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Om morgenen'havde.endnuwéylændene S. ?homaslog S.

öm

Jean Ved åiden,

»

aftan sidlig iahte samme af sigte.'01e Eriqhgén bg jeg Syge
2? 24.3apt.

Toeg en töndé

tranwøp af Lasten.

skulde eftersees,

forlangte,

Styømand Runge

_

at sumpe»

Samme tönde havde lagt

om førmedelst den iænge tiid5

i skibet., samme havde havt Starck jnxdtæ'rii'hg- V'é'd eftérsuuén fandtes,.
at en föed derudj

fattedes,

omendskiändt jeg ej kunde finde nogen stad

som kunde give aniedning til at slutte paa nogen Ieäge. Ggpteihen til—f

loed. a€yrmnnd Runge d'erf'cr at: bringe: 'til udgift 59 potter fo-r m'anqwe—
møntet. Efterfölgende attest er derover udfærdiget»
Idag haver wj undenskrevne paa styrmand Ruhbés förlangende eftersagt en hånde

trahn bg befunden at dermdj

fattede gh gaed feed,

!

hvilket wj sandhaåen til vidnesbyrd herved attesterer. dat.u. suprai
BaBeck

*

Å. H. Hbffmhnh…'

J dag slagtede 2 fåar+.39m voeg 401pd.og bleb uådelt til tolken eg.ca—Å

hyttén. Af lgsign taeg ep'en tönde skibsbröd og styrmand Beck load
indsmuere slave böylene. Claus Larsen og 319 Erichgen syg»
26.

sept.

Om morgenen €id£ig ved theeyandeä kom jeg ned i cahytten og fund cap-

tein Faerentz og Se Kinast i fuld striiå. Den första diecbareéite'möd
den anden, at i fald han,

dan andengsamleedes daglig med'striid ag

,chicaner vilde fortäare, Som han hid indtil haväe giort, saa var hån
vnödSaget at farbyde ham Cahyttens bordzdx han i saa fald skulde fane

sin.mad i den ham anviisme kammer. Capteinen bad,jeg maatte före defte
ind udi prdtøöellen med tillæg at 5.

Kinast i dag var Rammen ned i ca-

hytten og strax begyndt sfriid uden at'ncgen Siel

havde givet ham gn—

leedning dertil.

'0m_éf&ermiådagen kldcken 2 blev skibsraadet saMmenkaldqt og &;mhé de
provisiøms Omko$€nings og farfrisknfngs

regninger forelagt ovat det,

sem captein Eaerentz haver fanden for nöåvænafg at anSkaffe til
gatten

Fredéhåburgs erg, medeäs_saMmé hävér lagt i Vestindien,

begiæring samme i fälge den 67.

free
med

past af capteinens instrux af Undertil at indföre udj

skrive, hvorpaa han samme vilde levere til mig,

-skibsprptecollen,hvorpaa stynmand Beck ag.tömmermand Laxel !amme af
capteinen indgivne regninger underskriver.$tyrmand Runge eg BngdsmandiV1
!

Rosenberg nægtedä at underskrin; hvorover de_fölgendes defeä mening

gav tilkiendé.

Styrmand Runge.
Viide attestereg

at aei var kommen ombord'det ham til regnskab hng

de annamet, men véd det övrigé vilde Og kunde han inteæ befatte sig
ÅC'».

Run g'e'

BaadSmand Rosenberg

Saasøm_han-intet kunde ViidEthQd'der var kødmen ombord; ey heller
hVad sligt kunde have kosted,

iwgs

rigtighed atteætere.

saa kunde han intet heller regninge-

'

JC R ose'nhem

M$
Hvarpaa reghingene dig af capteinæn,
lunderskrevne,

stynmwnd Bech og tömmermand Laxel

blev leverét saaledes passaret.

A.H…Haffmann
Regningene lyder ord til andet saaledes.

Förfrfskningsregning far fregatten
indtil

den

15..sépö.

1768,

Fredensburg for den 9.

gem den tiidvsdeQ haver lggt i

indien.

