalerne.

nærværende. boutteller styrmen&.Runge, snmxixnxnnxxtxtntxg

" ' " " **" 'f' ' tager reignskebet ey anderle&es.

end i &en stand, som den nu virkelig er,og ved densaefter—w

eiun meee der nø&ven&ig en anseelig manquement Habefindes

som intet vilde være hvis extracterne rigtig var ble-ven

indleverede. Om skylden til denne uorden ved eeptein Kønig

eller styrmen&.Ga&_ligger vil ieg ey undersøge,imidlertid

vil &et &og være &en &f&øde til stoer præje&iee hvis han

skulde komme til at betale &et befindende manquement som

allene viieer seg af den uorden, hvorved reignskabet er

ført i særdeleshe&.&e &et &em nødvendig maee väre bekient

at den virkelig efter ordre meer er medgeaen en&…&e in&r

givne extraeter er ført til udgift. Jeg,be&er at de som

deres.extreeter intet haver in&givet.maae erhol&es dertil

og at saadan samtlige extracter derhen examineresaom &e

kan passere til udgift, hvorved ieg forheaber et en vellov:

'lig skibsraadved styrmand Gadtes reignskeb sin øyemærk

med ixxinxderhen retter at mene i sin fii&.kan&.være fri.

saavel for den høye direction som for arvingers tiltale.

Gahyttens provisions og inventariums behold ikke minäre |

opperstyrmendens er allerede den 24. des. til herr eaptein'

Faerentz bliven owerleveret. Adskilligt menquement.dermed

i særdeleshe&.med provisionen. Jeg maae udbede mig en

skriftlig ordre, om dette maae føres til udgift_eller ej;

Og som den nylig antagne tømmermand ligeledes i disse der

ger er bortdødet, og derfor hans inventarium ej er under

nogens ansvar, &et en&og vil være nødvendig, at.&et bliver'

overlevert til en,som dertil kend svare, og for det, Som

forbruges aflegge rigtig regnskab.sae maae jeg bede; at …

&ertil en u&nævnes, paa det i sin tii&.&erhen kan&.afleg-

ges behørig rigtighed.

Gaptein Kønigs, tømmermendens og matros Ole Nieolaysens

sager staaer endnu under forseigling uden at være holden

auction ower. Det er meeget let at tøyet bederver, &eels.

af fugtighed deels ef kakelakerne og mange andre ting,Ar-

vinger liider imidlertid skede,Semme at forebygge vil det

være nødven&ig, at tøyet bliver jo før jo heller solgt.

Men hermed er at in&vænde, at allerede en og_anden paeæ__

skibet haver kiøbt meer end han haver fortient og at her-

af vil flyde det spørgsmal, hvor betalingen Skal komme 
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fra, naar en saa ved døden skulde efgaa. førend.han havde

førtient det han var skyldig? Jeg maae tilstaae.at dette _

foraarsager en slhgs betænkning, som dog alligevel bortfal-

ler naar søe articlerne efterleves, som tilholder at ingeg

paa skibet maa bortselge eller forbytte sit tøy uden offi—

cerernes viidende og tilladelse. Skulde i saadanne tilfælde

en mand.døde og ikke haver været fortient, det han var

skyldig, saa var hans efterladte sager vis nok saa meget -

værd, at deraf hans debet kunde betales. Jeg beder at over:;

veje, hvilket af delen det beste er, hvorved jeg maae erin—1

dre, at instruxerne tilholder, at de afdødes sager strax

skal registreres og offentlig bortsælges. J hensseende

captein Kønigs efterladte negotie haaber ieg en vellovDig

skibsraad tager saadanne mechures? som kend være owerensiem

mende med den høye diretione;udgivne instruxer og befalin-

ger. Hoffmann

.var en stor cenoe hos os og bragte 40 pd. buffel kiød,noget

'kaal..... hvorpaa den ging fra skibet med reserve assistente

ten Kock; Hatroserne Thomas Greissen,.Beder Diedrichsen og

Frederic Kruse og opløber Vaagen Ole blev tampet for spil-?

let, fordj de 3 første havde havt slagsmaal mellem hveran—

dre og den sidste i landet havde vildet owertræde det.6.

bud. Capteinens instrux blev ogxsaa_oplæs$ for folken.

