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Forrige Cantor og Cathechetes udj Guinea 

Friderich Svanes 

Bilager ved hands indgivenes relation 

af 1 Junii 1748 

 

 

 

 

Disse Bilager teigned L
a
 A til  

J inclusive haver jeg alle igien 

nem læst, og folger hermed tilbage.  
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En Kort Sandfærdig 

Klar og tÿdelig og Omstændelig 

General Declaration 

og Underrætning 

om ti Aars Begivenheder 

paa Fortet: 

Christiansborg i Acra paa Custen 

af Guinea i Africa 

effter Deres Excellences 

Höÿ og Velbaarne ex: 

Herre, H:
r
 Carl A: von Plessen 

Præses for det Kongl: Octroÿerede 

Danske vest=Indiske og Guineische 

Compagnies naadige Ordre 

i dÿbeste Underdanighed samlet 

og componeret af 

Deres Excellences 

Og Höÿlovlige Directions 

allerringeste og undedanigste 

Tienere og uafladelig troe 

Forbedere hos Gud 

Friderich P: Svane 

Forhen degn og Cathet… 

[papiret er i dette hjørne flosset og der kan evt. mangle et sidste bogstav i ordet: ”Cathet…”] 

 

 

 

Kiöbenhafn 

dg: i Junÿ 

A
o
 1748 
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Deres Excellence, 

Höÿbaarne Herre, 

H
r
 Carl Adolph von Plessen 

Præses 

for det Kongl: Octroÿerede Danske West=In 

diske og Guineische Compagnie, 

Samptlige Directeurer 

Höÿ og Velbaarne, 

Velædte og Velbÿrdige, 

Ædle og Velbÿrdige 

Naadigste Herrer! 

 

 

Iblant ald Deres Excellences Omsorg og Forsinn, 

holder ieg denne for dend Lÿcksaligste, nemlig dend Höÿ= 

berömmelige Iver og rætsindige Nidkiærhed, sampt 

omhÿgelige Omsorg fra det Höÿlovlige Danske Compag= 

nies Affaires udi Guinea i Africa: Deres Excellen= 

ces magelöse Naade imod mig saa ringeste og under= 

danigste Tienere, staaer eÿ udi min magt at forsoone, 

mine Herrer være æwig lovet og velsignet, der haver 

aabnet Deres Excellences Hierte til Barmhiertigheds 

Lÿd imod mig sit fortabte Faar: Alt saa fordrister 
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ieg at indstille underdanigst mine Omstendigheder om min 

Reÿse fra Kiöbenhafn til Custen af Guinea; 

sampt Tilbagekomst her i Norden, des uden med al= 

lerstörste Agtsomhed underdanigst effter leve Deres 

Excellences naadigste Ordre af 23 April 1748: 

som fölger sub Litr:A: 

     

Aarsagen, som tvang mig til at forlade Kiöbenhafn,  

söge Custen af Guinea, der at anholde om Bröd og Kald 

udi det Höÿe Compagnies Tieneste, sampt mit Forhold 

udi Embedet og der paa Stedet, sampt paafölgende pi[n?]= 

agtige og smertefulde Trataliteter, min Dimission, Dend  

Allerhöÿestes miraculeuse Providentz, der lÿckelig har 

leedsaget mig til Kiöbenhafn Rætfærdighedes Sæde 

i Norden, bliver effterfölgende underdanigste Demon= 

stration:    

Anno 1734, da ieg laae paa Regentzen og nöd Höÿ= 

Kongl: Sustentation paa det Kongl: Universitet effter 

Höÿ= Kongl: saadeles Naadigste Privilegium, for at 

sustinere Examen Theologicum, og var nesten ved Guds  

Naade i Stand at obtinere samme, paa kom mig en 

særdeeles Rigene og Iver til at opsöge, og conversere en 

sand og sinnlig Guds Kirke, mig fore kom nogle, 

af udvortes Anseende, Conversation og Discurs, besÿn= 

derligen Religieuse mennisker, hos hvilcke ieg tænckte, 

i min Trohiertighed, dend sinnlige Guds Kircke, som  

i Apostlernes Tieder visseligen florerede, ufeÿlbar= 

lig maatte findes og være. 

Imidlertid ieg nu fornöÿede mig i denne effter mine faste 

Tancker Guds sande sinnlige Kircke, indfaldt adskillige 

Scrupuler, om at aflegge de Ting, som saavel i Discurs, 
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som i Omgiengelse med andre udenfor denne Forsamling, 

saa kaldede Christne, var denne sinnlige Kircke imod, 

om det end skulle skee med megen skade, Forfölgelse og 

Spot.     

    Iblant mange Scupuleuse Ting, som ieg mig beflit= 

tede paa at aflegge var denne om Exercitio disputan= 

di Qvotidiano paa Closteret, hvor der iblant andre nÿt= 

tige, dog i mine Tancker paa dend Tied unÿttige og  

forfængelige S[u?]entier, Theologia endog endog de aller= 

störste og helligste Crones Hemmeligheder tractere= 

des, og det undertiden af unge og uerfarne Studiosis, 

og det eÿ alleeneste med dend Christ= sömmelige Ær= 

bödigheds Tilsidesættelse, men endogsaa med megen ind= 

faldende Abition; thi dend eene vilde have Fortrinet  

for dend anden, da saadanne Höÿe og Hellige Ting, 

effter mine Tancker, ligesom for Guds Ansigt 

med allerstörste Erbödighed burde accommoderes. 

Disse Scrupuler opdagede ieg for mine Venner, 

hvilcke gav mig herudi Bifald og approberede mine Pro= 

positioner, hvor af ieg des meere animeret blev til at  

giöre denne faste Resel[ai?]tion at besværge mig for 

Patres Academiæ, da værende Professor Theologiæ 

Steenbuk, nu salig hos Gud, og Professor Völdicke, 

hvilcke ieg tilstaaer anhörte disse mine Van= 

kelmodige Tancker med störste Commisseration, 

og anvente alle optænckelige og grundige Raÿsons til 

at persvadere mig fra saadanne mine fattede Mee= 

ninger, foreholdende, at sligt som ieg besværgede mig 

over, var enn indsuegen Miesbrug som icke kunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Pag. 4 

 

eller burde ophæve saadanne Academische Exeercitiers 

rætte og sande Brug og [B?]ÿemærcke, saasom dend Stude= 

rende Ungdoms Prövelse om dend sunde og sande salig= 

giörende Kundskab, saavelsom [C?]onfirmatz og Fæstig= 

hed i samme, til at faae forsögte Sind, imellem 

ondt og got, saasom da der skulle allenste have en 

vis og fast Forstand om og paa dend sunde Lærdoms  

form, men endogsaa i Besÿnderlighed være mægtige 

til at igienndrive dem, som imodsige. Disse Fæ= 

dre anvente all muelig Fliid for at faae mit 

ustadige og Vanckelmodige Sind satt i en roelig Dis= 

position til at accommoderes effter saadanne Acade= 

mische æld=gamle Statuter. Og til disse og 

fleere vitlöfftegern[?] Persvasioner af de eÿ noksom ærværdige Fæ= 

dre applicerede ieg effter mine ringe Tancker mine herom 

fattede Raysons, hvilcke de eendeel approberede, eendeel 

reformerede; men da ieg diverse gange hafde hafft dend 

Ære og Frihed med disse ærværdige Mænd at behandle 

denne Materze, des uden proponeret min Sag for min 

da værende privat Præceptor Etatz Raad Gram, Salig 

for Herren, og icke kunde med dennem accordere til nogen 

vis Eenighed, men blev alt fremtuurende i mine 

saa fast forudfattede Scrupuler: Hvad da saa skeer 

at ieg effter de Academische Statuter excluderes fra Re= 

gentzen og Clostreret. Nu var ieg udeluck fra alle 

menniskelig Hielp; mine Omstendigheder vare 

fattige, ieg var faderlös og moderlös i et fremmet 

Land, viste mig ingen Udflugt til nöttörfftig Ophold. 

Vinteren var for Haanden, og der fandtes effter 

Ordsproget: intet at brænde og langt mindre at bide:  

Gud som ansaae min rætsindige Oprigtighed i denne 

Vanckelmodighed; min Fattigdom og store Mangel 
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paa [?]te det fromme og medlidende Hierte paa M
a
= 

Pipper, da værende Spiise=Mester paa det Kongl: Weÿsen= 

Huus, som tilböd mig sit frie Bord Middag og Afften: 

Herren lade hver ken ham eller hans Sæd leede eftter 

Bröd: Jeg antog dette Tilbud, som een Besÿnderlig Naa= 

de =  straale fra Gud, som billigt med störste og ær= 

bödigste Tacksigelse. Ieg indlogerede mig derpaa hos 

en fattig Snedicker i Fiol=Strædet i Tillid paa Guds 

store og ÿdermeere Forsinn, hvilcken ogsaa daglig 

jo meere og kiendeligere udviiste sine Straaler og 

ÿttrelser, i det hand vente mine Tancker i saadan 

geraadet Vilkor til Deres Exzellence, Höÿe Velbaar= 

ne Herre, H
r
 Adolph Carl von Plessen, der adskil= 

lige gange endog med egne Naadige Hender ræddede mig i 

Nödens Time. Med eet Ord at siige, Guds store Forsinn 

var ubeskrivelig, Hannem være lovet; thi ieg straddede 

Vinteren over. Da nu Vinteren var forbie, og ieg 

imidlertid vidste af ingen Nöd formedelst Guds be= 

sÿnderlige og speciele Forsorg, ihenseende til dend ud= 

vortes daglige Nöttörfft, saasom naar ieg befandt hos 

mig nogen considerabel Defect og Mangel, tog strax min 

Tilflugt til det Guds stadige og tilforladelige Refu= 

gium for alle Hielpelöse og Nödtrængte, Deres Excel= 

lence H
r
 Carl Adolph von Plessen, Herrens elske= 

lige og Troe Tienere; Herren velsigne Hannem og Cro= 

ne Hannem med Naade! Herren lade Hans skiönne 

graae Haar med Hans Alder og Gierninger grönnes 

alt meere frem og frem, at Hans önskelige Alder= 

doms Krafft maae være herlig og deÿlig, som Hans Ung= 

domes Stÿrcke, indtil Hand effter mange Dage endnu til 
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mange fleere Nödlidendes Tröst og Vederqvægelse, om= 

sider paa Eliæ Vogn skal afhentes og bortflÿttes her= 

fra til Eliæ Gud og sin Gud, og ævig forlÿstes i Her= 

rens saligste Ansigtes herligste Beskuelse, og da höste 

de Herligste Frugter af hans lange Arbeÿde, naar H
s
 

Excellence, som her har været uden Börn kand bringe no= 

gle hundrede Börn for Guds Ansigt, sigende: Herre, 

see her er ieg og de Börn, som du har givet mig: Og hvor 

offte denne Herrens Mand, nu Fader til mange Nödtræng= 

te Börn, haver i min Nöd og Trang vederqvæget mit 

Hierte, veed Gud bæst. Imidlertid converserede ieg 

ingen anden, end de gode Venner, som vare Menni= 

sker, der hafde separeret sig fra dend store aldmin= 

delige Kirckens Forsamling, in Genere over Hovedet, 

saa kaldte Christne, og kaldtes derfor, som bekiendt 

er, Separatister, med störste Fornöÿelse; ieg erfarede  

nu og da, at der endog i denne, effter mine visse og 

stærcke Tancker, Guds sande sinnlige Kircke, 

befandtes megen mangel, naar dend settes[?] og lig= 

nes i mod Guds Kircke i Apostlernes Tiider, saa ieg 

saae mig meget bedragen i mine Tancker; thi der 

begÿndtes næsten at blive liige saa mange Meenin= 

ger, som Hoveder, og stor indbÿrdes Spliid og Uee= 

nighed. Der ieg nu befandt mig i saadan tvivl= 

raadig Tilstand i denne effter mine Tancker ind= 

bildte Guds sande sinnlige Kircke, om hvilcken 

ieg hafde forsickret mig om at Engle Væsen 

og Levnet paa Jorden, saae meget slet bedragen, 

da blev mine Tancker gandske forandret, end= 

skiönt under megen uroelighed og mangfoldige Be= 

kÿmringer i mit arme Gemÿtt; Gud skal være  

mit Vidne, ieg vidste ingen Raad, hvor ieg skul= 

de vende mit ustadige Sind hen til nogen slags 

Roelighed at erholde. Jeg var udi dend uroelige 
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Tilstand at ieg intet menniske saae, som ieg med Fordeel 

kunde betroe denne min slette og vanskelige Skiæb= 

ne, som var af Betÿdenhed, saasom derpaa grunde= 

des min ævige Roelighed, denne min Tilstand var 

saa meget des meere farligt, thi mig var indfalden 

iblant andre, besÿnderlige Scrupuler om Alterens 

Sacramente at annamme uden Samvittigheds  

Stöd med dend store udvortes Guds Kirckes Forsam= 

ling, af bekiendte og ubekiendte, onde og gode Menni= 

sker. Saadanne Omstendigheder var ieg falden 

udi ved Omgang med forbemeldte gode Rætsindige 

og indbildte Christne, saa min sidste bedrövelse 

var större end den förste. Mit sind var nu al= 

deeles uroelig, alt Haab var forgieves, saa ieg 

næsten maatte forgaae: dog vente dend barmhier= 

tige Gud, der altid har hiulpet i Nöden, mine 

Tancker derhen, at ieg fast satte mig for, ved 

Guds Naade at söge Roelighed i det uroeligste Land 

i Verden, ieg meener mit Föde=Land paa Custen 

af Guinea, Acra kaldet; Thi ieg tænckte nu,  

at der ingen stedes meere i Verden fandtes nogen  

sinnlig Guds Kircke. Ved disse nÿe fattede 

Tancker fick mit uroelige Sind nogen Slags Lii= 

se, Gud veed, hvorfra? Thi ieg tænckte i dend der= 

værende Blindhed og tÿcke Vankundigheds Mörck= 

hed kunde ieg allerbæst ved Naadens Aandes Op= 

lÿsning i stilhed komme til at [r?]ecalligere mig, 

overveÿende og undersögende disse rigtige Ting alt 

meere og meere, saasom i dette Land og blindeste 

Hedenskab icke var at befrÿgte for stridige Mee= 

ninger i Orthodoxien, effterdi de der icke have nogen 

Religion, havende nogen Grund af dend dem forborgeen 

og ubekiendte, men os i disse Lande aabenbarede og be=  

kiendte, Guds saliggiörende Lærdoms dÿreste Skat; 
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Hertil fick ieg det faste Haab ved Guds saliggiörende Aands 

Bistand, at naae mine faae Studeringers maal og Öÿemær= 

cke, sampt de Höÿbÿdende naadige Herrer Directeurers 

og min ærværdigste Fader H: Eliæ Svane, hvis gode  

öÿemærcke og troe Arbeÿde med mig, være til idelig Vel= 

signelse af Herren til Hedningenes Omvendelse i 

mit kiære Föde=Land Custen af Guinea, at ieg effter 

Föelsernes Formaning til Peder hisset hos Evangelisten: 

Naar du er omvendt, da stÿrck dine brödre, kun= 

de nu opnaae mit öÿemærcke paa mine bönner 

til Gud, at Hand vilde udruste mig uværdige med 

Aand og Krafft af det Höÿe, at min Indgang til 

Hedningene i Africa, kunde være saa velsignet af 

Herren, som min Omgang med dem, at ieg med mit 

ringe [F?]und, som en Troe Tienere kunde aagre, end= 

skiönt under selv bekiendte store Svagheder og mang= 

foldige Skröbeligheder, Jeg tilstaar for Guds An= 

sigt, at ieg var saa fornöÿet over disse skiönne Fore= 

stillinger om det faste Haab til Hedningenes Omven= 

delse i Africa, at ieg ved Guds Aand, der virckede 

krafftig i min Skröbelighed haabede at giöre Miracler 

i Africa, ja, Gud er mit Vidne, jeg tænckte stadig 

at blive dend anden Paulus i Verden, saa store vare  

mine forudfattede Indbildninger om disse fornöÿe= 

lige salige Forhaabninger. Nu denne herlige 

Tilstand, som ieg befandt mig udi, om dend salige Tie= 

neste at giöre i Africa, nogenledes tilsidesatte  

mine forrige fattede, og för ommeldte Bekÿm= 

ringer og bekÿmrende Scrupuler. Thi dend nærvæ= 

rende ræt Himmelske Glæde, endskiönt dend icke 

slet fordrev, saa dog gandske tilsidesatte bemelte mine svare 

Bekÿmringer: Men som ingen Glæde er saa söd, at der 

jo kand tilslaaes en uformodentlig hastig Bitterhed, saa 

var ogsaa denne min nærværende store Glæde icke uden 

Mangel; Thi her kom strax nye Bekÿmringer, fölgende: 
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Alle mine Tancker stod til Custen af Guinea for at  

komme ud fra dend store Uroe i Religionen, endog iblant 

de gode Mennisker, som ieg saa fortrolig dend gandske  

Vinter hafde Converseret, da der iblat[iblant] dem, snart, som 

Ordsproget lÿder, vare saa mange Hoveder, saa mange  

Sind. Nu var her en haard Knude for mig at oplöse; 

Hvorledes jeg kunde komme til Custen; Guld og  

Sölv hafde ieg intet at betale men Fragt, Transport og 

Kost med; De naadige Herrer Directeurer, som hid= 

indtil fra min Ungdom og formedelst min Ærværdig= 

ste Faders H: Elia Svanes rætsindige Fliid hafde an= 

vendt Considerable Omkostninger paa min Under= 

viisning icke alleeneste i mine Barne Lærdom 

og Begÿndelsees Elementer, men endogsaa holdet 

mig til Studeringer i privat Skole her i Landet i [Ser?]= 

terup, hos min Fader Eliam Svane, under Disci= 

plin af min Skolemester dend höÿtelskte og meget  

vellærede Candidato, siden Velærværdige H
r
 Nicolao 

Ovessen Guldberg, Ordets Medtienere udi Nestved, 

/ og siden ÿdermeere her ved det Kongl: Universitet 

indtil jeg af særdeles Kongl: Naade nöd Closte= 

ret og Regentzen: / Torde derfor icke anmode gra= 

tis om Transport til Custen, saasom ieg vidste fuld= 

kommen, at de naadige Herrers forrige store Vel= 

villighed imod mig en stor deel var kiölnet ved min 

forrige Opförsel, neml: at ieg hafde giort Bekiendt= 

skab med Pietister og Separatister her i Bÿen, og Con= 

verseret disse tvert imod deres Villie og saa ald= 

vorlige til mig givne Formaninger, og just for same 

Omgangs skyld med disse Besÿnderlige Mennisker 

og Grill[æn?]fængere hafde vist det særdeles Kongl: 

