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Var jeg ombord og bad om tilladelse hos capteinen at giøre

en tour til Ningo, som ieg ogsaa erholdte. Jeg ging strax

fra skibet og reiste endnu samme aften.

Kon ieg igien fra Nmngo. Jeg fandt capteinen i land hvortil

jeg strax ging og med ham talte, for at forhøre om der var

noget for mig pea_skibet at bestille. Baadsmand Roseberg,

matros, Bellevald, Haagen Ole og Erich Ancker endnu syge.

... Om aftenen lagde sig en portugies paa rihden til ankers

Natten over havde wj en meget stærk travet.

var Fiscal Quist ombord paa portugiesen for at giøre negoti

Klokken 11 1/2 ging portogiesen til segls. Om aftenen kom__

baaden til brændingen med Fiseal Quist Som havde dagen ower

vore paa wores skib.

Om middagen ging jeg med baaden til skibet tillige med re—

serve assistent Hansen, baadsmanden og matros Bollevald.,

af baaden blev lastet 5 tønder nillie, en tønde røde bøm—

ner, en.anker honning og en 1 akeske med kaal, ikke mindre

en eoffæe og en kurv mig tilhørende, i hvilken første jeg

havde en deel bøger, som ieg havde kiøbt paa gouerneur

Tychsens auction, J den sidste travet var skibets svær og

varp anker tmnmed tou forslidi, dog ventede man at finde

det igien . Om aftenen havde en travet.

... den store Canoe hos os, hvorved var undermester Engman

.... det tabte varp enker med tou blev fisket.

Om morgenen holdte auction ower quartermester Engmanne ef-

terladte sager, saaledes som følger: '

Vurdering ' 15. dl. 4 ort

Auction 38 " 5 ” 14 sk.

A. B. Hoffmann C. Runge Peder Thosen Norberg

Hans navigationssager blev ej solgt, men capteinen har fa-

ged dem under bevaring. _

... folken i arbejde med at hiixx fiske det tabte Sværen-

ker, som de ogsaa tillige med tøytouet igien fandt.

””Eåsserte capteinen Bxfaune af tøy touet paa a_adskillige

stæder, 1 faun paa en og 4 paa en enden sted, og 12_fauner

af boye rebet. som Skal observeres at blive paa behørige

steder af og tilskreven.

Om middagen var en stor canoe veæ skibet hvormed wj fik 3

fader vand.og 2 tomme baljer, samme fik 4 ledige fader til—,

bage og en tønde til palmeolje. S. Hansen foer i land. Om i

aftenen vilde en af dækslaverne springe over bord. Aarsa—

gen var nogle strøg han fikk fordj han havde lutt op en'

matros kiste for at stiæle derudj. Han blev strax sat i

boyen. 



//3.'
9; mars. f var en stor canoe ombord, som bragte med corporal Kock...

|

10. mare.… Om morgenen tidlig fandtes at Hans Ivertsen natten var død

Den sorte tømmermand ging strax i arbejde med at forfærdige

en ligkiste til ham. Hans sager registreredes: '

hviide skiorter

? blaae tærnet dito

-.pr. hvide under buxer

_ blaae klædes trøye

; pr. dito buxer

hvid svane boyes trøye

gl. hatt

blaae tærnede tørklæder

. gl. dito

* rød silke dito

pr. strømper adskillige sort

pr. uldne vanter

gl. uldne huer

nogle gl. lapper

1 brun levinge rock

1 gl. blue klædes cavaj

1 gl. blaa trøye og 1 pr. dito buxer

1 ulden stribet brøstdug og 1 bosteronne%

1 pr; lerreds lange buxer

1 pr, gl. skoe

1 pr. dito med umage spænder

1 tinn tallerken med en liden lakofmxä med noget
spansk peber.

1 pose med noget'traaedi

1 gl. perøgue

1 pr, gl. skoe

nogle gamle spænder.

knive og 1 gafle

pott og 1 pr, strømpebäand

aecommodorkam

flaske med thee

hvid køye underpude

dito hoved pude

combers med laagen

blaae og hvid lerreds cavaj

lommetørklæde

skibskiste med laas og nøgel

Papierer

% haandskrift fra Ole Eriksen paa 3 ort.

datum ut supra. f

A. Hoffmanh C. Runge Peder Thoersen  



ll'f.
.. Liiget blev ført i land med canoen, hVOrmed følgte cap—

teinen og corporal Mørck og baadsmanden, kocken og Antoni

Olsen. Gapteinen havde med sig i en flaskekielder 1/2 anker

brændeviin som han vilde bruge ved liigets begravelSe, Ved

capteinens bortgang leverte han mig følgende at indføre i

protocollen:

Velædle herr captein.