Beaden helt ved siden for at renses,

.... følgende requisition i land.sendt:

Som dæck slaverne intet vil spiise smør til deres med

og jeg derfor noget gelmolje og giemeet haver foruden.-

saa haver ieg hnxmz&_formedelst dette vildet bede mig

noget med en udgaeende canoe behageligst at_tilsende.

Om eftermiddagen registrerede ieg afdøde tømmermend.Hæge—

lunds og matrosens Ole N'icolaysens efterladte sager saale-

des.

Oppertømmermand.A.A.Hægelunds.

1 kiste med beslag, laas og nøyel

1 pr. gl. sorte klædes buxer

& gl. lyseblaae vest

kgl. blaae kart søekiol
* gl. blaae og hvid.skiorte

. pr. dito underbuxer

* pr. dito dito—

dito tørklæde

dito

gl— lærrets brøstdpg og 1/4 pd. tobao 



* pr, gl. uldne strømper

. pr, ditGDblaae

gl. perøgue og brene jern

L psalmebog

sye eske med en liden deel garn og 3 1/4 sk.
_ i penge.

tin kum og N dito tallerken

, liden Haaber thekiedel

bønnebog

gl. perøgue

hatt

nr— gl. lange buxer

gl. hvid_skiorte og tørklæde

færoes nattrøye

pose med en deel gamle ting
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pr, stævler opskaarne i skafterne ]

pr. metall spænder

hoved pude med blaa og hvid OWErtræk

størrer dito

køye underdune med gl. lappet wear

pappegøyer

Tømmerredskab…

? hagebolt med en jern skaft

mindre dito uden skaft

. elamei slag

hollehage

- navere i sorter

hukjern.

skiølper

jern vinkel

1

1

1

1
1
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; koebeen

skavøxe
. krum øxe

” stor knibtang

. mindre dito

retkniv

; mukker

; bindøxe

boer med træskaft

skraber

pindhammer 



nethammer

hævler i sorter med jern

» klap hammer, ? digl hammer

jern kieler

træe mal

stiksag

mastepasser

dito træe mal

buer i jern foruden skaft

kridline med %od

smaae hæbler i sorter

dørslag og W meissel

liden nethammer V

smaae hungern

smaaewskiølp

filer

rasp

mal

tommestok

dukkelsboer med skaft

stik og & knap passer

setjern

enkelte rabater
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frilboer

stikjern

1 tømmerkiste med laae og nøgel
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Bapierer _ =
Tømmermands inventarium paa snoven Lleonore

en attest fra oaptein Tadsen

en regnskabs bog

Beck Hoffmann. Rosenberg

Matros Ole Nicolaysens efterladte sager.

% kiste med beslag laae og nøgel

& traaed strømpe med nogle knappe.og 2 pr spænder

1 tobace døde med 1/4 Pd. tobac:

' barber kniv med fotteral og reem

aiuler og lidet traaed

' segl glade

.sax;

kniv og skeed

dito

gl. segldugs cavejer

nogle segl dags lapper 



brekked speil i fotterel og 2 sk. penge

gl. hvide skiorter

bleae og hvide dito

pr. dito under buxer

pose med & pr- gl. lange buxer

stor blaee lærreds tørklæde

gl.ditw

pr- gl. SkOB

hatt

pr. vie buxer

enkelt rød silke tørklæde

pr— traaed Strømper

kørt brun cevaj med et stykke af samme sort at
lappefmed.

. gl. perøgue

. pr. gl. buxer og nogle uldne lapper
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. pr. gl. vanter

. blgae klædes trøye'

; gl- perøgue og 1 pr. gl. vie buxer

1 lille pose af gl. bramseigld dug.

Beck Hoffmann Rosehberg

-Sagerne blev indtil videre taged under forseigling, foruden

tømmermandskabet, som til skibets brug blrv frie.

S-amme dag erholdte ieg paa mit under den 5. hujus til captei—

nen og skibsraedet indgivne resp. forestilling og begiæring

følgende svar: '

Hvad sig hans til mig og samtlige skibsraadet under dato

5. jan. sidstleden tilstillede document angaaer; som af

mig er skibsraadet forelagt og besvares saaledes. _

Hvad.sig &ngaaer den første anstand.betreffende de afdø-

de til deres begravelse da er den første haver bekomne

hængematte bleVen debiteret, og ventelig med de andres

ligeledes vil følges orden.

