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10. juli Kl. S-øm mørgönan ging styrmand Rung: & land eftar fersriskiing..zftbr_

følgende akrivolao til dag høye pirgctiqn.giarte klar, for at hibmsende

med en lailighcd, som skulde gaae i dag.

Jeg ønsker af mit hiorto af da høy. herrera bg häle compagniets ve1-5

gaaondc naa. vare:dct fuldkemmosto. 1

L gaaor som don 9 hujus or ijcnd være lgvet, med 237 slaver lykke-

lig hor ankommen. Wj aoglodo dun 22æ april mod 158'nandslavor 73

quindo nlav.r,L9 piigo og 20 &rongcilavor, filnammon 260 slaver og

5 slavor tilkørindo-S. Rpimors tørrigc Soeretær ag raad, sant Factor'

paa Quittu Lagu fra fortnt.Qhriutianæburg, hvor wj loea uld ting i

good volgaaondo. &! disse foranførio alavqr or død 17'mandalavor 6

quindoslavor, og 5 £i1=6r er endnu saa syg, af de næsfen intet vil %

beholde livot» Dogsuden havar wj moä 89 lod og 7% dl. guld ag 1640.
, . . >>. . ; ' _ i

på. Elephant tænd 1.42 stack og 208 på. cruveller 1 43 stack, Bemol-|

dto-s. Reimers og afdøde gouernour Tychsans huuugqlderuko äomfru

nølior er med os nom p&ssagpr.

Fra Ghriatianshurg iindtil st, Thanh havdo.wj næsæen allotiidcr con.

tra igyr med stærk strøm, sam forvoldåo, at wj næw'g uger maatte

segl. paa denne liden Distance, og at wj intoi kunde Opnaaq St; Thu

hvor wj agtade at forfriskos.uatrosorne Antoni Olsen, chhanBollo—

vald og Jins Pedersun er åød underVoyu. Allcrado den tiiå, søn 15

gihg fx; christiansburg, var skibet'kmns mod fa50 mandskab'biagi,

thrfqr jyg'havor væren nødt til at'antage bøckor Wei: som bwékor

med sammo.gago som den ferrigo bøckor, nemlig.8-&1. saalom han er nu

gad matrOa._Æeg haaber, at dan høye Direction havør erholdgt captoin

xønigs skxivelso af 5. dag. 1767 og mit dat. 4 februar h.-a. og-dera

erfaret af qaptein Kønig, styrmand Gad, bøekor Jacobsen, quartermgg-

tor Engmann,'w0res 2 tømmermænd og tømmermand Axel infinlAntoni, som

captlin radeon os overloed, matras Peder thnsen, Ole Nisolayaon og

Niels Mathiassgn er bårtåøäetrøg styrmand Lundberg gr faldet éwér-

bord ag druknet… Ellers er Harran være lovet'skibet i god utand, man

det nU'værenae mandékab meget sygelige.

Herveå følger 18'brevor fra forte€xehristiansburg til.deols til dan

høy-e nimgtian 'og til déele til de' herrer Di-rgc-tnure'r i særdeleshed, I

'liggmagdé 7 bravur til partienlairh personer og et til rentekammcrotq

næste lgilighgd skal jeg have den dgr udførligare at äilakrivb åen i

høye Directiøn, saasom tiidens'korthod det nu intet vil tillades

'Jeg er p. 'Eaerentz

Kl. 8; kan chalnupen tilbagb og havde med 613 48 Pda oxekiød.eg in duel

grønt &il slaverne eg folekan. Sat$c saa baaden ud. En mandslavo død;

( 24) Kl. 12. foer capteinon og_jog1udd chaloupen i land, kom tilbnge

”Ef?" _  
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Om morgenen var herr agént'Thalbigbr hoa,gg ombard, fär at'boaa slnvo

slaver syge.

Gapteinen ging i land før at elargxe.gkibet. ned ghaloupen anholdta *

stuck blanc Salempuris, som skulde uddeles &il Slaverno til pankos ;-

Var bleVen sendt fra herr agenten, som ogSaa Skeete. Samme_syge.

em morgenen_ging cgptein Kragh og captein ncmvig-under aegl til…Kiøbeu

havn,.[ed chgloupon og baaden bragte i land i 2 gangg.

123 mandslaver

'19 drengaslavar

73 quinde ag piigeslaver

__ÆÆEEÆEÆEW
219 Slaver tilsammen

umborä blav indtil viidere:

5 magåalaver' til. skibets arbeide-

7' dito som var noget gyg,

8 'ditu-quinde slaver

1 .dite drengoslave

_åéäåäsåéx'
22 Blåver €ilsammen

,JaIt or bortdøået lBumandSlaver
6 qvinde slaver 24

I land er kommen 215

og for hr. Reimers '4

gmbcrd bliver _____gg

er 255-alavor i sart

som det antall wj haver annammet paa det danske for christianeburg.

En_mandslavo'dødo nnlitnxmiiixglxc25) Om eftermiddagen ging chalgupon

fra bördo med capteinen, styrmand Beck, nægter.sixtus, s$yrmand Runge .

mag. Havde tilligemed maden til äkavgrno i landet, som bestod i grød,

saasom aggnten havde forlanget, at slaverneu mad maatæe koeges paa ski

bet af skibeia provision. Holde raaäsforsamling & agåntena'huus. Efter

forsamlingon var ophævgt, ging wj alle sammen ombard igion. PBder Mads;

og Erick Anker syg. Af slavurno 3 mand og 4'quindøalavor…

om morgenen kl. S.foer'captaion i land med slavernes*mad.lneuter Sixt

følgto med Og blev i land; Efæor captoinens tilbagekomsm blev skibsraau

Samlet, hvorudj eapwsindn'loed tilførchrotocolleh.

