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22. jan. Om middagen kom baaden igien til skibet efterat capteinenr_

med chalupen var hentet derfra. Baaden havde med efter cap-'

teinens requisitiom 6 flasker røde viin ti% syge, 14 pr.

hengsler til slave pvrterne og endel fader med vanä. 1 flig

var brækket paa nyt af beads dræggen.

I anledning af den 1 gear indkomne requisition angaaende baa—;

den blev skibsraadet samlet og den samme forelagt, hvorpaa

en hver især resolverte som følger: '

Baadsmandsmath som var medtaget til et completere skibsraadehr_

at maa heruåj kunde Gouernementet føye. '

Baadsmand.Rosenberg,

baaden maatte være følgagtig for at komme des snarere

herfrad Rhosensenberg

Styrmand Runge

i alle maader saaledes C. Runge

styrmand Beck .

ligeledes, dog at fortet gav nogle folk ved baaäen, for

intet at bruge mere fra skibet end 23a 3 mand. Beckr

capteinen eonciqverte sit votum selv saaledes:, _

saasom ieg udj min instrux_ej finder noget, som kan&.fra—

drage det af herr Interims— gouerneur herr Kulbergg.re-

Quisition, angaaende at baaden maatte med vahrer gaa ned

tiL_Quitta Loge, og saavidt ieg udj dette kend slutte,

tiener det til sovietetets tarv og heste, ab'exPederes.

Og som &et og er i en god.tiia for baaden at komme op

igien, saa samtycker ieg og, at det er readeligt, at laae

baaden være til tieneste, da wj alle tiener en direciion.

Og er det nu til saadan ende bragt af mig med.samtlige )

skibsraadets ville og samtykke at baaden skal være til

deres tieneste inde ved_brændingen for fortet Christians—

borg den 24. hujus efter gouerneurens requisition.

J. Faerentz

23. jan. Blev i anledning av den i gaar holdte skibsraadt følgende

skrivelse i 1and.sen&t: '

Velædle og velbyrdige høystærede herr gouerneur.

 
J følge deres veælædle.meget ærede skrivelse af 21; jan._  
og mit derpaa følgte svar haver ieg den æredennem herfOr-g

medelst at tilmælde. at ieg haver skibsraadet velbemeldtel

deres reqwisition forelagt og derpaa af mig og samme er

resolvert, at baaden skel gaae til Quitta, til hvilken. (

ende samme morgen som den 24. jan..skal indkomme til bræg?

dingen. Dog_forhaaber ieg tiglige at fra fortet nogle ne-1

gere bliver medgivet, paa det'ieg ikke behøver at tage  



saa mange mand fra skibet og saa lite mangel paa folk.

Faerentz

& ligemaede blev følgende skrivelse afsendt:

Velædle og velbyrdige høystærede hgrr Gouerneur

& følge den 37. post af min instrux haver ieg hermed skul

det tage mig,den frihed h.cs deres veælædle samt veælædle

og ædle herrer at forespørgez.

1) naar de agter af bede mig faee min eXpedition herfra

og i saa fald.med hvor mange elever?

2)-Qm ieg kend faae saa meget vand, som der behøves til

skibet, i fortets boraquer og_hvis ikke, hvor ieg da kend

faae det fornødne vand.paa den beste og bequemmeste maeäe'

hvorpaa ieg haver skuldet udbede mig deres meget ærede

svar, paa det ieg kend i tiide aldt fornødne-derefter ind

rette. Faerentz

En stor canoe var hos os, hvoraf wj kiøbte fisk for 2 flasker

brændeviin, Med samme blev breverne afsendt og 5 ledige vand—4

fader.
_

Skibsraadet blev forekaldet og dem af oapteinen til kiendegi—

vet, at sluproerne havde hver en blaae klæ.des trøye, en hvid !

Skierte, en enkelt rød silke tørklæde og 1; pr. enng, uldne !

strømper, som ventelig tilhørte sal. capitein Kønig, førdj

de intet fandtes paa.inventermum. De neste sluproerne_kunde

ej bruge de første, fordj de var dem for svære, og det anäet

var ogsaa.indrettet til dem. Capteinen Spurgte, hvor høyt de

en hver styck taxerte? dette skeede saaledes: '

trøyerne hver 1 dl. 3 ort-

skiorterne 3 ert

strømperne 1 art 4 sk.

tørklæderne 12.3k.

Capteinen tilboed.sig at imodtage skiorterne, strømperne og

tørklæder for den taxerte priis, saasom der ej fandtes nogen

skiorter til sluproerne, dog vilde hand ej imodtage trøyerne

fordj de var for svære. Gapteinen spurgte om nogen haväe no—

get derimod eller om det altsammen skulde gaae til auCtion?

hvorpaa de samtlig valgte det sidste, og derpaa til bekræftel

se undertegnede deres navn.

Beck. Rosenberg.? Cw Runge

Auctionen blev i samme følge holdt saaledes.