Naadigste Stipendium, hvorfor de naadige Herrer 

Directeurer hafde icke dend forrige Velvillighed og gode 
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Affection til mig deres saa höÿt obligerede underdanig= 

ste Tieneres Nödvendig behövede jeg Penge til at beta= 

le for min Kost og Transport til Custen; og mee= 

re; denne Bekÿmring geleÿdede en anden endnu af 

liige Betÿdenhed; thi jeg befandt mig i en dobbelt 

liige rigtig Omstendighed, nemlig nogen Tiid 

tilforn hafde jeg forlovet mig, icke uberaad,  

men velberrad med Gud, og det med et skickeligt 

og honet Fruentimmer, her paa Landet i dend Bÿe, 

hvor jeg hafde freqventeret Skolen, nafnlig Catha= 

rina Maria Badsch en Snedicker Datter, dog ieg 

tilstaaer min Velærværdigste Fader H
r
 Elias  

Svane höÿlig imod, som mueligt hafde anden De= 

seins om min Forsorg i denne min vigtigste Foreha= 

vende, min timelige og saa got som ævige Velfærd 

saa storlig angaaende; men jeg gick min egen 

Gang under Guds tilforladelige Direction, saavel vi= 

vidende baade Ægte=Stands Vigtighed, som dend Höÿestes 

guddommelige Bistand i samme mit vigtige Foreha= 

vende, hvormed velbemeldte min ærværdigste Fa= 

der og var fornöÿet, og derfor satte os adskillige 

Forhindringers Stöd i Veÿen; men ald Viit= 

löfttighed at forbigaae, drev dog dend fromme  

Gud, ved Deres Excellence, sit udvaldte Reedskab 

H
r
 Carl Adolph von Plessen disse Forhindrin= 

gers Steen af Veÿen, og udfördte sin Sag for 

mig sin Tienere, som Hand dend gode Gud siden 

uafladelig har udviest sin besÿnderlige Forsorg 

for mig, ræt som paa en Miraculeuse Maade udi 

alle Begivenheder, kort at referere. Herrens 
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Nafn være lovet! ieg fick min Hustrue var og 

er fornöÿet med Hende; og for hendes Transports 

Betalning skulle ogsaa som billigt besörges, 

men Herren tog alt Sorg fra mig, og sörgede fa= 

derlig for os begge, hvilcket fölgende udvirser; 

Jeg tog strax resolveret mit Refugium i denne Van= 

skelige Omstendighed til Deres Excellence, 

Höÿbaarne Herre H
r
 Carl Adolph von 

Plessen, Hvilcken Herren opvagte til at besörge 

min og min Medhielps Forehavende Transport og 

Reÿse til Custen, hvormed det tildrog sig saa= 

ledes: Jeg giorde min sædvanlige underdanigste 

Opvartning for Deres Excellence effter dend De= 

res Excellences mig forlængst tilforn naadigst 

forundte Adress til Deres höÿe Hof min un= 

derdanigste Anliggende at forebringe, som paa 

dend Tied var denne, at ieg hafde resolveret, 

at reÿse til Custen af Guinea i Africa, mit kiæ= 

re Föde=Land, hvilcken min fattede Resolution 

Deres Excellence, men naadige Herre, vel be= 

faldt og höÿst naadig approberede med dend sær= 

deles Besÿnderlige Naades [Lvæ?]stion, om ieg 

icke vilde antage nogen Tienste der i Landet, 

enten Verslig eller geistlig, ieg skulle faae 

dend, hvorpaa ieg giorde min skÿldigste Under= 

danigheds Compliment for Promotion og Tilsagn 

foregivende Fortets og Compagniets Tienestes 

slette Tilstand derpaa Custen, som var mig 

ret bekiendt, og ieg daglig hörte demonstrere 

og referere af min Velærværdigste Fader 
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H: Elia Svane, og jeg selv effter mine, da i min 

spæde Ungdoms Capacite, hafde Erfaring, forme= 

delst Justitiens ulovmæssige Administration og an= 

dre farlige Omstendigheder, hvilcket foraarsage= 

de störste Uleÿhighed for honette og Christ=rætsin= 

Gemÿtter, og af Frÿgt for slige forud kiendte 

Farlighed og Fortræd, Eftterstræbelse og Forfölgel= 

se, giorde jeg min underdanigste Excuss for icke 

at tage nogen Charge i det Höÿlovlige Compagnies 

Tienste, men vilde reÿse Passagee[r?], som en Missi= 

onair derhen under Guds Forsorg og Forsinn til  

Hedningenes Omvendelse, hvilcket Deres Excel= 

lence dog eÿ besÿnderlig befaldt, men overlagde 

til min egen Frihed, disuagtet vilde dog Deres 

Excellence betale vores Reÿse og Transport, men 

befalede mig dog selv at tilbÿde mig at betale 

for samme; hvorpaa ieg formedelst Deres Excel= 

lences mildeste Bevaagenhed og Forsorg for mig, 

begav mig paa Reÿsen til Landet, for at celebre= 

re Brÿllup med min forlovede Kiæreste og  

tilkommendes Hustrue, hvilcket med megen  

vitlöfttig Omstendighed, som for Kortheds skÿld, 

her med Taushed forbiegaaes, opnaaede sin Fuld= 

Bÿrdelse. Men da jeg nu arriverede til 

Kiöbenhafn igien, og Skibet laae seÿlfærdig, 

forventende föÿelig Vind, befandt ieg De= 

res Excellence icke at opholde sig her i Bÿen 

men udreÿst paa Landet, hvilcken imid= 

lertid indfalden Uformodentlighed giorde 

mig noget Consterneret i mit Forehavende, 

men hvad var herved af giöre? Dend hastig= 
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ste Resolution var da dend bæste: Jeg forfærdige= 

de en Memorial til dend Höÿlovlige og Höÿbÿden= 

de Direction om Transport for mig og min Hustrue 

til Custen af Guinea med hosföÿede underda= 

nige Formælding om Deres Excellences naadigste 

Promission at betale for os, men dog skulle jeg 

for Directionen tilbÿde mig selv at betale; Hvor= 

paa jeg Deres ringeste erholdte ved Bogholderen 

Monsieur Mariager dend höÿe Directions gunstige 

Resolution og Regning paa 8
te
 Mk= danske  

pro Persona, nemlig 2 Rdl
r
: 4 Mk= ugentl: for 

mig og min Hustrue at betale, og skulle saa= 

snart, som mueligt, naar Gud vilde jeg til  

Custen ankom, betales. Hvorpaa ieg og 

min Ægtefælle i Jesu Nafn under dend 

Höÿestes naadige Providentz og Leedsagelse 

begav os med vores ringe Fattigdom paa Reÿ= 

sen til Custen af Guinea til Christiansborg  

med Skibet Jomfruen kaldet A
o
: 1735; 

og tilbragte paa Reÿsens Fuldförelse 12 uger. 

        Der vi nu i Herrens Nafn lÿckelig og vel 

var ankommen til Christiansborg i Guinea i 

Augusti Maanet, 3
de

 Maaneder eftter vores Ud= 

Reÿse fra Kiöbenhafn, Gud være ævig lovet, 

indlogerede jeg og min Hustrue os hos én af 

mine forrige Skole=Camerater, nafnl: Se= 

verin, effter dend med Ham i Kiöbenhafn Aaret 

tilforn giorde Aftale, og denne gode og troe 

Skole=Camerat beviiste os icke en liden, men 

all optænckelig Tieneste, Artighed og Höflighed; 

Hand boede i et nÿe opbÿgt Huus med Sahle paa,  
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indrömmede os de överste Værelser, og neddrog selv 

i de nederste, saa vi i dend Henseende antraf ald 

dend Beqvemmelighed, som vi meest kunde tilönske 

os. Mig mödte strax ved min Ankomst denne 

haarde og svare Prövelse og Forsögelse paa min 

Tillid til Herren og Hans Guddommelige For= 

sinn, nemlig dend nÿe med os til Fortet og Custen  

fra Directionen medbragte Gouverneur Velbÿrdige 

H: Cancelie=Raad Schielderup forebragte en særde= 

les stricte Ordre om min og Hustrues Transport 

og Kost med og paa Skibet af fölgende Indhold, at 

Hans Velbÿrdighed strax ved vores Ankomst var 

befalet at tilholde mig at betale vores Transport 

og ommældte Kost, der her i Kiöbenhafn af dend 

Höÿe Direction var accorderet og tilsagt at skulle være 

af Cahüttens Kost, skiönt eÿ paa Skibet holdet 

af Capitainen Grön, excuserende sig med Uvidenhed der= 

om af Directionen og des uden at see sig vel for, 

icke at tage mig i Compagniets Tieneste, saasom 

jeg var en Kiættere, der mueligt læt kunde forfö= 

re alle Compagniets der havende Betientere, hvor= 

om hans Velbÿrdighed H: Schielderup dog hafde 

andre Tancker effter dend [me?]t paa vores Udreÿ= 

se og viedere der i Landet förte Levnet og Forhold, 

endskiönt h
r
: Velbÿrdighed som gierne vilde, men dog  

eÿ torde overtræde de Höÿbÿdende Herrers Directeu= 

rers videre stricte og udtrÿckte Ordre, som mange 

paa stædet vare Viden om, saa snart jeg kom 

der til Landet, at e[?]arere effter vores medgivne, 

og endnu havende Regning, angaaende vores Trans= 

port og Kost, hvilcken ieg icke kunde eftterkomme 
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i det förste, anholdt vores liden Fattigdom, og effter 

min egen Erbÿdelse antog der for til videre min 

sorte og saa got som ganske nÿe sÿede Klædning, 

tillige med tvende andre nogen Tiid tilforn i Kiö= 

benhafn af Deres Excellence bekommet, og same= 

steds opslidte; hvilcken ovenmældte min sorte Klæd= 

ning jeg nogen kort Tiid föreud min Tiltrædelse 

til Embedet dog fick tilbagesendt fra H:s Velbÿr= 

dighed imod Decourtering i min Gage=Bog, der Be= 

löb sig til dend Summa 32 Rhd: Endelig fore= 

fandt jeg min kiære Moder, Södskende, Brödre og 

andre fleere af mine Slægtinge og Familie paa 

min Moders Siide, men ickun i en gandske slet 

og miserabel Tilstand, tvert imod min forhaab= 

ning i Kiöbenhafn; Thi endskiönt de ere een 

af fornemmeste Familier, der ved stedet, saa 

var dog deres Tilstand saa beskaffet, at de meere 

behövede min Hielp, end de vare i Stand til at kun= 

de formaae at hielpe mig, end og i ringeste Maader 

til Levnets Nöttörfftigheder; og med os i dend hen= 

seende var det saa beskaffet, at vi icke vare 

Eÿere af ti Cash, [B?]esh, eller een skilling dan= 

ske; men dend Gud, som icke nogen Tiid i nogen 

Nöd og Mangel hafde slaget Haanden af mig, 

men hafde stedse i min möÿsommelige Leve=Tiid 

udviist sin Faderlige Forsorg imod mig, forlod 

mig icke heller i samme nærværende Defect 

og Mangel paa dend daglige Levnets Nödvendig= 

hed. Thi som Hans Guddommelige Maÿe= 

stet hafde tilföÿet og forsinnet mig med een 

trofast og kiær Ægtefælle, saa lod Hand dend 

meget gode Gud mig sin ringeste Tienere, 

skiönt fuld af Mangel og megen skröbelighed, 
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see de förste gode Pröver paa hans underlige Forsorg 

for mig, der i Landet formedelst min oprigtige Hu= 

strues Egte Oprigtighed, kiærlige Vindskibelighed 

og omhÿgelige Arbeÿdsommhed, hvilket Herren 

velsignede; thi som min kiære Hustrue af sine 

kiære Forældre / hvis Troskab og oprigtig Kiærlighed 

Herren belönne! / icke til Ørckes og Ladhed, 

men til Arbeÿde og Flittighed hafde opdraget Hen= 

de, saa var hun ikke heller vant til Leedighed, men 

har aldtid været for at have noget at bestille og 

fortiene noget med sine egne Hender til vor fælles 

Nÿtte; og tog sig derfore strax for at arbeÿde, da  

hun saae at ieg icke kunde fortiene noget til 

at forsörge Hende, som billigt, og sÿe for Folck 

der paa Fortet, dermed at fortiene Brödet for 

mig og sig, indtil vi kunde see og fornemme 

dend fromme Guds ÿdermeere Providentz og For= 

brug for os i Fremtiden, saa at jeg i saa beskaf= 

fet Omstendighed hafde Aarsag til at priise 

dend Höÿestes Forunderlige Huusholding for 

mig, og kunde da for saa viit være angerlös, 

da jeg tilstaaer samme Tilstand faldt mig me= 

get besværligt i Förstningen at skicke mig der= 

udi, at jeg i min Egteskabs begÿndelse maat= 

te finde min Skiæbne saa tÿnd og Mangel saa 

stor, at jeg som burde at [ere?]ære min Hustrue 

maatte [ere?]æres af Hende; Men Hun paa  

sin Siide kunde meget vel skicke sig, vel be= 

tænckende min Tilstand, uden Condition og Tie= 

neste og Hendes Ægteskabs Pligt, som min 

Medhielp af Herren saaledes en rum Tiid, 

Saa vit Kræffterne og Leÿlighed til at faae Ar= 

Beÿde og fortiene, eller formedelst paakommend 
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Sÿgdomme og Svagheder kunde arbeÿde, og desuden 

samme Tiid lavede fremmelig til Barsel, hvormed fuld= 

te og meere kunde fölge adskillige Incommoditeter, 

som kunde enten gandske svæcke Hende, eller 

betage hende de af Gud naadig forundte og begave= 

de Kræftter, saa var baade jeg og Hun, tilligemed det 

forventede Barn eller Foster i störste Leÿervold for 

Livets nödtörfttige Underhold, hvilcket vi ogsaa til 

störste deelen maatte forsöge; men Herren være 

Lovet, som under saa mangfoldige Gienvordigheders 

og Modgangs Trængseler og Angester haver alleti= 

der ladet mig, sin uværdigste i Besÿnderlighed, til= 

ligemed min oprigtige og elskelige Ægtefælle i 

Aldmindelighed see nÿe Pröver og Beviesninger 

paa Hans faderlige Forsorg imod os; Imidler= 

tid var jeg paa min Side eÿ heller gandske örkes= 

lös, men arbeÿdede, skiönt icke med Henderne, 

saa dog med Sindets idelige Bekÿmringer og 

uafladelige Bönner og Forbönner til Gud, at 

Hans Guddommelige Maÿestet med sin Faderli= 

ge Providentz vilde fremdeles, som hidindtil Conti= 

nuere over os, og icke lade os aldeles vorde til 

Skamme i denne vores store Mangel og Vider= 

Værdighed, som var saa tung og besværlig for os. 

Herren hörte min Graad og annammede mi= 

ne Sucke, og tildeelte os daglig saa meget nöd= 

törfftig Bröd, som vi behövede, og accomoderede 

sin Faderlige Forsorg for os eftter vores Capacite 

til at imodtage dend os af Ham beskickede deel 

og Trang til samme, ja rættede saadan sin Fader= 

lige Forsorg effter enhver vores indfalden Om= 

stendighed. Imidlertid, der jeg saae min be= 
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skaffenhed saa vanskelig og slet i henseende til Lev= 

nets Nöttörfft for mig og min Hustrue i Fremti= 

den, og mit faste Haab om Hedningenes aldmin= 

delige Omvendelse i Guinea ved Guds Aands Bi= 

stand og min ringe Tieneste begÿndte ikke alleene= 

ste, at forringes, men endog meere og meere bort= 

döe, formedelst slet ingen Apparantz eller forhaa= 

bede Tegn dertil kunde endnu sees og erfares, for 

Landets Sprogs medhavende vanskelige Expressio= 

ner i henseende til Religionens sande og salige Funda= 

menters Udförelse, da de vigtigste og grundigste 

Sandheder til Salighed, som om Christe forlös= 

ningens Værck, om Aanden og hans Vircknin= 

ninger, Hans Oplÿsning, Leedsagelse, og saa 

fremdeeles icke i dette Sprog kand expliceres 

uden med Ord, som ere vanhellige, og eÿ sömmelige 

til disse hellige Ting at forklare; Da vente  

jeg mine Tancker til nogen slags Tieneste; Hvor= 

paa jeg först mundtlig anholdt hos Velbÿrdige 

H: Cancelie=Raad Schielderups Godhed for mig, 

som med stor Compassion andförte min under= 

danige og ÿdmÿge Begiering og Ansögning, 

og tilsagde mig at vilde hielpe mig i hvad, hand 

kunde, efftersom Hand af min Opförsel hid= 

indtil intet ondt og uskickeligt kunde sige, 

eller være vidende om mig, skiönt, lagde 

Hand til, I icke staaer saa vel hos Directeu= 
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rerne, men kunde endnu icke give mig nogen Vished, 

förend Skibets Tilbage=Komst, som hafde Transporte= 

ret os over, hvilcket i Compagniets Affaires in ste= 

gatio var langs Custen forsendt, og forventedes 

i Martio eller April tilkommende Aar, saa 

lenge bad Hand mig have Taalmodighed, og her= 

ved for blev det dend Gang. 