Og skal til saadan ende blive udtaged af journalen hvor!

mange bræder og spiger der til enhvers kiste er meedgeget

som da worder anført en hver strvboe til begravelsesomr *

kostninger og da indetilles til den høye directions reso-

lution herudj. Med.den giorte salutetion.maae de.i sammew

orden følges, da efter eonstablens extrecter saadan mmed—

gaaed krud.vorden anført og derefter de sterboer ligele—

des beregnes til omkostning som før er meldt saa at en

speeifiseret regning for hvad.som til hvere begravelse i

særdeleshed er medgaaed, ham skal vorde tilstillet og i 
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skibsprotocollen maae indføres

Hvad.ellers havd giorte erindring angaaende eapteinens;

instruxg at samme er til dato ej bleven ham communiseret

det er en sag som ej kend svares for af uvedkommende, 'at

salig captein Kønig haver forholdt den. Om en copi deraå?

tilstaaes af directionen til ham, som han skal selv afskri

ve skal wurde efterseet. Thi saa snart mr. Hoffmann paa en*

sømmelig maaede begiærer instruxen til afskrivning, skal

den ej worde ham nægted, dog med saadan reservation. at

han ey misbruger den inden borde. *
Hvad anbelanger extracterne kend ej meere for denne gang .

foretages dermed end hvad som er skeet, da der strax efter'

den sal. capteins død blev requireret af gouermementet at

fase Fiscalen ombord med en af raadet, og er til saadan

ende herr Jessen og Reimer kommen ombord og de forefundne

extracter af dem paategnet som nødhendig saaledes maae ind.i

føres. Forresten mase mr. Hoffmann lade sig være angelegen

at bringe regnskabet i saadan orden, som det bør være, da

jeg med skibsraadet ikke kan& eleeitereZ'deruåj men maae _

i saa tilfælde indstilles til den høye directions approbe-  tion…

For eahyttens provision og inventarium kend ej svares for

meere end hvad.som er modtaged, saa fornødenheden udfor—

drer at han derower maee forfatte beregnings liste far

hvad som er consumert, at…en regning derfor kan& skeegäa,w

iet ikke kand.imo&siges, at afgangne captein Kønig ej h£r_

ver fulgt den høye directions anordning med provisionerne,

saa fornødenheden udkræver at det worden oplysm, hvai som_

er funden i behold til den sal. mands død, at den høye di—

rection.kand_erfahre beholdningen, ligeledes maae følges _=

orden med opperstyrmandens inventarium for hvad.mangel der'

er, hvortil det er forbrugt og derefter afskrivesh !

Hvad…sig betræffende mr. Hoffmann angaaende tømmermandens _

inventarium,_da er det en sag sam ej smræcker sig til hanæ|

gode forsorg, men er en ting som ligger mig og skibsraadet;

paa, men ej ham, og vil naar de fornødne storm skuder,med _

brixer som endnu skal opreisses.er færdj, og at det medgaaä

ende iz;ham da voräer bekientgiort_til.efskrifning i con— i

sumtie bogen,_formodes at vil være nok.Hva& de afdødes goed

goeds angaaer, da viides eller sees ikkehvad mr. Hoffmang_f

hermed vil søge om- det skal tages saaledes, at han forme— |

ner sig berettiged.at befale mig og skibsraaäet. Thi her

kend spørges.om nu formedelsmzde mange paafølgte auctioner

 