Zzhvide skiorte captein Faerentz

2 dito dito

2 dito Jens Pedersen

2 silke trøklæder Hans Iversen 



*silke trøklæder J. Bollevald

dito Claus Larsen

vpr. strømper dito

pr. dito Antoni Olsen

'pr. dito - Peder Toraen

- blaae klædes trøye baadsm. Rosenberg

dito _ And. Friderichsen

; dito Bollevald

dito Claus Larsen

dito Bollevald

, dito Peder Dietrichsen

Tilsammen

( Taxering

erholdte tillige af capteinen følgende:

Hans til mig og samtlige skibsraad af dato 20. hujus ind:

givne, som mr. Hoffmann formeener at være beføyet til be-

svarelse at indgive paa min og samtlige skibsraeds af 8.

jan. paa hans under dato 5. hujus, men dog_først den 7. om'

eftermiddagen indleverede til samtlige skibsraadt, betrefgj

fende det forefundne urigtigheder udj extracterne, som ik-;

ke i behørig orden i følge instruxen.er forefunden attes— '

stert, og da i saadan tilfælde reent nægtes af mr. Hoffman

at indføre,førend saadanne af mig ere verificeret,da nu

aldi forefalden, siden afgangne captein Kønigs død ikke

er h&m'ubekiendt, altsaa ikke kend andet end.forundre os _

over hans utidige stridighed, og til saadan ende maae hen—*

viise ham til den førstexxn requisition til gouernemnntet_*

af data>den i?. des. i767, hvor derudj sees, at alt anme1—'

des, som_mr. Hoffmann haver allegeret, dernest min anden !

skrivelse af dato 21 des. 1767, hvorudj etter forlanges

det første reqwirerte opfyldt, hvorpaa eees gouernementets!

slutning af dato 22; des. ..samt den udstædte attest .af

velædle herr Jessen og herr Reimers, som da i tiiden ved

”Gud give lykkelig hiemkomst noksem for den høye direction

vil'beviise, at jeg intet med skibsraadet haver ladet mang

le noget til praecantion og befrielse for enhver ved de _

forefundne urigtigheder, som udj min formands tiid.er ind—

løben, altsaa sees ikke hvad føye han haver i sit sidste

pro memoria.at udbryde med saadanne bebreidelser, at ud

haver opvækket hos ham en retfærdig fOrbrydelse og forstyr1

rer den roelighed og enighed, som dog er høyt fornøden,

som alt xx in fotum benægtes og modsiges, da med største

føye kunde ifølge instruxens 25— post paaanke mr. Hoff— 
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mannsforholds maaede, som ej dog med truelighed.vil forby—

gaaes og allerneste indstille hans brugte conduite Og op-

førsel til den høye directions naadigste deerision, til

hvilken ende refereres til de foran anførte requisitioner

med viidere, samt referere os til wores under den 8. jan.

givne besvarelse, og de vel sees at hans forebringende in—

gen grunå haver, da derudj vontrare anmoedes gem at følge,

ordre i sine bøgers holdelse, thi hvad som mr- Hoffmann_i
sit første indgivne pro memoria af dato 7- hujus anfører

betreffende lister pp til de døde er tydelig nok besvaret

i hvad orden dermed'maae følges, altsaa seg selv den pos$_

henfalder, hvad i sit af 20. jan, allegerede, hvad sig an-

gaaer styrmand Gads bouttelleres extracter for udgaaende

provisioner, samt alt hvis dertil henhører, da.viidenwikke

hvorfor han ikke observerer en sag grundig, førend mr. Hoff

mann.angriber, thi han maae wj foraarsages at forespørge

mgxhgn os hos ham om andre meshures kend tages ind som er

skeet, thi'at skaffe ham instruxer opfyldt af de døde, e;

en umueligheå, saa fornødenheder vil udkræve, at de fore-

fundne extracter, efter at de af ham ere examinerede, om de

er owerenstemmende med spiisetastens formæld, indføres til

den høye directions appfobation eller godtbefindende, dal

ej vidner herudj kend forlanges og altsaa den post ligele—

des er tydelig forklaret.

Hvad angaaende extra brændeviinets medgaaende betreffer

at forfatte extracter ower, maatte spørges mr. Hoffmann;

hvorledes eller af hvem saadan extract skel udstædes, da

den som stoed for regnskabet er død, uden at han selv i føl

ge sin instrux anden post skal være viidende om er hvers  r&neons uddeeling, veed derom saadant at oplyse, hvorefter

samtlig skibsraadt for saa vidt til den høye directions

approbation kend vorde antaget og anførte til udgift, da %

ingen kand herudj viidere indlade sig til noget ansvar der-5

for.

For cahyttens provisioner er ligeledes ham besvaret under

dato 8. jan. og altsaa.ligeledes vil paaligge ham selv at

bringe til rigtighed, da alt forefundne i behold værende

fra min tiltrædelse svares og det forhen consumerete i af-

gangne cepitein Kønigs tiid verde afført til directionens

approbation.

