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Da jeg erfarte at, der i gaa; var kast-ed 2 døde mandsla'vor o.verbo:rd_(8*—9

am aftenan blev en-død mandslavé kastet owerbörd( 10) J. Bollovald,_

Frederich Kruse, Anders Skaaning, Benndt Thamsen , jomfru Møller,jag

selv, 13 mand, 4 quinäo og 3 drengeslaver syg; 1 qvinde og 1 drenge?

slaVe frixk. I

Qm-morgenen kastui en quinde=slave owqrbarÅÆlÅnders'skaaning frisk, J

Bollevald, Frederick Kruse, Bendt Thansen, jomfru Køller, jeg selv, 11

—manå, S-quindo— ag 3.drengeslaver syg.

Samäeiöygoø

slagtade et svin til forfriskning vog 2 ligpå. 10 på. ag røgte & mel-

lem dæck. Jog friak, iligemaado 2 mandslavor. ellers samme uygé.

:slaverno fikk kiød, brændeviin! piibcr.og.tdbakk, Samme syge.

IFikk'koekon in dool brænde ngx tillignmöd-Qt fad steenkull op df kaste

.samme syge.

weyodo baaäamanden en deal af slaverne udplukket vært til, sam beløb

sig 19; lit og skal fil buhørig tiid ag stæd ham tiiøinåtægt beregnes,

l drengoslan frisk. Joohum Ballevald,'Fraderich Kruse, Bendt Thansen

jomfrue Køller, 13 mand, 5 quin'do 'og & drengenavn 'syg.

om mergolon blev akiburaadot=sammnnka1doi…og oftorat sanwa var samlet,

apløber4nrieh Anknr førökaladt og tilnpurgt, hvad han hafåc bovngot

sidatlod0ä don.5. huju: ou aftqncn i oghyttngclgon at &ladb nogorinåo

lysot ud af haandøn cgfsaa i lørkct æt atiæld fra eahyttons mai? hvor—

paa han swartc at'han Haido været sulten. sgu blov_dorbaa spørgt, om

han ikke fikk sin Raicön lig. ..a &. ændr. natronor? hvilket hal b'—

svarede nad ja. Hal blgv YiidoroAtilkiplångiVot at adikilligo havd.

klægbt40wer ham, at han uldor skandson saavcl.som i Bouætolloriot hav—

de bogaaot %ywerinr, hvorpaa han Uffor mango Spørgsmaal endelig tilsta»

at han staalo baado fibnk-og smør fra styrmanä Runge.

Søm det nu efter hans og.! tilstnaelsc are klar,-at han havt hogaaot

tyverigr, som er strafværdig gigrning, naa blev samtligc_skibsraadets

lemmer dot Spørgsmaal forelagt; hvorledes Erick Ankvr derfor burde

straffbn? da der en hver især voterig.som følger.

Baadsuandsmath.Ped6r Thorsen. &

Eftersom Erich Anker selv haver tilataaot, at han hår Såiaaloä af ca—

hyktens mad og tillige andre flora stædnr bor i skiboi, som han samme

selv tilstaaet før det heelø ukibsraad, hvorfor jeg synes at som det en

'en ringarfarsaelse, saa bør.han at fuge qn lusihg paa et halvt hundre

slag for bagbords side af'spillot; Peder Thansæn.

Baadsmahd Rhosenberg;

Eftersom han haver været Saa ottg afstæd ved at atiælo, && tykkes mig,

at hanlhaver feræient 56 Slag fra spilleta G. Rhoäénbdrg.

Styrmand; Runge

saasom de haver efterkommet med Erich Anker, atfhan fqglodéh aftoc 
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var værei ned i cahyfænx s gangqn.mødøns && skaffadä Øg stælot eg man- !

ge andre gang haver'EQQaaQt_tyverign, derfor børlhan straffes som en

tyv äed 50 Slag. G, Runge.

siyrmand Beck.

70 slag haver han fbrhient fer tyVeriet, 'G. Back.

'Gaptain Faarenäz.

Efteräö? &? slige gierninger ikke bør && bmive-ggär—'vawforæedelst

andre til oxompnlog ham til afsky; ibr Saäåant tidere inden børde,sua

.er mit veiumj at han bør efter flasäes-Stemmgr swraffas med SO siag

maa een temp. for spillet, J. F'aerrentgz

sam nu db flgstp motu ging derhqn, at Exich Ånkör budre straffdä med-

56 slag £ur spillet, saa biiVer_samno følge &Qmmøn déerr-Bisagt-

Som det-er Erich Anker efier hans ggcn tilataablse för samtligé gkibg-

raadzct klart overbevist,; adsgillise gange at— have beäawt 'Man ftv"—

rig; ég dgäzégrtil den sidste gang i eahyäton og daglige algäto gier;

ninger ej bør bliVs ustraffed….saa i følge Erinh Ankara egen mundtlig!

tilstaaelsolefkäeäder herVQd Gapteiaöä ag-Samtlig skibsnaadot fer ret.

At Erigh Anker bør tampas med 50 glas P&a skandgen for spiliet,vsaaiedof

regolvarot. D.u.a. Faerentz. Baek; Runge, Rosenberg, Peder mharaén.

Erick Anker b&ev-aaa inäkaldet ég ham aetgh ag dommen ai mig iorelæat

og tilspørgt, Om han endnu nbgät éérimoé hafde &? indvandb, hvilkbt

Spørgsmaal han bosvarede.med nei, hvorpaa han blev demitort.

' saaledes passeret &. &. Hoffmann.

glhvilken følge Erich Ånkkerblqubunden om bagBOrds siäe for apillei

bg ham de tikåämäe 50151agaf baaésmandgn og-baadsmandsmathqn optalt.

Jöchumräøllevalå, Frederiehzxruse, Bendt Thamsen, jomfru nølier, 10

mand, 5 quinde og S.drengaalaVBr syg. 3 maädslaver'frilk.

Eikk kodhoanQ'siuck brædé af lasten. samme,ö Runge BYEB.