Af dén spøcificatignower-cähyttons”provisiona behald til den tiid,

han som captginhavdo imodtagpt fregaäton Frødenaburg, og-som han h

ved forelagte &kiburaaget, kunda sees,:at dar kung Havde været mm;

lidet af saadanne provisiona sorter i behold. AI as—si-sfontena hel'

egnsumptie.bog kunde iligemaaaåe sees, at.sumnp allerede den iii

som skibet var sqglot fra kusten guinea, havdo.til d661| værwt

wmoret, og for nærværende tiid var af de mest; aortqr næsiön -

tet tilbage. Den 67. pos? i den af-den høylovligo'pireetio 
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instrux for eapæeinqr tilsagte; atuskibei var øwbrflpdig forneet med

den bahøronde provision fil reisen-Og at.dgrfof intdi nogøt akuläo

vørdo viidoro godtgiøri uden saa var, raised skulde være længere ind

sædvanlig. J saa taxa skulde der holdes skibsraad og derudj overleg—

got, hwaa der akulde før 9rowision*bohøvos, net Var samilig tandet

ikk. uviidøndo, at der havd. værof alldtiiaor mango syg; & ;hibot,

son;havd.xmaatiot.hare'!brplogning afinrldorOs sygdomg hcikaffenhod,

hvilken da haydo forwnläht,at dar havd. gaaet mgd mogot mogro ond

'sædvanlig. Tiidön häerudj.skibdt havde været paa reinen, var nu næs—

tpn 14 maanoder, en tiid hvorudj don medgivno cahytfs proviainn ogsaa '

vol hav & båhdåt bliv. consumofot. Dhttu føranførto saavelsem den

mangpl paa provision, Saasam åer hverkbn-det.ringusto fandtes av viin

sukkor,'€hob,urtevatrc.. haabgtø han , bereiiigtb'ham, at anskaffe

nøgen friskd pooviäion, via iroondo, ai hvis han aelv dgn høyc'nirca-

ticn kande forostillo omstændighedernc,høyt Sammc Selv value holdg

'billig hans andragpndo.

saa i følgå;af detta foranføräq tilspurgto han Skibsraadet-om än in—.

tei-moä hah holdäé dét for nødvendig at anskaffb nye cahytts provi- 1

sion, ag i saa fald af hvilke sørtpr og hvor meget af hvor skulde an—

akaffcs.

Samiligc raadats lcännrheldto-åpt for nødvendig at anskaffe nye pro—

Visidn for Gahytten, og baglut€ede at den skulde indkiøbes efterføl-

gende sartqrg sam viin, svodsker;corenddr,pähngwjägefær,safran,um—

skatonblomme,muskat, neglikor, canal, cardémpn,'ser09,gxønæw%heo,'

thes ae house, sukker,:eaifge, bønnqr og rom. nog kunde der oj-bostøn

mes,hv9r meget af hwer.sort skulde kiøbes, saasøm man ikkd vidatn,

hver længe skibet har kunde Iiggo,men der-maatäe reqvirere3;a£ ugan—

'tøn hvad den tdid efter anden af feranførte nødvendige prøyiaigner

maatfø behøves, initil man kunde bestemme, n'zauemr skibei Skælde gaa.

herfra, da_som Paa en gang kunde blive reqvireret, hvad der til dg: :

endelige reise var fornøden. skulde imidlertiid agenten innäei vilde

afgive Big mod denne provisipna indkiøbg aaa-maaite eapteinen selv

anskaffe samme og derior indlovorc reghiäg—'Jøvrigt owerloed skibs-

raadet uld detto'til captoinen at giøre det saaledes, at skibets maid

akahintot maattd lidg mangel ag oempagnigts interegaør intet quv

fernææmot.

-G- 3003 &; RBBgB u dosenberg Peder Tarzan Nørbdrg J. Faerentz

saaledes reeolvorét og bagluttöt udg akibaraadet

A. B. Hoffmann

J følg. ai denne beslutning blev til agenten Thalbiger efteriølgende

*skfivolse afäendt tillige med specificatinn awe? den behøvende skibs;

-provisiøn.  
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s.T. Hieboy hah. die ohro intfolgc des mir ortheiltcn insfruxion.van

der Direcåion dar Køniglich oetrøydtor Guoniachon handluhgu Compaggio

und der il_schifsrato gpshehonni Schinas. div. Hochadl. einn Spacifi;

'datian ybor binigs yrtigo Provision zu yborernahen mit bitte, dioselbo

boliobon vallen, Holch. gomoigtoat anshaffon und mir so zukomme'zuw

lasson. xch warhavgr

_spocification

ybar einigp zum Gobrauch.in der cahyito'dea sehiffos Fradenøburg von

der hand-nbthvandigø Provision.

1 Anker ret. wcin

'1 anker fran: ”iein

! Anker maden min

50 pd.*sghwodshon

pd, corintnr

pda pfoffor

pda ingfcr_

led safran

lad muskaton blumo

ind muskaton-nuaso

lod oanhel

lod nelikor

lodrcqrdodom

pd. svepf

pd. gryner thoe

qu thou do boulg(bouh|)

8

3

2

3

8

3

3

6

4

2

3

16 pd. Gaffa. bonon

30 pd; Raffinado zuiker

IGOIPd. puder zuikor

l Anqu altdn_Ram

24 flasehqn bicr

om bftorniddagon four captoinnn mod—slavcrhpl mad i land. On attonoi kgn

saavol'oaptoinon , nom oppormostordn tilbago. Fedor Haagen og Erich Agkor

frisk. Erodørioh xruue, 3 mand og 4 quindoalavor syg.

om mergondn tidlig fair papitoinon og matral sixtus mad slavörugs and &

lgnd, kon'laa tilbag. igicn. Erhplåtn 45 pl féiak kiød og undncl aupp.

urtqr, nom bqu uddelt til cahytton og felekdno. Tro; tolå botiontoro var

hon os, som vilde bus.. guldet og ollcphaat:tændcrnc. Sammo blev foroviist

nogle erovqllor, saadan man intet kuld. komm. ved tændernc. Om ofthrmiddl—

gen chaløupon i land med mangt. sixtus og slavernoa nad. kom saa tilbugo

med den requårortj'Raffinado zuiker, urtevaro og 2 anker franz og Zwankdr

mador. viil, som Æilligo mgd dot øvrig. requirertc vodbørlig skal til indä

tægt berognoa. Jog, Frederich Kruuse, 3 matroser og 4 quindqslaVQr Byg..