Hvad sig tømmermendens inventarium anggaaer, da er samme

under 8— jan. ligeledes besvaret og haver mr. Hoffmann jo

til dato faaet de extracter for hvad der er forbrugt, thi
hvad som forhen er forbrugt, maae nødvendig anføres efter 
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extracterne paa samme maaae som de andres, til den høye di-

»reetions approbation.

J henseende &uotionerne, da.er samme ligeledes ham besvaret

og dermed_lovfaldt saaledes som protocollen udviiser vide

besvarelse af 8. jan.

J henseende de udj Captein Kønigs sterboe forefundne negojie

wahrer-kand ingen anden meshures tages end hvad som er be-_

sluttet,-at afsette wahrene i Vestindien ved offentlig auc—

tion og_da.indstilles til den høye directions kiendelse, thi

vel siger instruxtionens 50. posi, at ingen negotie=maae dr;

ves, under wahrenes eonfiscation, men viidere i følge bemel-

te postes formæld, som da ej heller er skeet, thi vel viides

at efter captein Kønigs død.i en coffert, som blev ferseglgt

paa hans loge paa fortet Christiansburg ved aabningen om—

bord_befandtes adskillige vahrer udj der som alt er registrei

tilligemed hvad som fandtes ombord, og altsaa intet viiåere

&erudj veed at kend foretage, men mase blive ved en gang

fastsatte resolution i skibsraadet til hvilken ende samtlig

skibsraad.reserberer sig i alle maaåer mod mr— Hbffmanns

protesi da det maaskee er hans hensigt at contigere—wahrene

hvilket hand ej indseer, hvad sviter deraf kunde flyte, i

'fald hannem i følge den høye directions anordning at.holde_

middel veyen, at indskyde det under den høye directions dir

vision, efter at wahrene ved offentlig auction i Vestindien

er bortsolgt, saa wj beføyes nu hermed at anmode mr. Hoffmanl

at aflede fra.sin anstødige og andgribende skrivemaaede og

med største vindskibelighed.i følge sin instrux at bringe

alting i regnskabs bøgerne i rigtighed, da ingen af samtlig

skibsraad agter at hindre ham i sin efterlevelse, men saavidt

billighed tillaåer, hannem at assistere, dog at han ej mis—

bruger saadant, _ …

Hvad sig betreffer mr— Hoffmanns forlangende angaaende in-

struxer, da.ere ikke noget derudj Spesielt anordnet, at ham

bør haveäxx den og desuden blev jo instruxen tydelig læst af

ham selv for skibets mandskab den 6. hujus, dog uagted skal_

det ham være frie tillaåt at faae samme i capteinens;nærvæ—

relse i cahytten at see hvad hand derudj kunde behøve, men

at udlevere instruxer skeer ikke.

J øvrigt vil wj instille til den høye directions naadigste

division om mr. Hoffmanns brugte omgang er billig eller ikke

og vil nu haabe at mr. Hoffmann herefter paa saadan maaede

vil forrette og opagte sit anbetroende embede, at ingen af

03 skulde have aarsag at udbryde med alvorligt klagemaael 
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og til saadan ende vorder dette protocollert til den høye

directions ingemang. '

hvornæst wj forbliver mr. Hoffmanns tienstskyldigste

tiener. .

Skibet Fredensburg Farentz Beck Runge RosenberngTSNB

23. jan. 1768.

Jmod dette pro memoria kunde jeg vel meget indvende, dog som er—

farenhed har lært mig, at det ej kend nytte noget, sea vil jeg

for at evitere stridigheder, det owergaae med taushed.og hensiil

le til den høye directions retfærdige dom, i hvovidt jeg kan bei

skyldes for en forseelse eller intet. Jmidlertid for at vedlige:

holde den fornødne rigtighed, haver jeg besluttet at indføre ef—

ter ordre extracterne. Dog reserverer jeg mig herved.ej at svare

viidere for dens rigtighed, end hvad efter min instrux optelma-

gen angaaer, og at owerlade til den høye directions retfærdige

dom i hVOr vidt extracterne i sig selv maae passere til udgift

eller ej. Jmidlertiid.maae jeg til befrielse for tiltale i sin

tiid herved anføre et styrmand.Runge nu allerede fra.den 22. des…

staaer for regnskabet som boutteller. Ved hans antagelse haver

han sig derhen engageret, at beholdningen skulde owerleveres ham

og at han intete viidere vilde svare til end hvad den virkelig

var. Dette er uagted min meer end en gang Skeete erindring endnu

intet skeet, og haver jeg faaet til svar, at sligt ej kunde Skee

men at styrmanä.Runge.maaite debiteres for det, som blev i behold

neeer styrmand Gadtes extracter er indført og sammenregnet,Sam— _

me beskaffenhed haver det med tømmermandens.inventarium. Til tømé

mermend.Hægelund kunde det inventerium ej owerleveres, saasom

captein Kønig lagde slet syg og døde og han'efter Kønigs døä

ligeledes trax blev syg og døde. Efter hans død haver baadsmand

Rosenberg, Antoni Olsen og de toe sorte tømmermænd.giort adskil-W

ligt arbejde. Captein Faerentz haver for det dertil forbrugte

indgivet extrecter, dog'uden at lade sig owerlevere beholdningen

og at vilde stande til ansvar derfor. Hermed kand_efter min rinf

ge tykke giøres det spørgsmaael, hvem skal svare for det manque-

ment som i tiiden maa Skee af en eller den anden sortmeatte be—'