.Om morgenen kasteée en død mand—slave øwerborzdgä Ko-ck'en erholdt 310

-stuck brande £ræ af lasteg,.gm eftermiddagen bldv capieinens instrhx

nopiæat for fbickon. Jeg insinuerto Q&pteinén bagvarelse af hans Ef 13.-

may Viid foli95l30 i'&kibsäfötøccllgn med Viiåärbq SammB—er if følgöl- 1

:dø'ilihnii.tilhøld.

welæålo høystæredq herr caphoin;

næres welædle siigos her £ormeäals€ af mig skyldigäi tak5 at de

hawar vildot foranåhe deres rgsoluåion, GJ at bésvare min til dem

underdén Ll. may indgiven prøtégt dg &erimad bgærs mig'derpaa mad

an skriftlåg giansvar. net wilde'have meget glædot mig i fald sam»

me havde værei af den bqskaffenhed, at jeg intet havåe nødig, deres

Welædle med en besvarelse &erpaa at falde besværlig,og_def.om Saa

magpt mner0550m de.saaäanne=documénter, søm ieg fermeäelst embedbt33

vegne ar nøåsagöt %fl ai indgive béhaggr at beleggo med-döt navn,

NU IGIEN BEGYNDENDE'SÆRIDIGHED, mon dag er mød min Villie tvungen 
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13% besVare, omendskiøndt noget Bilde, et documenä, hvorudj deres

welæäle nægter dén klareste sandhed 98:angfib€f mig,paa en fmrnær_

melig naaede, far at hævne sig paa mig fer intet andet end at.jeg

häver udøvet min pligt med min Villie den æil Edrnøyelse.

For desto tydligor a€ ewerbevise åen høye Directien , som haabent—

lig det eene med &et anået til reäfærdig dam Vil komme til haandb,

eg deres Welædle omgået centrarium af deres besvarelse af 13. ejus

paa-min unåer den 11 ejusdem til den indgivne protesta€ion vil jeg

den første besvare passhos og da

Aa 1. At deres welæélo ikke havie nåeat mig af mit easistent embed!

men alljne vildeÆ-érindre mig eu,'a£ jeg ikkywmaatäø bevggelmig

med nøgle cemmando sager, hwprimed de havde tilstaeet-eld mulig

assistance i mine embeäe forretninger, naar jeg.de$ allene vilåe

beobagted

Hvem- igigaé'nl-JL-æs tg. åens” Weleda me'd— .skibsraadøta i Jan. manen h?—

&. til mig indgivne.pre gemgri; og derimed holåte den 5. attieels

?. poei.i_skibsarticlorne eg den 5. poBt—uäj den af den häyo Direc—

ticn mig maadelte inätrux, vil ikke heksen kunde ferundre sig, at

de naa. nægter en…sandhed, som af dem og heels skibsyaadet ferme-

-delst deres hænders underskrift er säadfæsteå. Just.det£e document

—snm er en'klarwbeviis om deres modsäridenäe handlinger imod artic—

iler åg-instruxer, synes vel at skal være det samme, hverudj jeg er

erindrot, ikke at berette mig med commando Sager. Det er Vel sandt

-at sligt &eruäj er men meget utiidig-skeet, fbrmedelst at deres

weiædle enten ikke haVer vildei.eller kunåei giøre ferskiei meIiem

commando og Sager en assiätent.vedkoämendé.Inst havde.dem været

Lai i den sidste fald at blive ”hædre" belærat, naar die havå'e vil.dutr,

thi saa haver Jeg givet mig umage nek, at owerbeviise dem om .det

conirarium af deres indgivende, fer intet at falde en_gan5 den høye

nireefien med unyttige stniéigheder besværligJ-men jeg veeä intet,

hvem.! de' den gang" havde før aarsag ;ait :inävikle: sig uden nød med mig

i stridigheder eg begaae i iølge af samme, handlinger; gem &t'brok—

_ke min segl, som var sat paa kiemen ng cafferæenghVGrudj captein

Kønigs eåwerladtefblev bevaret; uaen at jag—eller nøgen lem af.skibs

raaeot dermed vår tilgäeeae med -meere thride jeg var nødt til at

protestere, vide min protesåatienra£.20. jan. h. &. gem jeg endnu

i ellevegne anhalrdrer, A* de haver Lavt mig assistance er sandt,

men dérmud haver dat.egsaa havt sin farblivelse, hvilket jeg i Bin

tiid nakäem Rand beviisc,deree—Wolædle behager ellers:aæ skrive ne—

grå equivequo, naar de tiigor, at dplhavde tilutaaet uig.a1d aamis—

stenen i min embnin iornoäniqg, naar jcg-åoi allene vilde bgohqgtq

_ugn behøver iorteikollo naar man skål viido, hvilken behéagtelae

deam.n.rljbg kenå imiälortiiä hermgivno eworgaa slig? nod-tlughod, 
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aaagqm jig havor loilighcd derom viiåcro hor ai tal..

gd 2. gt cofforthn mod oapicinvxähigs.goäs utööåiundor'lukkelno

tillignmcd 66%.uldmb gdäl, dam laag hdi skaboh9,hVÅlk9t ali sammen

af åig var blgvon registrlrgf eg'son-de ikk: vidste xotturi'udj

Prbtagollönwingfbrt, dog kunde do intbf siigb det forvinf, saasom

do aåakieiligo.gange havde ferlangt af mig, at jhg vilde lade dem

fane nbgle papinrar.a£ mit pretøcolc, hvilkbt jog hane nægted mdä

viidsra.

Dgt gr ikko.qu at cofferten mad afdøäo eapåoin Køniga goäs med

viidoro, staaer under lukkoias, häiläet kuna gr saalæng. ådi dem

behager,-da de haver nøglen ag kand oplukko act naar dd vil, hvilkoi

aldqlgs gr'ulovlig……3eg vil mig ikke atgivo,derum-med'viiaere,:saa—

som dg sglv det uløvligq tilstaaer. &agorne er rigäig, saavidt mig

h&Vof været mulig ag haver deponäeret af mig registreret ag'føft

ind udj'protbcollgu. B&äte er-dereg Welædlelbgkient, saagem de hl—

ver uädärskrevii & prøtgcöllön-spögi£ieatiönen.awør Königs;eftgr—

ladt; papigrqr'Qg—quittergt far &; &odumenmor5-som && begiærte og,

specificationavne awer de_sager, som captain Eønig tilhørto,og ej

blav—salgt, hvilkgn sidste && danfgnertowmed den øriginale regis—

s't'rqringia forretning. maa mig paa 'skandaen..Al1igevuzl asmaa du …at
tvivle_, at gamme er indført uäj protocoilen, hvezaf flyder, at de