10/7”

Limonér
ÆB'pd. ferskt oxekiöd_a 9 stryvqr
Kaai-og suppe urter dertil
Fersk r&sk fil

cahytten

A5 pa. oxekiäd

Kaal og grönt dertil

kä-pd. axekiöd til forfrixkning
Kaal og—gränt dertil
Kai! for eahytten

&5 pdvoxekiäd
Urter og grånt dertil
fersk fisk for cahytten

50 pd. laimekiöd

& 2 real

Urter og gränt dertil

45 pda oxekföd
Urter og gränt dertil

Fersk fisk til cahytten
39 pd. cabrit kiöd a 2 real
Urter og gfänt dertil

fersk fisk til cahytten
6 pd cabrii kiöd'forACBhytten_og de syge
Urter cg gröni dbrtit

Farsh fisk til cahytten

Kaal til eahytien og de syge
FérSk fisk äil tahyiten
"

”

n,

»

35 de oxekiöd
Urter og grömt

9 pd. skildpaddeukiäd til eahytten og de syge
Ufter Og gäönt dertil
Eqrsk fisk til cähytten
":

45 pd.
9 pda

u

n

||-

oxekiöä
lammékiöd for'qähytten Og de syge

Urter og gränt dertil

juli
Vest—

Fersk fisk for ehhytten

8…pd. omekiöd for cahytten og de syge
Urter og grönt dertil

45 pd. oxekiöd

6 pd. lammekiöd for cahytten
Urter og grönt derfil
FerSK fiSK fra cahyttEn
til-de.syge

Färsk fisk tfi eahytten

» m *» x» x» »:

Fetsk fisk far cahytten

45 ud. dxekiöd
urter og-grönt dertil

Kaul for cahytten
5 pd.'lam…&ki3d tiI

cdhytten og de syge

Urter og grönt dertil

cahytten

æ— sä us Ui

Fersk fisk til

45 pd. QXekiöä
iDipd.

lammekiöd

urter og-grönt dertil

U

fer cahytten ég de éygé

W

Kaal

ur.

uø—uø

Kaal

c— du æfs» n- && så öx lå?

N.

RlxikxfixkxthXIIhxttll

45 pdi

cahytten

g *:» æ- æ= cu æv us u:

Fensk'fisk til

oxekiöd

_10 Pdr lammekiöd
Urter og grönt dertil

Fersk fisk til cahytten
"

"

"I

II

19 pd. lgmmékiöd til cahytten
Urter ag grönt dertil

W

Limoner

Sumäa

Fregaiten Fredenæburg den 26. sept. 1763. J. Faerentz
Omkøstnings regning før fregatten fra dén 9. juli indtil den 15.

Sept.

1768 som den tiid s&mme haver lagt i Vestindien.

Beäalt paa teldkammeretzvide quittering

30

Betalt til herr captein Jacob Møen; tömmermand for
calfatre arbeide ombnrd bas og vide quittéring.

zh

For pötfvand Æil dato

'

1

For captgin Soelberg för dagleye af sin*baad vide

quittering

25

Til lands captein Dischingtøn før en slibesteén vide
quittering og for skibet
.
38
Vide dito_quitterfmg for % tönde béeg og 3 ltt tykk
terpentin

Til udleVQang pga-fortet æg mil

cahtrolléur

og visiteur äaa teldbbden

Viidere betalt for pöttvand
Betalt far cahytts dbcketöy nogle gange at vääke
il

3.

]. anbdlo

Betalt til

de fremmede folkwmed baaden for at hie1-_

26

pe os at marpe ud imellem-fefvéhe
Til dusøér til underloödSen da han ging fra borde

5

Betalt tillmandskabet i S. Croix maaneds gage vie
112
.
de gagebogen
Bebal€ til tömmermænd som calfatrede skibet og
anåre falk som haver arbeiéet_0mbord vide quiätering.
Summa

?JJ Fabrentz

Fregatten Fredénsburg den 26. Sépt. 1?68…

Provisiona regning for frégatten Fredensburg fra den 9.

juli

indtil den 10. sept. 176% Som den tiia samme haver lagt i Vest—
indien.

1 £ap.sukker voeg 5% pd. & & real & styver
r.ga1Loh gammel roi
12'b0uttelliermaderg viin a & real

Kiöbt.ombord paa en nord_amerikaner efterföigende
til

forfriskning for hiemreiesen'ä faar & 3 rdl.

& real

fä-siuck=häns a'ä real 3 styver
3 giæs a 2 rdl.

