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olle=letgebel tidlig kon were: 5 tællerlænd ixiel elberi. J'bandeh blev

ledt fer af bringe: til knæet adekiellice jerlbua-dn fader. Folket vur'

i nrbeiie let af leele batlultel ud. Jeg gin; i land fer dt arbeide hue

agenten og hel en tidlige: elberd igien. El ladt pral led bugllet blev

brugt fra lhihet. Ol efterliddagen gin; baade: e; oapteinen til landet

et kel legen tiid ierefter tilbageæ Baaien var Ialt led lahagelie Ærme,

een var 58 et. een bler bragt ewer & ekfbetæ'olberd ken 2 røgte ekinker

een capteinen hawie kiøbt fer akibeie regeing. Tølgerlældene gig; da det

;;;F;;;;;_;;;f;:;;::—;:_;;;;;;TØB:_E;I;_:| [. KIUI. ny;.

0- lergenen tidlig ken were- 5 tønnernæni igiel elberdz Felken i arbeide

ned at lade prannen ned lkibets leihevelåe bagleet. Kl. ?! gin; captei—

men led heale: i land let at tage i!!1_!2££!£_2|_k0l kl. lo-nod 10 fader

rakker tilbage, sen blev brugt over i ekibet. ned det førute fad, se-

ken ever blev fla e; girl hOiilthC 5 4 'd. cae:::_:53£_5££grt. Cap—

teienel gin; igiel & land nei buaien eg ghalupel til et beuxere pramme:

til ekibet. Pral-eh ken led Qhaleupe: kl. 2 tilbage e; telken gif; strax

i arbeide ned at leeee baglnltel &! lkibet i pralnel. leget derefter kel .

”capteilen ned bunden tilbage, havie i haaien 10 tal lukker, een blev

bragt eyer i akibet. [ed aften beuxereie ned chaleupen en pram led ba;-

luli fra nkibet, hverpaa chaleupen ken tilbage igien..lllers haVIe wj

efterniiiagel ever4 natreler i dugløn.e; en lan-e fierdin; kind eg negle

fE:;N;:;';;g;;;d;;;—;;SEÆten. sanne lyge. Tennernæliolen saavel 'en :|-

tre-erne gin; en aften fra ekibet. nb & gaar elberi keine 2 |kinker blev

veyet e; heldtewl liipi. 5 pl.

on norgenen tidlig kel veren 5 tørnernænd eg'4 latreeer igien til lkibei

til-et'erbeide.'cing saa i arbeide ned at lade prallen nei eendeel af

|kibote baglaei onberd. Kl. 8 var nulle lait eg blev med chaleupel ben;—

:eret frå lkibei. Capteilen gin; nei baade: til landet et kel kl. 11 til-

bage. Baade! var lidt efter sigende led_50v|tuck nahagelde trae . Prailei

kel eguaa tilbage e; felken begyndte at 1110 13110 igieg. Til cahyttel

blev af etyrland.Beck fer 3 real( eteal) fersk fiek kiøbts 0- eftertid»

lagen gin; jeg i land til at arbeide hel agenten e; kel Ol aften eidlig

tilbage. NB-El af tø-Ierlænienel haver i da; hun- arbeidet & ieg. Sanne

Q| Iergelel kel veren 5 tønnernæni e; 4 lutreler tillige ned 4 andre |m—  IyICe !

troner fra captein Bilihugern |kib igien til ikibet. Capteinel gin; i

luni lei baade: , :e- var ladt led eendeel telte fader. O| sanne lkulde | til kayel eller til agetten, haver jeg intet kunde bringe i erfaring.

pranen havde um m skibet til b-aglu-tu- leaning. Jeg gin; :ki. 7+

& leld til et arbeide hel egentel e; kel el niddlgen igien til lkibet.

Af capteilen var kiøbt eendeel kcal til cahyttel. Efter naaltiden gin;

" ...,, i
_ _ 4

capteinen lei baade: i land. eg kel igien tilbage ledt ned 10 feder lukkq

!
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og blev bragf over i :kibct. Baaion.gigg lun i land igigl lod Qaptöiicn

.; 5.5.for dfiurboilo hos agbltol.:on afäQIQI lidlig kbl,jq; tilbhgo;

kllgr; haver Uj pfagljn i.1n; kun; havt iinzhalvniiåx.J min fravænollo

nr oniiu dlbgri kunncn 14 ruder sukker ;; 1 baai nød aa-poaho.træg.gnn_
”'J… _ »a…..___.__ _ _ _ —— —x_

li lig.. . ; *X—I” _ "*” *xxf……

el lnrgoldn tidlig kil Worol S-tiilornsni 03.8 natrbner igiqn til Ukibif

Gil; 35% i ärbniié !!å ax udlogae com idol Lgdigp vini læggelnor. ion '

ukulåo til kayqn. Jug gin; & iunl for at arbiidc hos Igøiten .; kdn.o|»ni'

middag.: iginn til uhibof. El pral lngäc Vii lalles miig, hvirai'bicv

militant 30>£aior lukkpry*en_oftbrnåiingil orhøldtb wä on bdni ned egna

906119” ?Gfä- 80- bil" udlfun-t'.i I'hibof. Banu: gig; ”laa _ngl :onpr—winu

igien til lani.og kgn tilbag. nul $ itinr nukkcr .: l-fcd røn, gd: gEui— '

_do hill. 113 ;tlonl tg'vnr basfont fil lkibotl*pf031iiplo og bliv tilli—

;. lid Iuhknrot hqidst over i skibet. En glans nogor—drnng var .! ag...

lkibot. P. EQll .; I» Krus. ny:.

Q| largblon tidlig kon vnnql 5 mdnnqnnæli og 4 latrusgr3_4 fattnto; idig_-

thtcincl gin: i läli lcd but! |».g kon Q| iiidhgon æilöngp izion lei 11
 

 

  fäför- :u'lEEgor-r; 8707-1515! Svar 1 sfit'äoti. mit 'i;— caafkuifnd ruibfov i ”'n—fin—
nærværilzo af-atyrnand nul:. opluait og'bnfuligl;.;;,;;;;;T£;ii;;_1iifr—i

_pctä iannk 1111. no 11 pott deraf blov |£yrlnni Runge geikiqndt til ind—

tæring; Ol oftpriiddnzqi filt"h&lill q; daptöinon i land bg kon tilbag.

igign nei li fcdbr sukkir sgiiköi over i.akibgt. Rid vider. kw. idag ol—

bori älfniir Sukkbræ æinnernældono'o;.lutr|ggnøgilg fru bandt. Baadqland

Reianbnrg, P; Hull Q; Ea Kruno,gyg.'

var 2 tilliriæli i ;rbaiic paa Ray.! arier_lit bist. liiicgæo vei jliibn,

Få fikk Olbøri 45 pd. cxlkill.ii den 1901 ttiidf no-NleV'uilolt til ca—

hytÆnn c;_fd1kon. ehnIohpen for i land ned adlkilligo iil kirken og kog

-oi tildagdn tilbag. itian..ql of€orniddngcn fdor i chaioupon adskirligo

11361 & Laii og Eb! kl. 10 tilbagQ-igign. Sali. +-Åli|rl Skaaninggnygo.