 



en eller_anden døde og blev skyldig, hvem derfor skuläe

indstaae, naar den høye direction_derfor.gioräe paastanå

og ventelig han da viläe søge retirade, thi den anstan&__

han giør om Søe articklernes efterlevelse er ej tilstræk—

kelig, &a.skibet ligger_her under fertet og læt kana afa

hændége hvad der kiøbes, som deg, naar det skhlåe striete

efterleves, de vilde vel han blive den, der skulde paapasge

hvad.som ging fra borde. Ja dersom i stæden for dette hav-

de xxx erindret at tøyet kunde talt og været saalt, det vag

en sag,som var antagelig, da.aet beror paa mig og skibsraar

det at &nordne auktionæ holdelse og ikke ham. Thi det er

bekient,'at de fleste af mandskabet er skyldig for hvaa.äe_

haver oppebaaret til dato. Til slutning og gienstaar angaa:_

enåe den sal. manis forfundne negotie, de vel dermeå.aaale-4

des forholdes paa lovlig maade at bemeldtelwahrer-i Westin:

dien ved…offentlig.auction worde bortsolgt, og auotionsior—

retningen indleveret.til den høye direction ved.hiemkomsienw

som derudj de efter godbefindende kand.resokwere. Som ieg

med samtlig skibsraed ikke veä, hvad.føye og grund mr. Hoff,

mann haver til at insinuere saadant et document, da alting

er i muligste'vindskibelighed.og forsigtighed.siden min til

trædelse beobagted.og er da til saadan enåe fUnden fornødent

at de i protoeollen verden indførte, saa den høye direction

deraf kanö.see, at han ubeføyet vil indvælte 1 ting, som ej_

tilkommer ham, maaskee i tanke at han anseer mig og de efter

efterlevende for at.vil reent commandere os,,thi i vore

tanker burde han have erindret saadanne ting, da.en hver

var i live, hvorved ald.confusion kunde været fremmet som

nu indløber.

Faerentz Beck Runge Jørgensen Rosenberg

eftersaa ieg tillige med vedkommende 3 1/2 ltt skibsbrød

som befandtes til spisning uduelig. _ .

... eftersaa 13 1/2 ltt til spisning uduelig. brødet blev

forbrugt for at gives til svinene.

.... en canoe bragte en pott palmeolje.En eng. skaarve baad

lagde sig ved os til ankers.hvoraf capteien og mesteren var

hos os ombord. Om eftermiddagen'kl. 4 1/2 hidste fortet

flag paa 1/2 stang og gav et skud. Strax derefter kom den

store canoe til os og notificerte os gouerneur Tychsene;død

med invitation at følge ham til hans hvilestæd... capteinnn

ieg og undermester ging i land. _

ma. jan. Om morgenen blev til wores skib sendt 30 pd. krudt for der-

med atsaluttere ved den afdøde gouerneurs begravelse. Om 



QL)
eftermiddagen blev den afdøde gouerneur med sædvanlige æresél

hevisninger sat i jorden. Vores skib fyrede efter forlangen-

de 15 skud. .
13. jan. ging capteinen, mr. Kerrig og ieg ombord.med_canoen. Med.sam

me følgte Z mandshaver som var anamed af capteinen til dæck—

slaver ikke mindre en skilpadde. Mr. Karrig og ieg ging i lam

land.igien, saasom herr Jessen havde bedet mig om assisience

i fald ved disse omstændigheder arbejdet skulde blive for _

stoer. En af de første erholdte slaver ging ligeledes forme—l

delst uduelighed tilbage.

jan. .... efter bereining været casseret 1 1/2 ltt skibsbrød_

hverfor jeg ower dette og det foregaaende udfærdigede føl—

gende attest og af vedkommende loed underskrive.

Resp. den 9; 10. og 14; jan. h. &. haver wd underskrevne

cesseret l8 1/2 ltt skibsbrød og samme til spisning

uduelig befunden, dog haver ieg Hoffmann de den l4s jan.

casseret 24 på. ej seet saasom jeg samme dag ej var omr

bord, hvorfor jeg formedelst dette og saa min—attest for

intet videre ved.end.for 17 ltt vil have udstilt d:u.sJ

Beck A..Hoffmann C… Runge

... Kiøbmand.Kahlberg kom fra Kingo blev indsat til gouerneur'

og guernisonen taged udj eed....

lagde tee eng. skib sig ved det eng. fort til ankers. …

Om aftenen blev en smaae canoe med keel til folken sendt om-

bord. .