Æ'höns

1'Yöxén Sviin

&/9

Z'figrdinger smörvåde quittering

(21

til herr.captein Kaas for eä anker röd viin vide
quittering

18

dato

før nørd Amerika lög tiid efter anden_ti1

8/9

1

1 cæssé tælle lys vaeg netto 55 pd. vide quittering laa.
Herr cap£ein Soelberg for 2.anker madera viin vide

24

quittering
& på. rosiner

1

vide quittering

3 tap sukker vøeg 19% gntxpd & 2 real vide quitt.

åg

2 anker gammel rum vide quittering
iherr cap.Smidt for 1 tände hvide értér,

&

2i$viin og

26

5 boutteiiier 311 videzquittering.
a
vi
in
Vi
ra
äe
ma
r
ke
an
&
r
fo
r
gé
hu
ld
herr Captain Bi
quitteæing

11

foir 2510 pd- sukip-sgbrörd v—ide qu—itterivnag
for nørd Amerika låg til hiemreisen
2 top sakker voeg 53% på;.a 2 real
Sum”?

|

Fregatten Fredens'burg den 26.59”… 1768

J' Faerentz

[%
Specification
over det proviision søm er kommen dmäord fra agenten herr Thäl-

bitzer,'og=hvorfor skibs assistenten vedkommende regnskabsförender haver at &ebitere.
rqm

anker gammel

Lad

muskaten blamme

fod

muskat

ind

cänneef

lod

negliker

'O

&;

pd'

cb u:

&

ca us

pd.

»;

anker fransk viin

uv »:

anker madera viin

».

1

hvid top sukkér

pd

vcarrender
peber

nötter

smaae flasker sirop

5

på Congo thge

3

ligpd.'st0ckfisk

186å pä. skibsbröd
230 "

1

dito

ha. hvide erger

Bilispd.

12.pd tyk terpentin

411 pö€t rem dansk_m$al til ranzen

Fregatten Fredensburd=dén 26. sept. 1768
At forestaaende provisions,

J Faerentz

omkostnings og farfrisknings regning

iillige med Spécificätionem i fölge den 67. pOSt af capieinens
instrux i alle maader.haver san ?igtighed og virkelig paa skibet
er annammet attesterer Wi

J.

Fagrentz

herved.

€. Bech

A.

B.

U.

S;

Laxel

J disse rengningéne maa jeg erindre.

J forfrisknings regningen er den åh. juli % regning'bragt Sprd. lamme
kiöd,

aim skal

værevöxekiöd.

rmeer end det sidstg i

Da nu det förste koster pr.

saa er af capteinen'B r.

pd.

3 Styver

6 &tyver for meget be—

regnet.
De flesté data ér urigtig angiven,-50mwprøtocøllén og journalerne vil
udviise.

.

Af capteinen er i övrigt solgt til eaptein Selvogh 136 pd. riis,

hvor- _

før han :SReu-ld'e kitöbe' her i Vestindien god. riis igji'en .og det ävrige he—
regne Compagniet,

da Selvogh skulde betale riisen dyrer end den ellers

almindelig player at gidlde i*Vestindien. men Begge.deele er intet
skeet…

fölgelig vil æaptgin Faerentz komäe %il

at svare Dirécfiøngn

for de solgte 136 pd. riis.
Jeg overlader ellers til den höyiovlige Directionen i hvör widä reg—
ningerne.€fter

instruXen

haver déres rigtighedi A.H.

Iuegningene ved censomtie bogen…

Hoffmann

Hi
28. sept.

Gav Sd Kinasse, passager her med skibet fölgende pro mamøria ind
til capäeinenw

ngme Lydér ord til

BHGEt saaledes sqm fölger.

Velædle herr quæein Faerentz
Da jeg fermedekst daglige og i sær i gaar og dag af skibets;mgsa
térg paaföräe.gru&hedér findér mig

liVS førtabglse,

førnærmet og frygisom för

saa nödsages jeg at_ud5æde mig, det &e med raa-

dets-samtlige femmer viide conSuIere om-den—omgängy slige meste—
re maatte föräiene.

Og wil bemeldte tings hærmgne forklaring med lovlige midler far—

velædle herr eapieins bereedvillige.tibnew

bliver jeg.

Fregatten Fredensburg dén 23. sept.