'enåan maae have.en maget kurt thikcmmeise, eller ogsaa gierne vil

giøre mig'mistænkelig, enå && jeg ikkd førte rigitig påsmøcoll.mil

9% boviia-skgl äigne, at jegiintæt hævda Vildet udfy1de døje; äbur_w

nal mad min protocoil og ladet deå siåste være en bielagp vad.det

første, olier efter deres ond deres journal en registrant Æor mit

prøtokollæ En hver seer nøk aarsagen, søm &öres Welædle havaribevæ—

get at fremkGMQb'mgd saaéanæ. De trqeée jag havde ferseet mig , at

jeg ikke vilde Lade dem viiae,.hvor-et eller andet siaaor anført

-i.mit Pratncoll, hvortii jeg sleä ingen grund gear,-da jag iører ?

mit protacall saaledesj && &enfhøye'nireatidn-noksøm kané inferme— !

res owgr alt mig vadkbæmonde.uden at brugs darss journal dprti1156g

wvilda gierne anføre sligt for at sværte mig, men det skulde tillige

have en.god indklædning, hvortil dem synies intef hædre, end at.fo—

rggivg, at de intet vidste vis, om registrerings fbrretningon ower

:captein.xønigs afterladte var indåørt i protoqellen… Alligevel er

det mai-a propos anbragt, da det.intet.giør'til gagen, at jag.sigqr

dem det Pagina eller Foliuml hVGrpaa samme staaqr anført, naar dat

%illigezderøm inåät øédréiinfOrmerar Big. Deres wélædlg søger ved

alle ieilighedbr at.sværte migi kuna skade at dereg iøregivendg dsrf

til ingen grund haver, og-at däres henseende er—alt ior Klat, gm d

at man der ikke fra en Jwer for Gampagniets vel og en partienlair 
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affect skulde kunde waf-skilleä.

Ad. 3. Jag oweriader tii deres vdlædle ,.at helegge med dei rette

navn. at-de paa en ikke liäem grev maade mage kalde en doehMQntiu—

efäerretielig-Qg vaandferdig, Sem ae til deals salv tilttaaer at

være Sandt Qg hvis rigtighed til deals saa notorisser,at det skal

ikkg mera bevis behøve. Jeg mener aldeles ikke med dc-sagar, som af

eaptein Kønigs eÆtefladehskab haver lagä paa Skandsen, det—væré tøy

med viidere, sdm er bleven saalt, og søm deres wglæalö syne; gt øh—

Eke, men de sager hvoraf dq=sig haver bakiénm til brug, aom hann

røgiobaks-døse, ??%22? Skee ag thaskeor, hvilkeä jeg deres welædle

en gang lovlig-vil beäiiae;å9rfarlanger affmig, at.jeg skal giv;

dam raad, hVeredqs captain'xønigs Sagur'heére end n3'k&nd-£orvnrögy

'da da giorne vil følge sammg, da er mit ragd,-at:de vil.Iade dot

fqrvare uaalodgz, ai fnrmaningør kend være lovlig, og awarenstemmen—

do moä articlerna. '

Ad. 4. 'Der-ea velædle tilstaaor selv at 'en pfance' sakse && 3' ”cheslc'eor

tilhørende captqinAKønig for alle mands dyne eribrugt'i-Gahytten og

kalder alligsvdl min praåest usandferdig, maaskje faråj de meenér

sligt intet kana tage skada eller fördj' de brugte det for alle" mands

Øyne. Egg a deolgr bévii&er intet nogut, i særdeleshed da det førlte

er mggpt urigtig. Det er imådiertiiå iniet min sag, nøk deres welæåig

harbr tilstaaet af haver'brugt Captbin Køäigs éfterladte Bagor,-hvi1—

kot jeg kræftigst'aQCtharor. Det er vel at deres Velædl. Vil betale

det manquomgnt, som maagkae-vud øwefleveringan maatte være,naar de

kune tillige kunde give mig den farsikkring,æat de ogsaa var raffi-

sanæ derfarl=da isdét contrarium af &et sidste arvingerne eller.cro—

ditbrørna vis Yilée søgé, dgres fagress hos mig, naar jeg løed det

mangle paa min pligt, men sligt er 535% ikke min lailighed.

Ad. 5. Hvad jeg om guld uhret tilhørenåe eaptein Kønig haver anført

i min protesf af Il. hujusqoraet? skal jeg en gang lovlig beviise.

.Jmidlerwtid,_f6r at komma des nærmere til… ænten at deres welædlo'

vii…ser nxig det. .contrariium eller jeg rigtigheden. af mit fyqregi'v'énd'o,

vil være den letteste maade denne, at Lade gnidyuhret pakke indlog

under &eres og mit segl ligge inatil Wj veä Guds hielp kummer til

Vestindien. "da uhret saa kand, leveres, til herr agent. Thal'biger, nit

ban gamme formédglst on Uhrmager kand lade aftenen, øm dEt-haver

faaet skade eller 95. Er deres welæåle faregivénde rigtig,:saa vil

de denne way ikke undslaae samler den nærmeste at komme til sandhe—

den; Ellers til det Værevdem en let Sag, at faae Uhret, naar de be—

holder det i hæadärne, repareret, førend de afleverer sagerne, hvor

de saa mgaskee tænker, at min protest vilåe bliVG usandfærdig, men

det skal desuden være mig en let sag,.at beviiSe mit factum , Bdm

jgg oegsaa forbehelder mig i ald fald at beviiSO, at deres 'v-e.1.ædl,o_'i 
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selv haver sagt, at uhret fbrmedelst skibets siingring efter cap—

tein Kønigsvdøä er blevgn bederwetæ

ad.;6. At deres waiædle fremdeles vil bruge eaptgin Königs anetant

kand jeg intet hindrn,geg igientager kuna mig prqäest'af 11, m.'p…

At aammazaneæant—er meere via en quadnant kand given være,men det

beviiser intet,at de haver Lov at bruge sammöa äeg'tvivler paa at
Aderea welædlg vil være i stand til sligt i.sin tiid at iorgVarg.