... Om eftermiddagen erholdte jeg følgende af capteinnn selv

opsatte pro memoria til at reenskribe og at indføre udj pro-

tooollen:

Ober chirurgus Sixtus _

ombord paa det høylovlige guineåske compagnie skib Fre-

desnburg,eommanderes af mig undertegnede

Da ieg erfarer af hans medgivne instruxg af hvilke jeg__

haver en xnigxp.copi, da…bør ieg erindre dem om samme i-

følge den 11. post at de den vil opfylde, da—aet ikke

længere maae eller kend passere, saasom den ej til dato

fra reisens første begynnelse er den mindste efterretning

eller opfyldning andgaaende owermeldteApostszindhold i

deres instrux, og derfor bør jeg ham paaminde, for i fald

den høye dirction vilde have derfor tiltale, at han ej

maae vente den ringeste assistence fra mig, men maa selv

og allene dertil svare, og ombedes herpaa et skriftelig

 
svar til mig igien testerer

Fregatten Fredensburg 191 jan, 3768, Faerentz

Dette blev straxzbesvaret med følgende: 



91.
Til velædle herr capt—ein errentz commanderencles paa. dej;

høylovlige guieneiske compagnies skib Fregatten Fredens»

burg. '

Da deres imod mig begiærende posä åom instruxen ower mig

i den 11. post_lyder,.saa er jeg forpligted_at opfylde

den heele post, nemlig at holde mit indgivende journal

melder de syges navn, sygdom og datum naaer de er melaet

syg, restituered. og død og hvad.slags.medikamenter brugt

i deres sygdom, som jeg mig haver endelig forpligteå at

tiene compagniet troe, men desto mindre kahd. skrive hva;

dags forbrygte medikamenter i min bemeldte rappnnt om af-

tenen. pr. exempél: Een mand beklager sig om morgen eller

aften, sem er beladt med en slags sygdom, som tiid_skeer

og faaer draaber eller pulver og foretter sit arbejde, og

ikke være længere den ene dage eller halve dags;tiidgmenæ

melder til benævnte captein morgen og aften en.muntlig

rapport.eller til commanderendes som er emborä, hvo de

befinder dem. ligesom min førfahr haver giort i den tiid

de haver faren,desuden at jeg haver begert min instrux

førend.jeg haver annamed.min meaneds gage, men ej haver

erholdt førend tvende dager før wd seglede.den 1% post

owerlades til den høye direction og andre erfehrne mænd

om det er muligt at opfylde.

Fregatten Fredensburg 19. jan 1768. Sixtus…

20. jan. Blev skibsraadet sammenkaldet og dem det Spørgsmaal forelagt

om de i henseende captein Kønigg:efterladte sager det ikke _

holdte for raadeligt at sælge det som bedærvelsen var under—

kastet og derimod.føre dette hiem, som derfor var friteged

Kocken blev medtaget i r&adet for samme at complettere.

Kockens votum var.

At fraholdte det bedes at sælge det-altsammen saasom det-

ved længere liggende let af ruai og møll kunde bedærves.

Baadsmand.Rosenberg . _ _ _ '

gangklæder og undertøy maatte sælges, men det an&et beva—

res til hiemkomsten.

styrmand.Runge _

alle maeder som baademanden.

styrmand.Beck.

ligesaadann, for at undgaa elle onde tanker, som maaske

en eller den andre denne anledning maatte have.

Captein F&erentz 4

At ham som den der var betroet commando, at følge den 5.

artikels anden post og derimod at tage det udj bevarin%///

(

X 
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og ansvar,'saavidt som mulig er aldt det som ej med.billig

hed.kand forsvares at lade forauctionere, og resten hvad _

gangklæder er angaaendes, maae ved.offentlig auction bort-

sælges, men den forefundne negotie bevares til viidere

' Faerentz _

I.følge disse vota blev beslutted at holde i eftermiddag,auc-

tion. _

Gapteinen indgav mig i samme anledning efterfølgende document

som ord til…andet lyder saaledes. (

Da det blev i dag som er den 20. jan. 1768 besluttet af os]
samtl.-skibsraad.offentlig at bortsælge inden skibsborde

sal. captein Kønig35gangklæder og videre som protocollen

udviiser og haver wj forefunden med auxtions forretningen

da det er solgt at en deel af hans gangklæder var meget

ilde tilplettet og forjusked af ham selv, saa og noget af

hans tøy var virkelig rotteshaaren og moelælden førend

han døde_og for at undgaae ald eftertale af vedkommende i

sin tiid, og er_derfor bleven solgt som auetions forret:

ningen udviiser, og det som af os samtl. skibsraad fore—

fandtes ej var taalelig at sælge, og kunde desuden med. _

paapasselighed.blive conservered og i sin tiid af vedkom—

mende, som haver det i bevaring, enten leveres til det

høylovlige compagnie eller til sal. Kønigszarvinger, da _

det af mig og skibsraadet efter beste mening er dermed.om—

gaaet, og haver capteinem imodtaged det som ej er bleven !