       Der Skibet nu, Gud alleene Æren, 

lÿckelig og vel til bemeldte, neml: 2
den

 April 

A
o
 1736 ankom til Fortet, forebragte jeg strax, 

saa snart, som mueligt, min forberörte An= 

liggende til Velbemeldte Gouverneur H: Can= 

celie=Raad Schielderup og Raadet sammensteds 

paa Christiansborg, skrifftlig forfattet, lÿden= 

de Ord fra Ord i Originali, som herhos fölger, 

Sub Litera B: 

         Da jeg nu ved saadan Guds Forsinn 

og H
r
 Velbÿrdighed H: Schielderups Godhed, og 

Velærværdige H
r
 Eric Trane, Ordets Tienere 

sammesteds, Hans Recommendation var accep= 

teret i det Höÿlovlige Compagnies Tieneste, og det  

uden nogen slags foregaaende giorde Accord 

om Aar at tiene udi, enten hvor lenge eller kort, 

hvor faae eller mange Aar, dog i mine Tan= 

cker icke ræt mange, saasom jeg tænckte, 

saa snart som mueligt, at söge videre 

min Lÿcke i Dannemarck, om og naar det 

maatte behage dend fromme Gud, og de Höÿ= 

bÿdende Herrer Directeurer, men det var, Gud 
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veed det, saa langt fra mine Tancker, för Tie= 

nestens Ansögelse, at tilbringe saa mange 

Aar, og end meere, de bæste af min Alders 

Blomster, og det saa kummerlig og miserabel, 

som nogen Tiid under Soolen skee kunde. Hvor= 

om videre her effter underdanigst fölger. 

        Ved förste Tiltrædelse til Embedet, be= 

kiender jeg, at jeg ihenseende til Catechet og 

Skoleholder Embedet i sÿnderlighed antraf 

ikkun en maadelig Tilstand; thi jeg forefandt 

for mig ikke fleere end 6 a 7 Börn at læse for, 

og dem dertil, hidtil effter dend der værende Uor= 

den, uden nogen behörig og sömmelig Education 

formedelst dend forrige for nogle Aar længsten 

giorde gode Foranstaltning ved min Velærvær= 

digste Fader, H
r
 Eliæ Svanes gudelige Omsorg 

og de Höÿbÿdende naadige Herrer Directeurers 

mildeste og Christelige Foranstaltning, var nu 

gandske afskaffet, og som mig blev refere= 

ret, af forrige Gouverneur Andreas Wæröes 

uchristelige förte Regiering og Gierrighed, 

som hafde tilvendt sig selv, dend af velbe= 

meldte Höÿbÿdende Herrer Directeurer til 

M[e?]lat=Ungdommens Christelige Opdragelse til= 

lagde Deel til Föde og Klæde; saa Ungdommen 

var geraaden i saadan slet Tilstand, at de  

som det allerværste og misserableste hafde  

næppe reverenten at tale, nogle lumpne Lapper 

at skiule sig med, endsige noget til Föde, saa 

de der over kunde eÿ rigtig oppasse Skolegangen, 
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Men maatte enhver det bæstk[…?] ved at gaae Solda= 

terne eller andre betientere derpaa Fortet til Haan= 

de, for at faa sin Nöttörfftig Ophold, hvilcket foraar= 

sagede störste Uheld i Compagniets Tienestes Ung= 

doms Forfremmelse i deres Christendom, af des 

Aarsage jeg, ald dend Tiid, jeg haver været ved Tiene= 

sten, ingen forhaabentlig Considirabel Progress og 

Fremgang til nogen sÿnderlig fordeelagtig Frugt 

og Nÿtte haver kundet giort med dem, men kien= 

der og bekiender her for Gud og de Höÿbÿdende 

Herrer, at jeg med störste Kiedsommelighed for 

des aarsag haver været ved Tienesten nu i saa man= 

ge Aar; neml: fra Medio Aprilis Anno 1736 

indtil Medio Augl: Anno 1746, som er 10 Aar, 

jeg haver tient det Höÿlovlige Compagnie. 

      Men hvad jeg imidlertid haver döÿet i bemeld= 

te Tieneste, hvor suurt og kummerligt mit Lev= 

net har været mig, veed Gud bæst, og hvor me= 

get miserabel og tÿnd min skiæbne haver været 

i ald min Tiid i Tienesten, formedelst de mig 

af Gouvernementet, eendeel af blot Had og Ef= 

trastræbelse, Eendeel ved min af Gud for= 

lenet Lÿckes Misundelse og Jalusie til= 

föÿede Gienvordighed og Trængseler, skal iföl= 

ge Deres Excellences naadigste til mig ud= 

stædet Ordres Indhold saa sandtfærdigt, som 

Sagens sande Beskaffenhed, saa omstende= 

lig og tÿdelig, som mueligste Korthed og Nött= 

törfftigste Tÿdelighed exigerer, hereffter under= 

danigst demonstreres, som i Guds eget Ansigt, 

der kiender mit Hierte, og for hvis allseen= 

de Aasinn jeg paa hiin dag her forestiller mig at 

staae: 
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Om hans Velbÿrdighed, 

H
r
: Schilderup Gouverneur og 

Oppehoved, hans Liv, Levnet og Död, 

Saavelsom Gouvernamentet i hans Tiid: 

 

     Ved min Tiltrædelse til Embedet, I hen= 

seenede til Gouvernementet, og Gouverneuren i særdeles= 

hed, Hl: Cancelie=Raad Schielderup, Gouverneur og 

Oppehoved, i hvilcken Mand ieg forefandt en 

brav Mand til Gouverneur, som af Directetionen 

her i Kiöbenhafn var udsendt med os, til at af= 

löse forrige Gouverneur Velædte Andreas 

Wæröe. Velbemældte sl: Mand H: Schielde= 

rup, bekiender ieg var saa brav en Mand, at 

Hans Nafn og Ære staaer saa lenge i Gui= 

nea er Acra: Hand begÿndte strax ved hans för= 

ste Antrit og Ankomst til Gouvernementet, at 

give et herlig Haab om hans Lÿcksalige Re= 

gimente formedelst de besÿnderlige klare 

Straaler Hand gav fra sig paa Dÿd og Guds= 

Frÿgt, Rætsindige Nidkiærhed for det Höÿlov= 

lige Compagnie og gudelige For= og =Omsorg 

for det gemerer Bæste i Compagniets Tiene= 

ste, fra dend överste til dend neederste: Til 

dend Hans Hiertes besiddende og Gudsfrÿgts  

klare og kiendelige Kiendetegn, udviiste hans 

Velbÿrdighed Soolklare Pröver deri, at 

Hand strax i Værksatte först og fornemme= 

ligst dend befundne Uorden paa Fortet Chri= 

stiansborg ved forrige Uvæsens Afskaf= 

 felse og Altings effter en Christelig Skick 

og Ordens Indrættelse, baade til önskelig 
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Fordeel og Nÿtte for Compagniet, saavelsom 

fælles Velfærd for alle Betienterne, som til 

Beviisning og [Lÿ?]iat for dend sande Christen= 

dom, og det især, ved de Sorte Hedenske Qvinders 

Afskaffelse paa Fortet, Lösagtighed og Utugt, 

Druckenskab og Fÿlderie at hæmme og tæmme, 

god Skick og Desciplin at holde, Ræt og Rætfær= 

dighed at administrere, Chistelig Liv og Levnet 

at före iblant alle Betienterne, hvilcken her= 

lige og Christelige Foranstatning og Reformation 

icke andet kunde end drage Guds Velsignelse 

med sig som ogsaa klarlig lod sig see i ald hans 

Tiid. Hand satte Negatien i saadan Floor og 

Velstand baade til Land og Vand, at der effter 

alles Bekiendelse i Hans Tiid var saadanne 

daglig og idelig Negatie, som aldrig deref= 

ter haver været, saa at der var lutter Her= 

rens Velsignelse i alt det, hand tog sig for. 

Men Hans Velbÿrdigheds Leve=Tiid var, des= 

værre ! kun saa kort, neml: fra dend 12 Augl: 

A
o
 1735 til dend 20 Junÿ 1736: saa Hans  

Velbÿrdighed regierede 10 Maaneder 8
te
 Dage til  

störste Skade for det Höÿl: Compagnie og uaf= 

ladelige Klage for det gandske Land og Fort 

blant sorte og Blancke: 

      Welædle ENVOLD NIELSEN 

BORIS, Gouverneur og Oppehoved, 

hans Wald, Tiltrædelse til Gouverne= 

mentet, Regiering og Död etc: 

Effter welforbemeldte Sl: Cancelie=Raad, 

Schielderup succederede Endvold Nielssen Boris 
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Tiforn væremde Bogholder og Secretair, dend anden 

Stæmme i det Secrete=Raadet, som ogsaa eftter Rang 

og Orden var nærmest dertil, skiönt det effter 

Höÿlovlig Directions Instrux icke just er fornöden, 

at saadant absolute bör effterkommes, som icke 

just obligerer Valdet til Gouvernemet at skee effter 

Rangen og Stæmmerne i det Secrete=Raad, naar 

saadant Vald ickun skeer med foregaaen= 

de Bön og Guds Paakaldelse udaf Raadet, og 

een skickelig og Gudfrÿgtig Person dertil promo= 

veres. 

     Hand begÿndte sin Regiering med Sin= 

dighed og Rætsindighed, Nidkiærhed og Oprigtig= 

hed, saaviidt mann af det udvortes Forhold kun= 

de skiönne og dömme; i Hans udvortes An= 

seende præsenterede Hand en honet og skickelig 

Persoon, ædruelig og tarvelig for Verden, 

men hvorledes hans Hiertes Beskaffenhed ha= 

ver været, var næst Gud, som alleene Kiender 

Hierterne, Hannem selv bekiendt saasom 

ingen bedre kiender Mennisket end Menniskets 

Aand i ham.      I henseende til Compag= 

niets Negotie opförte hand sig som en fornufftig 

Karl, troe og ærlig, saavidt mig derom er be= 

kiendt, opagtede sine Sager icke alleeneste 

som en brav Gouverneur, men endogsaa som 

en velskicket Bogholder, saasom hand ingen 

anden Bogförer hafde, og ikke heller nogen 

anden til denne Charge i sin Tiid, Gud veed  

af hvad Aarsag, promoverede, jo meere velbe= 

rörte H: Boriss administrede ogsaa Kiöbmands 

Charger selv, og saaledes 3
de

 Personers Em 
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beder alleene, hvilcket alt sammen icke allen= 

neste jeg, men endogsaa alle Compagniets Be= 

tientere paa dend Tiid er Vidne til, og ieg for= 

moder, at de Hans der holdte Böger og Documenter 

her paa det Höÿlovlige Compagniets Contoir, 

skiönt döde Bogstaver bære levende Vidnes= 

bÿrd eftter Hans Död. Hand begegnede alle 

Betienterne effter Stand og Værdighed honet 

og artig, tienstagtig og höflig, saa de vare  

vel fornöÿede med Ham, Hand lod sig være 

meget angelelegen god Disciplin, og nogenlun= 

de passabel Justitiens Administration; Men i hen= 

seende til mig og min elskelige Hustrue, opförte  

Hand sig saaledes, at vi for vores Persooner ikke, 

med god Samvittighed kand give Ham meget skik= 

keligt og honet Skudsmaal saasom Hand, der 

ved vores förste Ankomst stillede sig meget höf= 

lig imod os, lod sig dog omsider af Kiödets daar= 

Indskydelser tilskÿnde at fordre usömmelig 

Tieneste, og utilladelig Velvillighed af min Hu= 

strue, hvilcken hans kiödelige, uhöflige og uree= 

ne Lÿster Øÿemærcke, der Hand icke kunde 

naae, optænckte, som et Paleret hove[d?] alle 

optænckelige Raad og Anslag til at revangere 

Hendes idelige Afslag til hans usömmelige, 

mal-honete, jeg vil icke sige uchriftelige Lÿsters 

Lædskuelse, hvilcket ogsaa var dend sandfær= 

digste Aarsag til vores saa lange Skilesmisse, 

saasom hand var et höÿt ophöÿet Hoved, hvis Mÿn= 

digheds Magt og Overvold, ieg icke til min Hu= 

strue at forsvare kunde imodstaae.   Med  

de fremmede Europæische Nationer der paa 
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Custen, baade til Lands og til Vands holdte Hand 

fortroelig og god Correspondents og Veenskab i 

Begÿndelsen, men siden paa nogen Tiid lagde  

sig meget ud med dend Hollandiske Nation, 

hvilcken Misforstaaelse dog omsider för hans 

Död blev bielagt. 

    Med velbemeldte Gouverneur Boriss hans  

Död og Endeligt tildroges saaledes: Hand haf= 

de tilforn, förend hans indfaldende Död og Af= 

gang foresatt sig en Reÿse til Fortet Fredens= 

borg, for at inqvirere hos dend da værende Kiöb= 

mand Monsieur Nicolaj Jurgensen, i hvilcken 

Inqvisition, hand hafde taget sig fore i sine Tan= 

cker at forrætte Fiscals Tieneste paa bemeld= 

te Sted og Fort, og effter eet til Ham indlö= 

ben Rÿgte og [O?]pargement under denne höÿe 

Embeds Mÿndighed tilkiendte Fisco da de be= 

rÿgtede og forbudne vahre. Men dend hastig 

uformodentlig overfaldende hidsig Feber og 

Dÿsenterie kiölnede dend foresatte, og saa= 

gotsom i Værcksatte Reÿse til Ningo paa 

Fredensborg og dirigerede dend hastige Frem= 

fart til een anden Reÿse og Cours udaf Ver= 

den paa all Kiöds Gang ved hans særdeles 

mærckværdige fiiredobbelte Död og Udgang 

af Verden: Hans Gouvernements og Regie= 

rings Tiid var fiire Aar Netto, nemlig 

fra dend 20
de

 Junÿ Anno 1736:, indtil  

dend 20
de 

Junÿ Anno 1740, som var noget 

Notabel. Nu fölger dend förste i 

Min Tiid i Præste Embedet paa Christiansborg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

Pag. 27 

 

Welærdige og vellærde 

H
r
 Eric Trane, i hvis Tiid 

Jeg antog dog en Tienestee paa 

Fortet Christiansborg: 

 

   Udi samme Præste Mand maae ieg i Sandhed 

bekiende, at jeg ved min förste Ankomst til 

Custen af Guinea, antraf et særdeles medliden= 

de Hierte, saavelsom ogsaa udi hans kiære nu sal 

Mad
m

 Helena Trane, disse brave Folck det förste 

de saae os der i Landet i saadan vanskelig Omsten= 

dighed uden Condition og med Fattelse og Mangel 

end og paa det ringeste til Livets nöttörfftige Un= 

derhold, og min Hustrue befandtes desuden at 

lave fremmelig til barsel, saa dend eene Van= 

skelighed hos os geleÿdede dend anden, hvoraf 

intet rimeligere kunde spaaes end störste be= 

sværlighed for os. Paa sin besÿnderlige velvilli= 

ge Affection og gode Hiertelag udvieste velbe= 

meldte Præst klare Kiende=Tegn strax, i det 

hand proponerede for mig een slags Condition 

af fölgende Beskaffenhed, sl: da levende og 

nærværende Fædre i Compagniets Tieneste der 

paa Custen, deres egen og visse Omkostning 

paa deres havende Börns Underviisning, og paa 

dend maade effter hans Meening, skulde Skole= 

holder Embedet separeres fra degne=Tienesten 

saa at jeg ved saadan Anstalt kunde promoveres 

til dend förste, og Degnen alleene skulle ad= 

ministrere Degne Tienesten og Embede, men 

dette var dog noget, som hand selv ved nöÿere 

og grundigere Efttertancke selv maatte til= 

staae, icke kunde angaae. I hans Liv 
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Levnet og Lærdom beviiste Hand sig en Præste Mand, 

i det förste, jeg kiendte Ham, meget Nidkiær for 

Guds Frÿgt og Ære, ved Ugudeligheds Afskaffelse 

og idelige Formaninger til Dÿd og Hellighed i 

Liv og Levnet, skiönt hand siden effter Hans 

Sl: Hustrues dödelige Afgang in Julio A
o
 1737  

blev noget Confuus i sit Hoved, mueligt over de 

ved denne Ægte=Skilsmisse tilslagne Bekÿm= 

ringer. Ald dend Tiid vi vare ved Kircke Tiene= 

sten, var der idelig Venskab imellem os, ind= 

til hans Aflösning og Afreÿse fra Custen, 

som indfaldt in Medio Aprilis Anno 1738. 

Ham mig, effter forlangende, givne og nu 

Nödvendige Attest er af fölgende Indhold og 

Original:       Sub Litz: C: 

Wel=ædle PETER NICOLAJ 

JURGENSSEN 

Hans Avangement til Gouvernementet, 

Regierings Begÿndelse, Fremgang og en= 

delig Resignation af og fra sit höÿe Embede! 

Effter Borissis hastige Henfart fra Verden 

og Gouvernementet, kom igien til dette vacante 

höÿe Embede og Sæde, ædle Peter Nicolaÿ Jür= 

genssen, för værende Kiöbmand og Commen= 

dant paa det nÿe bÿgde Fort Fredensborg ved 

Ningo, 8
te
 Miile fra Christiansborg beliggende: 

Denne Mand, der af Naturen ickun besidder 

et meget blödt og qvinagtigt Hierte af et föÿe= 

ligt og bevægeligt Gemÿtt, som denne hans 
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blöde Temperament förer ned sig, gav ved sin Re= 

gierings Tiltrædelse og Begÿndelse ikkun et slet 

Haab om og til et lÿcksaligt og fornufftigt Regimen= 

te, hvilcket fölgende Passage indfalden just u= 

den Tvivl dend Dag, hand blev vælget og giorde 

Tiltrædelse til og i Regieringen, som Gouverneur, 

klarligen bevieser. Dend nu værende Sergeant 

af Commando, nafnlig Cornelius Pederssen, 

da værende Constabel i Compagniets Tieneste 

giorde sig selv paa samme Dag for sin egen Reg= 

ning ogsaa en glad og lÿstig Dag, som hans gal= 

ne og forstÿrrede Hoved förte Ham til, og der hand 

nu var ræt effter sin Meening Lÿstig i Hovedet, 

gaaer hand, velberaad med fri Forsæt, liige hen 

i forrige Gouverneurs nÿe anlagde og i skiönne Floor 

staaende Hauve, dirigeret af sin Couraissie om= 

hugger alle de alle de skiönne Frugt=Træer, der 

vare i samme, hvoreffter hand igien opkommer 

i Fortet, og med glade og fornoÿelige Gebærder 

fortæller og giör sig til af denne, effter hans ma= 

lieuse Gemÿtts Meening, fornöÿ[e?]lige Giernin= 

ger og Expedition, at Hand sagde hand hafde om= 

hugget alle Træerne i forrige Gouverneur Borissis 

Hauve; Thi som Boriss nu var död, saae Hand in= 

gen, Hand agtede værdig, enten til Hauven selv 

eller de derudi værende Træer, som de der nu va= 

re uden Herre, og anden Eÿere, end Ham selv, der 

hafde plantet dem endskiönt det var skeet ef= 

ter Ordre og Befalning af afgangne Gouverneur 

Boriss, der under Constabelens Opsigt ved Slaver= 

nes Arbeÿde, i […?] alleeneste til sin egen, men end= 

og til de effterfölgende og Succederende Gouverneurers 

Plaÿseer og Forlÿstelse hafde de anlagt samme Hau[ve? – de sidste to bogstaver mangler på siden!] 
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Men hvad skeer? Dette forebringes dend nÿe Gou= 

verneur Jurgenssen, som spurdte bemeldte Corne= 

lius, hvad dette skulle betÿde? Men Corne= [sidste bogstaver i navnet mangler] 

der foruden hans mange besiddende og hærskende 

Udÿder, et massiv og ubehövlet menniske, der 

snart at siige, agter hvercken Gud eller noget 

menniske, svarede offentlig i et stor Oplöb og 

Opsigt af Folk paa Fortet saavel Sorte, som 

Blancke; Hand hafde selv plantet denne Ha= 

ve til Borissis Plaÿseer og Forlÿstelse, som 

hand agtede værdig dertil, men siden hand nu 

var död, og Haven hafde nu ingen Herre, Vor= 

for hafde hand giort, til sin Pleÿseer, hvad giort 

var, des uden giorde dette vanartige Menniske 

megen Stoÿen og Allarm paa Fortet samme Tiid. 