Ad. 7. De 3 grønne hynder tilhørende éaptein Kønig skai af mig rca

giétrlrøs férgledt er de infbt af mig. Æhi mig er deå nmueligt at

viide alt,'hvad gn=éød mand efterladbr. A% jeg ifølge min instrux

søm dem we=lædlio her foregiver, burde have- :?:-afhørt ni; om beskaffe—

fenhodon, finder jbg_ingon sfæds derudj og er det altsaa kuna dur.:

iäähøld. Aid hvaå On åød mah&:sig cfinimadcr, skal registrnrosiog

adat bnhøvbr'ingøn_xiilixrviiéqrg idrcapørahl end dragt er, og jbg

havd; mig gad grund , hvøriur jng_dit hallt vild. giøro skriftlig

una munäilig. Dpf akuldo være skuet før, am jeg havde iaapt før lä

'viiäo, at disaef37hynäcr hørin.kønig_til. [& dezor sat af cgnpaggigu

bramgöils Qi; til iogr undqr, hand gicrné værn, dut bøiagpr imidlqr—

tiid.zsterbodgnfintnt npguf af din ritiighcd ti; s&mne, saa sam paa

'oapttin Kønigs ang. hand anføfob,aaa mgget til debat, sem samme gr

værd og hNOrOR jdg-akal9fdrhørc mig'hos seiglmagdræ som imidlgrtiid:

,aissg 3 hynder, bespanäig haver været i:cahyttgn, saa hand jog in—

tot viido, hvomfar-depgg wølædlc , samme hverken gem stgrboden olrgr

*Compggniet tilhørende haver angivet, && de synes ætjmeqne, at åbn

»Siditd havde rettighså aertil, hVilket-dng ved nøyere boiraktnipg'

.er kune en glat udilugt bg iätét gieléähde nädskyldning,=saaaom Gong

pagnietfkand faae betaling far dgn brugte bramséiglg aug udan jUSt

…at gage sin regress vea disse hynddr.

Af de nu bgsvaredb 7 pöaäar i deres welæåre bGBVarBISQ paa min pro—

tastatian-undqr åen Il. may skal…kunde sees-aæ åbn sidaio aIdaips or

ugrundet, ome-ndgkiøndt alt deitta .dk-armé anført.; til 'den—ls sige.:- in—

tét nogeæ og til deals beviiaer sandheden af mit'factum ag prates—

tatiam. EaVer været deres velædla af åen meaning , wt de-fcrmedelst

disse ? posägr havde til inteä giaæå min prøtesä, saa haaber jeg ,at

de nu af min besvarelge derpaa, skal blive langt anderledes awarbe_

vist. Jeg viIØKUnB ønske, && samme maae have den virkning høg dam,

at de fremdeles inæet noget ulovligt med sterboden med viidurø f9r9_

tagar.

Der findes olier; i cahyttøn en staar.nye hengeäatte, söm af &qglma.

geren, som jeg nu førsf erfarer er hgr paa Skibet af'gampggnieäg

flamsk limet forfærdiget. nerers we'læd'le haver vel daglig brugt,men

alligevel samme ikke angevpt hvhrken til Campagnibts inventarium el—

ler sæerbgden. hverfer jpg'hermaä äilligo hawer vildet foraapørge 
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mig,æEWGrdant_det mod…sammø skgl forholdes?

Jligemaade finåes efter sikker beretning & cahytten en grøn ixgzx

danziger-fiaskoanidlder med 6 flasker og en deal blaae ag hvide

poreblban t&ll$fk€h$r tilhørende eapteia xønigs sterbadg hvilken

sidste deres waiædle hidindtil skal have brugt. Jeg Kiender gamme

ikke, men beder at &at maae angive: øg registreres.

Deres welæäle-er ellers i den liiilianke, at jeg haväe gaaethur

*vidt i-at prøtesæere imod dgn. Jeg vil dettg owerggaa med taugth;
sam åin pretgst rqtfærdigqr ang selv, og med &enne tanke vet=ingøn

zli;l anden oprindelse har end deraf at'de=ikke kiender—jglngkillx

egenskaben af een profesi.

Hen for at have sig dog paa äig»lif;'yfor&3 Jeg har pratestøret

iqu dan eLLer rqent Bagt, giør min pLigt, vil deres welædlø just

nu .og eftenat wj allarbåe.slaverno haver haft en 3 uger inden hora;

erindra mig…om min dm én pligt…udøvelse, hvértil…den høye Directi—

ons. instrux mig i henseende slaverne faorbimlrer eg jeg aldrig haver

udladt. De radervdet intet blive dermed,men da gaaer viidere, bg

arinärer mig ikke allene af være til stæde ved Slavernes maa, man

'gndég Saa ved andre fornødne såedsr i min assisten€ forretning. Denna

—erindring setter til forud, at jeg-maae-have Unélad$…3aämg, thi el—

lars er det urimeligt am erindre derom. Defte er imådlsrtiid-det

usandferåigaie som nogen tiid kand være forehragt, ag jeg ogkaldur

danes Welædle.med heels skibsraadet, ja heels mandskabet at vedspør—

ge dem,>am da kanälbéskyldé langt mindre wasrbeviise mig, at jgg i

nogen maade haver forsømt det mig paaliggendq. Kundrderes welædlg

&etän intet, saa er éet.in€e£ brav af dem, at de paa saa en maade

Vil sette an bgtientzi misérédit ved sine prineipaler,hvcr£br kommer

_dæ-intei fmen mqa spacialb iäeta? len dan bQStU maadän synæøa dom

at erindre mig owarkovød. saasom de hertil er iørmedelst instruien

barott-iigoåt-. Mon de haver maa va lat læ'st samme, naar de intet need

MVad der maae gage far, førend'åe haver saadan_reitighoä. Ai jeg

intet hiver væren'ved slavernes mad sr en usandhed, saast &ligt

-saavel af baaåsmanden, styrmand äeck, Runge, og mester sixtua kana

bevidnes. At de alligevel intet haver seet mig-dermed, gaaer meget

naturlig til, saasom de gierne-naaer slavérne skaffes, pleyete at

drikke dpres caffo qg Bøge däres piibc tebak i cahyätén,'hvbr;do

saa ikke vet'vel kand sag om jeg_ar paa dækket, skibet er desuden

nogeä staar. Jeg vil imidlértiid tage mig den frihed at tilhiolpkom—

me deres jhukoæäeläe, med at erindre dom ai de selv haver seet mig

veä slåVegnes mad, Thi saa bragte jeg dem & baadsmandens nærvænelso

nogle heste-bønner qg bellagte än; mig, at kbéksmathen, thi kacken

laae fra den 28. til 30. april Byg. ikk. havde kaagt dem nok og at

de var meste raae,men det behagede dem ikke en gang at svare mig 
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derpaa. net vil kuna hielpe lideæ, at jeg=ser paa slavernes mad,.