He1€ sidlig_om nftencn kom ? Slaver embord, som var kiøbt før kongen:

rognins- 
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gm mnygpnon foer ohaloupin & land mød alavtrloa mad. Captainon, oppormbs—

tsren og jog, hava: mod Big-dosuden'B mand og 2 quindeslavir af äo-éaar-

lige, som skulda i lahi. Hed skibdts baad ble? bragt i land til agenten

17.8äyck ledige jlrnbaands vand, fatkens hVQr maa ijernbaanå, 4 rømfader

hygr'mid 4 jgrnhaand, 1 romfaed mbd'2,jgrnbaand, 2 rcmfaedor mod træe—

baand, 2,raneøn fader af oighbwqdör mgd 1aag,'hver medl2 jann hengsler

og 1 overfall mede krampbr og 2 ditp lsåigbfræuhaanåafoxehovedar.
Om mid—

dagen kam Gapigincn, øppermøsteren_og jeg ambärå igien. cm eitprpiddagon

*fogr ehaloupeg i land mad slaåernqa mad'tilligi mid qapteinan eg oppor—

.mostoron. Baaden blov i luna Sgndt-mgd følgende: 23 atyok leöigo färkønø

hier m6&»8.jernbaaäå,il*PQM£ad mid 4 jernöaand ag 7 diio hver mäd 2 jern _

baanda udd aftonon—kom saavel chaloupnn, som'hkaäen med-eapæqinqn'øg;pp_

permpstgrqn'tilbggo. Jeg! Frederich Krusey'3 mand Qg 4 quindeglgVor syg;

EG. jnli Um mbrgcngm_ging captninen mad Friderich Kruse i land. Ghalnupcn i land

'mea glavbrnds maa, haar Reimdrä ag qppéxmes€orqn. Af Æasinn toeg Et fgod

oxokiøa op, søn var forlanget af agenten. sammo-vog 386 pa. En landalave

dødggZG)-Qm-e£&emniddagon sendteAslavimadcnri-land. Jeg &yg eg køygliggønk

*———ä;1 Frederich Kruus blev Syg i land. ; mgndslgver OG 4 quindoelaror 8351.

17. juli .Jeå endnu syg og køyeligggnåg eg kunde derfor inteæ observere hl: hvad '

der. skegde i dag. 1.

18. juli Ging jag omgnéskiøndt svag i land, fordi slaVarnb skulde forhandlou. ned

'baaden blåv i land séndt 9 siybk jernbaands fankens, 17 styek %ræebaanås

öxöhovedor, 1 rénfaor med 4 jpfabaand, 2 dito æræebaands.'eapäainon, 6p-

permostoron ging agsaa & land. Hele dagpn owar Var i agenténa hans. Ad—

xskiolligo slaver blev solgt til adskilligegillåilxx älaetnns, men hvorle-

_dca og til-hvilkeu prii: og til hvemIWQGd jeg intet, sam agenten intet

haver sagt mig naget, men salgt &lavern; efter egen ene godÆbefindgnde.

Frederich Kruse enånu syg i land. om aftenen ham med fqrömmelätp ombärd

igign, men eftersom jeg hele dagen var i.land, haVer jeg intet kpnåe ob—

servorc, hVad äliers skond paa-akiböts kf slaverne syg; 2 mand og 4 quin—

deSlaVor. Jag selv medioinofk ananMc.

gm mgrgonen ladte baaden til de 18 jernbaands farkena med 8 jgrnbaand,

3 rum fader hvnr mad—4*j€rnbaand og 1 oxdhaved, søm blev sendt i lama

til agontbn. SlaVörnes mad blev Benäf i land..captoinän,'s.'Rcimnrl, Six-

tus og j-og følgte mad i land. Fikk efterretnlng, at den 17. hujua var en

mandsiavo død hos ugemttn.)om mlddagen ging captoinen med slaverne: mad »

i 1and_gg kom en aftnnøn tilbägd. Frcdgrieh Kruue-endnu syg i land; &!

slqurno_2'ma drag 4 quindo slavar._

Om margpnon blov baadön tilladt-mcd an deal loäigo Föäätagor sam hløv

sendt iii kayoä-for at tiærus. Jog ging i land for at arbojde has agwna

ton og blev-holo dagqn hos han; nød aftenbn erholdto paa dertil ai mig

givngrxi'anlgodning,følgdldc;'

said dcr-assiatont Hoffmann sagt er hat ordro, indolt abdxd sein pro— 
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tecoll zu ahliouson und ddahqlb von Thalbizlr sein protoaoll verlangt,

aia Compagnie: vornøftuagng bisharaui Qin: in das andre tragon zu køn-'

nan, ge antoiprtef Thalbizori da aa dech nun in hinsieht_aølaher vcrieh-

%ungun mit jaden abend zu.sh1ieascn auf einige tag. zu spaata komi, das

selchoa zum dbdhrqibon, Boll ybarfiofort worden, so hakd die merkauflug

der sklavtn.5osh&osson ist, &ermit ein: baz das andere bieibo, und aha.-

dom uøtigafindetiwda&5_Hbifmann_b3z…ahcøpyfung11917campasni!6_h£chnr___
bloibt, Welch; dir andrång halhcr nuhr'znitig nach Hausa genom 591101.