findes?Jeg haver dette capteinen tydelig forestillet og igien-

taged, hvad jeg i min P1M._af 5. h. m. d? &. henem forestillet,

men alle tiider faaet svar; at herved ej kunde giøres anderledes

end hvad som meldt er og giort var. Jeg maae henskyde aldeles !

til capteinenixx den ansvar, som heraf kend flyde,og haaber jeg,

tillige, at den høye direction, mig derfor naadigst fritager,

saasom jeg intet kand giøre meer end er inden, hvilket at have

giort, jeg med eed kand bekræfte.

. A. . H . HOffma-nn 
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Toe svin blev slagted i dag. ' i;;

24. jah. Blev baaden færdj giort til rejsen til Quitta. Samme erholdte

med toe baadsmænder og 3 mand for 3 uger provision, haide &

med nøgle tønder og nogle sager folken tiliirende. W'*f**

baaden i land… Om eftermiddagen kom en hollänätr og en.iäälllb

mann til ankers paa rihden.

25. jan. Qing hollænderen til segås..... .

26: jan. Var den eene engelsmand_gaaed til segls. WOres bødker lagde slet1

syg i land.

27. jan.0m morgenen havde et portugisisk skib lagt sig til ankers paa

rihden, ligeledes bragte en frantzmand op kl. 10 om morgenen,

hvoraf capteinen og mesteren var i land med breve af'S. Vilhe

fra Nantes. Den portugisiske captein var 1 mand! og giede negptie

Om natten 11: 1/2 døde wores bødker. ' =, |
28.jan. Om morgenen tidlig ging jeg ombord, Styrmand Beck havde hdukåe ;!

rens kiste forseglet. Jeg var ombord hos portugiseren og kiøbt$_

_en liden rulle tobak, som jeg delte med styrmanleunge. kom saa_|

29. jan.tilbage igien om morgenen tidlig, blev gevehrerne og sabler op—w

taged for at renses. Portugiseren var gaaet til segls. En stor

canoe var hos os .. bragte bødkerens tøy som havde woren i land

De 2 sorte tømmermænd kom ogsaa med. Gapteinen kiøbte 2 høns og

nogle eg for brændeviin. Jeg erholdte samme dag qer hazard af

styrmand Runge at viide at captein Faerentz tiid efter anden …

havde faaet 57 pctter dansk brændeviin i land. Jeg forhørte ef-

ter min instruxes 8. post mig strax hos capteinen om aarsagene

til denne bortførsel, men han blev opbragt, nægtede at have no—

get ført fra skibet uden 2 pott for.sig og ? pott for styrmand

Baek som de havde givet den 22. des. . p. til remitorerne, saa-

ledes skeet bevidner ' A.H.Hoffmann.

Vi var i lasten og opfylte 3 farkenslbrændeviin, som havde leege

4 tommer 25 l/Z pott, 3 tommer WS l/4'pott, 4 1/2 tomme 29

potter. Samme skulde i land, Tillige blev efterseet hvor meget

brændeviin der endhu var i-skibet.og befunden at der var 3 far—

kens og I slump, hvilken sidste efter capteinens mening omtrent

kunde udgiøre 230 pott. En canoe var hos os og bragte fra fortet

m4 høns.Capteinen kiøbte deraf nogle fisk for brændeviin. Jeg er

holdte følgende af capteinen: . . 1

Efter i dag den 29: jan: 1768 skeedte besigtelse udj min og &

Hoffmann &.styrmand Beck og Runges nærværelse er der bernden

at der er endnu udj skibet 3 farkens brændeviin og en slump.

Efter adverant af det, som de forrige i land opmaalte farkens

haver holdt, beregnes enhver farqunns til 280 pottzog er det

840 pott og slumpen 230 potter er 1070 potter i alt. Dertil 
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maae legges dette som af styrmand.Runge i extraoterne er an-

'ført til uägift fra den tiid han har vært boutteller. N&aer

dette er skeed, saa anføres dette i consumtiebogen styrmand_

Runge til debat, hvortil han maae svares ved regnskabets af-

slutning. Hxa&.ellers de andre provisions og inventariesorter

angaaer, da.bliver dette hans debat, hvaå efter extracternes,3

'Jndføring i consumtiebogen bliver i behold, hvorved_forhaape51

at den høye direction for den tiid.ingen extraoter af siyr— '

*mand Gad er forefunden, godtgiør styrmand Runge hvad.billig_

kand.være. Dette bliver skibs assistent Hoffmann til den eur

de owerleveret, derefter at rette sig ved bouttellerens3regn—

skab. Testerer

Faerentz Beck

At jeg som 3. styrmand og boutteeler_er pligtig til at være

ansvarlig for OWErmeldte mentionerte, testerer

Christ. Runge.

