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Auctions og wurderings.forretning oner afdøde 4. aiyr—

'mand'Gaw.efterla&te sager, holden paa skibet Fnedensburg

den 29. november 1767.

_ wurdering

1 blaae kiol

t nanqnins vest og bure 1

T blaae klædes dito dito 1

iblaae blommet* lærreds
trøyje

*dito

hvid.lærreäsvcavaj

pr;.nangnins buxer

gl- hvidxskiorte

blaae tærnet'skiorte

&ito &ito

gl. hvid.skiorte

blaae tærnet=äito

pr. blaae tærnet lange
buxer

pr. alto

gl. nattrøyje

; nye blaae tærnet skiorte

. Æito

- blaae klæäes kiol

grøn gtastes vest for-
uäen exmet

blaae gniheisk tørklæde

bommulds tørklæäe

blaae tærnet dito a.12

'dito a.uz

gl. dito

_ pr» blaae'uldna rage
strømper

1 pr. sorte silke &ito

' pr. hviäe bomulds
strømper

pr. uldne hollandske
. dito

pr. hvide alto

pre bruune_äito

_ pr. nye traad strømper

. pr. dito

pr. dito

pr. dito

aueiion

Peter Holmv

Antoni Olsen

Emich Ancker

Jens_NieISen_

Jens Lebrect Jansen

Beder'Diedrichsen

herr Ramsgaara

Bollevalä

Hans Andersen

Reder Diedrichsen

Bollewala

PederjMadsen'EchOW'

Hans Andersen

Jens Lebreath Hansen

Beder—Diedrichsen

Claus Larsen

Hans Iversen

Hans Anåersen

baadsmand Rbsenberg

undermeater Engmann

Beder—Maasen Schow

8 Claus Larsen

8 Antoni Olsen

8 Ole Hicolaysena

herr Rumsgaarå

8 Claus.Lars&n

8-Ole Ericksen

12 Abraham Christophersen

, 152
1i2 )Køck Orgensen_

) Tomas Greishen
12

12 ) kack math Andersen
12

96. _
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pr.

Pr?

pr :

. gl.

sl.
gl.
gl.

dito

dita

gl. strømggbaanö

bomulås'tørklæde

bruun'hollanåsk hue

røé.aito

bomulds.æito & 6

hvid.traaed hue

pr. manSkiett enmet
_ med krage

&ito Æitö'fbruden
. manskietter

_'pr.
.gll.

dito'äito

haandklææer & 2

blaa tænnet lommetør—
. klæäe

.: pr :. ”udsyede manas man-
. skietter

wprj

A*pra

Pré

& pr.

pr;
Pr,

Pr—

l pr.

: pr;

pr.
 pr.

äito

&ito

åibo

&ito

'Æito

Æite

.åito

*åita

äito

*äito

&ito

'*sølv uhr mew.en agat
A signet

. gl.

5 pr.

pr.

e pr.

pr.

pr;

violin

nye.skoe

h&lvsliåteawito

dlito d;.i'so

gl. dito

nye stæwler

' ;xkruke.snustobac

dito halifulä

tom kruke

flaske med blæk

-bunät pennefier a.8

% navigationsbog'med 2
Smaae &ito

m ciffer bog
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) baadsmnnd Rosenberg

styrmand…Beck

Jens Reäersenx

herr Rumagaari
Hans Ånåeraen

'Beder=mor3en

' Bollewalål

Jens Bedersen

Ewalä,Bruun

baadsmand Rosenberg

capitain Kønig

— Jens Pedersen

capitainzæadsen

Æito '

mester Sixtus

capitain Taäsen

dito

mester'sixtug

capitain æaäsen

undermester'Engmanm

baadsmand Rosenberg

&ito

mester Sixtus

:assistent Hoffmann:

undermester-Engmann

capitain Kønig

Ole Bicolaysen

Radar Diearichsenh

. Hmns Anaersen

[ baadsmand Rosenberg

baadsmanä.äurgensen

bødker Jacobsen

Jens Lebreath Jansen

baadSmanw.Rosenberg

styrmanäfåeck

dito _

'Ole Ericksen

Beder Holm 



& dansk takel bøg. ' _ styrmanä Baek
m-holl, baadsmansbog, 4 Andhra Frederiéhøen
I bønnebøg, . TZ Peder $horsen
m psalmebog ? .8 styrmanå.3éek
% jaurnal bog 'capitain gaÆsen

[ Quadrant : baadsmanå Rosenberg
' passer med trekiier- &itb .