8- Craix den 26. juli 1768; Carl Henrich Thalbitzer

Originalen *sub. no: 140

"cm-aftanén_kem jag ombörå.

ermgrgencn blev baadcn Iadt ÆOdSOD dqel ledige vand fader'far at sende;

til'kayon. ombord kom'45.pd5 kiød og en deal grgni, Som-biev uddelt til ca-

hytten'og folckdng Efterfølgende Reqviaition blev til cheffen paa:don kon-

.gol. barquu—afssndt. ' i

3. T. Da mange paa raiaen fra_xiøbenhavn til kysten;eg1dsr£rawhartil

blandirmnndakabqtrforotaldne dødsfald haver_f0rv01det, at den af'mié

førønde_frogatto Frodenshurg ej saaledas er'be&at som den burde vært.

.og døtæo foranlnåigpr mig, incömmadbre dercs walbyrdigäeä med nærværen-

de skriVolsn og derudj at erholde'høa dén. at mig maatto awarlado: 3 &

4.gcdo:matrøsdr tilmnin vider. rgggs iørtäettelag £il Kiøbenhavn, son

jog_aandelig nødvændig behøver.

anrmod jog tillige boddr, at dat maatte ej værö tvungne fckk,men aaaA'

danno, som raison-med mig Vi! giøro mod en gad Villie.

- Faerentz

'Wj erholåte hdrpaa mundtlig svar, at wj ej'kunde faae fdlk, Saasom capioin

Grandt, sam førte tangens skib cg-havdø mangel paa falk, maatæe blive for;

synet. A &
Hed jollen sendte slavernos mad i landg.upd baaden sendte til agenten 29

fader_gryn og 4 fader hvide arter. Om eftbrmiddagøn kom slavernea_mgd i land

Af s&avorno som er i land, er efter mestereäs beretning en død(28)ombord

_sygo 2 mand og 4 quinéaslavir. 1=-_=-==_—

rom margenon ging jpg jilligp med slävgrnes mad i land til agcnton-og arhp1_

-&add renmiddagon hos ham. lad middagen kom styrmand Runge i land med baaden ,

.hverndj var resten af vores owerblévno hestchønnar. Qing ombord til mi&dag

qg efter maaläiiden strax i lanå igien. Var om efäermiddagon_i arbeid mod

at-opmaalc-bønnerne, hvoraä agenthäs'fuldmægtig blå? tilmaalt 25 tønder,_roaÅ

ten blev_igion taget ambord £Gt…&tlbrugeu til Slavernes mad. Arbeidide sag

hcs agenten indtil'klakkon'&., da jeg ging mgd mester sixtus-og s. Reimqrg

omberd. Af SYS. slaver havde 1 mand og I quindeslave.

om morganén—lced-captsinen skibaraadet sammenkalde og diokerade mad gammtu

nærværelse ad protecollan'  
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under dätb den 23. jbli havgr jeg ladet skibaraaq % kalde tor &t give _

mig deres moening tiikiende angaaende oaptoin Kønigs efierlaååe effocé

ter, søm var b&even atgat under beVaring,iför—at'£aae dei paa effentiig

anction.solgt & VastindiCB, ég! m det altSamÆen sku1a9_sælgea eller ik—

ke, hvilke€ blev saalødqa af 93 eenstgmmig bgæluttøt: Ai hans deckotøy

.og,5ølw_og guld, som—dan en gang tagne ayecifiqaiion derum udwiibor,

var boat, at det blev i bevaring under-aapteinens ansvar ved hiamkom—

sten, og aldt det andbÆ-øyrigb, som var spceiiisort, kunåö og maaitø

ved offentlig anstign sælggs, sam &et så var nogen vara, sam længe ret

vel kuadq.bevaryn til &øea, uden at dei_jo vad en slags lailighed kun—

de tage skade, ag er derfor til don ande besluttei, at auctionon skal

være åen 27. juli-ömbord, da det maae og skal blive'bekientgiortxbaade

'i kirken eg paa.skibanq, saavelsom ved-affcnt41go Publieafionyr paa

PQEGO huussne i land

VI.;Faerentz Ga Beck 'a; Rosenberg P.T.'s, C. Range.

Vad samme leilighod.faataatte daptöinøn. at åfgangnö quartermestnr Eggmans

éfterladts navigationssagor'iillige'med dat samme kande ertSængS.

»saaledga ska t-qg'resgivort teateret. A.E.'Ho£fmann.

Jeg inheerqrer min under den 20. jan. h. &. imodxcapteinen og skibaraadet

indlagte proäæstation og hqaberrai den høyløylige'äirection mig i-sammoa

bdtragt Høygunatigst vil fritago for aldi det, Som,paa denno-raadets b.—

_sLuÆning maatäe være at Häsætto, A.H.Hoffmann

Efterføigende Publication blev altsaa uåfændiged.

'Bekientgiøres herved, ai onsdagen den 27. juli om morgenen klokken 9

slotvakal holdes auctiøn paa Ircgatton'Fredénäburg liggende i havnen

før 5, croix tilhørends act konggl. octroyerade guingiake handling;

,comp. over en deel af aigangne captein Kønig efteriadfe vahre, sem

manchesier, silke tørklæder, silke Æøyer, lerret, skoe,s$rømper, Slavo—

piiber,vog-aaskillige navigations sagor, eändsal flinte stganbr med

vidgxé, thi behager liebhaberne til bgnævnta tiid at indfinde sig ved

'tøldbedön, hver &e skal fbrofinde fahrtøyer som skal bringe dgm til ski-

bei. Auctions cønditicnerne skal paa aucæibns etædei nærmere bekient—

giøres.-Fregatten Fradensburg den 23. juli 1768 Afaetuntz

Af samme Publiéatian blev udfærdiget 7 Bmuck i dansk eg 4 & english apr0qg

og paa bgnøpigg sgæder-andslaaet eg paa skibene bekjentgiort.