Bea deres skrivelse fra i gaar, føyes hermed tilbage at _7

en muurmester med første skal komme ombord og medbringe

kalk, steen samt viidere.

Grønt er her omkring i disse tørre tiider meget ren, der

er gaaet i marken en companie slave om, skulde ieg faae

noget, saa—skal de følge med dette, mens 8 stk høns kom—

mer endnu til forfriskning for de syge.

Jeg er given tilfreds, at herr capteinen skikker de sygef

her i landet, Jeg vil saavidt muligt en tiener med fornøé

den ting, mens for forpleining eller opvartning behager

herr capteinen at giøre selv anstalt.

Jeg forbliver velædle herr capteins tienstskyldigste

tiener,

_ Hovefort Christiansburg

den 13. febr. 1768- Kulberg.

Originalen heraf i.eapteimene bevaring.

Velædle og_velbyrdige herr gouerneur

Da jeg efter den høye directions.giorte goede anordning

haver her skuldet tage mig den frihed at requirere dej

fornødne af landets givende til Wores forestaaende af—

reise til Vestindien, da haver jeg den ære at indsende

den en notice herpaa, som hermed følger, imidlertiid jeg

som har den der at tage mig er

velædle og velbyrdige hefr gouerneurs

tienstskyldigste tiener

Fregatten Fredensburg Faerentz
den 25, febr, l768.

Notice paa det'fornødne til wnres afreise,

20 pr— høns '

2 store sviin, den ene en griise soe i fald.det
er muligt.

2 mindre dito eller halvvoxne sviin.

4 cabritter 2 af hver sort.

lSO eg

1 skappe eller lakof parti løg.

300 potter olie de palm.

% skieppe eller lokff store perment 



L dito samme dito

en liden deel malagitt

7 kister millie '
1 tønde af de røde bønner

200 limoner

2000 stuck brænde trær.

?.anker honning og nogle poteter og jammers.

Jmidlertiid kand ikke noget regnes til afdrag paa owermeldte

notice af det, som til dato er leveret til skibet, og_ikke

heller noget af det, som nødvendig skulde behøves til for--

friskning indtil wj inxxxx faaer wores expedition.

. Faerentz

Om aftenen herudj en travet.

Om middagen var en stor-canoe hos os, hvorved wj'erholdte_

af bødker Weis 3 forfærdige ranson fader, 2 baljer og 2 fa—

der med vand... undermester Engmann og den sorte tømmermand

følgte med i land. '

..en stor canoe hos os , hvormed var bødker Weis som hafde

med sig en tømmerkiste og en deel forfærdigte bødker arbejd

... capteinen ging samme dag ombord, havde med sig 2 mand—

slaver, søm han havde annamet til dæk slaver.

'skeete fra.skibet et skud, hvormed samme heiste sihow. En

smaae canoe ging derpaa med oppermestern ombord, Med canoen

erholdte efterretning, at styrmand Beck og 3 matroser lagde

' syg. hvorfor capteinen havde giort tegn til et fartøy, foxgj

han ej havde saa mange matroser at kunde hult besette scha-

lupen med, .

 



23. mars.

%
Om morgenen ging jeg med bøcker Weis i een stoer canoe ombord. Af—

samme blev indloedset 4 farkens vand og en fadger med blød brød til

skibet.... undermæster Engmann og baadsmanden endnu syg i lend,om_

bord syg. opperstyrmanden og matroserne A. Fredrichsen og Peder Die

driechsen, ellers al ting vel. Følgende erholdte af capteimen med

ordre at indføre udj protocollen;

Velædle og velbyrdige herr gouerneur

samt velædle og ædle herrer i det Secret raad.