Kinast—

1765»

Originalen sub. ne, 16.
skibsraadet samlet blev,

'hverefter at flagget var heisst,

me fdrelagta

og dem &amg

De anklagede—oppermestéf SixÆus.ög'undermæstgr Engmann

bIBY derfbr hf baadQMåndBmahten Peter Thoräen og Köck

& anensen

lovlig indstævned, at måde strax for skibsraadet, for ai svare paa
de be5ky1dninger,

som passageren»s. Kind£5e deä paalégde. hwgrpaä

mester Sixtus qgwängmann sig frggstilléde og efterat dem Klag IibelLen var fbrelæsä svarede:

Dersom de inäet var_lnwen kyndig, han de at dém maatte bestilles
en Defenspr,

sam paa dg af Su*Kinasse

indgivne beskyldnihger for

dem maatte SVEre Dimishes.
Derpaa blev af_5kib5raadét beslutted,

at embede pagsaggren herr

Reimers til at antage sig oppermester Sixtus og Engåaanns sag
som lefansor,-saaledes som han det_pa£ den til den höylbvlige
oetroyeräde GuinQiSKe Comp.

aflagte

tröeäkabs eed agtedg at ior-

svare og være bekient,
JiFaerentz

G.

Bech

€.

Rasenberg

Runge C;

A.

Laxell

Hverpaa efterfglgendé Commissorium til herr Reimgrs blev udfærdiget,
som ord til andet lyder saaledes:

Velædle herr Reimers
Hosliggende haver wj dgn ære at insinuere debés
af gn

fra S. Kinusæe imad skibets mesæere

til os

Vélædte gh cqpie
indgivne Skrift—I

lige klage;
Som nu bemelte Skibets meäteré S.

Sigius ag Engmann efter-Skeadte

Løvlige indstævnång og farestilling for retten hæver tilkiendEe

xginltgivet, at de ej var loven kyndig og &erfor begåærede,

at der

maatte bgstillés eä Defgnsor til deres saga forsvar.sga ér det
vi

tager gs hermed den friehed,

deres welædle in Sebsidium juris

at embede, de'viide behagp ai paatage sig bemeldte SQSixtuszog
Engäanns aäag bg

til ;ammBS gade udfövélse bäöbagte alt net,.som

de til sammes sande gavn kunde eller maatte magte tienligst og
'pa_
da… ?1 f0
. 19
. €;.de
1,n eg- n . gang
. til det hon yl» avli- ge.octroy€redl ,GUIH
— BI* SKG

198
og Vestindiske handlings Cbmpagnie aflagté-tréesknbseed agter REV
féfsvahe'ag

Wj

være bekient.

dermed forsikrerj

at wjv wék aile léilighédér skal være deres

vélædl.tiénæ$tsky1digä£e tiéner

Fregatten

Fredensäurä den 28. sept… 1768

Faerenbs

Bech

Röéénberg

Rumgé

Lakel

JMedehs dette skeede var skibsfaadet samlet ag stillete sig for sam—

me,

S Kinasse,s Sixtus og Engmann og bad-denfförste at der maatte fö-p

res ad Prøtneollén.

gattrskibef

S.

&iiliiiKihast søm nu værende Pasgager med fre—

FredenSburg

kaldet förendes af herr eaptein T.

Fäerentz

fand &ig nödsagat at bruge lovligé iådsigélsgr imod de af andre over

ham uvittér'lfig brugte
sigelser,

lovdommlgr,for'dommer

og ind

dog derhos reserverer: sig alle lovlige reservanda med alé

lovlig regervatién

mégteren,

maaski-je urimelige

for hvad

han inden skibsborde

öbér og undérmester inel.søm skal

,fna denjöVérStQ,

sægnde til

domslidelse

for deres i ædruehed talte og i druékenskaö i Vidners paahär'publieerede hekiendelse. Jake desbo mindré,
person,

&& Kinast… sem äædvanlig, er an

der läder säg féfé ég föyes, søm udbeeder sig,

det begge mes-v

infame, malitienseidumme, nædefkvægtige ng

åerne? uagted deres grove,

sfette omgang imod de & skibeÆ af begge kiän opförsel.

saa dög fbr Qt

bevidne et_chr£$te1igt hierte efter paa standåen giorté førbän og til-

budie férlig vil Kinast tilbyde at underskrive,naar de barrer herr
Sixtus .neo non? herr'Engmann vil eenstemmig unåeiskrivé dette, infetä

have 'at sige imad- mig.
5… Sixtus og Engmann refererte sig til deres forrige

'Sæ Kinasä sam

g
a
l
é
g
i
l
e
…
i
r
u
,
é
g
i
e
t
ä
f
i
u
s
t
h
r
f
o
r
u
i
r
ä
ø
n
uf
Döe
åe uför
erfara

dfuékénskab

fuldiörté Decesionef angaaende at førgive vores nærværende herr captei

eqptehn Eaerentz,

sam€ vores opperstyrmand Bech,

? vis stæd oppermés—

ter Sixtug—wilde være bg før vagten vilde Svare,det allé Og en hver
'.