  Denne nÿe valdte og accepterede Gouverneur 

Jurgenssen anhörte dette udÿdige og massive 

Menniskes Grovheder med saadan Blödhed og Taal= 

modighed, som enhver med störste Forundring  

til Forargelse offentlig bievaanede, og spaae= 

de strax at denne slette Begÿndelse ickun en  

mandelig Regiering under H: Jurgenssen, 

hvor om videre herefter; særdeeles hans meget 

uviise og ufornufftige Forhold og Foretagende 

i dend Post om min Persoon, klarere og  

tÿdeligere beviiser. Denne Gouverneur Jur= 

genssen var vel et got Menniske, men endog 

aldt for godt, saasom man af hans heele Tem= 

perament slet intet Collerisch kand tillægge Ham; 

föÿelig og meget tienstagtig, men Skade, at 

Hand effter sin indbildte Forstand og Guds 

Frÿgt var saa meget uviis og ubetænksom til 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

Pag. 31 

 

at lade sig raade og regieres endog, jeg troer af det 

mindste og uforstandigste Barn: I hans heele 

Liv og Levnet var intet bestandigt, eller ræt 

viist og forstandigt, saa at man icke, uden at 

giöre ham Uræt, kand med nogen god Föÿe og Billig= 

hed give ham Vidnesbÿrd af et honet Menniske, 

godhiertig og Tienstfærdig var hand nok imod en= 

hver, giorde intet ondt, naar hand maatte 

raade sig selv, men alt got imod eenhver. 

Men alt dette er dog effter mine ringe Tanker, 

intet tilstræckelig nok, at give Ham Nafn 

af et godt Menniske, endsige en viis og forstan= 

dig Gouverneur paa Christiansborg; Saa 

det var at önske, Hand aldrig var ophöÿet til 

denne Værdighed: Denne Mand og Gouverneur 

som hand var et meget Tienstagtig og godtgiörende 

Menniske imod enhver, saa lod hand sÿnderlig 

see stor Godhed og Bevaagenhed for og imod mig; 

kunde vel fordrage mig hos sig i Omgang og  

Discurs, undertiden geÿstlig undertiden værslig, 

ligesom hans ustadige Humeur kunde indgive 

Ham; Jeg tilstaar, Hand anhörte mine Re= 

solutioner og Grunde med besÿnderlig Behag og 

Fornöÿelse; men det var dog alt saa flÿgtigt 

og ubestandigt; Dette maae jeg i Sandhed sige 

om hans store Artighed og besÿnderlige Faveur 

imod mig, at Hand hellere og ideligere vilde 

have mig hos sig end jeg vilde flattered mig af, 

eller skiöttede om, at være hos Ham, skiönt 

jeg maatte, naar og saa offte hand forlang= 

de enten Nat eller Dag, Afften eller Morgen 
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tilig eller sildig, dog undertiden meget imod min  

Villie, hvilcket skattedes næsten af alle Betien= 

terne, som een besÿnderlig Fordeel og Lÿcke for mig 

skiönt det opvagte mig mangfoldige Misundere, 

saa jeg meget hellere hafde seet, at Gouverneur 

Jurgenssen hafde herudi være mindre gunstig imod 

mig; Thi hver liden Fordeel og Nÿtte denne besÿn= 

derlige Bevaagenhed af H: Jurgenssen haver til= 

veÿebragt, skal her effter saa tÿdelig og klar, som 

sandfærdig demonstreres, hvilcket hand end icke 

selv med nogen slags föÿe og Grund, jeg vil icke 

siige, Samvittigheds Vidne, skal kunde benægte.   

Af disse faae Linier om denne Mand og hans 

förste Forhold, haaber jeg, Deres Excellence, 

og samptlige höÿe Herrer Directeurer Lættelig 

kand amplificere Sagens og Regieringens sande 

Sammenhæng i hans gandske Tiid i Gouverne= 

mentet, uden noget vitlöfftigere, som dend höÿ nöd= 

vendige Korthed eÿ tollererer, skal fremföres,  

vil derfore forbigaae mange hans besÿn= 

derlige Indfald, Fantastische Grillenfængerie, 

Daalige Hofmod, ubestandige Iver for eet el= 

ler andet, ræt gi[æ?]ckelige Postÿrer, og mange= 

haande underlige og Grimasische Foretagen= 

de i Liv og Levnet i Omgiengelse og Conversation 

endog med de Fremmede Nationer, hvorom 

kunde forfattes en Historie af en Confiderabel 

Viitlöfftighed og storhed, maae derfor være nok 

om hans förte Livs og Regiering Forhold i  

Aldmindelighed. I henseende til min 

Persoon i særdeleshed opførte og forholdt 
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denne Gouverneur sig meget sælsom og snart mee= 

re end Begribeligt, hvilcket til og under Deres 

Excellences og höÿbÿdende naadige Herrer Di= 

recteurers viiseste Kiendelse og Sentement 

underdanigst tilstilles. 

     Imidlertid ieg var ved Tienesten paa 

Custen af Guinea i Africa paa Christiansborg 

i Acra, som Degn og Catechet, foretog jeg mig 

fiire Reÿser til Fredensborg ved Ningo, 3
de

 Plaÿ=  

seer og Lÿst=Reÿser til Motion for Legemet, 

og Forfriskning for Sindet, som udi adskilli= 

ge, undertiden sær haarde og æmpfindtlige 

Tilfælde og vanskelige Occasioner offte var me= 

get svæcket og uroelig, saasom eengang i 

H
r
: Jurgenssens, og 2

de
 gange udi Christen Gl: 

Dorphs, begge som Kiöbmænd paa bemeldte 

Sted, deres Tiider; og endnu een a parte 

Reÿse, som er dend fierde, jeg i ald min Tiid 

der paa Custen haver giort, men denne sidste 

var i Compagniets a parte Tieneste og Forræt= 

ning for at indsætte dend paa samme Tiid 

effter Tiidernes underlige Löb valdte og nÿe 

accepteret Gouverneur ad Interim Nafnlig, 

August Friderich Hachenborg, om hvilcken 

lidet vitlöfftigere paa sit sted vil fölge, maa 

derfor tie stille, og det i mangel af andre dertil 

beqvemme Personer i Compagniets Tieneste: 

   Dend sidste Plaÿseer Reÿse til Fredensborg, 

indfaldende udi Christen Glob Dorphs Tiid, 

Kiöbmand paa stedet, haver været, er og skal, 

vil jeg næst Guds Bistand haabe, blive min 
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Notabelste Reÿse i Verden, indtil min En= 

delige Död og Udgang af Verden. Anno: 

1742: dg: 2
den

 Octebr: angick denne mærkvær= 

digste Reÿse, hvortil fuldkommen een gandske 

Maanet tilforn hafde giort alle behörige Præpa= 

ratorier; Til samme Reÿses Fortsættelse bevii= 

ste da værende Gouverneur i denne Post, som i 

andet tilforn, saa og nu herudi sin sædvanli= 

ge Artighed med Compagnie=Slaver til at 

bære mig og min Pagage, dog Dricke=Penge 

og fornöden Underhold til Reÿsens Nödven= 

dighed paa min egen Regning: Der jeg nu 

anden dagen dereffter ankom til Festningen 

Fredensborg, bekiender jeg, at kom til een meget 

god Ven, neml: Mons: Christen Glob Dorph, som 

beviiste sin sædvanlige Venskab, Tienstag= 

tighed og gode Compoitement, og sparede intet 

af det, som udkræves til at tage imod, og begeg= 

ne en besögende Ven med, ja optænckte all 

sömmelig og fornöÿelig Plaÿseer; Men end= 

skiönt denne min Reÿse, som sagt er, skee= 

de, at jeg derved kunde giöre mig selv paa det= 

te sted nogen slags Fornöÿelse ved dend Motion, 

til at fordrive nogenledes og paa nogen maa= 

de mine mangfoldige og adskillige, uroe= 

lige og ræt forstÿrrede Tancker, hvilcke 

hafde deres Oprindelse af een samme Aar, 

med Skibet Grevinden af Laurvigen paa  

Custen ankommende meget stricte Ordre 

i en Post om min Persoon, fra de Höÿbÿden= 
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de Herrer Directeurer, denne formedelst Gou= 

verneur Jurgenssen Godhed og Affection, som 

et besÿnderlig Venskabs Tegn, blev mig ikke 

alleeneste forelæst, men endogsaa fore viist at 

læse, saa jeg selv med egne öÿne kunde see de Höÿe 

Herrer Directeurers fricte og aldvorlige Villie om 

mig, og var saadan dend Höÿe Directions Ordre, 

saa vidt Hukommelsen staaer mig bie, næsten 

af fölgende Indhold: Degnen Friderich Svane 

haver andholdt om sin Dimission, Da ham dog er vitter= 

ligt, hvormange store Bekostninger Directionen ha= 

ver andvendt paa ham til hans Underviisning og Op= 

dragelse, til dend ende, at hand, saasom een, der  

indföd i Landet og Sproget beKant, allerbæst Kunde 

giöre Frugt til Melat=Ungdommen der pa Stædet 

og i Landet at underviise; og det alleeneste for si= 

ne Kiöds Lÿsters Skyld i Disse vare Ordrens 

udtrÿckte Ord, hvilcke sidste Ord af denne 

Ordre, allermeest giorde mig Corrumperet 

i mit Hovedet og Sendet; Thi all Verden, 

særdeeles alle rætsindige Gemÿtter, der 

veed Custen af Guinea dends Leve=Maade 

 og Beskaffenhed, maae frit ud og uimodsi= 

gelig tilstaae, at er der noget sted i Verden 

et ugudeligt og kiödeligt sindet menniske 

som forlanger at stÿre, kand og her 

faae samme onde og ureene Lÿster /: med 

underdanigste Permission i deres Excellen= 

ces og samptlige Höÿe Herrers Præsence: 

stÿrede. Enhver Custen bekandt, vil ieg sige, 

under samme varme Lands medbringen= 

de heede Clima, maa bekiende dette om 
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Guinea, kort referere, at jeg kand komme 

til mit foresatte Öÿemærcke, hvortil disse 

næst ovenmældte faa Linier ickun er een og 

dend sandeste Andledning. Der jeg nu, 

som mældt er, af denne haarde og i mine 

Tancker absolute, uigienkaldte og imodsi= 

gelige Ordres Indhold, som Enhver Rætdöm= 

mende kand skiönne, blev jeg saa uroelig 

og utaalmodig, at jeg vidste mig ingen Raad 

i Verden til at faae denne, effter mine 

der over sicker fattede Tancker saa fast 

og vel knÿttet kunde, oplöst, denne dend 

Höÿbÿdende Directions uforanderlige, aller= 

rimeligste og grundigste Ordre forandret 

og formildet; Hvilcket ikke andet kunde 

end giöre mit svage Hoved Confuus og for= 

stÿrret. Jeg hafde imedens af denne 

haarde Ordres medbringende Skib endnu 

laae under Fortet paa Reeden, giort mig 

ald umage, og anvendt ald optænkke= 

lig Fliid paa, imod denne uomstödelige 

Ordres Lÿdelse, at anholde hos Gouverne= 

mentet om min saa Höÿt önskte og for længst 

forventet Dimission, om dertil dog i Ver= 

den kunde være nogen Redning for mig, 

jeg var bekiendte jeg, og selv kunde see 

det paa mig og mit heele Væsen effter 

dend Tiid, geraaden i saadan miserabel 

Melancolie, at jeg, og da særdeles H
r
 Jur= 

genssen Gouverneur, tænckte, at jeg skulle 
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have gaaet fra min Forstand og Sandser. 

Men alt saadant uagtet, og ihvorvel, at Gou= 

verneuren og det gandske Gouvernement gierne 

saae mig hiulpen, i Sÿnderlighed min oprig= 

tige Ven H
r
 Oluf Dorph, för værende  

og da aflöste og hiemgaaende Præst, bevii= 

ste mig sin oprigtige Trofasthed, med aller= 

störste Umage giorde sin Fliid til samme 

min Dimission at udvircke, var dog alt dette 

utilstræckeligt til at overtale H
r
 Jur= 

genssens velvillige Blödhiertighed. Her 

udkræver Ordenens Fornödenhed, at jeg i 

denne min da værende Tilstands videre De= 

monstration, lidet standser ved denne bra= 

ve Mand og Præst H
r
 Oluf Dorph, med 

hvilcken jeg fiire Aar haver betient Kir= 

cke Tienesten, som Degn, og nu Patrierede effter 

Aflösning til Dannemarck. Effter H: Eric 

Trane, som i det foregaaende meldt er, 

succederede i Præste=Embedet paa Christians= 

borg Vellærde [et?] Velærværdige H: Oluf 

Dorph een Præste=Mand saa beskaffet, fölgende: 

 

Dend Anden Præst 

i min Tiid paa Christianstiansborg [Svanes egen gentagelse] 

i Guinea i Africa: Vellærde etc: 

H
r
 Oluf Dorph, som aflöste 

forrige og hiemgaaende Præst Eric 

Trane; hans AnKomst Tiltrædel= 

delse [atter en gentagelse hos Svane!] til Embedet, Tiid i Embedet, Liv 

og Levnet og endelig Aflösning etc: 

Effter sin Formands Aflösning og Hiemreÿse  
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succederede i Præste Embedet paa Fortet, Vellær= 

de et Velærværdige H
r
 Oluf Dorph, en Mand, 

som i Liv og Levnet saa og i Lærdom Conversation, 

Compoitement og Omgiengelse var en brav 

Mand, og Een i Særdeleshed der i Landet og paa 

Christiansborg meget velskicket og apteret 

Præst. Hand var i Guds Saliggiörende Ord at 

fortolke og forklare en meget velbelæst og 

erfaren Mand, fuld af grundige Principia 

i dend reene Religions Sandheder, skiönne her= 

lige og allermeest bevægelige Formaninger 

at give sin anbetroet Meenighed; Et Subjectum 

som var ræt apt for Custen af Guinea: I Om= 

giengelse var Hand meget beleven, tienstag= 

tig og færdig imod alle Betienterne, fra 

överste til neederste, fra Hovedet, som Gou=  

verneur, til dend ringeste Soldat, icke alle= 

neste med idelige og aldvorlige Formanin= 

ger til Guds Frÿgt og et skikkeligt Levnet, 

med Raad og Daad, men endog ihenseende 

til Legemets Fornödenheder at assistere 

Enhver effter Hans hafde og med sin Gage 

at optage og forhandle fortienende Formue: 

I henseende til de fremmede Nationer paa 

Custen og Conversation med dem var hand 

særdeeles beleven og honet og artig som 

en god brav Præste=Mand egner og anstaaer: 

Ved Hans Aflösning og Bortreÿse andholdt 

og erholdt ieg af denne gode Ven, dog mundt= 

lig, saasom jeg dend Tiid i mit Hoved var Con= 

fuus, ikke hafde Sandsee til skrifftlig, som 

sömmeligst at andholde hans Attest og Skuds= 

maal om mit Forhold udi dend Tiid, jeg 
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haver været ved Kircke=Tienesten med Ham, 

som min Ephorus og Opseer; Saadan hans 

mig givne Paaskrifft tindes i dend foregaaen= 

de hans Formand H
r
 Tranes Testificatz som 

herved underdanigst Refereres. Sub Litr: C: 

     Effter at jeg nu saa længe haver standset 

ved denne Brave Præste=Mands Levnet og For= 

hold der paa Custen i hans gandske Tiid, maa 

jeg i Andleedning af Deres Excellences mig 

naadigst befalede Ordre paa det tÿdeligste 

og sandfærdigste, uden Skin og Foÿe af Egen= 

nÿttighed, med mueligste Korthed, fremdee= 

les Continuere mit eget Forehavende Lev= 

nets og Opförseles tilforladelige Beskri= 

velse; For samme Deres Excellences naadi= 

ge Ordre ÿdermeere her effter som tilforn 

med Pligtskÿldigste Underdanighed paa det 

nöÿeste og accurateste at effterleve, fölgende:  