% søekart . styrmand Holm

&ito'a.l art ” * christian Runge
) regnetaule 1” Hans Andersenl

; plinskal V 'RedeerhOrsen
' blacklaae me&…b681ag ? baadsmand.Rosenberg

—blyanta.penner 3-2 _- herr Rumsgaarä

& lineal, capitain König

noget traaed; Erick Ancker

2 passer ' 2 Christian Rudge

1 nqdeskrivex-og.1 stiksag 8 herr_Rumsgaard
I kniv med skeeä. 12 Waagen Qle

n pr. stal spanier 4 Ole Ficolaysen

m pr, sølv knæ spænder
med stal hierter
og tunge Agia

' steed og.i tæt kam 4 Hans Andersen
'accommddeur bg,m-Säeeå

kam 4 Agie

; papier Sax . _ styrmand Back
; penne kniv 49 styrman&.Holmf

* tobacs dbdb 8

) lyéesaz; ' 2 styrmmn& Beck

& hollandsk søeboeg & Jens Lebrecth Jan99n_

; marin lalender* - styrmand Faerentz

nye perugur2* _ Anåexs Frederiehsenl

gl. dito ' . Ole.Näcnlaysen

' tegnebog* . Peder 9horsen
: snustøbacs Æose _ Thomas Greishen

kaaber theepotte' veapitain Æaäsen

pung med % hage og 4 .
Smaae knapper baaäsmand Rosenberg

E køye pude — assistent Hoffmann

Æito ” Erick Ancker

eombers Hans Andersen

… unwerdune ' Beder Thorsen

eske . styrmand ?eok

&ito assistent Hoffmann 



% sklwkammer " Beder Thorsen

% kiste med 2 1838 og "__,,_ _
nøgel , . . Bollelalä

J. Beretta. A…H. Hoffmann .Rosenberg

&& wed styrmanä.Lundbeægs'£ore£unäne äocumenter er'følganåe

en vashert Boämerie brev til herr Jens Tarp a£ a£g… Lunar

berg udstill paa 150% ou,

en dli'co til nm Sr. Bille-skow paa wo; naa.
Rentekgmmerets &freigning_paa,en_af ham giorte reisse sam

unäerstyrmanæ.&a$._14..Sept. 1765

'stymands attest &. 22. mars 1760»:

'Opperstyrmands inventarium fra skibet Fredensborgr

Om afæenen foer alle fremmede fra.snpwen tilbage—igien.

... ieg ging paa snowen for at tale med capitain Taäsen Om

noget den i gaaer holdie.auctions'iurretning angaaende.men1
traf ham intet, foxdj han var gaet i land. Kom saa tilbage

igien til skibet med de fader £u1d.af vanå.

ladte wj worris.baad til med nogle tomme oxehavedery ankere

og vand fader, hvorved samme ging kl. 9 til landsh. En smaa

canoe kam til os med den efterretning at appertømmermanä

Beck var døw, hvuribr_baaäen endnumerholåte 6 westervigs _

_bræden-til en ligkiste til ham; af samme.canoefkiøbte cap—_

teinan nogle limoner. snowens scharlupe var hos os og brag—

tæ-øs det høy tømmermanden ved sin land gang havde taget

:meä sig, hvilket ieg.registrerede som følger:

1 bruun silke tørklæåe

' hatt

tinn spiseskeex

; speigpl

,snustobac-s 61089

1 pr. skoe

kniwrmed skeeä

; perugur

? pr. tinn.skoespænder

røä.natthue

; tinn.skal

hviåe skiOrter

:'blaae og hvi&_cavaj

, pr. blaae stribede lange buxer

lomme txørklæåer

1 pr— traaed strømper.

hans kammer saavel som hands skibs som tømmerkiste.forseig—'  
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lede ieg ellers strax, saasom agt i mangel af nøgler &ertil

ej kunde régistreres.