Eåterfølgende Skrivgmse blev til aggnien afsendiæg

s.T. Eiw. hochedl. habør wir mundlich auf zu geben beliebea meiner

Iaasregeln bez fyhrung des-aohiffoa Fredenpburg dahin zu nuhmer, dass

ich mit de resten dar xliijganiang wahro-kønnte zh Ladøn, mbiher Len—

-dung zu .. and. dos septembrii diøses jahroi'mer haben Und zu dir zqit

aegalferäig Siige kønntp, wélehg; dem inuch von mir bewerkstvlligat gu

weråon'niaht'unterlassuh'werden"301134  
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|namit aber diesqs geshoho, wil es nøiig sige, dass einige zimmorleuto

und matrognon thails Zur verzimmerung des achifs thøils zu VerrøftUng

vandero-nothewohdigéh arbeit in-tgghlahn angonemmön wirden, welchér am

wandp wiuilåihht zu einer ziomliahcn summa anlaufon durftn, und Walch.

moistona opsparet wirden kan:, im fall wir wiöar'verwutnn hier yhef—

iwislore salaten,-&a ich denn mit l natrbsa das junge ausrieinn kan,

wozuo ich sonst iWågon kurgq-der zoit 3 & 4.werd9 gebraughen myasonu

Dieses sowqal aIS-don [angel an zuekrcn alsio und damit die hochiøbli.

ch: Compagåio nicht in nnnøtigo kosten gelezet'werde weranlassot mich

mich hiemittelst hu; baz siv; hbchadl. ahriftlich vorzufragon una=einaøf

rshriftliche antiwcft zå-efbitting ob'die selber mich zu endu des sop-

tømbriz h… &. zu axpodierun gudgnkor, da ich denn sagleih aolche ver—

sugung zu treffon suchon wirde, daas ich, ao wait mir bezkommend, mit

allen zu der-zoit farlig; siige kønne. Faörohtz

I ligemaado blcv til napånin Grugdt efterfølgende skrifclse afsendt,

Déros vplædl. havpr Iaaad don godhed mundlig ai love mig, at jpg_sku1do

raa. dere! tømmermand, naar samme Var villig, at træde fra deres skib

over 23& mit._Som joh nu hartil-findor queldtb.åurel tømmnrmand tillig

;amä bcdør jog hgrfornndalät, at de Vil behag. Samme mig at eierlgdq,-

thrqu do Visaglig giør compagniot an atoor'tienostc og mig en staar

-viilighed.vaaasom.skibot gidgt i sept. tilfarlgåelig skal hqrfra og_jcg

til skibets ropanatinn nødven&ig behøver on tømmermanda

Angaaondé at jag skulde i_hahs sted en god matte; skaffe, dguör dot,

saa givbno jgg egeaa vilde mig en reen umulighed, saaspm gkibct ikke

en gang haver de fornødne iolk eg i landet uagtod ala muelig:giorte ef—

terspørsel ingon mand er ai faae.

Jeg-skal ikke armanglo vad farbfaldande.lQilighQ& igién at tiqne den

paa alle mueligo äaadqr,.imidlertiidlhavor Jog dén æne at'næmne mig

Faerentz

Slaverneg mad blev am klokken IO senåt i land, Ellers biev i iauå aenåiv i

for at.sæ1gos for compagniats regning.:lB jbrnöaanaa fader, hver med 8 jernq

baand, 2 lo&igo rumfader hver deJZ jernbaand, l ramfad med 4 jernbaaäd, 3

gamlq lqdigo'tøndor og l ditp Hmaao tønde. om eftermiddagen fandtes ved IoiÅ'

lighed at styrmand Runge arboidodo i lasten et.fad saläod oxekiød, hvorpaa

barmen var brækkod og saltlage forløben. Kiødot lugtede; men var inden udj

goå, hvorfor det blev paa nytt indsalted og min _ago rowsynat og saa_igidn

bragt & lastanæ styrmand Rangc wéyhde ud 199 på; kiød af da 3861pd. kiødh,

:aam den 16. hujus &ftor-agentontæhalbizors iarlangende til slavernes fornø—

dønhad var aptagat-ag som i morgen kaagt skulde føres i iand. Om efturmidda—

gen blev alavernés maa bragt i land! En enggisk smaae skib'kom i havnahtifl1

ankers. Af captein Grundt fik wj mandlig svar at wj ej kunde faa; tøamer,-

manden. A: hvor agent Thalbizer.arheldt3 wj e££erfølgende svar paa don'i

dag til ham indgivng forespørgsel. 



24. juli

får?
861; går Gb6hrtes unter hautigen dato baaniwortonda,

so Wir ich æ b6-

ritz'ainadlich»gesagt
nabo, behriflige ich hindurch nach shiftlieh ,

dass meine anstalfén in 6116: absicht &ahin ggnomme 6616 damit ahif

Fredensburg &6n sn..66n h16r nioht yborlingqn, 6611 wornaf sich æ 6166

Zu w6h166.håbon,
11 61166 zu smisø in sølchor Jahrrea 261% 6rfördot1ichc

in zaiäen anzuäqhaifän das salen ananasaiger zu lassen und ohne znit

ver1uat 616 in 6616h6n gtandq zu 66161 , miæ einerhgung dgr'zuckgrp

blid den aufang 16 maehon, um medio kenfiigon sept. zue abrqise klar,

Bel. zh kønnen. _ Cs wamhaläizmr
. .

anteinen og 16.6t6r6n köm 66 EfthEn sid1ig ömb6rd, som om margenaå og af-

torm1ddagon
resp. Var .g.666t i land. af 616vorn6 'var syg omb'or& 1 mænd og

1 qu1_nd6616vo.

omwmongenen blev slavernes-mad
1 land Bendæ tillig6m6& 199 pd. kiød. hvormöö

mesier Sixtus £ø-1gt6. Captain6n 6ngager6dg'2
matrqsor t11 skibot, Raévmua-

Hathlessen med 6 maanedlig gage og .Hans v1nt6r m6&|4% maaned: gage, 'Scm

ogsaa s-trux traaed paa skibet. Engagementernø
f1ndos Ved gage bogen.mm.f.