.

Sk 1 .

'.

…

.

ladenrskibsbemde,'m£lgg blive forglvet undtagen herr'Relmert,

'

der

skulde leve formedelst sin viin og Kinast fermedeist sine historier,
åg altsaa Vår Kinas& begfærénde,

det han haabede,

capiteinen ikke

,

nægjedgf at_ve1bemg1dte-herr Doctare vedbörlig bliver hæftede paa denf
udfordrende instiéens vggneyat ikke herr daptéfnen med andre Skibet
indeværende skulde eigeneres for nærværende livs og denæ fortabelse.

S.Sixtus ag Engmann referede sig endnu til deres forrige og bad at
allting maatte udsættes indæil dem bn-QllllnefehSOf var udhævnet og

samme" . til deres be'si'tié agt nö—dvelndigre. havde farföjyet, prategyte—rende
mid ald det som i denne sag.£ör maatte feretages,

og vektærede Suki-

nastes iilförsek for &&andfæråiglg og uefterretteiigb førbéhaldende

sig deres r—ett imod hans infanigu'äg til'försel paa- be's'ltej munde,».
S. Kinast sam ved førmeldte tilförsel var nærværendey

nödsaqet;

fund sig endnu

& kraftigsie maader af protestere imod'de—fordrukne mester

'den 26'- 27— 0-9 28. som i lovlige Vidners pfaä-h-ö'r, meer end fornöd'en

l95'
giöres.med eeds'beknæftelse,

og af masterne bekræftede détté; haver

b
vild
at
e
Bass
eins
Mede
oéde
betr
dem
af
detvéå
t
efte
Loveä og bekr
veldsøm og-mäer end ledQOm vilde forgive alle mand inden skibsbofåe
altsaa bliver min paastand ,defte-begge äiSSe mestere paa dänne indEÅ
skibsbordegvedbörlig Brugende instrøc medbörlig blive: hæftet,

vis arrést,férsvar,
og i

fer

färpngning og meere om fbmnöden skutåe giöreä.

fald herr capæein Faerentz ik&e Yiide fuldföré aen af mig_begiæ—

gaa
äe
förs
til
läé
lidé
dems
til
mig
han
r
nde
sta
saa
…
tand
paas
e
rend

Landät Kommende lands eller &ygting,

ikke desto mindre, da jeg i cap-

téin-Fgerentzrhaver fundet.en meget räisonäbéi

mand,

saa findar

jeg

mig dog nädsæget i kraftigste maader at protestere imod velbömeldie
captein Fagrentz,

dersaä han skuldg finde sig forbunden at tviste

.
gde
ske
paå
mig
af
te
det
éii
nae
see
Hen
i
er
eli
äig
ind
e
lig
lav
min
d
imø
_
...
A.
_
S. Kinast som af assistenténlforegmy

Vand
dét han'iänd sig

.…
fernæwuete txt—

en
ent
ist
ass
r
her
det
see
ren
baa
vil
,
sel
för
til
e
ldt
hmé
øve
äf
gxr
!ii
cdhtrarié bad,det

ikke vidde maqvere sig over dvermelåte tiiförsel

i

herr asäiäténtén för eftertiiden vilde holde sig

i skindet og vagte

sig dét han ikke kommer at stande til damslädelse for sine her og
hist brugtg grovhederj

ikke dgstø mindre äkuldefs.Hoffmann finne sig

fornærmet for beviiste grovheégg, dd skulde jeg uagted*de,:endskföä£
under falsmals straf til Vidners afhäring beviiser grøvhédary undéf-

staaer miga
ai
n
udæ
ten
ret
for
sig
ete
ter
sen
_ab
ast
Kin
5…
Da
nn.
ASSiSÆeni Hoffma
—udfäre'hans tilförsel,

saa eragtede han just iäke dödvéndig a€ svare

dafpaa, Dog kaldete'han capiteiénen eg:samt1igé;skihsraadéts LéMmer

til vi aner,; øm ham havde; sagt nog.ézt,'h.vo'rzaf 'dgr kunde sluttes,,at han
rand sig fornærmet över S;