Ol' "rønn fik vi 4 tøu-r—ud- q-borii oig 4 ntrmr til fornidol crui-
io,J ali er i dg: køllen glbori til iggl: i vpro; uginw .; til i.!lI-i

,aaptoin Kilcoal baai BD taler-nukkor 0532 baaillainingor lci-eæipcchitræo—

(io; vdr dø! lidstq ikk. full. en aftolon kiøbto &qptoinpn nogle filk.ti1

vcahytton. salig sygq.

fik vi 5 tølnornæni og 3 arboid- lutrblor ilbqrd. JQ; gin; i laidifor ut _

arbeiis hos ugoiton og 5151 iagoncdicr'hcs han. Q| aften kun jpg lelrd

iæiil— Dacol-OVQr var kollhl i akiboi.4 fhdør sukker .; 1 baad lod o.l-

.pcche trio; hvilkot liilto dig intit allel»: blev uiruiäoä i ing ugly,:

dpt kgn midlig—inbcrd… sanne + styrnhhl Beck tygo.

Hochgrehrtor hurt capitti:

Jul'£.r uøilon,æeo boy jhrøn ol bond ilt, hat ni. vorgqltcllpt,11|| 
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li. wurde in ;rosnpr verlcgnnhoit kølig: nen: Bif. alla: ihr viht'

llchycopnnhagdn lit sich nohnen, ich bittu_also,ilga ihr &inOl"

nicht abslagol villet, zu lui der Direction BI nicht-aldrq; als.gg-

nohlignr kan, nonn-Iie cclpngnio boivirinn oåer loro: Effoqigr vin_

dui riste uh; lalgol andersi Gdlogolhgit in ihren cigonon.schitfon

'niqhwcgpqnhugc: ritburioron.nylgqn. Ieh'virbllibl iii statur high—

achäulg hocgohrtor hprr lier orgøbonltor tiunor

s. croix-del 7. du:. 1768. Girl. H. Thaibitzor

originalen i eapteilon: bevaring.

on nbrguncn fik vi S-tølnorlænd cnbcrd. chtcn af ca-pechg træet bliv

uilcnuøt.lcaptginon.gin
g
lod chaloupon i land og baaåqn følgtq ottir til

-at tagefilci lukkcr. Køl |nn_tilbicp igion-loi ll tuder lukker,B|fdo

kiwzbt- :.th fsk-i—lipuddo' hint ogg. cyan däoo-l grøndt til e-ahytion cz; i'. Inc—

Jo; gin; i land til at arbeid. hus agent.! nl kOI'Cl middagbn igiel. til

BkibithQd bnnion, non halle iii ll fader uukkor alm kon .YQI i pkibqt,

Fandt 4 fregnet; ncærolqr i arbeid. onbord som var lantt fra capitoin

xigrgguard. En ålllkrSUKK r gnlgil koniondI-fru Barre, kon för b| til nI—_

kern. cgptoindn gin; nal baaion fil luni .; ko- tiibugo igigl iel 12 f;— *

ler sukktr Ion blcv bragt ovtr i skibet. Baadøh gin; aæali 1111 lod c|p_

thi!!! Cs Rcilofs oc-iig, gin; tilbneQ-igion ned løfftåor sukker. 0- af—

tele: noget giili; kon Rainnr|.og;jbg nod.imetor_sqning ønbdri, |a| var

bonitet til styrmani Bock, son lugig endnu ny;. Eller; gr i.i|g kinngn

uhørt, m u frouoi bud evt rav Sukker, :…. ikul'do tiIh—jro ctprtolfm Kig
nit: Itarbbc. ngibra géhaanin|.frisk. !. Krag.:q; P. Hult syg…

kon 5 tønnornæni og 4 laånbuqrrqlbori. Til azgnton blev i laid bragt fru

kayon lod baule: 14 atoro jbrlbaandn læggellcr .; 10 jernbaands fader;

AI lastgl tog et fad skibubrdci op. Jeg gin; & lali til at arbeiig hos

agoito: .; KO. .: aftQIOI tilbage. Captaindj, sattes, at have ongagort

on %ø-lernani, bmi: tøy i dag skulip være kemien qlbdrå. wj hafdn faaet

af de i morges bortførte faior 6 €iIbago. Eilers haver'wj faaet i dag

løn baad; lpécealpgche trae .; Ql'ongliSDh alaVohalor er kunne: hun os til;

ulkorl. xl, 9% Igor captpinon i land Isi chåløUpen,-for at finiezjonfru

Møller non var 5 land. sanne syge.

Un lbrgonon'kol 4 tølmerlænd og 4 matroser fil arbeide oibcri. Baade:

gii; til lullet bg kOI tilbage igion läit lod ealpeeho træs, Bon kun over

i gkibet. on xiidagon-ging jog:i land til agoltqh »; hun om aftenen til-

bage. I min fraværoluo er orbqrd kunnen 6 fadur'aukkor og 75 plaucker

lahagoni tr*"ff9E32_Efffi_fffffiff
f;_ffffffffl_53535_533!L_

ff35323534_

Krass .; Olle Erichsen Jygo.
M-

i dag udfæriigte.jcf Ropartitignen, hvorleieru slave praenic: ilulis-

skibets officerehdo paa fregatten froionlbur; at furaoele.23aine er a.:

følger: 



REPARTITION— DER PRAEIIE

Solbige betrutt von 41692 11. 4 ort . 5: 2054 dl. 5 ort._
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85 i ' 5 1/4

72i' *: ' sefao

51 " - 5 11/26

der zinnernann 1/8 '51 " ': " 5:11/20

der'xbck . 'l/IZ, 34 " '" 5 7/10

Der capitain

der oheystyrlall 3/4

der åfäåäaasuistoni 9/16

-der 23 øtyrlaln 13/8

_der uber ehirUr5Ua. 3/8

der 3. utyrlnln 7/32

der 2; chirurgun "5/24

der'4. styrnann 17/96

dur btäulall 1/8

[&Ghl. Qbigo 2654 11.1 5 ort?

,0-.-Qridlll kgn 4 titlernæni nen intgn &rbbidn natrosor onbord. Baaién

ring i land lod capteinon og kl- tilbage icion.led 58 planckor nahagönib

*træo. Baadon blev bragt til kayo: og der nat paa land 16: && reparörUB.

'Tønnorlæniohon gin; igion on-aftenon fra uhibnt.ynB. 1-af tønnernællelo .

arbéidot knus til kl. 11. aaauon hand blev syg; sanne syge.

wfik vj 45-pd. bxpkild .; 9 pi. laila kiØi-ned egn dool grindt onhori til

foririnkning. Hoel. dronningens quartnr'fik frihod at gaa & 1111 i dag,

og af qfficororno gil;.ogøaa aiukillig; i land i dag. oquon .. aftenen

alle til ikibet igion, føruiol oplibor Ati. B.! blo? nien tilladbløo'lat—

tan qur i landet. styrmand Beck frisk. de andre :aige sygg.

fik yj 2 tønnorlæni .; 4 natroler fra captoin Ramus: skibade sidste dl—

bori; G&ptbinon gin; i lani'og kon ontrent hl.'10 nei opiøber Agia tilba—

ge. Ol citerlidåagbn fikk 191 on tronndd band en ladning eclpoche trio.

go. kon over i gkibot. ne;2 tliheriæmd'ög 4 hatroner gin; igien fra nkibot

sanne syge.

rik wj 2 iønnernænd og 4rna£ronor til arbeide onbori._rolkqn var i arbei—

de ved tackølagiCi og tønnornmmdonon paa kayon vei-baaien. Sailing. Al—

dersen. clay: Laruqi, rr. Kruao, P. Help og 919 Erichsen ny;.