Da jeg haver viist det til mig ombord sendte document for skibs

raadet ombord. og da jeg haver erfaret af den høye directions

medgiven instrux for capteinen, at de høye herrer hoved Directe

og med Directeur haver behaget at ordinære at capteinen skal

slutte en ordentlig accord om den høyeste fragt med de kongel.

betientere, saa som passageer agter med ham at repatriere, men

som bemeldte jomfrue er ikke hverken af de kongel. eller det

høylovlige companiets betienter, men man maae regne hende par—

tionlair. Og som jeg erfarer af det omtalte secret raads Pro Me

moria til bemelte sal. Tychsens jomfrue, et de tilstaaer hendes

transport til at afgeee med fregatten Fredensburg og til sedan

ende commaniceret det for mig og se_mtlig skibsraedet ombord. fo

at jeg deraf kend viide at tage i forvejen de fornødne indret—

ninger, da jeg haver derimod ikke noget at indvende, at jeg be—

meldte jomfrue kend komme med for passager, men nogen anden ind

retning tilstaaer jeg ikke, men at jeg mig dette vil have i for

behold, at saasom velædle og velbyrdige herr Gouerneur og velæd

le herrer i det secrets raad haver resolveret, at jomfruen med

fregatten Fredensburg kend hiem gaae, da kend jeg vel slutte at

hun skal spiise i cahytten, og tillige haVe een leilighed for

sig selv. som skal blive hende tilstaaet, naar hun kommer ombor

Herved er at observere, om bemeldte jomfrue skal have sit ophol

ombord naar Wj er kommet til Vestindien eller hun skal søge til

den høye Directiomds der beskikkede agent i fald der ej for hen

skulde falde en condition, eller og om hun med et andet skib vi

de hiemgea, hvem der da skulde erstatte hendes fragt, om hun de

selv skulde svare eller der skulde paa nye for accorderes paa

sel. herr Factor Jessens sterboes vegne med addres til det høy—

lovlige guineiske, saasom jeg erfarer af deres Pro Memoria til

hende, at hun er udkommet til kusten under et skiul af sal. mad

Jessens familie, og da jeg nu erfarer af de documenter som det/

velædle Secret raad den 12. hujus sendte mig og skibsraadet dy/

bord, et jomfruen ved sin hiemkomst skulde Vilde sig for dem

høye Direction og de erfare, om hun selv skulde betale frei! r

eller der Skulde afkortes paa sal. Factor Jessens sterboe"



[Kl.
paastaaer jeg paa den høye Directions vegne, at der maa sluttes

saadan en accord, som maae udstædes til mig med velædle og ædle

herrers i det secrete raadunderskrift.der maa og observeres et

der iagtages, at hun skal have sin kost ombord naar wj kommer til

Vestindien at den og bliver indsluttet i accorden kostpenger for

hver uge, som hun opholder sig ombord, efter wj er viidere arri—

veret. og det saa længe maa regnes til Wj igien der er ferdj til

at tiltræde wores hiemreise, da hvad derfra og til Kiøbenhavn

fragten angaaer for een person, som nyder spisning i cahytten, er

vel at eccordere, hvornæst jeg forbliver med ald høyagtelse

velædle og velbyrdige herr Qouerneur

med samtlige velædle og ædle herrer i det secret raad

Fregatten Fredensburg deres tienestvillige tiener

den 14. mars 1768. Faerentx

Coeform med capt. saa testerer

Beck Runge

Disse owermeldte documenter i dette givne svar til gouerneuren

det er af velagte captein Faerentz mig her i land foreviist

_og er jeg og conform med owermeldte svar. Rosenberg.

Velædle og velbyrdige herr Gouerneur

De escurerer mig ved denne min skrivelse, da jeg forsikrer dem

at anstanden inden skibsborde er kune maadelig, og jeg formoede:

at de paa den høye Directions vegne er mig attesterlig, derfor

er nu min begiæring til den velædle og velbyrdige herr gouerneur

at i fald wores undermæster ej skulde være i den stand at han

kunde see til de syge og give dem dornødne medikamenter, at de

da Vil paa den høye Directions vegne lade fortets Chrirurges be—

søge de syge som er i land, thimjeg nødsages at kalde skibet op—

permæster ombord,formedelst her ombord ligger opper styrmanden

og 3 matroser syge, og derfor haver jeg maattet skyde i dag et

skud og heist sicu, da jeg ikke har saå mange mand friske at jeg

kend besatte schalupen og roe indtil brænningen, og jeg sier ud

af det i fald een canoe skulde komme mod aften ombord, vilde det

blive forseent at samme skulde hente mæsteren ombord, da klocken

nu alt er 1 slet og ingen sees endnu til at komme. Jmidlertiid

henlever jeg

velædle og velbyrdige herr Bouerneur

fregatten Fredehsburg tienestberedvillige tiener

den 18. mere 1768. Faerentz.