termiddagen iar*agant6n hos 66. Efter hans bortgang blev slaverne: mad i

land sendt med 2 man&slav6r af wbras'dsckäl616r3
Böm var blevén ombor&_£or

at_£6rretta nødVendig arbeiéa. EllerB-havor WJ faaet 6mbord i dag 50_pd; '

oxokiød og en'deel grønt, som blev uddelt 111 eahyätan og folken. Om afte—

nen ging s. Reimdrs, capt'61nen og 51xtus i 1and og kom paa f6r6k16111g6
t1—

der tilbage. 1 man&a1aVo6g 1 qu1ndeslavo syg..

i
i

1
1

Om morgenøn Qing jpg möd master6n 1 land. slavernoa mad kom bag eftdr. øm

eftermi&dag6nk6m jpg 6mb6rdiigion. Om eftermiddagon b16v slavbrnsa mad 1

lands6ndt. Om afteåen.ging h6rr Reimers eg jeg med styrmand Runge 1 land,

Kom sid6n m6& mesior Sixtus 6116 sammen tilbage. S&Æme slaver syge.

om morgenen tiälig erhøldte wä 2 tammermænd fra andre skibe ombord, søn ved

frie k66t_ derved Skalde arbeide i dugoløn. Region af de den 16. hujus 6p—

tag6db 386 p&. kiød nemlig 86 p&. blev kaagt til slaverne,.for at éendoø

til agontens huus. slaver-nqs mad blev i lan& sen&t, hvc_rmod ma-stör Sixtua,

styrmand Rung_6 cg J6'g fulgt.6. Formlddagon 6W6r b16v 398. h66 agenton. Banden

blev tilladt med -5 fa&6r gryn, 6 6t66r6 Jernbaands. fader, 5 smaaq &ito og i

2 gaml6 £6&6r og sam bragt tillige' med slavernea mad tIl agenten. Friderich]

Kruse kom omb'ord men sku1&e være endnu -syg_. 1 mand veg 1 quindealavo nyg.

1 quindeslave døde i &ag.(29)

Om morg6n6n kam &612 tømmermænd anbörd.igien. Af last6n 6665 et fad QXO',

kiød op 6g captain _Kønigg flinte steenqr'med viiäere. slavernes mad blev

sendt i land tillige-med de i gaar kaagte'sö på. kiød. Mesteren iølgte.

Gigrde anstalt til at h61de &uction ower afgangne 66p161n.Køn1gs sager,

hvortil adskiellige fremmede kom ombord, Begynte 661166 omkring kldkaB 10

&6 følgende au6€16ns_66nditioner blev bekidnt giort.

En hver bu& som skeer er i Vestindisk courant

Aucticns summen betales 14 &agor efter at auctiøncn er éndet. 
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Hvis bud intet blivo; ansoot for saffiaant, stiller saffisant cautiön

og blivot'da herrer skibs oapteinor ansvarlig og or selvskyldnor för

ala det deres folk kiøber.

J_gontraventiong fall svarnr kiøboren under.ot lovlig giæstbrot og ug-

durkautor sig sammen den uden i nøgen maade dérfra vider. at appelern.

Fregatten Grødensbnrg den 27. juli 1768. Faerentza

originalqn sib. ng. 15.

Auctions Æorrotning

ownr afgangnd captoin xønigs efteråaéto negatia vahrer med videre er

holdgn paa fregatten Fredensburg den 27. juli 1768.

' udsyet hvid wesi herr! Reimers

styck sukkerdun deraf 1 Andreas uich permufh
'l—hverudj noggt fattys

Harry candy

styck fint hvid lorroi dgraf
l atyck Frcderieh Hebanstryd

l styck herr Veidb

u stydk hvid eottun '1 mester Nhlly underloquen
1 Jean de Jbän
l Daniøl Hester
1 doctor Hering W

W
W
…
5
5

11 styck silke canttdniss insertor
2-hdrr Uøido
2 Daniel [øster
'2'Jban de Joan
"2 stryrmand Runga

3 mentor lelly undorloedser

; atyek hvid silk. pilang herr Reimqra

3 styak hvid silke dammask deraf
'1 wilhelm Biæregaard
l herr Reimers
l Fraderågh Rérch»

.2 styck stribot'nuttoldug l dito
.l mestgr uclly underlaodsor

14frøde Og hvide enkalta silke tørklæder

fhgrr wcidg

lTldobuolæu røde ”5 hvidq Silk. tørklæder &eraf
'8 &SBiBtont Hofrnggg

”9 master sixtug

16 halv lærruts og halv uldne damnaskøn aqrcinttcr

3 wilholm Bierggaard
3 Richard BartOn seglmagor

2 styck rød nærmet calnant deraf
1 Richard Barton seglmager
1 captein Faurentz

17 støkker amaaø hlaae tærnoäa tørklæder deraf
2 wilhqlm Biaregaard
'2 sans Thicsnnn
2 hgrr Weido -

'2 dito ' " 4
2 dito ' . 8

. 2 4 



2 dit
) dit.

styok store tærnat tørklæde
Andrea

dito rød færnoi dito '

' Btyck bl.aae c'g hvide dito der'a

1 captdin E1gon boende paa

'0

0

: mich Dermuth

dito

f

Qatinden

"1 Andreau nioh Dermuth

' Btyck blaae:og'hvid stributo lominoasparkcg

Elias Oso

&ito dito aasist

1 difo dito

-styck blaad Hanchoator det en.

nat Hoffmånn

herr Weiss

hunde onde :daraf

12 alen Daniel .nos'ter & 2d1. 12

Sko

613/4 alen harr waide & 3 dl.
1 0

B'tyak sort Manchester det ene

rt 8 sk.

hundrode deraf

25

21

12 -a1on herr woide a 1 d1-. 4 art

8 ak. 21
3. 1/4 alen captein Faarent'z &

1 dl. 4 ert 2 sk. 5
10 -l/4 alen herr Waida-a_1_dl.