9: morgen.! fik rj 3 tømmerlænd og 4 Ironnndo latrOsor til arbeide vad

skibof. E'tømnerlæni arbeider paa kayon ned baaion .; l l€d skibct. Gap;

tginen,kiøbäø o-vniådagon nbgle fisk ti1.oahyf€en. on eftermiidagen gin;

baadon ned euptoinon i lani 05 kb; tilbage igien nad 1 fad sukker .; 4

sække nedrbpunuld søn blev bragt øver i skibet. Efterfølgendo skrivelse

giorto;færij for it hio-nondon lad captoin.uoonæ mølaen til don høylovli—

;; Diraction: 
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Jog hmwdr faaoi.don er. at tilskrivo åbn høylowligo*nirontion' noil,

cdptnin-Grundf; Kragh .;"selVozh,thilkq gkrivplgqr åg; haaber ,hgyi

salig haver orhøliet.

siddl Cen tiid'hnvqr jog qqntinuered nei at sotto.akibot i anglbar

&&:ld til lcdio aqp£olbcr h. a.-og hiver Ihao€_394 & 5 tunnorneld .;

4 | Säilxxljlx fronloin_lat£oosdrtilrfbrniing unbnyIQ, og'tor nærbi—

rolig tiid'hnwgf jgä Ondnn—J iøiiqrhänd o: 4-natrcgør i iugiøn. Ili—

giiugdg hiver åg; antægnt gu tinngr-nnd'til at.;ijrc raison_€i1 Sii-

bnnhavn_led 16.vntanofli; gngp. gane affoctor er vnl'konnonrønbori;

nøl han haver serv eninu ikk. Æilluii 985.5kibnt.

197 inter Sukklr, enn duel ;ihqgnns .; campaohe træn cg 4 sækkor bön—

[Ulig Fornærwærende tiidær folken i arbeide maå gt fofSegrtaékeia—

gien.

Men Sygäommgn védhwldær*swæräk inden burde, vi haver for nærværendg

tiåd Eusyge og köyeliggende, dessudén é; der nogieg såå väl åérretj

ter et-og andet,…eh dog er'hwerkén swnd'eéllér syg. Men kan gandgæ

lig kuné Iiåt-fbrlade sig gaa dém, nWorfør jeg er nödt iii a£.an-

tage flearg matroesær omrdet er muligt at faa nogle.

J dag er det kongel. paguætbaad her inäkømména

Jeg forbliverwmed den störsge'trøeskab, Faereniz

Dén af Qapiginen antagnerbämmermand Var i dag ombord eg beäaaé herlige

heden men Qing igiénvfra,skibet. Detikbngél-'paguet baagd kom i samme

til ankbæä- samme,SYQEa

-Gm morgenen fik wd 3 äämmermænd ambord; hwøraf en.grbeidéäe ved Skibet

ngfz paa kajen méu baadeh. Arbéius matrbéserne fik vi intei i dag. Jegj

Einglméd iQLBenrömbard til Captéin'Moen & Kör&en, 09 bragtg fil dhm"

'hver en brev til dén höyiavligæ Diféction. Klokken'Q mémndéHFSiåste »!

og'klökkgn 19 kgh dén faret; til seigis.Kam saa ombørd igfen. Ghaloue

rpén var Komth-ömbord med Bb packet Portørfeo Æobak, kom.endhu 2 gange

”hver gang med 56 packer ialätftäø packer til skibæiw Af éäpäéihed var

kiöbt.i dag näget exgkfäd til forfriskning. Samme + Waagwn Ole og ap+ 3

permästér Sixt”? svag-

ömvmbrgenen Kom 3 tömmermænå fil £Ribe£ghyöraf 2 arbeidét Méd bäåden

paa kajeh. ag 1 veé skibet. Cassatte kads rugen fgrmedelst dens udueæ

lighed ag beslutteåe i deng sted.at tage igien en i Kiöbenhavn eäSSQFt

öégin raae. Captainen og jeg Qing i land, jeg fbr åt arbeidg hcs agen—

äengøm'afienen ixmörket'kom*jeg mad chalowpén'ömbdfd agtenyJ3sagme Vår

& maäroeser fra captein Kalges skib, som fra klokkenl? am formiddagen

indtil mörk aften havde arbeidet paa skibet,og saa bLEv sadä ombord

paå &eres Skib; Efter efterreäning wj faaeä ømbörä häVer & dag && fade;

sukker. Samme SYGE- 
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-0m morgengn fikk wj'z tämmermænd ambord &øm lurbeidede med krydæraaen

'og 2 iämmermænd som arbeidet paa_kajeaned'baadan. Det regdeäe'dg

plauste Stærkt. Jeg_ging & lind far at-ärbeide has agenten, gem maate

fnrmedelst det stærcke atnrmveyr tilbage tgien til skibet. Samme-Veyr

kaldte heeLe dagen ved.'0m.uftéhen Qing ae 2 fåmmérmænd igién fra Qkii

bét. samme Sygea

Om morgenen fik wj ombord 45 pd.waekiöd og eenda 1 gröhdt og_nogetA

dereftér 6 på. lammé kiö& til forfriskningt hvilket blev til-cahytten

pg falken uddelt. Opgermæster Sixtus requireredæ af:cap£einen 12 flas—

"ker röed viin'til de blodgang'havende syge. Med jdlleh—änm meord &?

'benitellier röd viis Sam war kiöbt af cmpxein'Käaa. Om samme er kiöbt

…ällesammen for skibet veed jeg intet. Ådskieilige af folkene ging i

&agli Landvog kom om aftenen alre&ammén tilbage igien. Capteinen og

jømfruy Mö'l ler" ging- om .ef-tfe-rumr-i d'd-age'm i land. Wgagm Ome- friskm _d'e 'an-

dre trendergs syge-

Om morgenen fik vi ombord 3 %ömmermænd, hveraf 2 årbeiåét med b&adgn

paa kajen 69 1 paa Skibe€. En töhde sms: töég'0p_fra lasten, vad hvis

aapning fandtes, at gan god Æggn fatteäes udjlat éönden intgt.var fuhd

K1.'7% Qing jeg i land til-agenten og Rom am middngdn til Spiiasetiidg

tilbage: i:»;giena ”Strib: :effter _nadlftideit gine jeg igen ; lund. Da 'det var

märkt &ir jeg,ved toidbbden, msn qu-anqgl'paa et fahrtöy kunde jeg

ikk; komme förend'kl. 8”omborda Ved andkomsten var allerede i.eåhytten

éil afhang spiigt- saa at jdg gom.o$fe , ogsaa'i_aften-maatte xære

til fred"; udéj-n aftens mad,; og være förn'öyfe'gt 'med-i .:at kunde "gaa til mund-

gkabet, ligesom jeg ogsaa farmedelst den-Sietie ordcn inden Skibäbor-

de ;'i dag og fl-ieeår'é m-anttet: Qigfe i land foruden freeleo-st. _J dag 'er-' om-

bord Kampen eh baad.m€d campeehe træg øg'szader sukker. Mester Sixi

tus er gaaet i land ,_for && nyde den nödwendäge og ham Minglenåe før-

fxiskiifngpi sgning,- Etil. at erl _ange i=g—i_ejn. hans :Suédherd. För nærværende

tiiuvbestauer hans sygdom i den hvide läb. Peder Holm—SSØE;T—;;;;;;

friuk, Seilmager Andersen, 'efer M&QSenw Claus Lnrsän og Ole Erichsbn

syg.