24.mars. om morgenen læste articler og instruxer anden gang for folckene.....

arbejde saa lasten og optog en tønde smør og en fad steenkull. Opper—

styrmand Beck, matros Peder Diedrichsen, Anders Fredrichsen og beads—

manden syg.



 

25. mars.

26. mars.

27. mars.

28. mars.

29.mars.

30. mars.

31. mere.

??xäää :

2. april.

[I af
om middagen en stoer cenoe hos os, som bragte en tønde røde bønner ,.

opperstyrm
and

Beck, Peder Didrichsen og baedsmande
n

syg.

dito syge.

intet anført.

om morgenen var en stoer cenoe hos os, hvormed wj erholdte 3 lakester

» keel... Captainen requererte tillige nogle æg, høns og suppe urter.

Af lasten blev optaget en tønde ealted oxekiød og en farkens brændevin

hvilket sidste havde leege 4% tommer og blev opmaalt med 27 potter. Om

eftermiddagen een stoer canoe hos os hvormed wj erholdte een deel æg,

4 høns og en liden deel suppe urter... Om aftenen efter opsat vagt kom

een af dæcksleverne med en øxe og en tiærekost hvormed hand vilde gaa;

paa skandeen. Dette blev fra ham taget og ham formedelst Agia udspurgt

hvad han havde vildet giøre dermed. Han svarede indted dertil, men bar

sig saaledes ed at man havde aarsag til at slutte, at han intet var

vet i hand, hvorfor oppermæsteren aarelad ham, da han saa blev stille.

Den samme var ellers een skikkelig karl, styrmand Beck og Peder Die—

drichsen syg.

..stoer canoe hos os, som bragte fra fortet 9 høns ... Om eftermidda—

gen kl. 5. prayete en engelsk schaaner som var fra Liverpool. Samme

lagde sig til ankers paa english rehden. styrmand Beck, Peder Didrich—

sen og 1 dæckslave syg.

mod aftenen seiglede en engelsk skaaner os forbj. de forrige syge ennu.

om eftermiddagen.var capteinen af den englishe skaanner som sig den 29._

ejesdem paa english rehde lagde til ankers, hos os ombord indtil kl.

5. da han igien fore tilbage. de forrige syge endnu.

Tidlig om morgenen foer capteinen med scharlupen til skaanerten. Wj

hafde en travet. Scharlupen kom tilbage og Skaanerten ging til seigls.

Om eftermiddagen var een smaae canoe hos os, hvormed wj erholdte 5

lakoffer keal og 2 skildpadder. Kaalen skulde have kosted efter gouer—

neurens notice 3 dl. l art. men efter capteinens foregivende var i—

blandt disse 5 lakoffer 2 lakoffer som hand hafde kiøbt for sine egne

penge.. de forrige syge og endnu 1 dæckslave.

Foer capteinen, oppermæsteren og dreng Agia med scharlupen til holl—

landsk fort. Een smaae Canoe var hos os med brev til capteinen. Kl. 7

kom scharlupen tilbage med de forenemnte. styrmand Beck og Peder Die—

drichsen syg, elle dæcksleverne friske. Følgende erholdte jeg at ind—

føre i protocollen;

s.T. Gouerneuren og secrets raad.

Da jeg nu vel kend slutte mig til at det maae nærme sig til wores

expedition, hvilket jeg dog ikke visst kend viide, naar velædle

og velbyrdige herr Gouerneur samt velædle og ædle herrer i det

Secrets raad tænker det kand skee, saasom jeg ikke har bekommet

noget svar paa min skrivelse af dato den 20. jan. a.c.



3. april.