... baadEn bragte-med sig en.heel marke cabrit_og noget gram

til førfriskning. Baaésn blev igien tillaåt med nogle tomme

faekens og_for'fra til lanä.igien. Bøn Smaae kano kom til

as.med den efterretning ai unåertømmermanäen_varvéøäet natter

tiltcrn. Hans kiste blev taget unäer forsgigling, man.hane,

tømmerkistb bleb aaben farmedelét man ej kunåe unavéxg åens

brug. dog_blev-äen &eruwj beiindtlige reeåskab opskriven og

giwen baadsmanéen.under-ansvar. Capteinen för med scharlUpen

i lanå, som kom siåenutilbage igjen. Om aftenen seglede anl

franzk skib os iörbj. ,_

... wd iick aermed noget kaal DEBQSEmemgnäens høy som be—

stoeå i følgende. )

2 hvide skiorter

pr. blaae stribetewbuxex

? pr. blaae strømper _?

; hatt

prøngur

-blaae tørklæåe

silke dito

* ”gl. rød, hue

spølkomme

' psalmebog

bouttelie med lideæ thee
horn snusiobacs dase

kiste nøgel

pr. Skee

pr, hinn spænder

howed puder

underdunne

pr. gl. tøfler

kruke med snustobac

talg.lys

pr. strømpebaanä

I thekiedel. .

24f16ker cancer var'hos os hvoraf folckena kiøbte noget fisk_

4. des. .... fortats store eanøe has os som bragte os toe'høna.0pper-

mester Sixtus kom ligeledes—msd samme tilbage. Baaden gik

aerpaa til brænningen, for at føre noget ombord til &apitain

Taäsén Og bleb buxeret af Söharlupen. mester Sixtus følgte. _

meå-i land igien. Om en half time kam scharlupen tilbage.des-

uden 2 fisker canoer hcs os hvoraf'foikene kiøbte'nqget fisk

.... engelskmanden_ging.samme.dagitil seigls. '
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5; des. ging schaælupen ombord pga gnowen og kom med captein-Kønig

tilbage igien ligeledes 6 høns, Jeg registrerede reedskabet

i oppertømmermandens tømmerkiste—siden cåpteinen vilde sendtg

det hiem med captein madsenrog af ham lade overlevere til en-

ken. Spesifikationen er følgende:

1 skaavrøxe

1 hinn øxe

1*koebeen

1 klaphammer

1 jern omslag

1 clamei slag

1 stor knibetang

I spurhsmmér

klaphammer

skraber meä.skaft

* beeg skee af'jern

1 jern mastepasser

'mukker

&rive bolt

clamei af jern med_skaft

… 1135 i stykker svay

* jern vinkel

vinkel kløe

banefoä

_ hagebolt

Q &ito

f drive.hage

7 113; svay

buk jern i aortér

. digle hammer

: jernbalter

Æito

omslag

*'setjern og 2 enkelte rabatter(Stahatter)

. svag Bed leader i

bolter til narlé propper

jernkieler

star meissel

lille dito

'.skrubolt

. spurbolt

' lang frilboer

lille hammer

Z'meisler  



 

& dørslag,

21 boer fbruden skaft'i sorter.

krit relle med-snor

strik maael '

* jern passer

lille retpasser

huk jern foruden skaft

V &ito meä.skaft i sorter

skiølper i…sorter

bxene steen?

lille kaaber vinkel

maal

Æito
.

”_smal bukke jern

smaa.£nitboer

* sag arme mea.3 knapper

%

I

1

%
1

2

5

3

1

?

1

T
1

1

1

tommestock

lekhage

sagblaät foxuden tænäer

rasp

liden.stiksag

Skee jern

siuler

hæste jern i sorter

bøfler feruden jern i Sorter

boränlk

blyeloå

stiksag

kaalmeissel

gl. set jern

sagbret med W'arm.

follelniv med skeed;

J— Ferentz1 A.H…Hoffmann Rheaenberg

Om midäagen gisk…scharlupen igien til snowen og kom tilbage

igien med eaptein Taäsen, herr Biørn og nogle andre fremmeäe.