naaer jeg ikke faaertéen fornødne assistance, nar det befindés.manq

gel, dat kand imidlertiid tigge iii cn_liden beviiS, hvar.mqggt qu

b&iver agsistert af dBMuJeg jhukommer ganske vel,-hvad jeg ag mqsger

sixtus men…deres welædlq en gang paa skandsun um slåvernes underhold—

ning talte, men Jeg jhukemmar oggaa dat grove svar, Vi begge to|.£ikk

hvilket agres Welæäiy synes at havr fcrglenm. Jég'kand jhukommgilxigg

saadant,-udon at høido Journal over andres garæieuåairé gierningar

ögian_bisaoversive? faldende taiga-

Jeg skal.saa som hidindtil-frbädälos stræbe efiwr ai udøvn min pligt

og at…giøre dat äig paaliggunde, ampndskiønää mit arbejdé.i digg.

tiidgr haver veren qg'endnu er af tommelig størrelse, hvortil intet

lidst tinner, at deres welædle attestéfer extraztarne uden at exadi—

nere dem, og jeg £aaer=dam &aaleéeb, at jeg dem_tidt og ofte maae

give 3 a 4 ganger tilbago, førend jog hand inføfe samme. Jgg skal

intatermangle && fpnoviise den høye Direction negle afrdeä eg

blandt andre en hvar de attesæärnr ,at Lak ltå smør'i en uge er i

.cahyåton forbrugt, da døÆ-dqg Kuna efter undersøgning skulde være

10% pa.

nit hierte er i øvrigt inteå…indtagen af nbgeh frygt øwer &at jeg

havgr giort. Jeg kand meå glæde-indstille-det altsammen til den nøye

Directions retfærdige dbm. saasom jag i min samvittighed er overbe—

Vist, at haVe handlet'saa3Qdea, sam sn velskaffen aompagnieæs bdill

tient og ærøkiær menneske bør.ag maae handÆe. Jag fofölivdr

velædle'høysææredo hør! capteins tianestSkyldigääe tioner

-Frega;ten Fredensburg _ AQH."o£famnn

styrmand Bnngö, Joehum Béllevald,_mrederich Krise, Benät Thansen, 10

manäslaver, 6-quinde,.gg 3 drengeslaVer syge.

gikk slavcrnezførstg gang miälio at spiiso. Af lasten blev et fadlsteoni

kull thagei. Jag forseglaao qfäerreaptqinena urdro afäøde.captoin xønigs

guld uhr paa Zwstæéår. Gaptein Faerentz.syugte mig wiidero, om jeg ogsaa

captjin Königsløvrigg sager vilde forsegle, hviäkgt jeg mai nni EQBVarcdo3

skibsrawdgt biev ai capteincn samnønkalådt*ag jeg tilsagt at.indk5359

med skibsgæotocolløna Yoä indkømgtän fandtujlg ,:at min til capfoinon

i_gaaør inägivnn replic var_anledning;£i1 skibsraadots Samling,.hvor£or

Jag dn i min qgin sag qi kunäo'være-protocollirt, bdeom'tilladoLse Ef

abssntcro mig fra ration ag ogiaa'virkolig anseligt. mig, hvad sidan vi-

.dore er forotaldon er mig dädiu ubokiäaiæ Øm eftertiddagnn'blev røgok i

moilonn dæcks ag Sprengqt-mcd edieho. Styrmand Rupgg, Byndt Thansen frixk

Joehim Ballovald,,yreéefieh Kruuse, lO-mandslavor. 5 quinde;agA3 drenge—

alaver syg..

Om morgenen fikkmslaverno.kiød”0$ brændeviin, 3'5 txdæ formödolrt on

grewt opførsel af epløbbr Agig imad mig foranledignt at-give.hgm 2 ør.— 
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iiigor paa ;kandagn. äaaäSmandsmath Peder worson B&aCAQIÅgt, siäeanan

ghagd pga koebrykkgn, cg holdte Sig durpwnr op paa dét gravggto qu tilp

læg, han vilde slaae mig'paa snudon, naaor han saae igien at jeg slagg

én ärong; Alt dette skendu i Captbionens og ILeeres nærværelse. Jeg Kun—

de ikki andpt sad være herewer førnærmet, hverfer äeg munätlig had_héa

qaptginon, at Peder Torsgn iorlhans uanstændige forheld maattö iretfo—

seitoå og ham paaioggbå, at holde sig i sin. vadbørligangrenåser. Batt;

skéedo, og han kan &nrpaa i min kammgr, takkgwde mig før min recommend:—

tiøn mbd_$illæg, han skulde apvaräg mig igiqn. sandelig diego &idsto

ordikanéeaige'mqgof, og jeg owerladsr data udtydning til dag høyq Diroo—i

tion. xockøn fikk 30 styck Erænde af laaton. Frederich Krus», Juchum

Hollowald, 9 Mana, 5 qvinde og 3 drengoslavbr syg.'1 mandslavo frisk;

Kastøag en qvinde slave overbörd.'Kocken fikk 39 brænäo af lastön; Samq

me syge.. (13)

gikk kocken 30 sfuck'hrænde af lasten. I gryn bænken biev'5 fadqr gryn

styrtet. Bøakoren sioeg_i staver 9*oxehovader og et romfad, som ikke

vilde hold; sammen, Samma Bng.