solgt, og derfor at giøre regnskab ved hiemkomsten, dog _

ikke den afdødes sal. capteinsynegotie menende, men alle—

ne en deel dækketøy med sin moders navn paa, og saasom wj

er i cahytten forsyent med nødvendig af samme, da kand.wj_

ikke efter skiønsomhed fra det betalt blandt mandskabet

og eines qs da at være bedre, at bringe det hiem til bene

arvinger, tillige med det forefundne sølv tøy,samt hans

navigationssager og viidere som protocollen udviiser, da

jeg som captein haver vel havt liebhaber baade til theskef

ene og røgtobaks dosen og maaske vel solgt det med avance,

men saasom hverken artickler eller instrux.t;llader mig at

afhænde noget af afdødes effeeter under haanden, men tvert

imod viiser mig til at bringe det paa offentlig auction _

saa og som tilforn er meldi at være fri for eftertale af

vedkommende, som vel skulde tænke, at jeg med skibsraadet

søgte at bringe mig og forrædere dem. Hvad hans navigatiogs

sager er angaaende, da ere wj, som skulde bruge samme for— _

synet med fornødne, og altsaa mellem folket som det ikke  



93
bruges, kend man ej vente at faae det betalt, men maae og"

tage det under opsigt, indtil wj ved Gud given lykke arri:

verer til Westindien, om det der i blandf_skibenes offise-

rer Rand uden skade blive offentlig solgt, og vis dette ej

kend Skee men det tillige med det andet tilforn meldte le-

veres ved.hiemkomsten, Jøvrigt skal samme journal som hans

efterladte negotie paa beste maade_blive conservered saa

længe det er under min og skibsraadets opsyn som journalen

og protooollen ved gud give lykkelig hiemkomst kand udvise.r

J. Faerentz. Beck C. Runge Rosenberg

I følge dette brev besluttet i eftermiddag at holde auction.

( captein Faerentzveffecter)

Vurdering 103 dl. % ert 14 sk.

Auction 232 dl. 5 ort 3 sk.

Omaftenen seglede en fransk snov os forbj.

Til capteinen og skibsraadet indleverede ieg følgende:

Paa deres sine dato til mig indgivne besvarelse paa min un—_

der den 5. jan. h. &. til dem indgivne resp. forestilling '

og anaøgning seer jeg mig nødsaget igien at forestille au;

ieg de af samtlige—regnskab s føreniz ved captein Kønigæ

levetiid indgivne og af ham ej attesterte extracter imod_

.klare indholden af min instux_ej kend eller vild i consum-

tie bogen indføre, uden at capteinen samme verificerer og

dens rigtighed attesterer. Capteinens instrux.haver ieg

hermed.vildet udbede.

Og som ieg ved berørte mit pro memoria ej haver havt nogen

anden hensigt, end at opfylde efter min pligt.den mig af _

den høye direction meddelte instruxg som samme mit pro me-

moria tydelig nok viiser hvorfor ieg ogsaa ej haver ventet

andet end assisiance til at opfylde samme, men i.etæde fog

dette haver faaet et svar som nødvendig haver maattet op—

rette hos mig en rætferdig fortrydelse og forstyrrer den

roelighed.og eenighed, som dog er saa høyt fornøden i et

skib Og i særdeleshed paa disse farvande, det og &esuden … 1

var mig let at miste dens urigtighed hvormed jeg dog raii—

one.states vil tiige still, for paa min side at giøre-aldt _

_hvad der kend tiene til god fred Og enighed medlige holdel—

se inden skibsborde, saa dog forbeholder ieg mig ved Gud

give lykkelig hiemkomsi det mig af skibsraaået tilsendte _

pnn moria udførlig at besvare. og at owerlade til directi— 4

onensjrætfærdige dom i hvor vidt jeg de derudj sig befin—

dende bebreidelser haver'fortient eller ikke og om sligt

til denne tiid haver været vel anbragt eller ej. 
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Men som dette tiid bemeldte pro memoria er en aabenbar hin—