119,
men naar jeg nu hermed tager mig den frihed at erindre Velædlevog

velbyrdige herr Gouerneur, samt velædle og ædle herrer i det Se—

crete raad angaaende den høye directions skrivelse i generalbre—

vets 18. post, og den i forhold med samme til salig captein Kønig

ef herr cammerraad Engmann udstædede fuldmagt, og jeg nu i Sal.

.Kønigs stæd agter at opfylde samme, saa er det jeg herved skulde

bede, ar derower maatte tages en resolution paa det jeg kend i føl—

ge min pligt ved Gud give lykkelig hiemkomst give herr cammerraad

Engmann den preadskeede oplysning om sagens beskaffenhed.

Faerentz

om morgenen saa wj at een hollandsk snouv havde lagt sig til ankers

ved hollandsk fort. Af lasten atgede op een fad steenkull. styrmand

Beck og Peder Didriechsen syg. Følgende breve erholdte jeg at indføre

i protocollen.

Pro Memoria.

Til behagelig giensvar paa deres skrivelse af dato 30. mere betref—

fende deres expedition , hvorudj de refererer sig til deres skri—

velse af den 23. jan. &. 0. da maa umuelig den tiid kunde fastset—

te eller determinere tiide. da slavebeholdningen ikke var saaledes

at noget derpaa kunde svares.

Hvad vandet angaar, da formoedes, at de ved samme er bleven for_

eynt, hvis ikke da kend det haves her, og i fald de manglede noget

da at assistere med deres baad, at afhendte det her for brændingen

da canoerne ere brøstfældige og de nødvendig dermed made være for—

synt til medio i denne maaned til hvilken tiid expeditionen skal

skee, og er til saadan ende allerede føyet anstalt, at eleverne

fra de andre stæder til bestemte tiid skal være her. At fastsatte

hvor mange i tallet kend wj ikke de endnu ej viides,hvad der paa

de andre stæder til dend tiid kand indkiøbes, ellers er wores fas—

te beslutning, at expedere dem med 300 elever o sorter, om nu nogle

faa i foranførte tall skulde mangle, saa vil dog expeditionen Skee

da maa ikke sees, at det er fordeel for det høylovl. compagnie at

Opholde skibet 14 dage eller længere for at anskaffe lO — 12 eller

flere slaver for at complettere tallet iuldt. Til saadan ende kend

mand ey fastdette, hvor stoere antallet bliver, førend elevernes

indskibelse skeer, altsaa haver wj ikke kundet undlade, saadant dem

herved at svare.

Hvad seg betreffer undersøgningen i følge generalbrevets 15. post

betræffende den høye Directions anordning for herr s.T. gmnnxnanx

cammeraed Engmanns guld, de skal saadan efter hellig dagerne worde

foretaget og opfyldt, hvorfor velædle herr captein de selv vil kom—

me i land denne tiid. hvornæst wj forbliver

Fort christiansburå velædle herr capteine tj. villige tiener
den2 april 17 8 Kulberg Dahl Grabhorn.



4. april
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velædle herr captain Faerentz

wj maae herved bekientgiøre dem, at forrige Factor ved Quitta Loge

Lauritz Reimer som passageer herfra med fregatten Fredensburg skal

afgaa, og er de ej noget at erindre angaaende passage, da samme har

fra os i generalbrevet til den høye Direction indberettes, hvad en—

ten han fragter som en compagniets betient worder tilstaaet elller

ej, og altsaa indstilles til Directionens Division, til hvilken en—

de velædle herr captain vil føye de fornødne anstalter fer ham.Eller

haver bemeldte mr. Reimer angivet, at have 4 til 5 stuck slaver at

medtage, som velædle herr captain fornoedentlig maae slutte skiift—

telig accord med ham her om fragtens betaling, med samt Doniens i

Vestindien og derfor saadant dem herved tilkiendegivet hvornæst wj

forbliver

chrietiensburg Vålædle herr captains tienstvilligste tiener

den 2. april 1768. Kuhberg Dahl Grabhorn.

Pro memoria.

J følge deres skrivelse af 13. mars &. c. betræffende salig gouer_

neur Tychsens huusjomfrue om hendes passage, da wj slet intet vii—

dere den sag angaaende resolvere, end hvad som allerede er skeet,

viide resolutionen med videre det passerede af datoø9. mars, sem er

dem tilsendt.