Erhpldte'wj kuna 2 tömmqrnændwsom.atbeidet paa kajen med baadens Julia

ging med styrmand Runge til captein Scarvoe og'kom tilbage meä en tön-

de hvide brter. hvarimød captein Scarvoé fra skibet igien fik en tönöe

gryn. Jeg ging i Land for at arbeide hos:agenten og kom omumiddagen

tilbage-igien. CAptein Séhot og Skarvoe var gaaet til.;egls äil Åren-
_ .__x _ _

dahl og Amsterdamw Ombörd var Rammen én baad med eampeehe træg. Samme

_ygew 0m.:gtunlleftermiddagen Qing jeg igen i Land og kom om aftenen

tilbage"igbeh.

Fik && 2 tömmefmænd ombørd. Mad baaden arbeidet en igien meer. Dén.

ved siden havendg fremmed bbaad blev i land snedt—sendt efter vand,

og kom mød een deel fhrkenn tilbage igien. Den af capteinen antagne 
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tömmermand kom'idhg ombord. Øm eftermiddagen gingvjegli land för at

arbeide hos.dggntén, og komwøm.afienen Sidlig oäbord»igien. J min fra—

værelse var éä'öönde salféä-dxekiöd af lastgn blevn oétggetf bhherd er

kommen en baad med campeche træg. Peder Madsen frisk, Stilmager Ander—

sen, Clans Larsen og Øje Erinhsen Syg.

Om margenen fik wj 3 töämeæmænd Øåbördw overveveret Skibets yömmefmand

afdöde uhdärfömmermand Køcks eigætladte tömmer kiste og derudj sig bey

rindende tömmenreedSkdb, som hidindtil Er brugt i skibet. Adskilligt

När hf Bäämé-dbfughar goäjvbfgs tämmcräand L&xéäs forpligtEISanærmerg

udviiser.

.deg underäkrevne Æömmermand paa fregatäen FTedBnähqu-åmtääer déftil

her 1 S, Cröix af'eåpäéin Fäeréntzwäevidner gt have anngmet &fdöäe

under tåmmermand Kocks tömmerkiute med'derudj sig beøindende tömmer—

reeaskab og det saaledeæ, Sam Såmmé i skfäå proäbcollen för Skibs-

assistgntén Véä fregatten Fredensburg Lol. RB og 49 findes anfört.

dog er fölgende sager funden deels.at månqyuere, 09 &eéls.at være

ubrugélig, hvnrfor jeg ääffbr i'ingemhmaadä vi1_Svarä,fö19éli9 933?

'gamme ud af foranfärte_føl. 48 bg 49:i skibs pratoeollcn sig befin—

-dende specification:

1 hukéjerh brekked

tgllekhiv med skeedifgwtes.

berejern er i stöeker

fritbdr fattes

L

6

1, kaalniefigs-er fattes

3.

1 stick passer fattes

Dem övrige specifieéreä farpiigfer jag mig af levefe i dén Samme

némlig gad brugbar stand vedläud give lykkéliq hiemkamst igien tilba

tilbage. Fmegatægn Fredensburg'den 25. aug, Ijöäk

Anders Laxett

J övriät blev samme tömmerredskabwög éavtein Peäévsgn'bg*Kiérégaårds

tömméfmænd eftersggt, om det endnu var.i_godzstandiagvdenover fälgende

atäesä udfexdiget.

Wj'underSkr3wne,haver i dag efteräeet gen dégl tämmérreédskab søm

Aer dverleveret til fregatten Fredensburgs tåmmermpnd Ånders=Laxet

-og_haver wj samme i alle maader funden & gadwbrugåaf stand søm wd

.herved-tgsterer. Fregaæten Fredensbprg den egu aug; 1768.

Chrittian Andersen Falék Lars Jonuén

Wj fik omborö en baad, ladt med fader Som var fyldæ med vana:og 50%

kom ovér i Skibet. Giorte-begyhneLSGä méd at 1QVére tämmermanden be—

haidningen af tämmermandens inventarium,men kunde intet bliVe færdj

_darmed. Bouttelteuren fareviistéii dag &6 lispdæ 2 pda bfödg ;om i min

nærværélge blev Veyét og jeg fandt at være bgdæfvet.*menWblev indtil   
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intet easSeret. Vores baad blev bragt ombord, og iåerimod det Ombofd

havende baad, som hörte capfeån Soelbergs Skib til brugtæ borte igien.

Samme syge.

o… mbrgenan fik vi 3 fremmede:t3Mmermænd nmbord+ØVerlev95te til skibét5_

tömmgrmand beholdningen af äömmermahäuns inventariumw sum bestoed i

fökgende:

& atter eller trapper til Læsten og meliemdæckét,

9 ugiorte dobbelte baadshagätägef.

1 baadshage'HHEHwätaeg

1 beggkuule '

l'begggryde

i beegkual tang

10 norske vraghrædder

1 eylt westgrvigs dito

3 dubbelte=svenske diäa

1 stöite ? aben lang & a 5 tammqr tyck

2 stötter 8 alen lang & a 5 åommer tyok

1 stötte 6% alen lang & af5 tommer tyck

13 alén Entre tömmer & & 6 tammgr tyck

11 alen 2% tomme fUrre plancker

6 durchskäarn Westarvigx brædder

16 avéfglag méd Zkaramper.

421 alen 3 tommer eege plancker

5% alen 2.tomMer åiäo

12 alen & tømmer dita

30 alen 1 tomme furre'plancké

"'i-99% alen 11% tømme. dato

3 alen 2 tommer dito

22% alen 1 tomme nogesknd

iöwalen & skaaer €ämmer til nøthgpager af eege træe

& styck ditg dito ca. 4% alen lang;

& styek & skaarn smaa eege.bärken&r til vind bomer 3% alen ling

5 a 6 tommer tysk.

14 eege nagler.

27 udioräg-haand spøger

1 blinde rgae

&»ringe'bolter til slave eahyåsén

& under raae

1 slibesgeen paa træ aksel

& bands klamper

(12 :- 'if-1119 "e t"

23 kramper dertil

1 1 tomme jernbnlt

1-ringebolt 



8 bol titler i Sorter

& pyttings halter

1 roernhage til skihef

10 klinke ring?