Kinasaes tilförsæla

Sa Kfnasse havde éäm

hans løvlige sædVane overalt :xyar r&Sét sig af at Kunde lade tilföre sligt at prötoeøllum imød mesterneg-ag'ham.assistenten'havde åer—

paa SVaret,

han skuldg bie med hans raps,

indiil

en kam,

som ligeSaa

god kunde tale i retten som han,.da_han saavel vilde tiige stille.
Datie vidste skibsrgadeh eg Kunäe han intet
dé desfermedel&t före til

Prøtocollen,

vide,

hvnrbedes han kune

som'han hAWde tilföft…Hvad-åe_

aff assistenten brng£exgrQVheder,.äém S.'Kinaäse faregiver, angaaev
da Br slig& usanfærdigti

han maatte der Katde det-grovheden,'äg age

sisténten havde erindret ham,

intet at began uærbare ,greVe og mali- _

tiense gierninger men meget meEre hotdg sig efter den stand, göm—hun
velgei og

fqrégaa andre med en gud exempe1.Agsästenten overlader til

skibsraadet og kalder dem og heale Skibsmandskabet til vidner om.S.
Kfnast haver fortfent denng'erindrihg ellef:éj.Det var ham i övrågt

at raade, at han ikke vilde vödvillig ville sig ind i flere sager,
db han med den med oppermesterne Sixtus og Engmann begyndte striidig—
hed nok vil have at bestille

Parterne blev derpaa dimittert hvorpaa Skibsfaadet.resoiverte'

2. 00
At Mestcrens Petitum om enJDefensor skuldb défereres øg_angagéndé
dén af*S Kingat begäærede Arres& kunde-indtil

forföygs,

videre

indtet noget

da S.Kinast ikke havde tilbudet sigat stille lovlig Gau-

tion i aid fald til Mesterens Satisfaction,-døg bliver ham hans Rgtt

i :al Le maad ert forbehol degn .
J Fugrentz

€. Runge

€; Bech

FC; Rosenberg

A Laxell

Saa & .edés pasfs ér'e'd

A.H. hoffmann.
Det.6ommisorium saavel som den fnthasliggendé Copie-blev derpag af
mig tiI.S. Reimers leverete.
30.

Seftw

indIQVertE-Påssqgéren med fregatten Fredensburg S.

Reimers efterfölgey

gende Pro-Memoriå til Skibsraadet.
Velædie herr captein
med samt 141 gej me—dl emmer urdjg,

dgt vellavligerskiUsræad.

Det har'behage€ dem sathig undér dato 28. hujus h. a…ved skrivel-

se at Embede migh

det jeg vælge pagtage mig eppermester Sixtus og

undermester Engmann deres sag som Defensør contra Passagerén maner
Kinast,

for det Ve1L6inge skibsraad haver anklagétqu beb

søm dem

at fölgg at hvert menneske Æil

Skyldet. Som det nu er min pligt,

Rgtten med det,snm mig er mulig, saa kand og hår jeg ikke afslaa
det vellovlige skibsraad deres forlangénde.endSKiöitheg_aldeles

Ekke givér mig ud før,.at være nøgen fur£iæ eller Ådvocat. Jeg
pantager mig da disse tvende Mesteres sag til
relsg_hvörudå

heden,

en tfngSvädnes udfö-

viise min fliid for dem,

?ég skal

Rett og billighgden unåér fötter,

uden ét træde sand

Dets aarsag maae jeg taggf

mig den frihed, at udbedt mig Beakrevet médäélt det Som sidst for
Ret&én den 28.

huiug er passeret

til

øplysning-før mig,og dernæst

æt kskibsraadet i dags eftermiddag maatte forsamles paa det at dehne sag,

som er Begyndé, Rand faa en ende,

vidnés erhvervelse…

Jgg

alt til et lovlig,?ings

førblivéf

'velædl e; herr capte'in

med samtlige medlemmer
udä'deä vellovligelskibsraad
deres

tienestäkyld og villige.tiéner
Fregatten Freåensburg under Segl

L. Reimer.

den 30.—Sept…

1768.

originalen sub. no. 1.7.
Hvorpaa-sammc blev samlet og denne samme blev fbrelagt.