At spiise i cahytten kend vel ikke andet være, og neaer de haver -

en leilighed for hende for sig selv, er wj ej änxiømå derimod, da

velædle herr captain maae anses og betænke, at wj i ingen maaede

kend indlade os udj at stipulere eller fastsætte noget derom i han—

seende hendes retoer i Vestindien, da det ialt dependerer af den

høye Direction, siden det viides at hun intet haver til at betale

med og altsaa bæst at blive hende quit paa en skikkelig maaede i

Vestindien, som alt owerlades til capteinens besdte skiønsomhed og

forefalden leiligheder. Thi her kend hun ikke blive, og altsaa maae

gaae til st. Croix med skibet»

viidere kend wj ej indlade os med, og faaer da reissen til Kiøben—

havn fra Vestindien dependere af leiligheden, og wj da intet viidere

derpaa kend resolvere end skeet er, og leave hun derom ansøge com—

pagniets agent i st. croix om viidere retoer, thi det dependerer

da ikke af os hvornæst wj forbliver

Fortet ChristianSburg Velædle herr capteins tienstvilligste tiener

den 2. april 1768. Kuhberg Dahl J. Grabhorn.

originalen i capteinens bevaring.

Blev scharlupen sat ombord af den hollandske snouv med baadsmandsmadten

og 7 mand, kom saa tilbage, Captainen, oppermæsteren og styrmand Runge



 

5. april

9.

lm. april

12. april.

april

april

april.

april
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foer derpaa med scharlupen til forbemeldte hollænder og kom omtrent kl.

12 altsammem tilbage. om eftermiddagen holdte auction ower afdøde matros

Hans Ivertsens efterladte sager saaledes som følger....

Vurdering 6 dl. 2 ort 5 sk.

Auction ! 15 " 3 " 4 "

Jmod aftenen saae 2 seilere komme oppe fra, men kunde formedelst nattens

Jfald ikke sees hvad det var for landsmænd og en da ging til ankers.Siyr-

mand Beck og Peder Diedrichsen syge.

om morgenen saa at de i gaaer omtalte fxxtmxnx seiglere var fregatter og

hafde lagt sig paa engelsk rehd til ankers..Heele dagen var travet vejr.

hvorfor maae deres flag intet kunde erkiende. Kl. 10 foer capteinen med

scherlupen tillige med 9 mand og beadsmandsmadten i land, hafde med sig

en tillukket kiste og endnu een lang tilspøent kiste... Matros Antoni Ol_

sen og Frederich Kruuse var bleven i land xxgn styrmand Beck og Peder

Diedrichsen syg.

.. en canoe hos os... wj erholdte nogle limoner. Samme erholdte tilbage

en 9 flaskekielder med dansk brændeviin, en deel lys og noget andet pro—

vision til capteinen... De toe fregatter sees at være engslishe. Dito syg.

Kl. 5% om morgenen saae, at det var english fregett skib, som var en man—1

uar, var gaet til seigls. ... baaden blev ledt med fader Opfyldt med vand

men maatte formedelst strømmen blive liggende og kunde ej komme til skibet

... om aftenen_ging det englishe fregatt skib til seigls. Matros Jens Pe—

dersen, Thomas Greissen og dreng Agie kom i land.

Om morgenen seaes at det hollandkske snouv skib var gaaet til seigle. En

cenoe bragte ombord et sviin,noget grønt og noget ferskt vand.

om morgenen ging een stoer canoe med vand ombord, hvormed fulgte Jens Pe—

dersen og Thomas Greissen til skiibet.

om morgenen ging capteinen, secretair Reimer, näg jeg og en sort tømmer—

mand ombord. Af canoen loeteds en liiden coffre med klæder mig tilhørende

en lehestoet% og kiste for capteinen, en deel flasker med øll og 2 stoere

lugejern. ... om eftermiddagen kom igien stoere Canoe .... samme fikk til—

bage 12 westerviigs bræder 2000 Spun. S. Reimer, styrmand Beck og Opper—

mæster sixtus følgte med i land. Følgende skrivelse erholdte jeg af cap-

teinen at indføre udj protocollen.

Velædle herr ceptein, med velfornemme skibsraad.