3 a

- styck*b1aae fash

-diio

._ Gita

rt 2 Sk..

Hans Thiesaaen

Captain william Eigen

aito

styck rød long os(els) Frederich Rerøh'

s-tyck sort dito noget fra
. Fredør1ah Hebenstridt

156 pr. mandakoe 1 Sorter deraf
pr.

pr.

pr—
Pro

Pr.

Pr.

pr.

Pr.

Pro

pr.

Pr—
Pr ..

pr;

pr.

Pr.

Pr-

pr.

pr.
pr.

pr.
Pro

pr.
;Pr—
P'roc

i
a
x
d
u
o
v
a
u
0
1
5
1
0
1
6
1
0
1
0
1
0
1
o
n
o
w
o
x
a
v
o
x
o
x
c
r
a
v
e
x
c
v
c
y
m

captain Fa&rentz
captein hiaregaard
'herr Heide
undermestor Engmann

weaptein-selvogh
-asgiitönt Hoffmann
-captein soarvoo

captein.$ollberg
opløbor Agia »
'Hans,ThieBsen

-oaptéin.311dhaggor

-dith
herr Weido
captoin'301lberg
"herr Weide

mester sixtus .

captein Sellbärg
Hans Thies & en
Captain Kiorragaard

Captain Sollberg

captein selvogh
captoin scelberg
eapteig.loøn

captei. soolborg

15
5

5

'
O

'
4

a
i
m
.
m
i
n
|
u

+
4
1

-h
wn

P
-
l

.
a
y
m

h
æ
b
å
å
w
s
w
w
u
m
s
a
u
b
n
ä
w
b
h
w
u
w

H »
lä

...-._.— ' ___—___"

'3 



6 pr. Hans Thiescn
6 pr. captoin Fhørentz'

152 pr. uldno jelapdgkg strømpgr

10. pra-captcin Bildhugger
12. pr. &aptein.laen
10 pr. captoin Selvogh
12. pr; captoin poteraen
12 pr. eaptein Salvagh
12; pp. captain Bilähuggor
12 pr; baadsmand Rosenberg
12 pr. herr Reimers
10 pr. egptoin5Gpskeson
12- pr. herr Haile
12* pr. captein skarvao
12 pr. styrmand Runge

14. pr. oaptsin Fanrentz

æt
»:

å
—
N
h
F
G
D

&
i
m
1
u
4
s
c
n
=
:
æ

M
.

'
v
z
m
1
m
m
u
w
N
I
v
F
Q
I
M
I
U
.
N
1
U
F
U

U
l
N
i
i
F
W
N
d
U
Y
F
L
B
N
N
»
$
>
F
*

9 doain ég 11 pr. randdrske mands handskor deraf
' dusin captein-soelborg

dité dito
dito aaptoin xiorrogaard
ditø captoin soplberg
dito mester Sixtus
dito Captain Biglahuggar
dito oaptein seelberg
dito *eaptein Bison '
dite 'captpin Soelberg

11 pr? vdito

l oofrre mod laas'og nøgdl'captein Faerentz

»
!
F
t
p
n
a
w
h
r
b
'
h
'
H
I
H

H
X
J
W
A
Å
W
Å
M
W
A
Q
W

En-doel méssihg ring. -captain Kiarogaard

v2 rødé'signetar'med compasa og en &691 messing ringbr
captøin Kaas

uhr nøgler Procnraioo Roaønlundt

tønder mod flint. staenor Joan dc_J€&n

steen bozang mentor sixtua

Vuanetan£ mod casen capfoin…Faerentz

f guarnitur paeaat med feuttgral
herr Reimers

i quart søg speigl ower Afrika noget gammel
capfein Gosknsen

1 dito wer Amerika. caption” Faerezi-t'z

1 halv di-to ditt)

l Marin calendar captein Kieregaard

13 addkilligo søokarter deraf _ » '
i6 captein Faerentz
7 qaptein Bildhugger

_l kartpassor 'captein Faerentz

3 grønne klædes.chaloups hynder_
Gaptein Bildhugger

5 steen tallerkener styrmand Rungø

1 danziger flaskekielder med 6 flasker,l beskadiget- V
'captein Kieregaard 1

_a__-—____—_J___
S”" _ I 13

'Til vitterlighed .s. Reimer: 4. H. Hoffmann - f 
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End videre blev solgt afgangnc quartermaster Abraham Engmann: efterladt;

navigations sager saaledes, som Iøigdrr '

spokart ovnr nardsøon captain.xierggaard

dito owor Ganalen Hans Thiessen

dito awor spansk. søen capfoin Faerontz

dansk Marin Calendar styrmand Runge

skattkammor baadsmand Bosenburg

l

1

1

1 dito ower Kattegattot styrmand Beck

l

l

2 kortpassar med skrivfiar og 1 pennokiiv
captein Faorentz

l plinskgl

1 regnetavle procuratot_nosenlundt

Endnu som af hans broeder undermestar Engmann blev frembragt

l gl. graao klædes kiol ' __Æ___________

Summa 4” 13

Til vitterlighad S. Reimers Å; H; Hoffmann

J oapäein Faerentz forvaring blev uden atfblivd soigt;

for captein Kønig.

81 hvide haan'dklæde

1 dxeyols bortdug.

I5 dita serviettur

2 bykkeros dager

12 dito'aerviattar

l aølv spiiseskeo mød navngt 3,5,33

1 sølv røgutgbaks dose med navnet Espen christian Kønig og Anne Mario.Kønig
og adskillig; graveringer

'sølv Ponooskoe med træeskaft

pr. sølv ermaknappor forgyldet

ring af gulä med en hvid steen

,guld uhr.