10 luge äern ringe

& kænsezporter

zvhængeläaae

17 jernkramper i sorter

jibeegtönåer

8-Ltt værk

10'bund drommel

& gardiner kiste dig äkabeläaése med n—öge-x

a_räh stenger

1 mæmse råae

56: "9 mmmgr skibes-Söm

5,0" :8 gummer 'en to

17 7'tommer-dito

115 6 tommer ditø

308,1; & tømmer idfi=tø

Zååg & tommer huussöm

17 3.£dmmer skibsääm

997 3' t'ömmer hÆtiuSB-öm

2538 heale dycker

1301 halve dito

390 heale la&$&Söm

320 halve dito

gaa heale plathoveder

39 ætoére Qpiigér

19Å3 2 tømmes skibssöm

'Båö 2 tomméé huuäsöm

376 5 tømmes dito

1 gammel cassereä krydsraae

Een äönde med tiæfe fik bmbord— Om eftermiådagehJVeyet gå lispd. skibs

bröd, sem vel'var bedervetf men blev dog intil viåere intef casaeret.

Claus Laräen frrisk. Seilmager Andersen cg Gle EiichSén syge

Om morgenen fik wj 3 fremmede tömmérmænd anbord. Skibets töpwermand

arbeidede med chaløupen, sam stod paa land paa kajen. Banden ging i

land ag kom tilbage igien med-eanönel cämpéché træg. Øm middagen ging

capteihen med baadeg i Land eg kom tilbage igiän med 11 fader sukker,

gom.kom øver i akihet. Tömmermandene blev Tærdj i dag. SeiLmager Ænderse

sen frissk . Ole Erichsen syg.

Øm mørgénen fikk wj Ombord naa jollen QS pä. bxekiöd og egndäél gfäht

til førfriskning,som blev uddelt til-cahytten-og folkene. Adskillige 



lS'f—l

af øffieerene og folkéne'gåhg i-land i dag og kom øm aftenen paa føre

skielligé tifdé? tilbage… Ole Erichsen syg.

OW morgenen—ging hawden fna skibet og Kam tiibage igien med & fadéf

vand som baadsmnnésmahteh haydg béialt med & réél? Cgpteinén Qing i

Land. Bagden Qing mod miädhgen ligeledes til lande£.og Kom om efter,

mid€agqn tilbage agten med & fader s&kker ug—et émaae dÆtQ y'SGMTSWUI-

de være før eapbeinens réänindq Capteinen-køm-omhørd, men ging om ef—

termidäggen i land igien.lBaad€n fölgt; efter 69 kom tilbage mad & idä

der sukker søm kag øver & skibet. CAPteinen kom derefter tilbage. El-

lers var i dag bmbdrd een jalle mdd ed ngger, Søm Qing igien fra børde-_

ag iøEQ-MQQ sig af stynmand äegks haand en dunke'kruuæ,som var stucken
;

i én Qggldugssækk og tagen fra arkelieä. Jeg haver ået 351? inäét*äé€f

msn erfaret af ätyrman553wngg… Boa haVér vært ved dens udbagctsæuEfter

min piigä skulde'iég fprhöre mig am aavsagen til &ammgs bortför91593

men då jeg og en hver Let kan see; at sammé ikke er Lovligqég Wi men

Guds hiélp'snäft_vil kømméghiemme, EVQr da åen;höyg Direction besÆ kan

kræve regnskab.dgpfqr, saalhaaber-jeg ydmigst, höyt änmmé ikke vil ta—

ugunstig op,naær jeg for denna gang lader mig nöyg kung Ved at øgtegnc

samme, && en videre-fbrespörsel aesauden intet vilde'hielpe nogeå, men

bldt iøfmeggæ'Chicaname ag den slefte medhandlingj'som äegwäaa1nbk

i disse iiidef maa lide— Glé E&ichgen=Syg:……*_____—__ø—øø———_——_———————

om mørgehen-tidlig gikk ägadéh'i Hand dg tilbage igien til skibet

ladt mgg campeehe'træe. som kom over i skibet. Gaptginén Qing mad jol—

len & lsnå. Den siäste kam filbage-igién med 2 faar, 3 gta; og xz'höns …

kil skibet. FoLken bgsvg; 9 sig qvar dét slette brad og forlangle_anf

det… Föagende nequtsition tii agenten Thalbitzer giorte iæräi ag IeYGr—

te til eapteihen

%ur provisian auf dan sääekréäese—vem hier nach Capenhagen habe

iöh—mittélst äiesem følgende nnthimwndigbeiter- bey eiv. hoehæäl…

raquirieren snllena

1200 pd. schifsAbrgd

*ZØG eahytts brad

& tonnen weisuer ehbaan

% *tönne 'gzutg butter

60_pd. rent

im kage

209 bbuttglliér'junger rum

2 anker-altenzram

mobig_ich zuglich better solleng 5553 eiv. höchædl- héliében'wøllen,

die ænnech fehlenden articalg von der unter'den 13. juli'hj a. .ingee

gebenen requisition beliebigst mit zu besagen.

öm_e£termidda9en blev skibsrgadøt simlgt og i aaqse den antagne tämmer»

mand Laxet, efter at ééden var, dag af cnpteinen-ham frataget, indkame 
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”951 69 dérefæer det sgörgsmaal førelagt'om de det denzzäa og &&. aug.

udveyede brad,ubestaaende & 46 LispdaQ-pdg og 34 iiSpdc ej iaädt SpiSea

lig eller ej pm game-SKdee euqseresl iliggmaadb om det-dat'ävrigeg

Ihveram folkgn sig havde besværet irdag og fonlamgt andétibröäg égsag

vilderqnaaere, eller dm de hakdfe äérfor at gamme endnu lod gig=spiise

hvørpaa det blev Saaledeå ävarnt.

Tämggrmanden. holdte at ved detxandéthzsom var indän skibqurdg inf

bei for spiseLig. Anders …läxell

'BäaSmandbn iligbmäadee 'ö'Rosenbegr

-Styrmand Runge iligemaadeg

Styrmand Beck iligemaade. C. Beckw

lCaepiteinéha %.h'arr name lra'd-e't -=det rbae'stze ufdsä:g-e,. 'i Mat» at 5-1… Simi db

være sptisélig. menwbaadsmanden, bandgmnandsmahten og folken hayae

besværet siguover dei brad, Og mawite hån €il5€gåé, Et dgt var béät

lmen ällers saa gad uds hvorfor han. deSauden d? måste Qing pga een

-Ca$s&tion qgsaa öässerÆQ det. 3 åwrigt vilde det bepoe paa skibSraa-

agt, hverfrn de igien vilde-ephalåe provitioh,-Eff€r instruxäns 5?» '

poååes-formeld— J… Faergntz

»De-r'päa brev taget i ever-veygwdg, h-vaxfledes- det efter den forefga-mendve ber;

slutning,mang1enåe bröd og övrige provisiqn häst äkuLdQ-anskafiebéhvbrh

paa af aSamäliga Blev beäluttkti

At det nädvendige'maatte'reqwireres af agenäen Thalbitzer ääm.dom—

pagpietå her værende fuldmægtig, Såå maatte bggtaae'udj:

1499; på. brad … dels- før cahytt—en jog" falkene.

awtönuer hyide-erter

% tönda gad smär

160 961 l—Y-f's'

200 poiter ung ram

2.anker gammei.roma

11 rofSt,

C… Beck. E. äunge. C Rosenberg. J. Faerentz Ahäers Laxet

Jeg gihg saa i=land og kém &m aftedgn sidlig tilhwgé igien. meih trae ?

værelue er for eomphgniéts'fegning til agenten Thalbitzer i land kommen*

6 farkens gxekiöd og en IidEn deal campeche trae kømmet_dmbaråa Qic

Erichsen syg.