der i min instruxions efterlevelse, som deels mig vedkom-

mende sager derudj bliver holdet for mig uvedkommende og

jeg paa en fornærmelig maade bliver reprocheret, at have

vildet vælte mig 1 ting, som mig intet vedkommer, deels

ting uden besvarelse er owergaaet, som dog skulde have været

besvaret, saa seer jeg mig nødsaged efterdega at fraholde

mig fra alt for-at undgaa ufortiente reprocher, men at jeg

kend være frii i sin tiid for den høye directions tiltale,_

om maaskee i tiden er i ellers den anden procidure ej skul:=

de være saaledes som den burde være, hvilket vel for nærvæ-1

rende tiid—allerede kunde saa befindes, saa haver ieg hermed

temen salve respecto imod capteinen og skibsraedet, paa degl

lovligste og heste maade vildet protestere, saavel generalf

liter som spesialiter imod alt det, som enten siden captei—

nens tiltrædelse er skeet eller i tilkommende tiid maatte

Skee og ej være conform med articler og instruxer, frasi—

gende mig fra ald den tiltale, som enten den høye direction

eller en anden hvem det end maatte være des angaaende kunde1

eller maatte anstille

Hoffmann.
'

21. jan. Om morgenen var en af de pae…rehden liggende eng, skibe gaaet

til segls. En cenoe var hos os og bragte os følgende skrivelse

Velædle herr captein Faerentz

med samtlig velegtevskibsraad,

Formedelst de uroeligheder paa weyen imellem Kingo og Ada

da det næsten ikke er giørligt at faa de forsendte vahrer) 1

som ligger ved Fredensburg fort som er destineret til i

Quitta Loge ned ower land formedelsilwey røvere og Logen

uforbygiængelig med vahre maa forsynes for der ved ræden

ai indskaffe elever til skibets expedition. Og de nu ingen'

leilighed til dato haver viist sig at faa. for indførte vah-;

rer transportered.til Quitta, hvorfor ieg herme.d_mea anmo— ;

de velædle herr captein med velagte skibsraad at assistere *

med skibets baad at medbringe de høyfornødne vaherer, sideg;

det nu er ormenten tiiden, at baaden som saavist kunde kom-

me op igien, endskiønt ikke viides, om det af den høye di-

rection i den med skibet givne instrux forbyder, at.afsender

skibets baad.see. langt. saa.forhaabes at ej saadant skulde

foraersege imodsigelse, da ved Quitta Loge saasnart vahrene

er der arriveret, kend skaffe et antell af 60 eller flere

slaver paa en høye tiid, som er høy nødvendig til skibets !

expedition, og formodentlig ej kend andet, end jo vil finde! 
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directionens approbation de ingen anden udwey er til at

fournere Logen, og til saadan ende vil have udbedet baaden;

til den 24, jan, for at komme ind til brænningen og imodtap

ge vahrer til Fredensburg fort, og de efter ankomsien til

Fredensburg og bemeldte vahrex er laadet, da at imodtage

igien de til Quitta Loggedestinerede vahrer, og befordre

resten dermed. I forvenyning af deres assistance forbliver

ieg velædle herr captein med samtlig velagte skibsraaå

deres tienestskyldigs
te og beredvilligste tiener

Bahberg

Velædle og velbyrdige høystærede herr gouerneur

Baa.deres velædle meget ærede skrivelse under dags dato

angaaende skibsbaadens nedsendelse til Quitta haver jeg da

der igien at tilkientgive, at jeg dette skal forestille

-skibsraadet, og derpaa.dennem viidere skyldigst.beret
te

sammes resolution

' Farentz

Capteinen casserte en gl. knægt stag 9911, som var reven

ithu og alle vegne heel tyndt. Det blev bestemt.samme at

bruge til smaa ting og spuns dug.

 