Blev 6 fade? gryn-styrtat & grynbænkan. Kockpn fik med ærten-Zo stack

brænde. Jochum Bollevala, Frederich Kruge, 8 mandslavergåuquindg qg 3

-&renge slaver syg; l manäslave frisk;

Fikk kebken 39 stuek brændb af lasten. Jeg erholdto.béavarelsn &! cap—

tgindnpaa mit,indgii9ndu under dan,IQ… hujus. samme er af'føngndg inhgld

Af dato don Zö.juni haver han indlqurQÆ-til mig ei document,søm ham'

igien.beuvarer mig paa dei jeg ham loverte den 13. may a.c.paa dot—i

to samme som tilforn er jlg villig at epfylåo hans forlangende Saa—

og bør) hvilket naar idrlangos af mig kand jeg altid med egd bekræfte

at jeg ej udj det ringeste har agtod at fornærme nogen noget hverken

%il min_elldr andrei foräoél, mon hvgd jeg tilforn har ellegeroti i

mit af'datø 13. may &, 6. det tilstaadr jgg andnu, angaandes pence

skue ag thedkrinot, ag viidgro er ikkg mit sind denne gang at indla—;

de mig_me& mr. Hoffmanns document, ihi jeg er indsat,æsom han selv

veed, for intorims captoin og ikke for procurator. Det første skal

jgg næsi Guds hielpufbrsvard, man det sidste er jeg ej udgaaet for

at forsvare, thi naar jeg sam een tros compagniets betient 9Wervdy—

er det.høylovligo comgagniets sande gavn, da haver jpg andet…nøk tilf

strekkelig at observere baaåo haft og dag, thi naar mr. Hoffmann i

magelighod ligger i sin køge da mana jog paa nærværende'tiid baad;

& Gnät ag gdäi veyr være tilstædé, enten det.er min vagt ellqr'oj,

hvilkøt Er ikke ØoerQ ond min pligt, naar Zornødonhsden dot uåkrævor

Ikk. dggto mmdra kmd jeg dog 1ka miodtafg'o difåae usmatærdig. bo—
Skyldningör, 50” "93518"? Heffmnnn'Leggbr mig til,nemlig lt 508 
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skal have siädet udj cahyäten qgvårukket min Gaffa, og røget en…pibg

tobakk, naar-slaverne haver skaffdd og derfor ikkb Seat ham at han

var tilslæde, hvilket han vil bewiisb med heale skib3raad6t, hvorfor

jeg have? ægKet af dem en s&nåfærdig ferklaring derover, som de' &:

gang, gh fornødiges mad sed kand bekræfte efter instarens 25; postet

formula, som jeg vil forelegge-fbr den høye Direcääon til nøyere exap

minaiion, vil Gud; wj lever, eg altsaa treer jsg_, at den høye Diréb—

tiøn vil tilstaae mig den frihöd sam an commandøréndes ombønd, saa

længq jeg så paa en éiler anden uanstændig maade bruger den mig bo?.

Æroendes commando, og altsaa naar jeg'har sagt eller seet en eller

'too af äo andre:dæøks øfffebrer til at være paa aæcket, troer ieg

vist., at 'jeg ”har d—ren frihed til at gaa op og ned. af cahytten, søm

og_at dnikko min egon Gaffa og røge min egen giihn tobak, saa læigu

det høylovlige cqmpagniets nytto_darower ej bliver forsømt, uden at

Æbäsr. Hoffmann derowqr vil manquere sig.

End tidsfo, hvad hanghar allbgprat om guld uhret til mig, det er jø

udg hang nærværelse strax bleven opfyldt. ' I

ag hvad den posi angaar nemlig de 3 grønne hynder, da vil han dem

registrer. og er jeg aarmca forndyot naar compagniet ej skal lide

skal _for "sin braseizlsduggs

og-åin hængt käyc, aom'han allegorcr om at jeg ligger udj, er af equ—

pagnio&s bransqigls åu5,-dør quvist, mon åen cr ikkergiøræri mil

tiid, men &et ir ginrtxsärax bftbr vi er kammnttil :søös eg vol 4 a'-

5 nam-éor f-øfr-ogind chunin xønig død.. rapø-ngnaal hirortør han så" &

don tiid dCP-OD talord.” til. vo'dkømmudo, thi da; var dot tif—izid at ta]... on

dqn og anådt m..æ., nam jeg ikk. paa nærværende tiid vil nævn.. Al?

_lon for ai olsko fred og roiighdd'indon bord., og han kend nu-dobito—

fro” :agglmag'or for sma høy”! ollc'i' cahW-tna invlofnÅtari-um. . '

fog don danzigor'fiasko kieldør tillige mud negl: parablleæns taller—

konor som han eftcr sikker beretning vood'dr i cahytten. Dot førito

er rigtig, thi flaskdkieldoron har sfjrmnad Boch brugt ud mid sig

far ain_regning fuld ai aquevit, saa og er dem atalQÅQS køemmot Era

.bordi eg bragt i land paa _capto-in xønigs logis paa fortet (;Mia—ins;

'burg før han-dødo. men: han var frisk, og der haver jo m. äoffmann'

effor ogen sigendu skinnkct af, da captoin Kønig var død, og kom saa

-siden kieldnren ambord, ag det…saadghand joe lige &aaVCI som styr—

mand Beck, hvorfør blev 'det ikki strax til mig' o'rindreti'ma :i'og nu

haver grfarqæ af'styrmand_Bech,;at han den hæver golgt til eaptøin

anig, gaa maa den og registroras, men der er ikkun 5 flaskgr udj,

thi den 6. ar i Quittq.

Nu angaaendes de tallerkqur, ae cr Langt fra ikke parcellen, thi

det ør hallandsk steen tallörkonor, sbm gielder 4 a 5 skilling styk—

kat,.og er der 5 stykker at-åon,som og kand tillig; blive rqgistrort 
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ög angaaende hans segl, som han foregiver at være af mig acbnot for

øofiåxten, sei capäsin Kønigs wahror laae maj, &9% kana jeg intet..—

rindre, om aan var forsøglet Bllär'ikkéy men dette erindrer jag, at

maner._Ho££mann stoéd paa Skänisqn-en dag, && jeg sagde til styrman—

dgrng,-at dat idag var gad weyr, om wj ikke akuläe tage salig Kønigs

negotip wahrer op og luftes, da styrmanden sagåe,ia, og var det.ä€n

først. gang, at tavst kom op eftér at det Var regis€rgret, && gåden

dan'tiid har Kønär. Høåfmannikkg taigt'dgrqm, at den ågienrskulde

försagies, mpn sagaen jog sammn gang ging hen til monsr. Hoffmann qg

spurgte ham uä, om han.vilde være vaä coffaræon naar åen blov aabnef,

hvorpaa hanJQEV mig.til svar, at agt War min og skibsraadéts sag, at

'tage tøyot ap, naa tiid og naar wj vildc, sæagom wj.därti1 selv maaf-'

te aviro & fald égt.tik skade, og derpaa ging mr. Hoffmann ned i:ain

kammer… Dette kand Jag erindre og alle tiiäer med badmog en go& sam—

vittighed bekræftes Jmidaertiid v$1.jag intet_gma_widerg, man jag

vil indstille alle disse tviamighqaør undar den høye Directians nua-

digg npvisian. Jag igrbliver-mpnsieur gofimanns Vann

_Freggtten Fredgnsburg» ”Jahann Franzen Fagrentz

originalen ae. nor 13.