31; aug. Ømumörgenen tidlig fqrfærdigte,jég fölgende*gre mamvria til qgentan%

In shuldigen beföljung des pustes in meiner des eapitains der fre-

gatte FredensBWrg vdn der hochlobliche Bärectidn der Guingiäéhen

und Vestindisæhen Hanälungs Gpmpagnie ærthalten instrutrmn und des

274 pastes-in.meinen des sehiffs Aasistehten auf gedåehtén Schiffes

gleiehfais:wonwwolbemältér Difection'gegebéne instFUÆiøn haben wir

uns dié:fféihæit nehmen_5611en5 bey eiw hochædl. miktelest diesen

voriufragen. 
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Seas etwä noch nihie få? Gælden fär fééhnung dér haelöblichénvcom-

pagin niq hir-øder der aasgtehenwmägen.

Piesen Rust wird val von Bien selbst wegiaileh, da-Eiw. hoohædl.

beyunsered ankunfialsié uns zu-erkenhen Q&bema dass fär réchnäng

der höchlöhicägn Cbmöagnie alsie keine Restancer varen, sonderen

alles entweder'bgreits Zu hause gesandt oéereauf in Ségelfgräig

liegéndefsæäffäe engelgden Vare.

Allgäu wir'haägm weiter vørfnagen salten, mit imen una in wieichen

Producten und zu welcher-zeit äøléhe-Qane amme & Gélder zu'Häuge

gpsandt wurdém?äøranf'wir uns éhrefbiétigst'beliébige Antwart era

bitten, da solches alles nach denne uns mitgegebene Instruxions in

den PROEOGQEL des Schiffeä éingéfähret und yoijiw. héch ædl. und

den äbriggæn Gliédéré des Status untemsviqban werden-sall.

Faerentz Hoffmann

Gang saa i lané ogfaräeidéde-Huå agenten negle dagen. Øm aftenen kl» 9%

.gzing jekg meigrd. 'Hvad dagen øver ér Fanaté'rt vesed jeg ikke'. 'Den 2.9. 'hujusz

er tør captginens regning ombordikummen & fader sukker.ag:en Liden dfto

hvorved er ai merkeiai.det åidan fad kung vår hätv,fu1ä. Fadefhe Qing

itu ved Æäläbøden Saaledeä Qt æukkeret maatte omarbeides. Vad.ömarbgi—

dingen kunde aid sukker ikke igienwpakWes-i faderne, men blev pakkéf &

det lidenlombord bragte fad. menysamme blev ikke h&Bv Sula déhaf. J gag

_meiderxxixysiyr........Sbm'deä,jeg'kidd hgver bgdæt,i mih fruværelge en

lidt.....til fer-mig, min. gf-ggptein Faerentz....…....deraf..........

Aarbéidb havde brugt bädker Weiss eglkock Orgenaen, Yad &nkemst ombord

forhörie jeg mig-sfrax hos .... perdqner om aandheden, søm svaredegut

de havde aab net-i dag et fad sukker og opfyldt dermedleå lidet eaptei-

nen tilhörende fad. men hvad dei försmé havdé-væretæ_för.....f Kiäbqn—

heä'yn naar de' deraä af den rhöfquwi—ge D'ireet'i en blev ti…lsgurggt, saasom-

de gnänu maatte fare med skibet. Jug henstiller det viagra tik deu höyé

Direction og Bayer_knnä Sligi päa embeds vegne denneciändo?vildét aniö-

ve. 915 Erichsen sygf'over nogeæ var blekklafter, derfor uleselig)

Om morgenen ging jeg i land til at arbeide hos agen£enu Øm afäenen'Sid-

lig 'kbgm jaég' med b_a—ad'ehnø-mb'ord .;igien. J samme var & fader.,hvnrqf eftgir'

mit'vidende Runs 3 er for Compagniets regning. Dagen over er med'cäp—

tein Peäersens baad,:sqm iligemaade var béäadt af hans EOIK, KØÅMQD om—

borä'2.baadladninger campeche træg, mbard er kommén gndnu 10'fader suka

ker*med-$h'pram… OmwéLlers er passert noget, er mig formedelst min fra—

værehse ej %ekient. Kock argensen, Claus Larsen og Ole Eriéhsenvsybe.

'Qm mörgenén h (11 ig fikk vi med game… P'eftéere-n—äs 'btfa-äd øm-bm-ad 62 stäick

Maäagondg plandker. Capteänen Qing & land ag sendte ombordlen liden

lammefierding-og…en Liden dnel grönd. Åf agenien'Biev requireret forma—

delst capäeinén en maanedä gage før en deal af besetningén søm vår 110

dl. Jeg Qing & baad=til at værenäe hos agenten. Med captemn Petersens 
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baad fik WJ-ombord i 2 gange 16? og 111 packer tobak, hvoraf de Sid!

gta ve&ete 5852 pa. Om aftenen sidlig kom äQg omberd… Samme syge.

Fik vi om morgenen-ømbørd med captein R&ssmusuens baad i tönde hvide

'erter og 2 tönder bröd i fyre træg fusbagiera De siéste Bnev veyet QS

høldt nettöflå Lispa. eg 6 pa. Jeg,ging & 1ana til atvgrbéiää has ;—

genten og kam gm aftenen &idlig tilbage. & daQ—er'gftgr eftgrretning

ambard kummen 2 fierdfng_smör og B fyre £ræe.fustagier med skibsbröd

det försté haver veyet B'liåpdæ brqtæa meä d&*-andre a töndé 198 Bd—

'tilaammén 854 på. 'SQÆWQ syge.

'fik wj ombord 45 på. uxekföä, 10 pda raimékiöd Qg een äeel gröhå til

-fbffråskhihaa Herr Reiäefå blew ngeÆ $?Q'Øg:fbrlängté e&pf2555 af

mig; at jeg skulde ogsettg him en anørdning… hvorledcs det ved”&ans

dödélige_æfhng med hans eftérlaåendh skulde forholdes…Sdmpjeg då op—

vSEÆte-qaglædgs:

.Søm sygdmm er Gåden! farbud'og alle mennesker er sygdam og döden un:

-underk&stet Qg jag for nærværende Ætid saaledes svag ér formädetgæ

hqlde for nödvendigä ai bestille mit huus og af anordne, &aaledcs

det med mina efteriædendé bager vea min Gud giwé salige döå skal

Iofhöldesm hvilket && tarmenelst dgttg saaledes skeer;

Alfa mine efberladgnde sager bliver efter loven og arfäcberne af

veäkommenäe;hétiéh£er paa_fregaäteh FreQGWSburä Eälhörgnde det

kungælige bgtrbyerede Quineiske-Gømpagnie hvorpaa alle miné-effgq—

ber sig befindgryvedbörlig regéstrert.mine kkædér og andre sager !