Samme faar kl. 5 igien fra.os, Til captein Taäsen blev føl—

gende begiæring inågiweh. _*

Det er

den l .

dem bekienat at begge unres tømmermænäer er rasp:

og 2. &es. er bort&ødet..Som wä nu ej kana undvæ:

re en tømmermanä.og deres arbejde inden skibsborde alle-

rede er førfattet, men vores endnu ar tilbage, saa-haver

ieg paa.æompagnietaavegne skuldet bede, at laäe deres tøm

'mermanå følge med os, && hand-i saa.£alw;skal nyde den 
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samme gagé og premie som afdøde oppertømmermanÆ.Beck af

directionen er tillagt.

Kønig.

Denne b&giæring blev ogsaa referert og tømmermanden'traäte

samme aftan endnu.i tianeste. * '
Og som ud havåe erholået et skibsanker fra capitain Tadsen

som var lægger i svær ankeret 9 1/2 foed og tyek ved kryäsgt

18 1/2 tomme, saa erhol&te han &erfor quittering. samme an:

ker er ogsaa baadsmanden paa behørige stæäer-til_fhdtægt be-

regneä. . . _

Ikke mindre erholäte ieg fra.captgin Tamsen efterfølgende Æo—

aument søm lyder ord til ord saaledes:

Eblædle høystærede herr caåiiain Kønig.

Til at aitrids eller vandhues inäretning irMit førreäe skib

før de slawer, som mig her fra…foxtet Christiansborg paa

éet høy og vellov1ige guineiske'oompagniets regning bliver

leveret at owerbringe til St… Croix;i Vestinäien, behøver

ieg 6 styck westervigs brædder. 2 styck 7 alne trær; 5

styek 6-alneväito og,til praeéantion kunde ieg endnu behøve

2 svinge'eller Æreje loonower, hvilket.alt ieg beder paa

compagniets vegne i_mulig,falä.at assistere mig me&_og

'» heele var med estime.

welæ-dile høystærede» vens tienestskylåigste tiener

Snoven Eleonore åen 36— okt- 1767 Simoh Tadsen;

Inäbemeldte &eele er mig af herr capitain_Kønig bleven leve-

ret og hvorveé regnskaerlæggelse, vil Gud med lykkelig hiem

kamsi, skal blive til afgang_godtgiort datum et Supra.

& vill originalen Se. Ono 6.

Som skal vorde observeret at blive vedkommende paa behørige

stæder til udgift beregnet. __ _

Tømmerkisten blev til capitain Taåäén med det.derudj væren»

ae tømmerreedskab leveret, hvorfor han qwitterede vid. se.

no. 7 qwiterinegn:

Til directionen erholdte han efterfølgende brev; _ , _

Efter min sidste skrivelse var ieg den 16. jul- h, a. _

gaaet fra.Horge, Vinden var vaå min bortgang for os me-

get føyelig, men forandrede sig imod.a£tenan os contrari

denne eontrarige vind haldte snart'bestanöig ved saa at

'4 :'den;3. aug. om morgensn

kunde opnaae Dover. Vlnäen var paa samme_tid.god for os;k

men holdte kune 1 a,2 dagemed stille ved, aa den-igigp
blev contrari. Wj krydsete os følgelig Canalenligien— 
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nem indtil förbj Sorlingæeylænäer, da…winden blev-gpeä

og,ogsaa fast bestanäigvmedværendæ. den 28. aug. da.wj

var under de Canariske eylænder døde en af mine matrosær

Kiels Matthiesen Freäsberg han hafde moren syg fra Kiøben—

havns_reed af. den 20. sept. tickzwj det første land.a£ _

kusten_GMinea.i sigte og den 21 ejusdem maatie nj for-mod—

Vinds skyld.ikke langt fra.äio sestertkasöe anker, Wj ging

aerfra.igien den 24, ej, og,den 30 ej, kom wd under det

hollandske fort Delmina og &et engelske Cop Cours. Wj kaSFV

tet samme aften anker ved Anamaboe og lettede derfra.igiep

1. okt. men var saa ulykkelig at ud ved lætningen.brekke—

de begge flip af wnris tøy anker. Om aftenen kam nj under

Ghristiansborg,fort til ankers. Wj traf der endnu snowen

Eleonore og_det samtlige i Kiøbenhavn'erholdte.besætning

frisk og vel,den anden dag ging ieg i land før at ailewerg

mine documenter og wa begyndte derpaa.at ledsefmed.ald mu-

lig_£liÆ.Skibet er ogSaalpaa.nogle iarkens brændevin nær

meste udloéset. J coral kisten ne— 3 &…4 var i den første.