J fald det skulde være mueligt, at velædle herr captein skulde kunde

owerlede her til fortets høy nødvendig brug af sit inventarium saa

mange fooed eege 2 tommer planker til lavetter som hand kend undvære

og spur af 2 og 3 tommer samt nogle tylfter brædder, saa er jeg ven—

ligst anmoedende at owerlade samme, da herved bespares, at den høye

Direction ej haver fornødent saadant at udsende, tilø hvilken eende

jeg mig udbeder efterretning, hvormeget herr captein kend owerlade

hvorfor de imod owermmelser quittering skal worde meddelt p.p

. . . . . Kuhberg
originalen l captelnens bevaring.



 

[2.2,
13. april om morgenen og heele dagen ower var folckene i arbejde med at tage bag_.

l4.april

15.

16.

17.

18.

19.

april

april

april

april

april

bords anker og baaden inden borde. om middagen var en stoer Canoe hos os

hvormed wj erholdte en tønde palme olie,en tønde vand og 4 sviin, hvori—

blandt en griise soe med 4 griiser. Canoen erholdte tilbage 1 ledig tønde

og 10 vesterviigs bræder. Capteinen sagde til mig om aftenen at et af

svinenerne var dødet og ogsaa allerede kastet ower bord,dog haver ieg

det intet seet, selv huad xxxxag for aarsag dette sviin er kasted OWer

bord, uden at det mig er viist, veed jeg intet.

Var folckene i arbejde med at sleae eeiglene under.En Canoe var hos os.

... wj erholdte een coffre tilhørende jomfrue og een flagke kielder til—

hørende herr Reimers. Dreng Agie var med canoen.... Ganoen erholdte til-

bage 2 westerviigs bræder. Af lasten blev optaget en tønde skibsbrød,

hvorudj befandtes ved eftersiun 6 lispd. 12 pd. bedærved, som ogsaa blev

casseret. Styrmand Runge foreviiste ved samme leilighed l liSpd. 10 pd.

skibSbrød og 10 pd. cahytebrød som var saa smaae, at det ej kunde gives

til spiisning, hvorfor samme ogsaa blev casseret. følgende attest er derom

udfærdiget og underskreven........ brødet blev kasted blandt svinefoere.

En english skaanner seiglede os om eftermiddagen forbj. Jmod aften var

hos os en stoer canoe hvormed var oppermæster sixtus, ligemaade blev ug—

lasted af samme.... en kiste med klæder tilhørende s. Sixtus...

Mod middagen var een stoer canoe hos os...bragte en kurv tilhørende jom—

frue Møller... Een englåsh charlup lagde sig uden for os til ankers.

om morgenen eaaes at den englishe cherlupe var gaaed til seigls. En canoe

var hos os hvormed wj erholdte en smeae kiste, 19 høns herr Reimer til-

hørende, 1 flaske kielder, 5 lakoffer eller 1 kiste millie. 3 langbeente

og l kortbeente cabrit og l anker rom for mig. Jeg ging med samme canoe

i land.

En canoe til skibet med nogle æg og 4 høns til provision.

om morgenen kom cepteinen i land. om middagen kom een etoer canoe til ski

bet, som derhen bragte elephandt tænder, hvor meget er mig ubekient, saa—

som jeg deraf ej noget fikk at viide. Med herr Reimers slutted capteinen

accorthen om 5 mandslavers fragt &. 35 dl; Jmod aftenen loed capteinen

mig kalde til at være owerværende ved guldets jmodtagelse. Der blev leve—

ret til ham 55 lod 7% dl. en træ capsel merku D.G.C. et E.ø. forseiglet

med compagniets seigl paa 5 og capteinens paa et stæd til at bruge samme

til den høye Direction, ilegemaade 25 lod i en rund Glas omgiven med en

papier capsel merk. D.G.C. forseiglet med compagniets seigl paa 2 og cap—

teinens seigl paa et stæd, som blev destinert til brug, ifald capteinen

skulde løbe ind i st. Thomas, ellers at levere det med det andet til den

høye Direction.

om morgenen eftersaa og ennammede 40 mandslaver som blev med een canoe

sendt ombord, iligemeede 52 mandslaver, som blev med en 2. canoe sendt

ombord, xxxxux ikke mindre 44 mendelaver, som med en 3. canoe kom ombord.