färes under anSéåöling hfemme-£ii-Kiöäauhavn,mén mfné Efterlääén— &

né'péngæverleggés her i Vgstindien paa beste maade; iligemaade-fgr-J

'seigles .alle mine papierer og døpumenter-ag färes h&emme… Ved Lyk-

kelig hiemkdmst bliwer;saavei mine klæøerrsom andre sager ag det…

sum før mine éfterlædgndg.penger indkiöbes, tillige äQd-mine bi-

terlaåendg papierer til den höYIowlige Direction før den'kangelige

actreyérede guineiske ag vesiind ske handlings CQMpanie leveret,

søm höygumätigät vi; behageydé tee första deeleanemlig min ssmtgig

efterladenskab at udlevere til min kjære moder Sara Fridschers ele

lærmine ändre næste sig lovlig Iegitimereåe arvinger. J fälä hun

skulde være ved dödén_afgäaet,men.det sidste nemlig mine npcumen-

.ter at eftersee,hvoraf höyt samme behageligst vil kunde skiönne,  
øm ieg haver tienf Campagniet söm-enwreéäalig betjent…da jeg 1 mia

ssamvittighgt-ef ovér'beyäiæt,gt have furholdet mig saaledeæ sömsen

redelig og ærekiær Compagniefs beiient bör forhølde sig, overladen—

dé i övrigt aid? til dan'höye Direetådns retfærdige dam. da jeg

formedelst ,:ar retten paa kästenvGuinea-af det der værendg danske

Gauernement mig bleb nægtedmikké haVer kandet være saa igkkelig,

Selv at demdnstrere min sags ret færdighed. 
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Dettezer min sidste anordning; Søm äeg haaäer bg beder at samme

-b1iver af eapäein Fåeréntz 99 andre vedkammende hesörgeta

Meå paå åét sgwåg desib gedre'bliver efiefiéketö s&a-håver fég mid

vildet tage den frihed at inASQåte aet Häyloylige Guineiske Campag-

.uie€s agent velædle hgrr Thalbitzer til exeecator af denne min sid-

ste anbrdning, bgdende, behageligst at besörge, at denné & alle

punktef ogzciausuler bliver opfyldt. hvcffof h&m ogsaa denne tiid

bemelté min sidste anørdning förseglet levenég. Fregatten Fradens—

burg den &. sept. 1768; .

Saaledes véd &mnd Iørnuft.i min sygdbm besluttet.

L Reimer

Af mig blev forestaaende-saaieåes aftesteret.

Feréstaaende er efter herr Reimers ex?rgssg forlangende saaledes

af mig öpsat ag derefter ham forelæst hvorpaa hanfbekræfteäe at

dette var hans Villie og anordning. L A & H;U.S.

Hoffmann.

J SkiBSFhadets nærværelse blev efterfölgende maanedSpenge fil fblken

uddelt:

TömmEfmand Anders Laxel' 16 dl.

äaadgmandsgaht Peder'fhonsen "

Thomas Greissen "

N'
?!

N
P

M
!
s

Anders Fredrich Sgaeké "

ClauS'Larsen "

Jens'Lébrecht Jansen "

Pedar Høl?
"

Peder Diedrichs Gnönberg "

Fnedercich Jenäén'Krusé ”

Abraham Christephensen "

Peder Madxen Schow "

Waage Olsen "

Anders Skaaning "
Agie

"

Si
lk

Go
l»

N
r
u

Erich Anker— ”

me Erichsen "

Saglmäger Andérson "

Bödker'Weis "

Ra$smu$sen
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Hans Vintgr

Wj gamtlig forordnede skibsraad paa fregatten Fredensburg äilhärende

det køngelig octroyerede Guineiske Compagnie-bevidner herved at byenstaa

ende 10åå rdl. er saaledes uddelt, som:5péqifi€eret br, thrfor da.skibs

assistentEn en hver især vedbörlig derfor haver at debetere.  
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Fregatten F-r-eae-näb-u-rg :dé-nv &. sept. 1768.

J. Fgérenjz C… Back € Runge C Rosenberg

Med captein'Rasmwssens haaä fik vi 3 lispd.-stqckfisw. A&skillige af

fdlken bg öffieeréfne ging-i land. am eftermiddagen blev i baaaen låät A

? tømme wandfarkena. Jeg ging om aftenen i lahö for at IEVGre til agewa

tén herr Reimers Sidste.anbrdning,um9n fandt ham intet hiemme,.ging der—

før øäbord fgien. Kaek örggnsen friska Claus Larsen og Qllé Efighäenw

syg.

;Ginq äaäden med de i gaar indladte fader fra skibet for at fyides.med

Vand. Jeg Qing i Land for at.arbeide hos agenten og kam ém aftenen sid-

lig tilbage. J min ffaværeléé ér bmbordkømmen med éaptein Petersens

baad: packer tobgk… S Reiner, Claus:harsen og-Qle Erichsen syg.

Om änngengn'tidlig ging jeg i land til at arbeide has Egantenr Meä'baä-

.den kom i land'€il agenten 5 romiader-ägö cassert Skibäbrödg ömbard er

bleven bfäef angivende 1% ramfad med buöä— som eapteinen efÆar hans=si—

_gende vilde-behølde til svinene. Øm eftermiddagen holdte-Raaasverlaä-

ling i.agenæens_huus. HVad derudi er passert findgä fbl. Æözvogufölgenåe

i skibsprotnkolhen indfört… Øm aften kop jeg'med de andre embord igign.1

'Gmhgrd er kamäén Qvtönder gange; barck, sam veyede brutto 376 gd…J'däg

eft£r=gfterretning er af siyrmand Runge igien.férmedelét en'meger én

dunke; kruut kommen i land, ligiemäad'e er 'de-t; 'en-je romfad med brrö'd V'ey-et

-og sdlgt til captein Bildhuggéf.lnøg gr det endnu intet'kammen fraz-åki—I

69%. Den höye Direction vil heraf-nm maptein Faerentz utraeskab-noéksøm'

kunde dömme. Sl Reimer war igien'op. Claäs»Larggn ég Ole Eriehsgn syg. *

em morgenen tidlig Qing baaden fra Skibe€»ti1 at fylde vandskom tilbagé'

igien mad 10 fader. Captain Gøskesen Qing til 39913 til'Kiöbenhavn,med

hannem sendivefterfölgénde skrivelse til den häye Diregtion. &

Jeg havdb sidsdthén åen=ære at tiISVrive den_höyiovlige Eirecäion

rasp… med eaptein Maen og Kölsen, hvilke Skrivelse jég haaber, höyt€

samme haver erhbldgt…

Om Gud'vil, saa agter jeg at segle fflkommEnde söhdhg søm den 11—

hujus herfna.

Wj haver før nærværende tiidii skibet 277 fader sukker, 717 pakker

Portorigö tobak, hvoraf een deal holder Brog een_äeél & rbller tø?

bak,f4-sækker bomuld, 9 töhder Cangbl barek dg een dee1.Mahagonde

Og Gampéehe trae. Dette vil vgl blive vares Ledning, &aasom jeg fora

madelst mangel ag den höye priLS.af prøddcterne haver aarsag at

erQte, at ej infet faar meérc

Eblkgn er for nærværéndé tiid alle frisk, dag gr en pr.,mand syg,

mén skibet er i gaa seglbar stand.

Faerentz

Gapveinen ging med jellenkambørd til captgih Schmidt, kom tilbage igien

og bragte med sig en tände hvide ertelj og 2 smaae Svin tik skånet. 
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Q&pbeinqn sluttede cpntnact med S.Kinasse om frii Passage til Kiööen-

havn ag spisning.i cahytten far 100'd1. vcs€indi5k eøurant.Jeg Qing i

land til at arbeide hos agenten ag kam om aften tilbage igien, J dag

er af capteinen kiäbt for 3 real fisk til caäjtten..ömbor&-er kommen t;

til Capteän Bilthgger &etiandre-denw6.lhvöuä.veniiøngerte ramfad äéd

GäSSérälskibsbröd.