]):e'E vil v'ære foruden nytfte i fald jeg dettaz &ocument nu paa …. vine be—

svare, hvorfor jeg 5333; indtil videre vil oworgaae.med %aushsd,-deg med

den ressrvatiqn, at bgsvarø…dei_ved aud give iykkaiigihiemkomst. Alligevel

'haver jeg derimod sknläet aniøre… cupteinen finder sig törnærmeäxowaå, &&

han haver skuläet drukke Gaffa og røgät tøbdk & Qahytipng msäens slaverna

spiiste. Det er i seg en åégct=5maa61ting4 som intet kand praecauticqrq

hag men er beviis, at jag haver kundet være paa dæcket uéen jusi.at.b1i€b

Bugt af hgm. Den tings vidne, nx: som han efter foregivende & &nleiming

af denne sag haver optaga%,.er paa aid taldden ulavligste og kand paa ik—

gon maaäo Qg for nogen rett have nogen lonig bestand,-hvørfor den egsaa'

*fgr walikos-erklænes af mig ømondakiødt jeg intet veed, hvgrlcdes samme

er beskaffcn. Jeg feed jeg haver skreven sandhcd.

nu 3 grønne hynder , den flaskekielder og 5 sæden kallarkaner'skal herun-

dgr rqgistroras og sidøn åen oprinligo regiäärärings forretning tilføréa.

Før hængemaatäqxnl=skal-seglmagären débitgres.

' ved en Gud give lykkelig bipmkomst farbohelder jeg mig at kræve forklaring

hvad jeg haver undladt at fals om i capäeinlxønigs levetiiä, hvorom jag

haver skuldet'tale.

Hvad hand anfører ved den leilighed,4at.han haver brækket ret Seglet, gr

&n-USandhnd og vil det bIÅVe saa længc, indæil han det'bewiisor han cza—

tradieerar sig Selv, naar man igiønnm iæsur hans med skibsraadet første

pro mhmoria af januar maaned &, &. A, Ho Hoffmann

Til eaptein Kønigs'efterladenskab føres endnu;

1 grøn danzigur'flaækokieldor mod 6 flaskår. 



3 grønne klæées hynder

thollandskn ateen tallerknhCr

1 kaab'e-r _.gqtt ”af: P0 H

hvilket ogsaa findes anført paa oopion af den…nriginalo registreringafor-

retniig, vid. no. 10 vid gagc.bøgor;' A.H. Hoffmann

Jochum Bollevald, Frddarieh Kruse, 9 mgnd, 5 quina. Og 3 drengoalayor syg.

Fikk chkgn 50-stuek bræu&9,fordj stoenkullqt var slqpphn.-Z tøndgr ertor

hvide blev optagof af lasten ag styrkot i ortbr bunken. Jochum Bollovald,

Frederich Kruse, 7 mand, 5 quinde cg 4 drengeélaVOr syg. 2 mndal. ffisk.

om mcrgqnon fikk keckdn SO stUBer brænde af lasten. I gryn bænken blev

styrtet 3 tøndar gryn. Jug erholdt; af magter Sixtus en extfagt ever det

af hans invonturium førbrugte fra den 6. juni 1761 indtil den 5 ejusdem

1768. Captoinön nægtede at aääestere samme hvorfor jeg den så heildr kandd

indført. slagtqde et svin sovaeyede l lisäd.'8 pd. J mellem dæcks blev

røgtt og sprunget mad edicha. sammg syge , 1 quindeslave frisk.

om morgenen fik slaverne tilligemed hosie bønner, kiød ibegivendewpiiher,

tobak og;brændeviin. Kooken fik SO'stuok brænde af lasten. Jochum Bollo-

vald,-Freéorich Kruse, 8 mand, S—quinde og 4 drengøslavér syg.

sloeg bøckir Wöis l romfad i staver. Kocken erholdte af lasten 50 stuckc

brænde, en slave blev tampet, fordj han havde opponeret sig imod en.dægk—

slave. Samme Syge;

Fikk kock9n_5015tuckoibrændi af lasten. J mellom mr. Reimers-og Engmann

viisto sig en uenighed formedelst den Sidste talte slgt.og-gøuerneur Täch—

sen. Jochum Bollevald, Frederichixruuso, T'mand, 5Aquinda bg 3 drongcalap

var syg. 1 mand, I drengeslave frisk.

22. juni dm morgenen fikk.chhen 50 stuck brænae af lasten. samme syges

23. juni om morgenen fikk køeken SO Stuck brænde : af lastan. Kl, 10% døde Jochum

X” ÅY'XW' Qll'vald og blev klockan lii kastbd awqrbord i en henghmaite. om efter-

111iddagon.regisärorto , vurdoräo og foranstionorto hans efterladte sager:

3 blaa. klædQS'trøyor
bruun klædes skanjlqur

pr. gl. guulo plysgus buznr

pr. gl. vadmdla dito

gl. Vadnbla—trøyo

Pr. 81. vic-buxor
-dito hrøatdug

pr. gl. uldnc atrøppor

pr… gl. uldne dito

gl. tnaagd strømper

, lommotiäfklædo

akiorto
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1 pr. 51. atæVIor

1.kniv mid |kch

l cohbor: dun.

l aux.

1 pude

Gnlå 10 art.

1 kisto-mod laae og 2 nøglqr

Docunontor

I søæpass for don afdøde daæ. 18.-dcu. 1765

2 cn_haanäakrift Ira_J.LoJanaon.dat I. dog 1767 gtoor 3 dl.

3 B ? " Hina &négréon dat. 13. mars 1758 at. 3.9rt
skillilgö .

&» 4. en häändakiiåt frg'quer'Holm-dats 17. äan71768 utoor 1 dl.
4 art 8 skilling;

" 5. gn h&andskrift fra Clans Larsen &at. 16, des. 1767 stop: 1 dl

5 ori.

" =6 on haandskrift fra Peder Madsen dat… 10 mars 1768 staar 1 dl.

& H; Høffmann peder mbrsen.