     Forberörte min mærckværdigste Reÿse 

til Fredensborg tog sin förste Begÿndelse Anno 

1742: effter sin dobbelte Henseende, Deels 

mig selv i Særdeeleshed, Deels Gouvernemen= 

tet i Aldmindhed. Belangende Reÿsens 

aldmindelige Öÿemærke i Henseende til 

Gorvernementet hafde det sig saaledes: Een 

Maanedt tilforn hafde der omtrent im= 

mellem da værende Gouvernementet bestaa= 

ende af Gouverneur H
r
 Peter Nicolaÿ Jurgenssen,  

Kiöbmand Christen Glob Dorph, og Boghol= 

der Hans Hanssen Blass, indbÿrdes opreÿst sig 

een mærkværdig Misforstaaelse farlig Trætte  
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og snart uforsooenlig Uvenskab, hvilcket, 

dersom det skulle fremture, kunde, som det 

saae ud til, drage de allervanskeligste Svitter, 

fordærveligste og skadeligste Conseqventzer ef= 

ter sig, ikke alleeneste for dem selv, men 

endog for det allerværste for dend gandske det 

Höÿlovlige Compagniets dem naadig anbefa= 

lede Væsens og Affaires Direction og Gouver= 

nement; Dersom samme eÿ i Tiide fik an= 

den Raad og blev hæmmet og dæmpet, hvor= 

fore jeg saadant Uheld betragtende, enddog 

ikkun Degn i Compagniet Tieneste, men 

effter min Endelige Pligt og undernigste [bogstaver udeladt i ”underdanigste”] 

Skÿldighed ihenseende til det Höÿlovlige 

Compagnie altid overveÿende, og nöÿe effter= 

kommende, i denne saaviidt udseende far= 

ligste Omstendighed paa Fortet Christians= 

borg, gick imellem disse Höÿe Hoveder, og 

med ald mueligste Fliid stræbte effter, at 

faae disse stridende Gemÿtter indbÿrdes 

forsoonede, icke alleeneste til fælles 

Nÿtte for dem selv, men endog aller= 

meest til det Höÿl: Compagniets Avanta= 

ge der ved stedet: ingenlunde derved sö= 

gende nogen min egen Profit og particulair 

Fordeel for mig selv, hvilcket kunde  

være ærligt og uskÿldigt. Da jeg nu ved 

Guds bistand paa Fortet Christiansborg i mel= 

lem de værende tvende usamdrægtige Gemÿt= 

ter, neml: Gouverneur Jurgenssen og Hans 

Hanssen Blass Bogholder, endnu levende, 

og, som mig er underrættet om, her i Bÿen sig 

opholdende, hafde lagt en god grund til 
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Forhaabning om en önskelig og fortroelig 

Venskabs Oprættelse igien men samme 

eÿ endnu til dend önskeligste Perfection, ef= 

ter min i sinde og Forsæt hafde og andvendte 

Fliid og Bemöÿelse, saasom Christen Glob 

Dorph Kiöbmand paa Festningen Fredensborg, 

og 2
den

 Stæmme i Secrete=Raadet, ey tillige 

var overværende, men paa sit anbetroet 

Fort Fredensborg; hvorfore jeg, som der haf= 

de paataget sig, at stiffte Fred og Eenighed  

imellem disse stridige Partier, uforbiegien= 

gelig var obligeret, iblant andet endog for den= 

ne Aarsags Skÿld, at tage mig en Reÿse paa 

Fredensborg ved Ningo. Der jeg nu, som sagt 

er, i Udgangen af September Maanet Lÿk= 

kelig arriverede til Fredensborg, og blev med  

ald Artighed og Civilite imodtaget og begegnet 

af denne min meget gode Ven; Ved förste gi= 

ven Leÿlighed foredrog jeg strax Aarsagen til 

denne min Reÿse, Hannem og de övrige 

höÿt opsatte Hoveder, saa nær angaaende 

og meget höÿt paaliggende; saadan min 

velmeente Proposition andhörte Hand, til= 

lige hensigtende Forsæt til god og önskelig 

Fortroelighed og Omgiengelse imellem dend 

Höÿbÿdende Directions Gouvernement paa 

Custen af Guinea, lovede min gode Intention 

og gandske Hengivenhed til Compagniets Nÿt= 

te og Velfæ[r?]t, forsickrende, at paa hans Sii= 

de skulle intet manquere til god Fred og For= 

Venskabs og Conversations Oprættelse imel= 

lem Ham og de 2
de

 forom meldte Höÿe Hoveder 
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i Gouvernementet, nemlig H
r
 Jurgenssen og Mons

r
 

Blass, dersom ikkun Hand kunde være saa forsik= 

kret paa deres, som de kand være paa hands Siide, 

saa stod der intet tilbage, som kunde eller skul= 

le have Hensigt til mindste misforstaaelse og 

Uvenskab imellem dem; Men imidlertid sag= 

de hand, var det Ham noget vanskeligt at 

troe Gouverneur Jurgenssen, der tilforn hafde  

ladet sig, forstaae, at Hand, neml: Dorph, 

tilligemed Mon: Blass hafde Conjungeret sig,  

Hannem fra Gouvernementet, at detronizere og 

afsætte: Saa farligt, naadige Herrer, saae 

denne misforstaaelse ud, at Jurgenssen, saa ha= 

stig skulle kunde være forandret til at troe og 

omgaaes Christen Dorph, som en Ven i Fortroe= 

lighed, som dend 2
den

 Stæmme i det Secrete= 

Raad, men dersom Dorph, effter mit foregivende 

var forsickret paa god Forandring: Jurgenssens 

ustadige Gemÿtt, saa stod der intet tilbage til 

god Venskabs Oprættelse og Continuation, uden 

dette, at de andre velbenefnte 2
de

 tvende Persoo= 

ner i Gouvernementet, ja ogsaa fleere af de Civile 

Betientere paa Fortet Christiansborg, vare her 

med os tilsammen paa Ningo, at vi desbedre her 

end paa Christiansborg kunde overlægge alle Ting 

til det bæste, til en fornöÿelig Venskabs Stif= 

telse og fremdeeles Vedligeholdelse, hand vilde 

vel, lagde hand til, skrive til Christiansborg, 

for at invitere dem til sig her paa Fredensborg, 

men hand viste vel, det intet kunde nÿtte, 

effter som de hafde ikkun een slet Troe til Ham, 

at være forandret til en fortroelig og oprigtig 

Ven af dem. Jeg meente i mine Tanker, at 
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der var paa deres Siide aldeeles ingen Aarsag til 

saadan Tvivl at bære, saasom jeg var forsicket, 

tænckte jeg at dette var en Sag, som alt var afgiort 

paa Christiansborg: Hvorpaa Dorph satte sig til, 

at skrive et Brev til begge disse stridende Partier, 

hvis Indhold var en Invitation i ald Venlighed, at de 

vilde paatage sig en Reÿse til Ningo, for at over= 

lægge magtpaaliggende Sager; Men de, imod min 

Forhaabning og effter H
r
 Christen Gl: Dorphs til= 

forn sluttede Meening, kom ikke, men ickun 

med en höflig Excuse afslog hans benefnte 

og velmeende Invitation, hvilcket betog Ham 

de forrige fattede gode Tancker om deres Ge= 

mÿtters Forandring til Venskab og god For= 

troelighed; Thi der fandtes iblant dem paa 

alle Siider en farlig Mis=Troe og Mistank= 

ke: Hvilcket, da jeg hörte, maae jeg bekien= 

de satte mit Sind og mine Tancker i dend aller= 

störste Forundring, som et mærckeligt Kien= 

detegn paa et dödeligt Menniskes Ubestandig= 

hed i denne Verden, hvor man daglig for Öÿe= 

ne kand see og erfare intet andet, end idel 

Ubestandighed i alle skabte Ting, hvilcket be= 

kræfftede mig meere, end nogen Tiid tilforn 

at sætte nogen bestandig Troe hereffter paa noget 

i dend gandske Natuur, uden alleeneste paa 

dend uomskifftelige Gud, som det hisset hen= 

der hos Propheten: hos Ham er ingen Foran= 

dring eller Forvendelses Skÿgge. Men hvad  

var her for mig at giöre? At tage Hænderne 

tilbage fra dette Forsoonings og Forligelse= 

Maals Stiftelse, det Sinntes mig var skam= 

meligt, at der ogsaa hos mig selv skulle findes 
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saadan Ubestandighed, at ieg ikke videre skul= 

le bruge endnu fleere optænkelige og bevæge= 

lige Persvasioner til at opnaae mit önske= 

ligste Öÿemærcke om god Foreenings og Ven= 

skabs Oprættelse i disse usamdrægtige Ge= 

mÿtter. Det förste og allersnareste Raad 

var nu det bæste; jeg maatte da effter min 

A[a el. e?]t og Natuur, som et Smede=Barn, bru= 

ge min Natuurs Medgivende, og smede imedens 

at Jernet Endnu var varmet, tog mig derfore,   

kort resolveret, for at vende mine Tankker 

og Gang til disse 2
de

 /: og særdeeles Gouverneur 

Jurgenssen :/ saa hastig forandrede Hoveder, for 

at see til, om det dog ikke var giveligt, at faae 

dem ræt forsoonede, og tilligemed dem at vende 

om igien til Ningo, hvilcket ogsaa skeede: 

Men förend vores samptlige meget anseelige 

Fremfart og prægtige Amkomst til Fredensbg 

og Modtagelse af Kiöbmanden H
r
 Christen Gl:  

Dorph dend angik, forekom mig paa dette sted, 

med et par Ord at mælde, min egen particulair 

Aarsag, der paa min Side tilskÿnde mig 

til at begÿnde og fuldföre Reÿsen: Samme 

var denne, at jeg paa nogen Tiid hafde været 

saa uroelig, at jeg selv næppe troede, at jeg 

kunde beholde mine fem Sind og Sandser ved 

magt, formedelst dend fra dend höÿl: Direction 

i Kiöbenhafn om mig udstæddede Ordre, at 

jeg, som intet rimeligere kunde sluttes, 

skulle nödes til, som en Slave imod min 

Villie, der i Landet at forblive, og henleve 

min gandske, og vel mueligt, korte Leve=Tid, 

saa kummerlig og bedrövelig, adskildt fra 
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min kiære Hustrue og Sön, som effter Ordrens 

nöÿe Udgrandskning uforhaabentlig kunde 

ventes hos mig, med viidere meere mine over 

bemældte Ordre fattede Griller og Obÿectio= 

ner. Der jeg nu dette og adskilligt saadant 

idelig og stedse overveÿede, og i Sÿnderlighed dend 

Höÿbÿdende Directions Mÿndighed og Magt til at 

forcere mig, endog imod min gode Villie, til 

at skicke mig udi denne deres saa meget ri= 

melige Propo og Øÿemærkke med mig, sinn= 

tes mig selv i mine Tankker, at det var u= 

billigt og for Gud uforsvarligt, viidere eller  

længere at beviise mig her udi uvillig, men sinn= 

tes, det var billigt, at accommodere mit Sind, ef= 

ter deres naadige Forsæt og Villie, saa jeg maat= 

te venne mig til en höÿelig Velvillighed, og 

udaf Tvang giöre mig en slags Dÿd: Over 

hvilcken hastig fattet Resolution jeg blev saa 

overmaade glad og fornöÿet i mit uroelige 

Sind, at jeg næppe vidste, at skicke mig i dis= 

se, saa hastig paafalden, fornöÿelige Tankker. 

I denne indbildte Roelighed begÿndte jeg 

at giöre mig adskillige nÿe uroelige Griller, 

og för Tiiden unödvendige Foranstaltninger, 

om et nödvendig Huus og Bÿgning at anræt= 

te og opbÿgge til meere Beqvemmelighed for 

mig og min tilkommende Hustrue, om jeg 

maatte finde Naade for de Höÿbÿdende 

Herrer Directeurer, i det mindste, at faae 

Hende over til mig igien, hvorom berörte 

udgangen Ordre gav ikkun en slet Forhaab= 

ning: Samme nÿe Resolution om dette mit 

ringe Huus, og de derved i Fremtiden forveen= 

tende Commoditeter, giorde mig saa Lÿstig og 
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og glad, at jeg ingenlunde kunde bærge eller 

skiule min derover i Hiertet forborgne Glæde; 

Men tænkte paa dend bæste Maade, og paa det aa= 

benbarligste, at give samme tilkiende, at der  

ogsaa fleere kunde have Deel og Fornöÿelse af 

denne mit Hiertes opfÿldende Frÿd, naar de  

overveÿende Apostelens aldvorlige Formaning: 

Glæder eder med de glade. Til at opvæcke des= 

meere Glæde og Fornöÿelse hos mine mig ind= 

bildte Venner, giorde jeg ald fornöden Anstalt 

til alt det der kunde, der kunde være optæncke= 

ligt til at fornöÿe et skickeligt og honet Com= 

pagnie og Sældskab: Jeg aabnede derpaa strax 

derpaa min ved Guds Velsignelse forhvervede 

liden Guld=Casse, og udveÿede deraf 32 Rsd: 

Guld til Guld=Smeden at forarbeÿde for mig, 

nemlig 16 rdr til en Knap paa et smalt Spansk 

Röör som jeg nÿelig hafde tilkiöbt mig, og 

16 rdr til idel Guld Ringe, at forære bort over 

og under Lÿstigheden og Giæstebudet: Music 

hafde jeg og gierne hafft, men dend Soldat og  

Skrædder, som ved Fortet agerede Musicus paa 

en Fiol, hvis sörgelige og ÿnkkelig Music skur= 

rede slet i mine Örer, haabede derfor, at 

dend ikke heller kunde behage andre, skiönt 

hand derpaa strög Liflig no[g?]et i Gouverneur 

Jurgenssens Örer: Der jeg nu hafde faaet 

alle disse Forbereedninger i fuldkommen 

Stand, som jeg vilde, Reÿste jeg med denne 

anseeligste og prægtigste Comitat og höÿe Föl= 

geskab, bestaaende af H
r
 Peter Nicolaÿ Jur= 

genssen Gouverneur, Mon
r
 Hans Hanssen  

Blass bogholder, Simon Hendricss: Kleÿn, 

Ludvig Ferdinandt Römer, og August Friderich 
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Hachenborg, under Assistenter; hvilcke 3
de

 Sidste 

Messieurs, omendskiöndt de ikke vare forbe= 

rörte Sag imellem Gouvernementet vedkomende, 

hafde jeg dog dertil inviteret og medtaget dem, 

deels for min egen Plaÿseer og paa min 

egen Bekostning, saasom jeg holdte dem for 

mine oprigtige Venner, besÿnderlig Mon
r
 

Römer, som jeg hidtil hafde pleget et fortroe= 

ligt Venskab med, deels ogsaa ved disses Nær= 

værelse, at giöre denne min forehavende Lÿstig= 

hed og Giæstebuud des prægtigere: Dend 

2
den

 Octobr: som ovenmældt er, fick jeg den= 

ne höÿe og meget anseelige Comitat med stor 

möÿe overtalt til at reÿse med mig til Fredens= 

borg; Præsten velærværdige H: Peter Meÿer 

var imidlertid saa god at forrætte min Tiene= 

ste i min Fraværelse, saa intet derover skul= 

le forsömmes: Denne meget prægtige Comitat 

geleÿdet af en stor mængde Sorte paa min Be= 

kostning til Reÿsens for nöden Eqvipage, 

og os selv at drage, foruden Compagnie Sla= 

verne, som Gouverneuren hafde destineret der= 

til, reÿste sig op fra Christiansborg imod Afftenen, 

da de blancke Stierner begÿndte at tindre frem, 

og med deres klare Skin oplÿste dend dunkle og 

ubehagelige Nat, hvis angenemme og Vederqvæ= 

gende Dug, paa Reÿsen dend gandske Nat i= 

giennem forfriskede og fornöÿede os, indtil 

Morgen=Rööden anbræckede og Firmamentets 

klareste Lÿs fremkom udstigende, som een 

Brudgom af sit Cammer, da ogsaa denne 

skiönne Comitat med den deÿlige Sools ÿn= 

digste Straaler fremskinnede mod Festningen 
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og Fortet Fredensborg ved Ningo. Da vi nu til 

Fredensborg var ankommen, gik dend förste 

Dag saa hen med Discurs og Fornöÿelse, men 

megen, nu i Eenrum, nu atter offentlig og 

For Eenhver, Behandling og Diliberation, og fo= 

regaaende Gouvernementet imellem værende Mis= 

Forstaaelse og Uvenskab, da alting fra grun= 

den, paa alle Siider blev frembragt for Lÿset 

til en grundig og bestandig Venskab, god 

Forligelse=Maal, Eenighed og fortroelig Kiær= 

lighed og Omgiengelse at oprætte, handthæve 

og vedligeholde iblant dem paa dend bæste 

Maade, og med de meest bevægelige og persua= 

derende Ord, hvormed jeg opnaaede mit for= 

önskte Maal, lÿckelig og vel: Som nu det= 

te höÿt magtpaaliggende Venskab endelig var 

oprækket, og til een bestandig Continuation 

ingen optænkkelig Fliid og Umage af mig 

var sparet, blev der anden Dagen dereffter 

ved H
r
 Dorph Kiöbmand sammesteds, min 

Besÿnderlige gode Ven, ved Hans Omsorg 

paa min Bekostning et honet Giæstebud 

og Maaltid, med Stöckernes nogle Lösning 

paa Festningen Fredensborg. Over Taflet 

af Mangel paa Music agerede jeg selv en 

Vocal=Musicus, og fremförte effter mit  

Hiertes Beskaffenhed en Besÿnderlig Arie, 

indholdende Guds store Barmhiertighed og for= 

underlige Naades Föring og Leedsagelse 

fra min spæde Barndom, da jeg ogsaa me= 
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get tidlig, effter mine daarlige Tankker alt 

tidlig maatte miste min kiære Fader, og saa 

dereffter maatte kummerlig under dend u= 

stadige Lÿkkes mange og adskillige Foran= 

dringer, som et spæt Barn forsöge at være 

Faderlös og saa godt som Moderlös tillige; 