53 rdl. guld efter nedions vægt

3 tønder mod nogerpibbar

1 theeskrim af'mahagondo træo mad älikdosor og 6 sølv theeskeer og sukkör—
tang. -

1 haaber nattpbtto

For quartermeStnr Abraham Enghann

; quadrant

A.H.äoffmann_

.styrmænderne Var i arbeide, hvorfbr herr Reimers til vitterlighed h&vor un- %

derskreven.og ogsaa ført contra protocoll. om eftermiddagen foer alle from— '

mede bort igien. Slavonas mad blev bragt i land tilligemed en maudslavo. Om

aftenen kom en flad. til weres skib, som Captainon tilligemed en jern gryde

havde til skibets brug laant af leads capteinøn. De 2 tømmermænd för igicn 
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fra skibet… En slaV1ndb søn var død fönrigo nat,bragto bort-mgd jollgg,

28; juli om morgenen var skibet.krænget; ne forrige 2 tømmermænd tilligemed B-andre

hbn ømbcrå gar at arbeide ved skibet, som i vandgangøn blev brennt. Slavenes

mad_blov sehdt i land. En deei kalk kom ombord 1.jollen, hvörmed skibet_skulp

de smøres. Om eftermiédagen.ging jeg i land for at arbeide hos agenten og

blev tilpom aften.sidlig hos ham, da jeg ging ombord igien. J.Min fraværel—

se var efter agentøns reguisition ag åen efäerreining, jeg ved ankomnten em—

berd erholdto,'i-land kommen; 100 pd.kruut5 2'tømder gryn, eäzoxahoved, 4

akieppcr hestebønncr, 190 pd. riil,:ag IDG pd. oquiødllambard Var kommen

45 på. oxekiød til fbrfriskning.

? xomxfør anførte 5 tømmermænd ombord tilai arbeiåe. slavemaden-blev sidste

gang sendt i land. Jeg'Æøigto med og blev formiddagen ower hos agenten,ging

om middagen ombord til at :piieo og cm eftermiddagen igien-til agehten,hior

jeg forblev indtil aften, da jag gigg'ömbøra. All; slaver var nu.aelgt,mon

hvad der er passeret paa skibet, er mig formedelst min fravæxelse ej bokignt»

BG; juli am morgenen kom de 5 %ømmermænd igien ombord for aÆ—arboide ved skibet. Ef- (

æerfølgende skrivolae giortvfærdö far æt_30ndes med capäein selvogh hiemne

til aan höylovligg Dirthign. '

sam, Af nit skrivelse det. 10. hujua med qaptein Krogh og'cuptqin Grund'

vil de høye herrer vel vores ankomst hertil og hVadlder er passeret paa"

—skibet, medens samme haver lagt påa kysten under min cømmando og paa !

mellem reisen hlxtit herhid,.aom sidst er glømt. er matros Hans Iversen;
. &

egeaa paa.rbi£an er hortdødet. !

.siden.min ankomit hertil er følgende passort, som ieg'herved haver den :

-ære at'beretta; Den 23. hujue erholdie agenten at vær; medio september '

seglklar med akibbt,_hvartil jeg nu för nærværende tiid giør alle mue-

1ige-angtglter og til den endg haver jeg antaget 2 matroser, enmlig

'Rasmus Mathiesen og Hans vinter, den førs€e med 6 , dén andre med Æ;

maanedlig gage, men det vil være nødvendig endnu at antago-2 matroser,

en anden styrmand-ög en tømmermand, om'det er mhlig.semm9 at faa, da

Skibet derpaa haver mangel eg kung er färsynetfför nærværende tiid mod .

9 matrbior.Fra den 26. indtil den.27; hujus haver jeg havt til arbeiåe ;

2 tømmermænd og .fra den 28. indfil nu 5 tømmermænd hVer dag, som hafer

foruden fri kost daglig 2 dl. & 1øn. .Jeg vil være nøåt til for at have

skibet allewegne fersandt, at beholde dem en 3 a 4 ager og maaekjo læ:-  ger. skibet er allerede krænget.og smurt.

Paa captein Kønigs efterladte negetie vahrer haver gå den 27; hujun

holdm auction og deraf offentlig solgt” hvad efter skiønsomhed kunde

Asælges.

slaverne er 1 gear allesammen redlig underhaanden bleven solgt, dog er

mig så bekient, til hvilken priis,-til hvem Qg hvorledes, saasbm efter

Adennsidsäe Raads vergamling, hvdru 5 det blev besluætot, at sælg, om 
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om mulig alle slaver under haardon, for at faa dem content betglt og-

paa saadan mands skeat fbr riater borte, mig saavel alle de andre raa—

dets lemmer, des angaaende intet noget er bekient giort, men hgonten

häver Solgt slaverne efter egen one godfindende. Efter agentens siigen—

de faar wj intet mer i skibet end 400 puder sukker, hvormed wj skal gaa

herfra.

wä bafindgr os for nærværende tiid alle temmelig vel, dog haver wj 3

syge ombord.

.Jeg sluttor med den ydmyge forsikring, at jeg af uld magt-skal stræbe

efter at fnrfremno det høylovlige compagniots fordeel, saavidtvdet staar '

til mig-og forhaaber.

Qing saa i land for at arbeide hos agénten til om middagom,—da jeg ging om—

bord..J land kom til agcntcn.12-atora jarnbaands fader, 7—smaad dite, 1 ditw

og 4 balgar. Om eftermiddagen ging jeg igien i land og kom sidlig Om Itto—

nen iilhago. Agenten sagde mig ellers i dag, at de endnu ombord sig befin—
—4W

dende xizxgg og allarbde solgte slaver skulde gaa med os til Kiøbenha

Frederich.xruso og Peder Holm syg.

Kom ingen fømmermand ombord..En cabrit med noget grønt kom ombord til for—

friaknung og blev uddelt til eahytten og folken. Den første veg Sgspd. el-

gligh vægt. Om afæénen fik wj en pram Yad siden til at lonse morgon og føl—

_gende dag. wares baglast ud ved;

-sammo Byg..

 