_ Auctibnon _? _
vurdering 5 dl.'2 art 6 skilling

Auction 11 ål. 3 art 6 skilling

Forøvrig Jammu sygt.

om morgenen kastcdc on død manglavc»anrbord(14) xookan fikk 50 stuck

brænde af laston. Baadsm&ud nosanborg, Frederich Kruse, 6 mand, 5 quindo
og 3 drangoslavcr syg.

Om morgcndn fikk kddkøh 50 etmek brænde af lasten, %oog der Ef et åad gal-

'tet Oxukiød, ot fad flcgk Og et fad skibsbrød; hvilkot sidst. var on god
del badervot. slagtgäe et svin sem veg ! lispd. 14 pd— J mellom dæcke hlov

røget og sprunget med edicho. Baadsmand Rosenbgrg, Frederieh-Kruuo, 8 mand_

5 qvinde 6g*3 drenggslavcr syg.

em morganén fikk Slayerne tilligemed hestebønner, kiød og derpiter brænde—

viin. Kooken fikk 50 stack brænde af lasten. Samme syge.

Om morgenen fikk kocken 50 stuck'brænde…af lasæön , af samme blev ogsaa on

tøndezsmør Optaget. om eftermiddagen fiskete-an.hay..3amme Byga-

Fikk kacknn 50 Stuck brænde af lasien . E$_af svinerne døde cg blev &!

capteinen etostinnreå til i mprgén at gives til:slavorne. Samme syge.
Kasfede en.død quinde alave owerbord(l5) Kocken fikk 50 stack brænåe af

lasfon. Om-eftermiddagon fik slaverne tillige med hegtøbønnqr dot halVo.i

gaaør'dødc svin. En mndslavezdøde(16) og blev imød aftenen kastod ower-

bord, Samme syge. _

Fikk glavörno renten af ddt-døäe svin med hestobønner. og kockgn 50 Stuck

brænde af Laston ) Jag selv formedelst.at fiber 5Y5.08'køye1iggenåo. Sammo_l
sygc' 



l. jmii I dag anføres følgonåe arier qftbrretnigg. Enlmandslayo &ød(l€f og kasted

'owerbaråa'xöckeu fikk 50 stack brænda af lesion, Jag selw syg og-køyeliggon

de. ellers Frederich Kruuse, 7 maad— & quand! og 3 arangaslarer Byga Baade.

nnnd Rgspnburg frisk.

I dag anførns efåor efterretning; Kocken fikk 50 stack brænde af'lautpn,

J mellem &æaks blev røget ag sprangot mid ndiGho, Samme syge.

'I dag anføres efter eftéretning. 2 mandslaVUr blev Rasted bwerbbrdll7—18)

hvoraf &en QHQ'Var een dæksiave kaldat Raggp.-slaverng fikk kiød, brændevin

piber og tobak. Samme syge.

Fikk'kacken 50 säuck bræäie af lastnna Jeg Var Vel op i dag, men &åg meget

svag» Erodåridhxruse, 11 mand—'4=qnindo og 3 drenggslavor syg; 1 quinaosla—

ve friäk. .

om morgenen blev en død mandpiave kwsbed omar bÅrÆQJcken gvholåto SU stuck

brænde af lasten. 14 lttwskibshrøa casssrtæg hvonaf en deei var i brødbænkon

Og en deel & lasten i enfbrød fustagef Til vitterlighed ér effenfølgende

attest i saämc;anleedning udfærdiged eg näderskreven.

I dag havor wj underskrefng aftersedt 14 lpd. skibsbrød og befinder at

samme så var spiselig, hviIkot wj'hervtd atäesioror. D.U;s.

A.…H. Høffmann C… Runge C. Rosenborg

Prayedé éön ongoilk barkc komende fra Ny Enggland distinoret til Kantini—

quo. Om eftermiddagen pray6d9.en engelsk-skannort. Jég Selv SVag,_Erederibh

Kruse, 13 manå— SXÅIIIEIXIS 5.quinde og 4 drengeslave syg;

nm morgenen fikk kockén SQ—stuckvbrænäe af Lasten. Om aftenen saa 2 segiero

cm styrbørd.nod atten &ødg en mandslave (20) Jeg selv svag,FTederich Kruse

12 mand, 5 quimder og'4 drengpslaver syg. .

Cm morgenen tiålig ngeilers heele-dagen havde vestindiske eylænder paa beg%

gø sidar. En skaanif baad pasäerede os 95 en fregatt! hvilken sidste-seglo—

de til Antigao, en af eylændern!.SlaVerng blev raget.i dag. Af lasten bløv

optagpt 50 stuck brænde til kogken. og dét Sidste £ 'k£n…_abrendgviin,.36m

havde 5 1/4 tpmm. lqunr som blev advanant af de fonrigg farkams i mangql

af brendoviin &nslaaoi af være 38 putter. Slagtgde et svin til forfriskning

sam veg 3 liäpd, 12 pi. eg blev Uddeit til eahytten og iolékeno. Jeg fbiäk—

Frodørich Knuse, l4 mänd- 5 qvinde og 4 drengoslavgr gyge.

Qn møngønen blæste 7 canonur af. En mændslavg død; (22) om miådagqn kl. l2

fikk wj Land at-sao, som skulde være s._Qroix. Kl. 4-om eftermiddggqn død;

anqWIndealavo(23) ag blev kasted öwerborgf nl.-4i kom Loadsen til os og

kl-'5i kam Wj lykkelig til ankers rør S… Croii. Herren være Lavet, som_ha-

ver-hinlpän 938 hidindiil, han være fremdeles vad naade og guddommelige

biostandlkræftigyi'worgs foretagende, at wj maae Ende Wéres_reise lykkelig

og vel. Kongems-chalupe kom tilø osmed che£€n, salutgredb Saa foriet maa 7

4 punqige skud og blev batakkat med 3, taakkeae igien med 3. Adskillige
fartøyer var hos os ambord for at gratularo 63 til ankgmston. Blandt wores' 



lå"?

slaver befinder Big endnu S-til 6 tilihvia liv ikkun lidet haab er. Kl. 6

ging capieinon, s. Reimers og jeg i land. wj traf herr agent Thalbizor i

ønskelig velgaaendo cg erholdte af ham ofterréfning at wj paa tilkommende

tirsdag sem den 12. hujus skulde begynde at lease. Kl. 8. kom wj med eha—

lupon ombord igion. Eradurich-Kruso blev frisk idag. peder Madsen syg. Af

slavenro 10 mana. 5 quinde og 2 drøngoslavor.

 