8_cabes og,i den andre 57 cabes løvallen i stykker og til_

negotim ubrugelig,som ogsaa af skibe assistenæen er efter—

seet ög attestert, Men som pakhuu—s forvalter Aaret…rup lige

ledes foreviiste 21.3tuck Rajutapeam og ? stuck neganepeam

som var.gandske raadnen saa.er samme Vel af afdøde apper—

styrmand Lundberg og skibs assigtenten bliven efterseet,

allene &&…der befandtes at samme lagde i en kiste.som ej

var kommen fra skibet Fredensburg, saa Wilde de intet vi-

dere attestere end at de hafde afterseet samme-og den til

negotine,funden ubrukelig men ej at de var kommen fra wo—

res skib, Vel blev fra fortets side indvendt, at dette tøy

blott var udtagen og i en tør kiste lagt for at bevare det

for videre bedærvelse men paa wores side var dog ingen vis

hed derom hvordan det er tilgaaen at corrallernes traaed;

saavel Som disse tøye er raakned, kand ieg intet begribe,

som ieg ex forsikret om', at paa_skibet intet noget vand

er kommet dertil. natten mellem den 5. og 6. oct. &øde _

vores matros Peder Jehnsen og blev den 6. paa fortets kir—

kegaard begraven, den 8. nov. hende og det ulykke, at ved

en stærk trawai wores opperstyrmand Lundberg_faldt over—

bord og'druknede, Han blev funden den.andre morgen. da.han

var forwiklet i det towwerk som var udkasted efter ham.

Han blev ført om eftermiddagen i land og paa fortets.kir-

kegaard begraven. Den 27. nov. døde wores 4. styrmand Gad

ved en hidsig sygdom og blev Ogsaa begraven i land.Til 
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-samme tid lagde wores qwartermæster Engmann og begge tøm—'

mermændernre slet syg.Jeg bar ald.muelig omsorg før deres

&gt;! frelse og lod dem til.saman enda føre i land, Men

uagted alt dette døde—oppertømmermanden dén første og vi—

dere andre tømmermand den andre des. i land. De afdødes

efterladte sugar er ordentlig registrerå ag forauctionert

men tømmermændernes gtaaf endnu under forseigling, fordi

skibs assistedten formedelst disse omstændigheder-ej ha—

vqr tiid til at registrere äisse sager og aucäionen derom _

er jeg nødt til at gpsætte. Siden nogle af folcket haver

kiøht.meer end de haVer fortient, Jeg haver søgt at ud;

, bringe afgangne styjmand_Lunmbergs og styrmand…Geäaes/eiæ

tarladenskab Saa.høyt som muelig ag i samme'henspende ta—

get snowens besætning med paa…auotionen, Vefølgende spe—

sifikation. wiis-er hver meget de. haver tilkiøbt; seg, hver-

ior capitain Taagen qglefterkommere.i offisier-selskyld— &

nere.Jeg…beåer ydmygst,-at &uetionssummen 72 ål. 2 art '