Originalen vid… consumtie bogen.

Jeg ser mig nødsaget at følge ordre, dog uden at være ansvarlig

for dens rigtighed, hvorfor ieg og aldeeledafrasiger mig fra ald

tiltale.angaaende denne sag,

A. H. Hoffmann.

Qmeftermiddagen holdte auction ower tømmermanö.A. Haegelunås.og

matros Ole Nicolaysens tøy saaledes.

' A.A. Haegelandas efterladte sager.: .

Vurdering 6 d;. 0 ort 3 sk.

Auction 15 " O " 6 _ "

( 2 papagøyer vurdert for 1 ål. 2 ort solgt for 3 dl. 3 ort

inkludert)

Ole Nieolaysens efterladte sager.

Vurdering, 5 dl. 2 ort 11 ek.

Auction 12 " 4 " 13'"

Bøcker Jacobsens sager registreredes saaledes:

1 gl. blaae klædes kiol og vest

1 gl. blaae fyltes cavaj

1 gl. trøye og 1 pr. dito buxer

1 blaae stribet lærreds trøye

4 hvide skiorter

11 gl, dito

1 krage og 2 pr. ermer

& blaae lærrets tørklæäer

1 pr. blaae traaed strømper

2 blaae lærrets lapper 



1 pr; segldugs buxer

. pr. gl. skoe

pr. dito

krøllet perøque og 1 kam

= pr, messing skoe og knæ spænder

pr. gl. bruuhe hollandske strømper

& pr. sorte dito

pw. gl. blaae.traaed strømper

; pr. stæwler

posse meg,noget steppegarn

. slump thee i papi'er

eske med snustobakk bedervet

flaske med dito

deel lapper

hett

. gl. dito

nogle smaae sager

' køye dune

blaee.lærret hoved pude

. combers og,1aagen

1 gl. hoved pude

. kiste med laae uden nøgel

Bapierer

Bøckerens inventarium

6 adskillig opsatte extracter

Endnu

2 papegøyer

1 liden kaaber theekiele, _

Gapteinen tagede bøckerene tøy til sig og satte sih signett

for kisten. Om aftenen seglede os een baad.forbj.

... kl. 9 en stor oanoe til os... cepteinen kiøbte deraf 2

snees eg for brændeviin. Af_de i gaar opfyldte brændeviinsfä:

der erholdte canoen toe med, hvormed jeg ging i land. Captei-

nen følgte med chalupen og havde derudj en flaske kieldery

hvori efterbouttellerens beretning,12 1/2 pott brændeviin.

En anden canoe hentede det 3. farken. Efter besigtelse i land

fandtes et 2 farkens var fuld men det 3. havde 3 pott leage.,

J anledning af den forespørsel jeg havde giort hos capteinen,

angaaende det brændeviin, som var gaaet fra skibet, beklagte

capteinen sig ved denne leilighed hos gouerneuren ower mig,og

søgte at bruge det til en bevis; at jeg var at til striid hen—

given menneske, hvortil han lagte, at det mig maatte være li-

gemeget, om han ogsaa heele skibets brændeviin førte i land, 
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naar han kune ved hiemkomsten aflagte rigtighed derfor, Jeg

henstiller til directionen i hvor vidt det er grundet eller

ej, men haver det blot vildet anføre i den henseende for at

viise oapteinens urimelighed.i denne som i mange andre sager

A. H. Hoffmann. _

1. febr. var en canoe med vand ombord, De i land komne 3 farkens bræn—

deviin blev om aftenen opmaalt saaledes:

No. 55 279 1/2 pott

" 56 279 !

" 57 287 i1/2 "

.... Abraham Engmann lagde i land slet syg og ombord var 5

syge.... canoe fikk med tilbage efter capteinens begiæring

Abraham Engmanns køye klæder og nogle skiorter. Wj erholdte

tillige efterretning at gouernementet i en 6 ugers tiid agte—

de.at expederes os.»

Om eftermiddagen var en smaae canoe ambord og berettede os.

quartermæster Engmanns død. Ging saa tilbage med den sorte

tømmermand… Gapteinen ging med chalupen i land.og havde med

sig 5 vesterviigs brædef til ligkisten og en flaskekielder

med brændeviin. Flaget blev hidset paa halv stang og_hans kam—

;

... en stor canoe hos os...capteinen kom tilligemed ombord... |

1

mer af mig strax taged under forsegling, Beder Madsen, Hans

Ivertsen og Anders Skaaning)syg.