Vel overveÿende Guds mægtige Protection og 

faderlige Forsorg ved sit besÿnderlige For= 

sÿn fremdeeles i Verden, icke alleneeste 

til dend daglige nödvendige Klæde og Föde, 

men endogsaa Siælens sande Föde, med en 

salig og nödvendig Underviisning til det 

bæste Liv effter dette möÿsommelige ved  

sin Tro Tienere det udvalde Reedskab 

Eliam Svane min ærværdigste Fader i Herren, 

som aflede mig, som Paulus sin Onesimum, 

med megen Smærte, hans ÿndelige og ræt 

Præst=mæssige Vindskibelighed, faderlig 

Omsorg og Education i dend Christelige og  

alleene saliggiörende Lærdoms grundigste 

og dÿreste Sandheder, indtil min da af  

hans guddommelige Maÿestet forleente 

og benaadigede Charge paa Custen af Gui= 

nea, som Degn og Cathechet i Compagniets 

Tieneste paa Fortet Christiansborg, under 

saa mange adskillige Forandringer og ind= 

faldende offte, bekiender jeg, tæmmelig 

haarde og mig besværlige Fataliteter og Gien= 

vordighed. Til denne indfaldne Arie, om 

jeg tör bruge dette Ord til disse mine rin= 

ge Tankker, tog jeg mig Andleedning af 
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Samuels Bekiendelse hisset, da Herren haf= 

de velsignet sit Israel med [dd?] farlige Seÿer over 

sine Fiender, da tilförer Floden sine over= 

flödige Strömme til Havet, som sin Udspring 

til Tacknemmelighed for dets Rundhed; Pro= 

pheten udbrÿder, sigende: Eben Eser, Eben Eser 

hidindtil haver Herren hiulpet, Gud alleene, Lov, 

Priis og Ære:                : Der effter 

Over borde paa een Tallærken blev frem= 

bragt de dertil forbereedte Guldringe og 

uddeelte til de ved Bordet siddende og spiisen= 

de, og höÿe anseelige Giæster, fra Gouverneu= 

ren, H
r
 Kiöbmand Dorph og Hans Hanssen 

Blass, og deres medhavende Negerinder, til 

Römer, Klein, Hachenborg og Lauritz Baÿ, men 

denne paa Ningo, under Assistentere, i blant 

hvilcke Simon Kleÿn var dend iblant alle 

Assistenterne, der nogen Tiid tilforn hafde an= 

taget sig een Negerinde, som ogsaa fick 

een Ring; Gouvernementet og Raadet bekom 

hver for sig tvende, de övrige andre Eenhver 

Een: Over Bordet blev discurrered om mig 

og min i Tiiden, dog eÿ strax paa dend Tiid 

foresatte Bÿgning, hvortil de alle af sig selv 

tilskÿndte og uden Forlangende, Hielp og 

Assistence foreslog mig, det var bæst, at 

giorde Begÿndelse paa samme nu strax, 

saa snart ieg opkom igien til Christiansborg, 

saasom Leÿligheden nu indfaldt saa me= 

get beqvem og fordeelagtig for mig, og saa 

alle de överste Hoveder paa Fortet i dend 

gandske Höÿlovlige Compagniets Tieneste,  
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Og Gouvernementet deres Velvillighed til at befordr 

saadan Bÿgning at fuldföre, som maaske, sagde 

de, skulle falde mig alleene for vanskeligt, 

at begÿnde og udföre til behörig Fuldkommen= 

hed: Gouverneur Jurgenssen udbröd da strax 

som dend överste og fornemmeste blant alle 

Giæsterne i denne meget anseelige Sældskab 

med hans speciele og besÿnderlige velvilligheds 

Udviisning til dette mit gode Forehavende 

om til 50 Rsd: som en særdeeles Venne Præsent 

dertil; desuden lovede at assistere mig med  

alle de Fortet havende Flinte Kister til Gulv, 

Lofft, Dörre, Vinduer og andre dertil For= 

nödenheder: Hannem effterfuldte strax 

Mon
r
 Blass Bogholder, som ogsaa erböd 

sig med en Præsent af 50 Rsd: Til Assistence 

og Hielp til samme Forehavende; H: Chri= 

sten Glob Dorph præsenterede mig een Mandsla= 

ve strax samme Dag og een Slap=Rock af  

Cartuun; ja de beviiste sig alle saa fornöÿe= 

de over og med mig, at de rætsom kappe= 

des indbÿrdes med hinanden, hvem der 

skulle beholde Priisen i at giöre mig got; 

Eenhver sinntes eÿ at kunde beviise mig 

saa stor God Velvillighed, at hand jo vilde end= 

nu giöre mig meere: Alle saadanne 

herlige og önskelige Tilbÿdelser og Löffter 

antog jeg som billigt med underdanig og 

ÿdmÿg Taksigelse; Lod mig forstaae at 

denne min forehavende Bÿgning icke ile= 

de saa stærk, saa som jeg först nÿeligen haf= 

de resolverert dertil maatte tilforn være 
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betænckt og bereedt paa fornödenste Præparato= 

ria og Materialia, saasom det er daarligt, at begÿn= 

de noget, som man eÿ i Tiiden kand fuldföre. 

Imedens at saadan Discurs over Borde passerede, 

fremkommer et meget smukt og ziirligt Vers 

fra Mons
r
 Simon H: Kleÿn, og af Hannem Com= 

poneret effter min hafde Beskaffenhed og Tilstand, 

at disse höÿt Respective Personer dermed istæden 

for Confectürer kunde delectere og fornöÿe sig: 

Effter maaltidet uddeelte jeg Panchiser til En= 

hver deres Drenge, saa mange de vare, fra 

dend överste Gouverneurens til dend nederste; 

Constabelen der, som er min Broder, begavede 

jeg med en Guld=Ring og nogle Klæder for 

sin hafde Umage, og hans Koene gav ieg, 

som de andre Neger=Inder og Drenge eller op= 

vartere, 2
de

 Panchiser: Der nu en par Dages 

Tiid ved denne fornöÿelige Visite paa Festnin= 

gen Fredensborg til en önskelig Ende var hen= 

bragt, vendte Gouverneuren sine Tankker 

tilbage igien til Christiansborg, tredie 

Dags Morgen der effter med sit medhavende 

anseelige Sældskab fra Ningo. Same 

höÿfornemme Sædskab og medhavende meget 

Respective Svitte blev paa Veÿen lidet geleÿ= 

det af Kiöbmand Christen Gl: Dorph og hans 

hos sig havende Assictentz Lauritz Baÿ og 

mig, som hafde satt mig for nogle Dage 

endnu at forblive paa Fredensborg til en 

liden Forfriskning, skiönt icke meget 

lenge dereffter; Thi nogle faae Dage der= 

effter kommer der Bud til Ningo fra Chri= 

stiansborg, som tilkiendegav, at der ved 
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Acra paa Reeden af Christiansborg Laae  

en Fransk Mand, som Negatierede og til= 

handlede sig Slaver: Strax derpaa begiere= 

de H: Christen Gl: Dorph af mig, om jeg 

ikke ved denne Leÿlighed vilde paatage mig 

en Commission for ham at forrætte paa 

Acra, bestaaende derudi at jeg vilde reÿse  

til Acra, saa snart, som mueligt, og medta= 

ge for Ham tvende Slaver at forhandle 

paa det Franske, der liggende Skib; Hvil= 

cken Commission jeg ikke kunde afslaae 

Ham, som een god Ven, jeg paatog mig, 

og reÿste samme Dag mod Aftenen fra Ningo, 

kommer anden Dagen dereffter til Christi= 

ansborg Kl: 10 formiddag; Dagen dereffter be= 

reeder jeg mig ved Gouverneurens Permission, 

at gaae ombord paa det Fransk Skib. 

Men som jeg nu af Gouvernementet paa Fre= 

densborg var persvaderet til at bÿgge min fo= 

re satte Bÿgning, ligesaa got först som sidst, 

allerhelst, siden jeg nu forefandt saa önske= 

lig given Leÿlighed, at Gouvernementet vilde væ= 

re mig saa assisterlig baade med Penge og 

behörige Materialia tænckte jeg at saa god gi= 

ven Leÿlighed var icke at; Tog mig derpaa 

dend Dristighed at begiere af Gouverneuren 

Jurgenssen, om hand icke vilde beviise mig 

dend Godhed, at laane mig een Mand=Slave 

indtil videre at betale in Natura med en lige 

god Slave; Thi jeg vilde nu giöre Begÿndelse 

til min Bÿgning, hvor udi hand favoriserede mig. 
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Jeg hafde, sagde jeg ÿdermeere, 2
de

 smaae Dren= 

ge, som jeg og vilde sælge og forhandle, ifald jeg 

kunde for dennem faae nogen skickelig og for= 

nöÿelig Betalning, iligemaade, sagde, jeg ha= 

ver 2
de

 Mand=Slaver for H: Dorph Kiöbmand 

paa Fredensborg for Ham at forhandle, hvilcket 

Hand ogsaa permitterede. Derpaa gaaer jeg 

Ombord og Negotierere med og forhandler bemeld= 

te 5 Slaver, neml: 3
de

 for mig selv Een Mand 

og 2
de

 Drenge, og 2
de

 for Kiöbmand Dorph. 

Der effter kom jeg meget Lÿckelig og vel i 

Land med mit tilforhandlet Gods for benefn= 

te 5 Slaver, og blev desuden af mig til all 

Tacke contentreret effter vores mellemværende 

Regning dend Forskuud og Udlæg, Hand for 

min Fractering paa Ningo hafde giort: Jeg 

begÿndte da strax, at bereede mig, med hvis 

jeg til denne bÿgning behövede, baade Jern 

til Reedskab at bræcke Steen med, store  

Steene til Grunden og mindre til Muuren, 

endnu mindre til at opfÿlde Rummene im= 

mellene de store Steene, bereede mig paa 

Leer at lade tilbereede; Af Gouverneurens 

Dreng, nafnlig Capitein Noÿ kiöbte jeg  

forrige Gouverneur Borrissis Lÿst=Huus, 

som Ham var givet og foræret af H: Jur= 

genssen for eet Anker Fransk Brendeviin, 

hvilcket, naar det sælges, kostede dend 

Tiid 24 [rh?] B[o?]ss, lod samme needbrÿde for at 

benÿtte de der udi værende Steene til min 

bÿgning: Lod Steen allevegne, hvor der 

fandtes nogle, bringe til min udsente 
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Og Gouvernementet andviiste, permitterede Plad [sidste bogstaver i ordet mangler] 

nær ved forrige Borrissis hafde Have, i een 

Dael needen for Fortet Christianborg be= 

liggende , strax paa sin Siide af Compagnie Sla= 

vernes Huuse, der i Landet Casser kaldede; Ja 

med stor Bekostning lod bære Steene fra Laber= 

deÿe, eet under Fortet dependerende Negerie, 

halvanden fierding Veÿs, om icke een halv 

Miil fra Christiansborg beliggende. Opsögte, 

lod opbræcke og tilbragte alle de Steen jeg 

kunde finde og overkomme, alle vegne fra 

til bemeldte Pladz, saa at jeg over 30
[re?]

 store  

Hobe Steen hafde tilsammen bragt, og ordent= 

lig lagt at være ved Haanden til Magelighed for 

Muurmæsterne at tage til effter Haanden som  

de behövede dem; Een temmelig Qvantitet Leer 

var i god Forraad, saa meget jeg kunde giöre Gis= 

ning paa behövedes, saasom jeg vidste at jeg el= 

lers i Tiiden, kunde, naar behövedes, mangle 

Vand dertil, formedelst dend paa de Tiider, neml: 

Octobr:, Novembr:, Decembr:, og Januaÿ ordentlig 

indfaldende stærcke Heede og penetrante Törcke: 

In Summa, jeg hafde præpareret mig paa alle de  

Ting, jeg forud kunde tæncke behövedes eÿ allee= 

ne til at begÿnde, men endog til at fortsætte og 

fuldende denne forehavende Bÿgning med: Jeg 

hafde forud bestilt Træer til Tömmer, naar 

fornöden giordes, og hvorfra det skulle kome, 

jeg hafde betænckt mig paa alle de, til saa= 

dan en Bÿgning at begÿnde og fuldföre, nöd= 

vendigste Ting, Een meget anseelig Præpara= 

terium; Hvilcket giorde strax Öÿene og man= 

gehaande unÿttige Bekÿmringer; gav And= 
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leedning til adskillige ugrundede og usandfær= 

dige Discurser, og unödvendige, uraÿsonable, ube= 

tænkte, ja ræt giækkelige farlige Forestillinger 

og Præsumptioner, hvormed det da værende Gouver= 

nement haver satt sig ud til Latter for dend gand= 

ske Cust i Guinea, baade Sorte og Blanke i A= 

frica; hvilcket hereffter nærmere til Fornuf= 

tige og Rætsindige, særdeeles for Deres Excel= 

lences og Höÿbÿdende Herrers viiseste Sentent 

underdanigst skal Refereres: 

   For Tÿdeligheds skÿld minder mig min 

nærværende omhandlende Particulair Sag viide= 

re at continuere, alle disse ovenmeldte an= 

seelige Præparatoria og Materialia til benefnte 

min forehavende Bÿgning af Gouvernemen= 

tet selv paa Fredensborg ved Ningo, ikke al= 

leeneste approberede, men endogsaa til saa= 

dan Fuldförelse meget stærkt animerede, 

med allerönskeligste Assistentiers Belovelser 

instigeret af deres egen Velvillighed og Be= 

vaagendhed imod mig, som i Foregaaende 

om min Tractering og Giæstebud over Taf= 

let paa Fredensborg er at see, icke tilveÿe= 

bragt af mig uden store Bekostninger; 

Thi först hafde jeg for mueligste unödven= 

dige Omkostning at spare tilveÿebragt 

mig ved Herrenes Rundhed en Egen Mand= 

Slave til dette værckes förste Præparato= 

rium og siden samme overkom een hans 

kiödelige Broder, som var iblant Compagni= 

ets Slaver paa Fortet, andholdte samme 

min Slave, om det var mueligt, jeg da vil= 

de see til at faae hans Broder udlöst af 
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Fortet til sig, da hand obligerede sig til desmeere 

troe og Velvillig Tieneste for mig, naar Hans 

Broder blev udlöst til Ham, da de for mig som 

deres Hosbonde hafde beqvemmere Leÿlighed 

at beviise all muelig og fælles troe Tienste, 

hvilken hans idelige velmenende Begiering jeg 

ingenlunde kunde afslaae, og saa snart som  

forderligst hafde i Værksatt, og samme ud= 

löst, dog paa god Credit af H
r
 Jurgenssen: 

Disse tvende Brödre og mine Slaver holdt 

daglig ved idelig at brække store Steene, 

hvor de kunde overkomme i Marken, ved 

Stranden, ved Haven hos Platzen, og ell= 

lers allevegne, hvor de kunde paafinde 

Steene til bÿgning beqvemme: Desuden haf= 

de jeg og en Eegen Qvindeslave, som jeg holdt 

til at lave Mad til disse tvende Brödre, at 

de kunde faae deres nödtörfftige Ophold i ræt= 

te Tiid tillavet strax, naar de kom fra 

Arbeÿdet, at de ikke skulle forhale Tiiden 

ved saadant, saa mit foresatte Værck der= 

over skulle forsinckes: Med fuldkom= 

men fornöÿelig Dag=Lön hafde holdt leÿe= 

de Neger af Bÿen eller Negeriet til at op= 

hakke, grave og tillave een anseelig Mængde 

Leer i god Forraad, ikke alleeneste til dend 

forehafde Grundvold at lægge, men endog 

i Fremtiden til Bÿgningens Fortsættelse, 

og næsten fuldkommen Fuldförelse: Jeg haf= 

de hver Dag een anseelig Mængde af Arbeÿ= 

dere og Bærere, baade til opbrækkede Stee= 

ne at tilföre til Pladzen, endog fra Laber= 

deÿe Negerie, som meldt er, men endogsaa 
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til Arbeÿdet selv, som allereede var grundlagt, 

og, Gud skee Lov, continueredes Lÿckelig for mig 

men skade, at andre, dog ingen anden end mine 

mægtige Fiender, som særdeles befandtes, 

at være Gouvernementet, der icke tog deel effter 

deres Instigation og egen unægtelige Drifft paa 

Fredensborg, med mig i denne min Fornöÿelse, 

ja meere selv, nemlig endnu levende og her i Bÿ= 

en sig befindende Gouverneur Jurgenssen, da 

hand dog ikke alleene selv, tilligemed Mons
r
 Blass 

Bogholder, hafde paa Ningo givet mig saa her= 

lig en Fortröstning og Löffte om 50 Rsd: Foræring 

til Hielp for min bÿgning, men endogsaa givet 

Compagniets der havende, og da paa Christiansborg 

leedig befinde Muurmester, nafnlig Christian 

Lochau Permission til at maatte, dog for  

Penge og god Betalning, effter Accord 6 Rsd:   

maantl: foruden frie Kost og Tæring, arbeÿ= 

de paa dette Værk, og at have Opsinn over 

de sorte Muurmestere, at alting skikkelig 

dermed kunde tilgaae, og en gerad og jevn 

Muur opföres uden Bunker og mindste 

Vanske og Feÿl, saasom ieg vilde gierne  

have samme det rætteste, som mueligst: 

Grunden var aldt lagt, næsten opfört een 

heel Foed udi Höÿden paa nogle faae Dages 

Tiid fiirekantet, 2 a 3 Foed i grund volden, 

og siden knappedets alt meere og meere, 

som det tog til i Höÿden; dend skulle effter 

min forud immagineret Forsætt være 3 Etagi= 

er med en tilkommendes Have omkring til 

Plaÿseer og Forlÿstelse: Og som det, som jeg 

selv bekiender, min störste Feÿl paa denne 
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Tiid og Sted var, at jeg erer overmaade Lÿstig og 

fornöÿet, saa hafde jeg og til destomeere Magelig= 

lighed for mig og de arbeÿdende Muurmestere, 

ladet reparere en liden Neger=Hÿtte, liige over for 

Platzen og Bÿgningen, at vi, naar dend mægti= 

ge Middags Sool, med sin giennemtrængende Hee= 

de og Varme, kom og overfaldt os, vi da udi den= 

ne Hÿtte kunde have og tage vor trÿgge Tilflugt, 

saa og desuden som et beqvem stæd, være vores 

Spiese=Stue og Sahll: Paa bemeldte straa 

Tagget Hÿtte hafde jeg ogsaa effter min overmaa= 

de glade Humeurs Indskÿldelse, som jeg selv til= 

staaer var et meget Phantastisch og narrisk 

Paafund, ladet oprætte en stang, som til en Flag= 

Stok, og derpaa hafde jeg ladet mine Drenge op= 

sætte et hvidt Plattillias eller Slees=Lærrets 

Lagen, mærcket og malet med danske Con= 

fardie=Flags Mærkke paa det överste Hiör= 

ne. Alle disse ovenmeldte Præparatoria 

og Materialia, naadigste Herre, Deres Excel= 

lence, og Höÿbÿdende Herrer Directeurer, til 

saadant et Huus, paa saadant Stæd, i saa= 

dant Land, var ikke kommen til dend grad 

og stand, uden en meget anseelig Summa Pen= 

ges Spilde og Omkostning; Og hvor stor sam= 

me Omkostning til dette Huuses Forbereed= 

ning og förste Grundvolds Læggelse har 

været, tillige Negernes i Negeriet Deres Tra= 

=ctering, anrættet effter Landets Skik, kand 

snarere her med eet par Ord skrives end 

i denne fornödenst Hast og Korthed sumeres 

og beregnes. Der nu dette mit forhafde 

Huus at bÿgge, med nödvendigste Forberedelse 
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og Grundvolds Læggelse var i saadan ivrig 

Drifft, og fortsattes med saadan önskelig For= 

ce af mig selv paa min egen Pung og fattige 

Leÿlighed, dog under Guds Velsignelse og for= 

underlige Forsinn til uimodsigelig Fortsæt= 

telse og Fremgang, hvilket giorde mine man= 

ge Fiender Misundere og Effterstræbere gand= 

ske corrumperede og forvirrede i deres ufornuf= 

tige, ustadige og Hiernelöse Pander og Hoveder. 