Jeg blir der—

paa tiispurgt af &apteinan, hvor hastig jeg begge parterne agteäe at
tilstille Åötén beäerVén,

dog at cnmpagnigts affairerderover eye=sku1

de staae tilbage, hvorpaa jeg svarede,
tilkommende tirsdaga
pagn & e t s

at sligt ej Kunde Skee förend

Da ikke allené disSewsagerr*vgr ogsaa andré Cam—

,
*
' mlg
*
forretnlnger

n
".
fovhoidte

,,at levere Achen

fär'

Derpaa blev

20!
af samtlige skibsraadet beäiuttet.
Åt=béggé partérne skulde,

tibligé med Aetens meddeeling,

sam det_assistenten var mulig tilkiendegiVes,

tig,

næstkommende

sam»naar vind og veyrligt det vilde tilia

vild; være forsamlet far at Höre,

ende den af S…

at-möäe paa

som.den Å.:oktöber om eftermiddagen Kldkken

tirsdag,

2.slet for skibgraadet,
de,

saa has-

deres forebingenäe

angaae

KinaSt imöäzøppermegtér Sixtus og Engmann anlagte

sag.

J. Faerentz

Ea Rosenberg

G. Runge

C. Bech

A. Laxelll

. A…H.Hbf£mann

Snaiedes passeret
Blev efter at flagqet var heiste,

skibsraadet.sammen&aidet da capteä-

lod före ad protocolien;

nen

Da jag &dSKiIrige gang havér befunden at baadsmanden'Chr.

Rosen—

at j:eg haver været frie i min

begg haver fu-ndet sig fornærmet.,

Cammandn naar jeg efter be-ste xåxgl-n [& hav—e_r See't, at det kunde

tiéne til

Directbonens beste,

anden haver havt til at:sige,

ald détte'baadsmanden tiii efter
far Str;

desangaagnde,.saa haver jeg

holde god fred og enighed,det alt meö tausned lidet fare. men 533
som des

til

dato andhu vedbliver,

saa haver jeg ladet dette

skibsrawdets nærværelse indföre udj Protocoilen.

derpaa.tilsnurg£

om han noget mod mig véellitet havde at ind-

te jeg tömmermanden,
vende,

i

siden han af mig bleb antaget i 5;

hvorpaa pömmermandén Svarte,

Créåx

at han intet vidste naget at sige

A. Laxéll

pga captein FaerentZ'

Iligemaaåe tilspurgte jeg styrmand Runget om han vidste,

at jeg

ved min Commando h&Vde førnærmet ham eller forsömt noget af Com—

pagniets nytteysom han kunde være hekient.

C. Runge—

Nei, hanviååöe intet

Ehd videre styrmand Bech det foregaaende spörgsmaah

Han vidste af ingen ting derimod f nøgen maade. €. Bech»
Øm eftermidåadén blev skibsraædet samlet i ahleedning af den af-S. Ki—

nast,

Sixtws og Engmann insinuerte %ilkiendegivelser,

at den imellem

dem omafténde sag in puneto nogle:af dan förste dg sidste paalagte bé—
hvilken tilkiendegivelse skibsraadet af cape

skyldninger Var forliigt,

teinen blev forelagt med begiæring at give deres linklxtanker i forestaaende dette tflkfende.
Tömmermandenæ

Baadsmand Rosenberg.

rigtw

Det var best at de bleV'forIigt4det blev iäv—I

'C. Rasenberu

deres eeget sag.

Styrmand Runge,

'C.

lige saaledes

Styrmand Beck. Han vidste intet,
ved sagen,

A. Laxell

Det var best at de havde farLigt iig.

Runge

at der nu kunde-udretteSsmeeré

men det fik.at_blive sam det var;

'C.