Om eftermiddagen kom en stor canoe ombord... bragte medebrar

ham Engmanns køyeklæder, som blev henlagt til at tørres, en

liden eoffert og 1 flaskekielder. Fortets shmidt og 2 malet …

soldater med den sorte tømmermand var med. ... En fad cahyts—.

brød, en tønde steen kull og en farkens brændeviin, hvorudj en

slump, blev af lasten Optaget. De samme syge endnu ombord. …

Capteinen berrettede mig i øvrigt, at han havde skreven hiem—

me til den høye direction og owergev mig copi af brevet, til

at indføre udj protocollen. Samme er af følgende indhold:

S.T.Dirextionen , _

Da jeg i følge min underdanigste pligt tager mig den fri-

hed at indberette den høye direction tilstanden udj fre-

gatten Fredensburgå som den er betroet næst Gud under min

commando, hvortil Gud giver mig lykke og fremgang, og da

er vel den høye direction bekient giort af wores sal. capt

Kønigs breve ved capitein Tadsen, hvordan tilstanden den

tiid.var ombord hos os, men ifald hans skrivelse ved eapt.

Tadsen ikke skulde være til den høye direction indløben,

saa.vil ieg i største korthed og tilforladelig,efterretning

tilmelde den høye direction tilstanden paa nærværende tiid* 
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ombord, saa og hvad mærkværdig-er paaseret, giden wj den

16. juli.. p. ging ud fra Norge. Den 28— aug— døde en matrs
4 X

matros ved navn N.N. Fredsberg. Den 31 ejed passerede de

canariske ejlænder og &;£_éo. sept. fik land at see af

kusten Guinea. Dagen derpaa som var den 21. dito, kom til_

ankers strax ved Rio Sister, hvor wj fikk wores tøytau me-

get beskadiged paa den eene ende, saa wj maatte vende det.

Den 24. ging wj under segl igien og den 30. ankrede wj.i-

gien ved Annamaboe, Dagen derefter som var den 1. okt.

&. p. om morgenen tidlig ging igjen derfor til segls og

anandt krydset af wores tøy anker, som var ude, at være

forliist tillige med at nye boye rev og tønd boye. Samme

aften kl. 6 1/2 kom wj til ankers for wores danske fort

Christiansburg, hvor wj mod formodning befandi captein _

Tadsen førende snov skibet Eleonore her til ankers liggen—

de. Den 6. okt. døde ombord hos os en matros ved navn Pe—

dgr_£gb£ben. Den 8. nov. faldå wnres opperstyrmand Lunde

'5 berg ower bord og druknede, men blev dog igien funden_og

ligger her begraven paa fortet Christian-sburg. Den 27: nov

døde wores 4.”styrmand og bouttellerAndreas Gad. Den 30.

dito døde wores oppertømmermand Beck. Dagen derpaa som var

den 1. des. døde wnres undertømmermand ved navn J. J. Kock

Den 7. des. éing captein Tadsen til segls her fra Christi-

ansburg, da han havde owerladt sin tømmermand til os.ved

navn Axel Antoni i stædgh for wores afdøde. Den 16. dita)

igåg_ggxgg_ggg£gig_äønig. Den 22. blev ieg som var udgaaed

med skibet som anden_åtyrmand_indsatt til captein til den

høye directions nærmere approbation.ligeledes blev 3. styr

mand Beck indsatt til Opperstyrmand… Forretningen skeéde

ombord af herr Jessen og herr Reimers, ligeledes blev-en

matros ved navn Christian Runge promovert til 3. ätyrmand

og boutteller. Den 26. døde wores tømmermand Axel Antoni,

som captein Tadsen overlod os.Den 4. jan 1768 døde igien

en matros ved navn Ol___igglgygg,. Den 11 jan. døde herr

gouerneur Tychsen. Den 1;5. kom kiøbmand Kulberg her op til

fortet Christiansburg, den samme dags aften commandoen til

ham owerleveret, og herr Jessen og herr Aarestrup var deri

mod.&t kiøbmand.Kuhlberg skulde overcedere herr Tychsen

og dermed paastoed herr Jessen sin dimision, men alt dette

giorde ikke noget til sagen. Thi herr Fiscal Quist ngxnngx

anfxxnsaavel som herr Kulberg og herr Dahl og nogle faae

af under betienterne paastoed,-at den høye directiqgs an—

ordning maatte og burde følges, saavidt mueligt var, End 
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viidere er død den 28. jan. wores bødker ved navn J, Jacob—
___/'—

sen, og den 3. febr. døde quaerterméster Abraham Engmannf/
. . (__—

og hans broder ligger syg i land paa fortet. og haver wj

paa nærværende tiid 4 syge mand_omb5rd, og der giøres paa

nærværende tiid mueligste flid paa fortet for at faa 0%

expederet, hvilket saaledes skal Skee i medio marts;om ikke

førend den tiid. '
2.2, _Faerentz

5. febr.0m morgenen tidlig registreredes quartermæster Engmanna tøy

. som følger:

1 røed klædes kiol og 1 pr, dito buxer

1 pr. sorte skiæges buxer

gl. blaae klædes skarjloper '

hviid klædes vest

gl. bruhn klædes trøye

blaae wadmels cavaj

pr. gl. blaae underbuxer

2-
3

blaae lærret cavaj

pr. dito lange buxer

*gl. lappede skiorter

gl. blaae stribet trøye

gl. hvid lærreds dito

nye blaae skiorter

bygkores haandklæde

sett linetøy

dito med bind og messing spænde

pr, hvide bomulds strømper

gl. guul blommet silke tørklæde

rød tærnet dito '
deel gl. tørklæder

pr. gl. uldne strømper

1
1

1

1

1

2

3

1
1.

2

2

1

9
-
2

pr.zvie seglsdugs buxer

gl. hue

gl. hatter

en deel pennefier

1 kamm og nogle stykker grifler

1 liden pose med nogle smaae ting

3. pr. gl. strømper

1/2 pd. præst tobak

1 pr. metall spænder

1 knivskeed og sax

1 tindskee

1 pr. gl. stæwler

N
.
A
.
,
s
N
—
s
g
-
x
-
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1 pr. gl. skoe

nogle lapper

1 pr. gl. pampuser

1 gl. cachet

1 perøque

1 liden 59311

2 pr. theekopper

1 piibe

1 metall theskee

1 liden enkelt sølvknap og 1 pr. umage lenkeknapper

1 tydsk salmeboeg

1 tydsk sprogboeg

nogle ark reen papier

. quadrant

passer med & skrivfier

; igiennom trokken journal boeg

platkart ower canalen

voxen ower-spandske søen

plat oé_1 voxen ower Nordsøen

1 pennekniv

skattkammer

skrivtavle

smaae kladdebøger

: flaske med en slump thee og l liden blikflaske

'i pleieskaål

skibskiste med laas og nøgel

servietter m— E. L.E.

1 matras

1 hovedpude foraadned

'1 combers

1 nye blaae nanquins vest

1 pr, vie dito buxer

pr. blaae og_hvide lange buxer

dito trøye

gl. hvide skiorter

huer

blaae og hvide skiorter

guul blommet Silke tørklæde

; gl. hatt

pr. skoespænder af tinn

. pr. gl. skoe

stuck rød nanquin

1
1

2

2

9

5 pr. lærr
ed strøm

per

1

1

1

1

1

2 alen blaae dito 
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Capteinen tog det ses under hans personelle bevaring. Smeden

Kruuse og de toe malet soldater følgde med en canoe i land..

Foruden de forrige syge. Frederich Kruuse, Vaagen Ole og Hans

Andersen syg. Kocken erholdte fra i dag af ranoen paa brænde

hver dag 6 stuck og steenkull efter fornødenhed.

6. febr. Om eftermiddagen kom baaden krydsende. slagtede et sviin som

vog netto 76 på. Anders Schaaning, Frederich Kruuse og Hans

Ivertsen syg.

7. febr. Om morgenen kl. 9 en smaae canoe hos os som bragte et brev

fra den høye direction følgende indhold:

Herr captein Kønig

Nogle dager efter deres bortreisse her fra Kiøbenhavn

er os indløben brev fra wores.betientere paa kusten af…

12. nov. 34 p. hvoraf erfares, at der skal være misfore

staaelse derover iblandt dem, men som der ej meldes om, ;

hvori samme bestaaer, haver i underhaanden at erkyndige

eder om, samme dog vil vogte sig, ej.at metere sig der—

med. ligesom og at inthiix fraholde, sine inden borde

havende mandskab, for ved hiemkomsten at tilbringe direc

tionen en fuldstændig oplysning. Under dags dato ved semL

me leilighed haer wj tilskrevet gouernementet og fisea: !

len, herraf underskreven copi med eder skal os tilbage—

sendes, altsaa.maae J ej forglemme, at forlange samme,

* saavel af gouernementet som fiscalen, hvilket J med edexs—

øvrige p&pierer haver ved første leilighed fra Vestindi-

en at tilsende os.

Wj forbliver eders tienestvillige

Bargum Engmann Reindorph

Kiøbenhavn den 14— juli 1767.

Originalen til capteinens.bevaring.

Med canmen blev følgende brev sendt tilbage:

Vælædle og velbyrdige herr gouerneur Kuhlberg

Jeg pligtskyldigst beder dem paa den høye directions

vegne at der maatte giøres mueligste hast at lade mig

bringe noget mand ombord, saa og tilsende mig ombord

de forfærdigede vandfader fra bødkeren, og ydermeere

min venligste begiæring til dem, at i fald de kan lade

den sorte tømmermand igien komme os ombord for at hiel—

pe sin camerath, som er ombord, ellers vil det virkelig

have tiiå, førend at alting kan blive klar til fuldkom—

men expedition med tømmerarbeid ombord. og jeg desuden»

'manquerer meget mand som den uden tviel er bekient, end—

nu er her 4 syge ombord.