Thi som dend misundelige Dievel selv intet 

har, som kand Hand intet andet, end bære 

Fortrÿdelse over, at en anden er af Gud vel= 

signet med noget til Fornödenhed og Nödvendig 

Behov: Saaledes gick det mig ogsaa her paa 

denne Tiid med dend velsignelse, jeg af Gud 

var benaadet: Jeg hafde misundere og Fien= 

der endogsaa i dem, som jeg visselig hafde 

ventet det allerbæste Venskab af, og hafde 

med mueligste Fliid endog paa det nöÿeste 

lagt mig, effter at tiene Nat og Dag, om 

det skeedde, bekiender jeg, offte underti= 

den med min egen store Skade og Ulempe; 

Saasom fornemmeligst H
r
 Jurgenssen Gou= 

verneur og Oppehoved, hvilcken Mand, jeg 

altid Nat og Dag maatte være, jeg tilstaaer  

og, var stædse Redebon og villig at gaae til Haan= 

de med Raad; endskiönt Omstændighederne 

icke haver været /: Gud alleene Æren:/ mig ef= 

ter min iværende stand gode nok, dog icke 

saa tilstræckelig gode, som til en Gouver= 

neur af en Degn paa Christiansborg: skiönt  

jeg selv ved adskillige givne Leÿlighed af dend 

ubedragelige Experientia og Forhavenhed 

bekiender, at gode Raad undertiden er Penge 
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Værd: Men skeedde min Tieneste mod H
r
 Jur=   

genssen, ikkun med Raad, som jeg selv maae 

bekiende, saa vare disse Raad, uroest at sige, 

dog ikke desmindre saa grund=gode, at H
r
 Jur= 

genssen, ifald hand var en fornufftig og viis 

Gouverneur, kunde have haft Leÿlighed, at 

giöre sig gode Daader af dem; men, om hand 

saa haver benÿttet sig deraf, gives Ham selv 

at betænkke: 

    Denne store Forberedning giorde store 

Öÿene paa Christiansborg; Thi jeg hafde paa sam= 

Tiid paa min Gage=Bog hos Compagniet til gode 

en tæmmelig Considerabel Deel, hvoraf ieg eendeel 

blev decourteret for Klæder og andre Nödvendig= 

heder, kiöbt paa een i afvigte September Maa= 

net ved Fortet indfalden Auction effter Een Re=  

serve ved Pennen, nafnlig Hanssteen hos H: 

Christen Glob Dorph paa Ningo, men döde paa 

Christiansborg, Eendeel for optagne Vahre 

til dette mit offtbemeldte Værk: Jeg haf= 

de 12 Ankere Fransk Brendeviin, hvoraf 

eendeel ved dette Arbeÿde Consummeredes: Een= 

deel forhandlede udi Besh for de daglige Ar= 

beÿdere til dette Værks Fortsættelse, foru=[sidste del af ordet mangler] 

een god Deel godt gods til samme Brug udi  

Guld og Penge blev ogsaa forhandlet: Gou= 

vernementet og maaske eendeel af Fortets og 

Compagniets betientere, jeg siger ikke just 

alle betragtende dette store og ræt Conside= 

rable Arbeÿde med sine Nödvendigste Præpa= 

raterier, vidste aldrig hvad Tancker de herover 

kunde giöre sig, forgiettende alle deres for= 

rige giorde og erbudne Assistentier til min 
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Bÿgning, faldt undertiden paa saa urimelige 

daarlige Tanker, nemlig at jeg hafde en Nisse 

eller Diævel i min paa Fortet hafde Casse, som  

maatte bringe mig Penge eller Guld til; som= 

me ja moxen de fleeste holdt for, og sagde, Een  

af mine Slaver i det hand har opgravet Steen 

skulle fundet een Potte Guld, og mig tilbragt, 

med andet saadant meere; Thi de tænckte 

först, at jeg med dend daarlige og ufornufftige 

bÿgnings Mand hafde begÿndt dette Værck ube= 

tænckt og uforsigtig, uden foregaaende rigti= 

ge Overslag, om jeg ogsaa kunde udföre det 

til Fuldkommenhed; Men der de nu saae, at 

alle Ting hermed hafde sin önskelige Frem= 

gang, og Gierningen dag for dag alt meere 

og meere gik fort, da stak de Hovederne til= 

sammen dette begÿndte Arbeÿde at forstÿr= 

re; og til at faae dette Trædske Anslag i= 

værksatt, optæncker de et usandfærdig og 

uforsvarlig Paafund, nemlig, at forbemeld= 

te min Reÿse til Ningo og Tractering samme= 

steds ikke skeedde af dend Aarsag, som det var 

foregivet, men at jeg og H: Christen Gl: Dorph 

som de der vare saa fortroelige gode Venner, 

hafde andet bag Öret dermed, som skulle 

sÿnderlig være Gouverneur Jurgenssen til 

mærkelig Nachdeel og Skade, og ved min 

af H: Dorph tilforn lovede Assistence, vir= 

kelig nu af Ham paa een eller anden Maa= 

de Medhielps Midler til dette Huus var 

assisteret, hvilcket de i deres Griller og 

indbildte Tankker giorde eet meget mægtig 

Castel af; Det bæste sinntes de, neml: Gou= 
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verneur tillige, Mons
r
 Blass, Bogholder og vel mue= 

ligt fleere paa Fortet i Tienesten, mine Avind= 

sÿge Lÿckes misundere, var nu dette, at op= 

rætte Misforstand og ueenighed imellem  

mig og H: Dorph, med viidere i en t[?]a ud et, at 

opfinde noget, hvorved jeg skulle faae andet 

at bestille end bÿgge, hvilcket deres trædske 

Raad de ogsaa strax effterfuldt, og hastelig 

forfærdiger en Skrivelse til Fredensborg, lader 

H: Dorph forstaae, hvorledes de sickerlig haf= 

de erfaret at Hand og Degnen Friderich hafde 

conjungeret sig tilsammen, og hafde farlige 

Ting i Sinde imod Gouvernementet, samme at  

afsætte, og samme Værdighed os igien at bemægti= 

ge til viitlöfftig stor Skade, og andet saadant 

meere grove og ugrundede, urimelige Excesser 

nærmere blev bekant ved H: Dorphs Opkomst 

fra Ningo. Da H: Dorph forbemeldte ved 

Skrivelse hafde erfaret, strax ufortövet 

giver sig paa Reÿsen til Christiansborg for 

at fralægge sig dette farlige, falske, uskÿl= 

dige og paadigtede Paafund: Hvad skeer? 

Dette kommer til Sag, dend ordentlige Ræt 

paa Christiansborg bliver opsatte, og jeg ufor= 

modentlig for mit Arbeÿde for Rætten u= 

den Stevning bliver kaldet, for tillagde 

Sag at svare, Vidner at anhöre, og Dom at 

liide; Jeg alt dette tilforn uafvidende og u= 

skÿldige Mand, kommer liige fra mit Arbeÿde 

paa Fortet, som dereffter tilluckes; jeg der= 

paa op paa Gouverneurens Sahll, hvor jeg ufor= 

modentlig finder dem at sidde Dom, og bli= 

ver tiltalt effter foregaaende usandfærdige An= 

givelse, falske og paadigtede Beskÿldninger. 
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Hvorpaa jeg da, som billigt, med de klareste og fornuf= 

tigste Beviisnings Grunde forsvarer mig, saa= 

som iblant andet Gouverneur Jurgenssens over= 

maade godhed og undertiden sÿnderlige Fortro= 

elighed, mig misundte gode Affection, Bevaagen= 

hed, speciele Æres Beviisning for min vel mee= 

nende Oprigtighed mod sig udviisende sig i paa= 

kommende vanskelige Occasioner i Gouver= 

nementet besÿnderlige Tienstskÿldighed, Lÿdig 

underdanighed, Trofasthed Beskeedentlighed, med 

hans Ære og Gouverneurlige Honeur at forsvare 

med Trohiertige og idelige gode Raad hans Mÿn= 

dighed og Reputation at venerere og med ald Bagta= 

le og Foragt, som en Gouverneur eÿ var ansten= 

dig at forfække og handthæve, besÿnderlig i 

dend farlige indfaldende Frÿgt for at afsættes 

fra Gouvernementet af H: Dorph, min utræt= 

telig Fliid og Trofaste Bemöÿelse endog 

med stor Bekostning til venskabs og god For= 

troeligheds stifftelse og viidere Continuation i= 

mellem Gouvernementet, hvilcket i det fore= 

gaaende er at see ved vores Ankomst til 

Fredensborg, og andet meere saadant frem= 

förte jeg for Rætten, hver af dend Respecti= 

ve formodentlig lættelig kunde slutte 

Contra[r?]ium imod disse mig uskÿldig tillagde 

beskÿldinger. Hvilcket aldt uagtet, 

jeg dog ikke des mindre uden nogen Vidners 

lovlig overbeviisning formastelig og ulovmæs= 

sig tildömt, ikke alleeneste min forhafde 

Bÿgning, men endog des uden betale tvende 

Maaneders Gage i Straf for min Forseelse: 

Da jeg nu saadan Gouvernementets ulovlige 
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Medfart imod mig ræt overveÿede, og erfarede 

dend rætte og sandfærdigste Grund til dette Paa= 

fund imod mig, tilstaaer jeg, at jeg reent 

declarerede, ingenlunde at vilde effter komme 

bemeldte ulovformelige og ugrundede Sententz 

dependerende af een saa falskelig opspunden 

og usandfærdig Sag; Men der som jeg imod min  

gode Villie skulle saa uskÿldig forerættes, 

kunde de effter Behag strække deres Mulct til 

saa meget og saa viidt, de vilde; de kunde  

hellere tage fiire Maaneders Gage fra mig, 

det vat dog, sagde jeg, bedre, end [2?]0 eller 24 Rsd: 

Ja det stod dem selv frit for, om de vilde med 

Magten forcere mig til at give dem alt, 

hvad jeg kunde have tilgode, efftersom jeg nok 

saae, at det alleeneste var min Ruin og 

Fordærvelse, de sögte; Hvoraf de gandske 

beskiæmmede, i Samvittigheden overvunden, 

selv strax tilintetgiör deres nÿelig fæl= 

det Dom, dend offentl: for Rætten sönder=  

river; thi dend var skreven paa löst Papiir, 

og samme revocerer, at jeg skulle være frie 

for dend tildömte, men imidlertid afstaae 

bÿgningen, efftersom jeg dog hafde een god 

Casse paa Fortet, og var i Compagniets Tie= 

neste ikke behövede nu særdeeles i denne 

min nærværende Eenlige Stand noget saadant 

Huus: Men saadan Uræt og ulovformelig 

Procedur og uskÿldige Medfart af Gouver= 

nementet paa Christiansborg til at forstÿrre 

mig udi mit forhafde Værk aldeeles= 
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uagtet, haver jeg ikke des mindre fort un= 

der Guds Beskiermelse med dette mit for= 

bemeldte sær forönskte Værck, for at naae 

dend önskelig Fuldkommenhed der med; 

Men med hvad Möÿe og Uroe jeg saa ivrig 

Arbeÿdede paa, at overvinde nærværende vex= 

elviis indfaldne Fortrædeligheder og Forsin= 

dringer af mine saa mægtige Fiender, til 

at opnaae mit önskte Maal, nemlig en 

tilkommendes forestillet Roeligheds Boe= 

lig i denne uroelige Verden, formedelst 

dette i værkhavende Huus at bÿgge got boe, 

giver effterfölgende naadige Herrer Directeur=[resten af ordet mangler] 

nærmere Beviis paa. Det var disse mine  

mægtige Fiender og ubarmhiertige Modstandere 

ikke nok, at de nu hafde givet mig og dette 

værck saadan mærkelig haard Tröst til samme 

at forhindre, de bliver ikke trætte, men bestan= 

dig ved; De gaaer og avangerer videre frem, la= 

der deres onde Forsæt og falske Foregivende dag= 

lig meere og meere fremdage og kiende, ikke 

alleeneste til dette Værk at forstÿrre, men 

endog min egen Persoen at bringe i Fald og For= 

dærvelse; Thi da nu dette förste saa Trædske= 

lig oplagde Anslag saaledes gick forforen op= 

spindes denne dobbelte Spitzfindigste og farlig= 

ste Paadigt; neml: at jeg skulle sætte Gou= 

verneur H: Jurgenssen effter Liv og Vælfærdt. 

Dernæst, at jeg med dette forbereedte i Værk= 

satte og avangerende Arbeÿde, ikke haf= 

de dend eenfoldige Absisst, effter foregi= 

vende, til et Ordinair Huus, men meget mee= 

re til et Fort og Fæstning, Compagniets Fort 
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og Fæstning Christiansborg til Revange at de= 

moliere og ruinere: O Verdens daalige Uri= 

meligheder! O Umenniskelig Grumhed! O 

umættelige Graadighed! Thi deres Hensigt 

med dette mordiske Paadigt kand lættelig slut= 

tes haver været mit usle Liv og Blod at op= 

ofre; Hvorfore, der jeg sligt til Grunde er= 

farede, og af det store viit udbragte Spar= 

gement var forsikkret om Dette onde An= 

slags farligste Consequentzer og Svitter, 

blev jeg /: Gud forlade mig :/ saa fortvivlet 

i mit Sind, saa jeg Resolverede, at tage Livet 

af mig selv, paa det jeg dog eengang kunde 

naae Ende paa dette möÿsommelige Liv. 

I Disse fortvivlede Tankker og stærcke= 

ste tilslagne Melancholie gaaer jeg paa Bat= 

teriet, spadserer Soldatesquens Vaaning 

forbie, og i samme Moment seer Johannes Klein 

Mons
r
 Simon Hendrichs: Kleins Broder, at 

tage sig et Glatz Fransk Brænde=Viin, hand 

kaldte paa mig og spurdte, om jeg og ikke 

vilde have eet Glatz med? Jeg svarede: Jo 

nok. Hand skiænkkede da og i for mig, 

hvilcket jeg drak; fremdeeles spurte 

Hand, om jeg lÿstede nok eet? Jeg sagde: 

Ja. Saaledes continuerede jeg dermed, indtil 

jeg hafde taget 11/2 fl: brende=Viin til mig, 

hvilcket, endskiönt ellers i sig selv stærck nok, 

dog i denne min stærkkere Melancholie og De= 

speration var saa svag for mig, at det sma= 

gede mig icke stærkere end koldt Vand; Thi ieg 

vilde af Desperation med denne stærcke 

Drik befordre min Endelige Död. Af    
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samme stærkke Drik gandske Confunderet, 

gaaer lige op paa Sahlen til Gouverneur Iurgen- 

sen, sigende: jeg hafde erfaret at Gouverneu- 

ren haver ladet sig sige, at jeg med min bygning 

sigtede til Fortet Christiansborg at demoliere, 

og Ham selv ikke alleeneste at detronizere, 

men endog efter Lov og Veldfærd at sætte; 

hvor af, sagde jeg, klarlig er at slutte og Conclu- 

dere, hvad Gouvernementet nu Endelig hafde faaet 

i sinde med mig neml: at stræbe mig med det- 

te forderveligste og Tredskeste Anslag effter 

Liv og Blod: Og dersom det hafde hafde sig saale- 

des, bad jeg tienstydmygst Hl: Gouverneur 

ickun vilde behage at søge mig for een 

upartiisk Ræt herpaa det Høylovlige Com- 

pagnies Fort og Fæstning Christiansborg, 

hvor Sagen lovlig- og Formelig kunde ageres 

og sandfærdige Vidner efter Loven imod mig 

kunde produceres, og dersom jeg befandtes 

skyldig i saadan Forsæt og ond Idrætt, da 

underkastede jeg mig all dend Straf, som 

Loven dicterer ∞ Men hvad skeer? Imid- 

lertid jeg dette saaledes forebringer for 

Hl: Iurgenssen; jeg tilstaaer vel mueligt ik- 

ke saa sømmeligt, som sig burde, eftersom 

jeg paa samme Tiid og Moment befandtes 

i saa usømmelig Constitution og Tilstand /: da 

forberørte indtaget stærcke Spiritus og Drik 

maaske ogsaa vilde indføre eet Ord med:/ 

som jeg aldrig tilforn i min gandske Le- 

ve-Tiid, hverken før eller efter dend Tiid, haver 

været udi, formedelst dend stærcke Drick, 

som rimeligt, hafde betaget mig sandsernes 
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rætte brug ∞ Da raaber gouverneuren need 

af sin Sahel til Vagten, befaldendes mig i min 

Casse at føres med Boyer paa Hender og Fødder, 

og som een Arrestant forvares, som og skedde, 

og det mærkværdigt med saadan Iver og Bitter- 

hed, at de med Boyens Splitte paa Henderne 

igiennem boorer Lenden paa min Høyre Haand, 

hvoraf bæres et siunlig og uslættelig Mærkke 

min Lives Tiid ∞ Dagen derefter, da jeg 

var kommen til mig selv igien, og befandt 

mig i en fangen stand med Boyer paa Hen- 

der og Fødder, og af dend igiennembooret 

Haand-Led saae mig gandske overblødtt 

det, tilstaaer og ey nægter jeg, at jeg for 

at faae reen Tøy igien, brækkede Boyerne, 

og iførte mig Reent, hvilkket, der det 

siden saa befandtes, og for Gouverneuren 

forebragtes, giorde hos Ham saadan Effect, 

at jeg blev forfløtt og bragt fra min egen 

Casse i dend ordinair, aldmindeligste, og ge- 

meneste Arrest, sorte Hull kaldet, hvor 

jeg maatte tage Natte-Leye dend Natt; 