-4 1/2 sk, maae behageligst lade taget i.&eposito, for …

:samme %11 sin tia.&t kunde beregnB-stervboåerne til ind—

tægt. og && ieg ég kand.undværa en tømmermanå.saa haver

ieg &:Egiort med :eaptein Tadsen- at hans tømmemanåx følger i

med os… hvilket ieg haaber, åen høye dirgotion behaggligat

approberér. ,

W.;; hamrer rm allerede tabt Gmami, Zen tab som om saa meere. ,
ex.£or os af-stor betydning… som_wj kuha_med den høy nøä-

venäigste besætning er forseet og wä'alle haver nøk at be

stille. at forrette. (iet Æornødiner— ved haard negre, naar 'wj '

er under seigl, Skulaeräøden besøge os fremdeles saaledes

som den haver hi&.inåti1 glort, saa vil det see slet uä

for OB… Jeg_h&vergom.3&a…me€re aarsag at dragæ mig_meä

denne frygt, som wj efter aldi *ansee'nde i 6 & & maanezder

intet vil komme herfra. Snowen gaar nu Bert med.en 170

slaver Og saa bliver åer ingen til os tilbage. Negatien

er dESSuden slet. Skulde iBg efterwags have léiligheä…

skal ieg intet armangle at tilmælde de høye herrer vores

tilstana, Foruden Abraham Engmann befinder vi os Gud.være

lovet, endnu alle sammen vel, War herre lader det Vedvare

længe

 
E… Kønig.

Med denne brev følgte indlukket eftérfølgendeAdöcument.

Spesification

ower de af'herr captein Tadsen_førendes snowen Eleanore tilhø

rende det kongl. octrøyerede guineiske handlings campagnie, 
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hans officerer og,g&mene paa de paa skibet Fredensburg,lig&1&-

des tilhørende Welbemeldte compagnie, holdte auction qwer B&l.

apperstyrmand…Lundbergs og 4. styrmanä.6&dteslefterl&denskabv,

erhandlede sager ag dets &uetions beløb p&& følgende conåiti—

oner: '

1) Kiøbesaummen maae betales i dansk &øurant Og en hver'buä

som skeer,er i dansk &ourant og.ej i bas.

2) Herr Tadsen bliver for alt det som.s&&vel hans officerer

som hans gemene kiøber, &erfor ansvarlig &t h&n skaffer det

ved hans hiemkomst betalt, hvorfor han her udatiller-sih rer

vers &t giøre derfor rigtighed ved compagnieta comöoir i Ki-

øbenhavn. '

3) De nye 4:11 warhe som paa auktionen sælges, maa paa ingen

maaåe her paa kusten forhanåles. handler nogen derimoäå &&

bliver han straffældig,efter de && directianen forlagt kongel.

oetroxerede guineiske &ampagm13 udgifne'instruxer.

Raazaucfionen efter Lundberg kiøbte &&pt. madsen og hans falk

for 54 dl. 4 ert 15 1./2 sk.. paa &uctiønen efter*styrmand

G&ät. for 17 dl: 3 ert 5 sk.

Owenstaaende conditloner forpligter ieg mig til. Til s.t.&dfes-

telse h&raf .er 3 ligelydenäe exemplarer. udfærdigeä. det sene

fyldestgiort, de—anare af ingen værd.

datum ut-supra. Simon Taäsen

Originalen.er at finde rub- no 8-

'Om morgenen tidlig,£ar scharlupen ombdrå.p&& snowen for at,

hielgs dén at fiske &nkeret.....fortets store G&noe hos os,,

hvormed oppermester.Sixtus.fø1gte.Til.gauerneuren blev efter—

følgende skriVelse &fsenät.

Til slave parterne saavel som ellers behøver ieg 12 pr.

hængsler, ligeleäes behøves IaaSet til &&hytt døren repa-

ration. . . .

Som ieg nu ej er med en*smi&h forsynt,-s&& haver ieg.herved

skaldet tage mig den frihed, hos deres=veælædle. ydmigst at

ansøge, at .fortets smidt. ma-atte .faa ordre &t forfærdige

disSe s&ge.r, hvortil h&n skal faae fra skibet en fornøän&

&nviSning,

.... &&pteinen og undermesterlEngmann for fr&_skibet. Den

første havde en coffre.med_&&l hende skud &wertrøkker hos

:sig. den andre en lille kiste.

7. des. Om mergenen kl. 3 ging snowen til s&gls. En tønde skibsbrød.

' blev til folcken optaget, hvorudj befandtes.en.&eel b&äervei

.. en caqoé hendtede noget smør og hveedemehl til Abraham Engr
.a._,_

mann ooöäo 