Faerentz 
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Wores baad seglede os forbj lige til landet, hvor de hafde

adskillig at aflevere, de saime syge endnu.

.... en smaae canoe hos os med brev til cepteinen, fik ogsaa

breve tilbage igien. Anders Schaaning syg.

.... A. Schaahing. Frederich Kruuse og H. Ivertsen syg.

... 2 store cancer hos os. ..smeden kruuse var med, havde meg

Sig nogle jern hengsler, iligemaade 2 malatter. De tee malette

følgte oenoen tilbage... samme syge +VJ. Bollevala.

.... Hans Ivertsen og Anders Schaaning syg.

Om morgenen holdte anation ower avg. bødker Jacobsens sager.

( 2.papegøier vurdert for tils. 1 dl. kiøbt af Peder

Holm for 2 dl. 4 ert.)

Vurdering, ialt 8 dl. 3 ort 13 sk.

Auction ! 18 " 4 " 11 "

Følgende skrivelse blev sendt:

S.T. herr Gouerneur.

Da min ydmyge begiæring er til dem om at de vilde behage at

bede deres muurmester kemme ombord_ved første leiligheåj

for at indmuure wores slavecebyse og han meae tage nog—

le af landets steene med, for Wj her ikke muursteen nok [

omborå, saa og maae han tage med sig kalk og gruus, end

.ydermeere er min begiæring til vælædle og velbyrdige herr_

gouerneur, at ifald det er muligt, at da og sende-mig nog

le høns og grønt, om at jeg kend have til de syge, Da der

næsten er kund lidet eller slet inetet grønt til skibet

sendt i en tiid af 6 e 8 uger og jeg dog virkelig ikke

tvieler paa, at det jo er bekient, at wj har syge ombord,

som manquerer noget forfriskning, saa vil jeg og forsøge

hos velædle og vælbyrdige herr gouerneur, at de ikke_vil

tage min dristighed ilde op, da jeg maae haves undskyldj,

i henseende, da jeg nu er nødt til at sende nogle af wo-

res syge i land fra skibet for at de kend komme til at

giøre sig en motion ved at gaae i land, og maaskee der

da og kunde falde lidet andet, som kunde tiene til deres

sundhed. da ieg paa nærværende tiid haver 6 mand som er

saa syg at de ej kend giøre skibs arbejde.

' Faerentz

13. febr. Om morgenen blev bøekerens inventariebeholdning af styrmand

Beck og mig efterseet. samme befandtes saaledes:

14 piibestaver

8 smaae baand

27 jern baand

1 bund-skiølpk 
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600 store snikersøm

30 pakker smaae dito

Resten saavel som redskabet er af capteinen til fortets bød-

ker Weir overgivet, hvorfor det her ej kend anføres.

kom capteimen i land og Sixtus tillige med 6 syge nemlig

Bollevald, Anders Schaaning, Ole EriCsen, Peder Madsen, Hana

Ivertsen og baademand Roeenberg. ,

ver auction ower afdøde gouerneur Tychsens efterladenskeb

paa fortet. Om aftenen en canoe til skibet med mester Six—

tus for at hendte toe syge, kom saa tilbage igien med Bendt

Themsen, saasom den anden ej fattede noget synderligt.

... capteinen requirerede hos gouernemenået 10 boet qg en”

tønde nillie- forbemeldäe auction blev i dag fortsaii.

.... Jens Jensen og Eric Ancher syg. '

—... auction ower gouerneur Tychsens efterladenskaber.-

blev baaden ladt med vand. capteinen ging ombord mød mntxq.| 3

Hans Ivertsen og dreng Bendt Themsen, .. auction'over spir.”

erneur tychsens efterladenskaber.... .,

Kom secretær reimers fra Quitta tilbege. Om aftenen var jeg

i haven med ham, Baadsmand Rosenberg var ogsaa der. Seere? ';?

tær Reimers spurgte beadsmenden 1 S. Aarestrups, S. Kahls, "

og mester Sixäus nærværelse om han havde sagt captein Fae-

rentz, at mr. Kani; Kerrig vilde sende ham den drenge sla$e_ä

med det første, som han havde lovet ham, cepteinen, derfor, '

at baaden ver gaaet til Quitta? Jeg spurgte hvad det var?

og fik at vide at faoborn paa Quitta mr. K&rrig_havde»meett

tet love captein Faerentz først en drenge slave, førend han '

havde tilsteaet, et baaden maatte gaee ned til Quitta.

Om aftenen kam baaden til landet. med samme var captein Fae—

rentz, som blev hendtet med en stor canoe,

blev baaden ledt med vand, capteinen for med samme igien

ombord,

 
 