Bech

202
CapteinwFaereniz. Dat ervmig aldelea inted imod at der kandwgiöF
en
de,m
sbör
Skib
qn
imd
edr
igh
een
og
se
igeh
forl
god
en
es
hold
res og

Gud bedre,disværre, dfutkenSkab indén skibsbörde til dato haver
=giort gegen-uléilighed

saavel

til den eene som til den anden in—

den bordel dog reserverer jeg min Rett Under åen höyé Directions
førnöyetf saasøm jeg ikke gr lo-

naadigSte Devision og jeg er vel

er
siid
alle
paa
selv
em
eg'd
meil
anæSaad
ae
at
ig,
kynd
t
wen.noge

'

haVe—r afgiøjrt tu forlig.
Herr Reimars:indgivende'lyder ord til

_J Fäerent-z.

andet saaledes 99 er uhdérsxre

vein- af 5, K'inås»t,,_ Sixtus ö'g Engmann.
Vglædlg herr eaptein Faerentz

Be sfriidigheder, som har Vært imellem 6? underskrevne Mar WJ i
mellem og Selv afgiort saaledes,
ej har-neget til

at den eene imod ng-om_denrandre

dato at udseÆtb… men at wj er gade wenan,Saa

at hwad sam pan begge siidbf udj &kibsraadet-er skrevet.øg talet
skal være dåd ag mag€ésLös,Hvorfor og denne sag'frafaides.5ette
har wj ikke vildet undiade herr capteinen at tilkigndegiVe.

wg

forbliwer vélædle herr eaptein Faérentz

tienestskybåigste[tiener.

Carl Friderich Engmann
Fregatten Fredénsburg den 3.

Kinast— Sixtus

okt. 1768.

originalen sub. no;. 18'.
Herved maa jeg &nfåre*aarsagen,hvørfor deåte Pré Memoria nu kun& findes s'k-r'even paa *et quår't Ark.

Efter 'at islammhe v'ar c-apteinen insinue—v

ret,3endte han ggmme mad paabegnetrsvar til'herr Reimers tilbage,

hvorudjwhan'tilkiendegav,at som sagen var een gang begyndt,

aaa.kunde

han i fölge af sin:aflagte Trøeskabg ead ikké farSWaré at AE" blev
førlggt,ög i'övrigt'sägte at hindre forliiget.

Herr Reimers ging der;

paa til ham qg viiste ham det strafværdäge af hans foretagende bg gt'
han som en dommer för maatte fremme end hindre førliiget,

hvorpå;

han fraskaar fra oVermeldte Pré Memaria Sit vedföyede'svar tillige
.med

S.

Engm&nns

navn som siiden:andre

gang maaite underskriva,-hVor

han RUndé finde piads.

'Omiéftérmiddageh VéYeté Føustaggn til
teinen indkiäbte smär,
foriBoutteIIeuren

,

det eene i Vestindien af cap-

sum veyete 14 pda som.da vil gaa til uégift

En tönde-Qxekiöd tog op af LasténlEn av vorgs

ombardhavéndé j.negfe,

nemlig Simson syg.

Slagteae et sviin som Veyede ne£t072 pd.hworaf falken efhøldtewdefes
Ranlson mg det övrige blev nedsaltet.Tog af lasteh—ét fad bröd op.

Bädker Veis og negeren Samson syg.

203
'Om morgenen sloeg den sidste

tönde öll

édike op i Ackeliet,

ved sam—

som virkelig er med-

mebeftersun findes at derudj fattede 7 tommer)

le
—
ti
l
te
gn
no
gg
t
fi
nd
ku
es
nd
ik
e
ké
de
r
gaaet til Jndtæring,eftersom
cage. For sammé manqvéäeht tilloed capteinén styrmand Runge at brin—

ge til udgift Ba potter. ?assageren Kinant,

Hödker Vei: og negern

Samsen—syge.
10.

Döde den syg lagde neger Samson og blev kastet overbard. Jeg eftersaa
hans saggr,
Tröye,

som beistöed i en hviid ag en blaae skiort, en fænoes

en lærrets Cavaj,

en pr. skue,

en pr.

Lange og en pr.

vie sæglduqs qugr

en pr Joiäudske strömper da en tyrkish.dekte.cg Bom ef-

åer capteinens ordre til de toe'övrigefNeger'Rolandt og*01£ver kaldet'

.
syg
s
Vei
ker
böd
og
sen
Jan
s
Jen
,
ast
Kin
er
sag
?as
.
elt
udd
v
ble
Toeg af lasten et fad skibsbräd ap.
alt frisk.

S.Kingst.

syg. Besætningen over-