Om mergenen tidlig Qing jeg i land til at arbeidewhoszagenten og kom

om aftgnen tilbage igien. J.dng er med eäptéin Retergens baäd .ambord

&bmméä ZQG pgkker &abäk, hVöraf SO'päkkér er market HB nr; 1 til 30 og

e'r 'af m1g k'iöbt før den erholdte slave praemie og fölgeiig for min reg-

ning. Styrm-and Runge berettede mig.e11ers, at id-ag -vgr kommen ombord

til capåézgäRåågågåen1 romfad ogét oxehoved medsk1bsbrod, og at al—

ligevel var ombord de af capteinen angivne ; romfad med bräd. Captéi—

nen haver altsaa skiuit äet til dg frémmedb skibe, snlgæe bröå ag ne—

holdningen urigtig.angiven. Samme syge.

G… morgenen tidlig ging eapfein Giunge og RasåmWSsen til 559151 tir

försme tiHKiäbenhavn Qg—GEn;andre ti; Færre. Mgd dén försté afsendte

.föLgende skrivglse til den häylovligeinirection.

Jeg havde sfdsileden den.ære at tilskrive den-häyé DirEGEion rear,

med eäpteiä Møen, Kölsgn og GQEKESeäg hwilke äkfivelse qu haaber

höyt.samme haver arbeidet.

Øh Gud vil saa agiér'jeg.ai.seglefbegyndeléen af tjlkömmende uga

herfra_

Ej haver for nærvæcgnde tiiq & skibet 277 fader sukker, 1313 pakker

Portorieo tohsk, hvoraf'een åeél holder 6 og een deel holder & roll;

ler,-Æ sækker homull, 9 äöhder mangel bgrck'ög_e£n déel Mahagaäde

'og Campeche t'fæe».D"'_étté vii vel 'bliv-g wu'rej's- ladning, saasom, j'e-g fiqr=__

medelst mangel og den höye priis af ProdUCterne haver:aarsag at

frygte,.at ej intet fine maere.

Falken er for nærværennæ tiid alle-frisk& &ög er en par mand syg.

men skibet er i god seglbar stand.

Faerentz i

Med an fremmed jolle fik wj_6mbord'5 häns tiv skibet.IMéd-captein_50ela*

begge jolle kam omb rd 3.anker Madara viin, hvoraf et skulde våra for

-31 Reimer og toe for eapæenen.'am eftermiddagen ging'bgaden % land med

.styrmsnd Beck. J baadgn bleV'lgssi af skibet 3vfönder med-steentöy,&om

*skulde tilhöre Beck. Kum saa tilbage fgien. Ghaloupen som hidindtil hi——

ver lagt paa cgjen iar at repargres, Kom ogsaa i aftén tim Skibet…Sam-

'fne syge .

Øm morgenen iidiig ging cauteinen i land og kom…emwmiddagén tilhäge &-

.gien. Jgg brev af egn feber averfaldeä som nödté mig til at bmive om—

borg.öm aften fikk-qj-med baaden tilbage ää ledige Barkens fra agenten

Thalbitzer.aom var de SÅWNEÅ SQä_ér kammgn'frä skibet pg hvortil agen- 
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ten ikke hawg kumdet faae 17ebhaber. Med samme band fikk 'wj-omBOfd

250 på. s ibsbröd efter angivende. Sammg syge.

am morgenen fik Wi éftgr styrmand Runges béfe?ning=som sædvanlig ombard

å5*pds Ezekiöd 69 10 pd. tammekæödhmed een deei gränt. Tag lagde syg.

Adskillige af fblkéne—Qg ofiicerérné var i 1and.€1&us Largén-ffisk.$ei1-

vmager Andebgøn og QLe Erichsen syg…

'ömfmorgenen Qing baaden i Land til agenten og'knm &ilhage_igién med 30

farkehs af de… som var sendt i Iand'tit at'selges, man'afqmängel paa

Liebhabere'imäei kunde sælgesa Jeg.ging Saa i land til agenten og kom

dm aftenen sidlig tilbage igien… Ellers er endnu ombord kommen 42 1edi-'

ga farkens; 8? pakker tobak merket med Campagnieis méfke 99 150 meräet

HB nö & til 150, viåére'å £adét*$ukkér og 3 fader rum, hVQfanZ fgdgr

sukker er far styrmand Baches eg'de övrige for qapteinens regning! Jeg

selv svag, SBglmager Anderäon ag'öle Erichsen syge

Øm morgenen tidlig Qing haadén i Land til at ledE Vånd-JEQ Qingii land

til ggehtäh man'mgattg formgdelst svaghed strax onbord igien. Bngen oa

ver iagdgsjeg tiI sengs agaveed altsaa intet, hvad dér er passeret idagä

Oä mörgénen tiälig Skiöd SQQLSkudr héigte seglflag ag Lösæe foregersseii

ag varpgde wd fil revet, Jeg var endnu meget swag; Om aftenen kom en !

fad ram omhnfd før capæein Fagmentz regning, sån blev tapye€ paa Cam-

pagniats jævnbaänds tänder-af'hädkér Veisa Ellers=er endnu i min fra:

værelse for capteinens reoning'kammet ombord og i arkketiet henlagt-ö

tönder og 1.aä&er röm..013 Erichsen gyg.

Qm mangenen klogken & läste den första seglskud og begyndte at vinde_

ankeret'hiemmeæ Klocken'ö skiöd igien segiskud, heistewsegæflag og lät-

föreMQrSSeil. Logögen kém émbörä eg Wj bégyndte at Värpé. Captainen |

gng-i lænd ag kgm tilbage igien med jomfru Viermeläv og en matros sam

begge tee skulde gaae med es sem pagaagerer, den föräte imod'79 dl.'V.CQ

og.d9n andre mød 36 61. W.C. eg met giöre matras arbeid, dag skal han

kuhS-SPiise med uamdg bquen.a1t efter capteinens—sigendé..S.|Kinasse

som ligeledes fäiger meä.som passager er aIferede.siden deå'7..äeptä

ömbnfä.€äptéinen*kiöbte 2 ende? for 12 real. Captain Diéhinqtøn kan til

bsøg bragte.med sig til Skibet en-tönde tevgentin 69 %tände beega Til

varpingen havde övhnader med føtk,som fik be€aft af captein-Faerentm i

min dærværélse 26 rdl. Klöckéh-BTRQm.Wj under søgl ved et.gtilEe veyr,

Da loédSen.ging fra os saliuteeréde fartét medlg skud og blev hglxnxgt  
betakkét ffa den Wangelige-bgrqve med'3,takede igien med 3'skud.Agentenl

ThalBitzar kom_fi1'oss ombnrdg ved hans borfgang…salntefte Med ? Skud

&& ei 3 gange hurra.$atte saa i Herrens navn Courgan.ad Sanet Themas

med stille… Capteinen haver ellers kiöbt til tabytten-i dagen halv lam.-

Qm aftenen havde S.Thomas og &anet Jean vad &iden. D.E. syg. Jeg Svag… 