 Men imidlertid om Natten overkom 

mig en hastig utaalmodighed, som tilveye- 

bragte mig saadanne Kræffter, at jeg at- 

ter brød Boyerne paa nye ∞ Anden da- 

gen dereffter bliver jeg opbragt på Sah- 

len til Gouverneuren, som da beviiste 

sig meget meere sagtmodig imod mig, end 

næst forrige Dag; og alleeneste fore- 

holdt mig min dristige Opførsel hos 

sig med megen Støyen og Allarm paa 

Sahlen, hvilkket ey var sømmeligt, 

befalede mig herefter at opføre mig saa- 

ledes som tilforn, bekiendende at hand 
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ey troede det, som om mig for Ham var fore- 

bragt, nemlig, at sætte Ham efter Livet: Ieg 

min Fordags Tilstand ræt kienende, bekiend- 

te min Feyl, og derfor bad om Forladelse: 

 Men som jeg af alle disse forommeldte 

sær underlige Procedurer imod mig, var nu næ- 

sten saa kiæd af Christiansborg, som jeg nogen 

Tiid kunde være, begierede jeg min Endelige og 

skrifftelige Afskeed af og fra Compagniets 

Tieneste, saasom jeg nu ikke herefter kun- 

de forvente og haabe nogen sikkerhed for 

mit Liv: Denne min offte igientaget og Repete- 

rede Bøn og Begiering afslog Hl: Iurgensen 

først, siden tog samme i betænkning , og 

endelig belovede mig, men maatte der med 

endnu nogle Dage oppebie, hvilcken sidste 

Trædskhed Christiansborg endnu ogsaa ved min 

seeniste Dimission af Tienesten haver til 

min formeente Skade og Fortræd forbehol- 

det sig ∞ Ieg foer siden, som før fremdeeles 

fort i og med mit Arbeyde ved bygningen; 

Men da jeg var allerbæst i Fort- og- Fremgang 

der med, opspindes dend sidste Forhindring for 

mig fra samme Arbeyde, hvor med haves 

følgende Beskaffenhed, som effterfølgende 

korteste Relation om min sidste ynkvær- 

digste, uskyldigste og beklageligste Arrest, un- 

derdanigst skal noget Wiidløftigere demonstre- 

re ∞ : 

 

 Sandfærdigste Relation om 

 min ubillige, urætmastelige, for Gud 

 og Menniscker efter Guds Lov og alle 

 Folcke-Reetter gandske uforsvarli- 

 ge, og til Guds Domstoel og de Høye Her- 

 rers Directeurers Sentement under- 
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 danigst indstillet mit halve Aars & 4re Mane- 

 ders Arrest paa Fortet Christiansborg in 

 ultim: Novembr: Anno 1742 indtil Medio 

 Junij: Anno 1743: ∞ : 

 

 Deres Excellence, & samptlige Høybyden- 

de Herrer Directeurer for det Høy Kongl: Octro- 

yerede Danscke West-Indiscke & Guineiscke 

Compagnie, Naadiste Herrer; Der jeg nu 

alle disse mægtige og mærkkelige Forhindrin- 

ger fra saadant mit ønskelige Arbeyde al- 

deles uagtet, ikke dismindre bliver ved mit 

Arbeyde, og ikke lader Hænderne eller Moo- 

det falde; Thi jeg stoelede paa min Gud, der 

aldtid hafde hiulpet mig sin uværige Tie- 

nere, vilde nu fremdeeles staae mig bie, 

ellers var det ude med mig, vel betænkken- 

de, at ingen kand forhindre, hvad Gud vil 

have forfremmet, & vicê versâ: ingen for- 

fremme, hvad Gud vil have forhindret og 

satt til bage: Saaledes som meldt, blev jeg 

dog som Nehemias af alle disse Samariters 

og Canaans Børns mægtige Forhindringer al- 

deeles ikke forstyrret og tilbageholdt, 

men med dend Guddommelige Velsignel- 

se og Biestand øyensiunlig Favoriseret, 

fooer behiertet fort, efter mine Tank- 

ker, som dend der ikke hafde meget 

med det gode Gouvernement paa Christians- 

borg at giøre, saasom det hafde kun li- 

det og slæt Troe til mig, derfor ikke kun- 

de tollerere mig hos sig, og selv for min 

egen Sikkerheds skyld forlangede jeg 

ikke heller at være længere hos dem. 
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Aarsag: af deres falske og ugrundede Misfor- 

stand, og selv indbildte Mis Troe om mit u- 

beviiselige Mordiske Sind imod Dem, hvoraf 

jeg gandske sikkert kunde slutte og spaae mig 

hvor ond Deres Forsæt og hvor Mordisk deres 

Hierter haver været imod mig, da jeg dog for- 

haabede mig saa meget godt af dem, som de 

jeg, bekiender fritt for Guds Ansigt med 

samvittigheds gode Vidners byrd, haver fortient 

saa meget godt af, som af det foregaaen- 

de i denne min nærværende og for dend 

allseende Guds Ansigt giørende General 

Demonstration Klarlig udviiser, særdeles 

dend Møysommelige Fliid store Umage 

og Bekostning ved at oprætte Forligelse- 

Maal og Forsooning imellem Gouverne- 

mentet paa Fredensborg ved Ningo ∞ : 

 Det jeg nu saaledes som meldt er, 

foer frem med mit Arbeyde under dend 

Guddommelige Mayestets sær Naadige 

Providentz Lykke og Velsignelse, var be- 

rørte Gouvernementet paa sin siide ikke- 

heller stille, men pønsede paa, hvad 

der endnu kunde være dem Tienstligst 

til Forhindring fra Arbeydet, mig til Skam, 

Skade og Fordærvelse: Aarsag skulle 

de Nødvendig have; thi Grund maa man have 

til een bygning skiønt samme underti- 

den kand være sandig Grund, som er daarlig 

at bygge paa formedelst de hastig indfalden- 

de Storm Vinde; undertiden sumppig grund 

som er usikkert at bygge paa formedelst 

dend tilvoxende Bygnings svare Loft, som 

med Tiiden kand undertrykke Bygningen i 

sin slætte Grund til sin egen Skam Skade 
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og Fordærvelse for dend uviise daarlige Byg-Me- 

ster; Saaledes ikke heller uden given Aarsag 

og Grund, eller i det mindste Skin af Aarsag, 

torde Gouvernementet paa Christiansborg aaben- 

barlig angribe mig, som dend, det effter fore- 

gaaende Formæld ikke hafde meget med at 

bestille, effterdi jeg i Haabet sickerlig paa 

min siide meente at have Dimission af Com- 

pagniets Tieneste, og derfor icke stort depen- 

derede af Gouvernementet, saasom mig ik- 

kun fattedes Sort på Hvidt derfor, som man 

siger, eller Skrifftelig Afskeed; der vare ad- 

skillige Hoveder i Gouvernementet, og paa Fortet blant 

mine hemmelige nu denne Tiid tæmmelig aaben- 

bare Fiender, som alle tillige speculerede paa 

eet stort subtilt og dog derhos forsigtig Raad og An- 

slag til at fange og besnære mig; og samme at 

opfinde faldt dem meget vanskeligt, saasom de 

vil saae og kunde see, saa meget, at de hafde 

med et subjectum at giøre som var forsigtig, 

og handlede allermeest paa denne Tiid sær- 

deeles forsigtig: De vare næsten Raad-Vilde, 

og vidste sig aldeeles ingen Raad og Redning 

meere, efterdi jeg i alle mine forehavende 

Gierninger og Idrætter hafde forebygt 

dem alle optænckelige Midler til at befor- 

dre deres onde Sind imod mig, ikke allee- 

neste for dend Nærværende, men endog for dend 

tilkommende Tiid: Ieg hafde til min For- 

deel forsiunet mig med min søgte og belo- 

vede Dimission, endskiønt samme skrifftlig 

endnu ikke erholdt, dog troede jeg ikke, 

at dend ustadige Gouverneur Iurgensen skul- 

le være saa ustadig, at hand skulle være i saa 

kort Tiid forandret til at nægte det, som 

Hand saa nyelig hafde tilsagt, og formeene 

mig min Skrifftlig, som til forn belovede 
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Mundtlig Dimission, hvor udi jeg dog ikke haf- 

de eller kunde fatte mig nogen Mis-Troe og 

Tancke om Ham ∞ Ieg hafde i alle formo- 

dentlig indfaldende Occasioner forsigtig for- 

synet mig med alle mig nyttige objectioner 

til samme at afværge og forhindre; Og iblant 

andre obstacula, som jeg formodede kunde mø- 

de mig paa denne Tiid var denne: Ieg haf- 

de i sinde min ovenmældte Slav-Inde med 

første given Leylighed at sælge og forhandle 

til min Bygnings Videre Fortsættelse, hvil- 

cken ønskelig  Leylighed gandske beleylig og- 

saa indfaldt for mig formedelst en Fransk- 

Mand, som nu nyelig paa Reeden var ankom- 

men, hvorpaa jeg vilde sælge bemældt Slav- 

Inde: Og med Hendes Priis og Godsets Værdie og 

Summa ydermeere bringe min Bygning og for- 

haabede Boelig til sin Fuldkommenhed; og til 

denne Slav-Inde at forhandle paa dette skib, 

ansøgte og erholdte jeg af Gouverneuren Permission 

og Tilladelse, men kunde dog samme dag ik- 

ke komme Ombord formedelst den stærke 

Brænding, som samme dag indfaldt, maatte 

Øyebliklig vente Forandring paa dend bru- 

sende Brænding, og da saadan Forandring var 

ikke dend dag paa Søen hos os ved Christians- 

borg, tænkte jeg fra dend Hollandske Bay 

og Bye eller Negerie, Acra kaldt, at faae 

een Canoe, og gaae Ombord, hvorhen jeg mig 

og med Gouverneurens videre Tilladelse og 

Permission forføyede; Men da jeg der ankom, 

befandt jeg ogsaa Forhindring, som nødte 

mig til med uforrættet Sag at gaae til- 

bage til Christiansborg igien, saa jeg, der som 

jeg derfra vilde gaae Ombord, ogsaa skulle 

andholde hos den Hollandske Gouverneur, som 
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nu først for faae Aar saakaldet, ellers Kiøb- 

mand, om Permission, hvilcket jeg nødig vilde giøre, 

endskiønt jeg samme hos Ham gandske vist saa- 

som min bekiendte gode Ven, hafde bekommet, 

dersom jeg samme hafde begiert ∞ Dette passe- 

rede Torsdagen tilforn, som var dend tredie 

dag for min smærtefulde og saagotsom døde- 

lige Arrest, dend anden dag derpaa vendte 

jeg mine Tankker, og fick i sinde, at vende og 

dirigere min Gang til Teshing eet Negerie, 

eller Bye, saa kaldet, næsten 2de Miile fra 

Christiansborg beliggende, for derfra at gaae 

Ombord, men tilforn bev underrættet om, 

at Søen der var slemmere med brændingens 

Bruusen og Overlast end her ved Christians- 

borg, hvilcken Under- og Efterrættning af- 

holdt mig derfra; Men skiønt jeg saaledes 

med største og optænkkeligste Præcaution hafde 

forebygget alle formodentlige indfaldende 

rimelige Obstacula paa det nøyeste, endog 

til det allerringeste, som jeg nogenleedes 

forud kunde tænkke vilde møde mig; thi haf- 

de jeg her, efter Ordsproget, Øyene paa hver 

Finger, og effter trohiertig og aldvorlig For- 

maning hisset, som jeg aldtid har beflittet 

mig paa at effterleve, og særdeeles i den- 

ne Tiid effter de mange og adskillige dette 

Livs indfaldende uleyligheder, og lydende 

til alle Christne i Aldmindelighed, og maat- 

te rættes til mig paa samme Tiid i særde- 

leshed: Haver eders Omgiengelse med Frygt, 

saa længe I ere her til Huuse: Løverdagen 

der effter sc: dend tredie dag saae Søen no- 

get mildere ud, begyndte at sagtes og sættes 

lidet, men var endnu ikke kommen i saa 
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Roelig Disposition, at jeg torde hazardere mig om 

Bord paa Skibet, som dog endnu Laae paa Reeden, 

men formodede dog, at dend til Natten kunne bli- 

ve saa mild og Roelig, at jeg kunde komme Ombord, 

for at forhandle min Slav-Inde, og hafde til 

dend Ende allereede bestilt en Canoen og Remido- 

rer dertil eller sorte Baads-Mænd, som skulle for 

en vis Priis effter foregaaende Accord befordre 

mig paa skibet ∞ Men hvad skeer? Om Affte- 

nen samme Dag, som jeg kom fra mit Arbeyde, 

hungrig og mødig, og sætter mig til Bordet i 

Nergeriet, for at nyde til dette matte Legemes Under- 

hold og Vederqvægelse en Ordinair Spiise og Rætt, Bøn- 

ner, der i Landet runde Bønner kaldede; Men jeg 

var næppe ræt til sæde ved Bordet, førend ieg seer 

en stor mængde af sorte uformodentlig indkom- 

mer i dend liden Gaard, hvor jeg var, siddende 

under aaben Himmel til Forfriskning baade 

for Sindet og Legemet, og der disse Folck kom- 

mer indtrædende, gandske imod deres Forhaab- 

ning seer og finder mig paa Gaarden, da de 

allers hafde ventet at finde og overkomme mig 

i Cassen eller Huuset, med største Alteration 

effter Anseende udvortes hilser mig meget Høf- 

lig ved Nafn: et godt Aften og Afftens Ønske, da 

de hafde forbereed mig i Sindet ikkun en be- 

drøvelig Afften, effter mundtligen gode Ønske 

aabenbarer de deres onde Sind imod mig, i 

det, at de overfalder mig uforvarendes; med 

samlede Kræffter og Magt binder mig med et 

hvidt Klæde, som de hafde hos sig hvilkket, 

som jeg siuntes var mig uanstændigt at bin- 

des med, og meget meere for svag til at holde 

mig bunden, strax sønder rev, og alleene- 

ste med mine Henders Udkastning drev disse 

Neger Lidet fra Livet; samme Neger vare i 
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Tallet over 40 stk: da jeg hafe lidet recollige- 

ret, og vel overveyet mig, i hast resolveret vel be- 

tænkkende mig, i samme Moment, at denne 

nærværende Expedition var fra Gouvernementet 

saa in cognitò, endskiønt jeg sicker- og- tilfor- 

ladelig begreb Trædskheden, udrækkede mine 

Hender til dem at binde, dog siuntes mig no- 

get haanligt derom, Da de løde sig til at 

bagbinde mig med Henderne paa Ryggen hvil- 

cken Slavelig Maade at binde Folch paa, 

jeg bekiender kom mig meget utaaleligere 

for end dend gandske paafølgende fremfuusen- 

des galne Fremfart, og Henførsel til og 

paa Fortet Christiansborg, hvorhen jeg, da jeg 

saae, det var Guds Villie effter Hans Maye- 

stetes miraculeuse og uerforskelige Raad, 

villig log mig, som et Lam til Slagter-Bænk- 

ken, henføre af disse udsendte, tilforn i 

Opførelse, i Ord og Gierning flittig instrue- 

rede, hvilcket øyensynlig tindrede af deres 

heele Forholdning, da de iblant andet sagde, 

og bekiendte, at hvad de giorde, giorde de ik- 

ke af sig selv, men vare dertil udsendte 

af Gouverneuren; Hvilcke Ord jeg alleene- 

ste til min Underrætning erholdte, aldt, 

hvad jeg forlangede og behøvede til min Ef- 

terrætning ikke alleeneste for Nærværen- 

de Tiid, efter nærværende Omstendigheder, 

Men endogsaa for tilkommende Tiid, effter 

tilkommende og endnu uvitterlige Omsten- 

digheder, der nu disse udskikkede Commande- 

rende sorte Røvere kom med mig til Fortets 

Port, som med Fliid og forberaad befandtes 

tilluckt, Raaber til dend Posthavende Skilt- 

Vagt beedende Ham, at lade melde for Gouv:, 
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at de hafde hidbragt Degnen Friderich Svane, 

som om Afftenen hafde skudt uden for ved Ne- 

geriet paa sin Bygnings Pladz, hvilcket ikke 

var en brugelig Maade, skiønt Gouverneuren paa 

Fortet med Fortets og Compagniets Støkker, kunde 

skyde Nætter og Dage tillige, effter egen Villie og selv- 

Behag, tænkte jeg ogsaa, tænkte jeg som dend der hafde 

Dimission, dog ikkun Mundtlig og ikke endnu 

skrifftlig, saaledes som een frie og af ingen depen- 

derende Persoon, ogsaa kunde tage mig saa megen 

Frihed til ikkun med nogle, rættere at tale eller 

skrive, Lumpne stykker af gamle Bøsse Piber til 

min Playheer og Fornøyelse skyde, og divertere 

mig ∞ Uden for Fortets Port iblant andet 

meere spurte jeg ogsaa disse fortryllede Neger 

ad, om de saa dristig og uden nogen Ceremonie af 

Høflighed San Facon torde understaae sige at 

fange og binde, ja meere, paa Slave-Maade, 

bagbinde een frie Mand, og det en Mellat, ja 

meere een før værende Degn i Compagniets 

Tieneste, der aldtid og stedse i sin Tiid hafde 

hafft Conversation og Omgiengelse med Gouver- 

nementet, ogsaa hafft nogen Slags Haand med i Gou- 

vernementet, ikke alleeneste i de daglig indfal- 

dende Gouvernementets udvortes Affaires, men 

endogsaa i henseende til de hemmeligste og Ge- 

heymeste Poster fra dend Høylovlige Direction 

selv, hvilcket hvor viidt ieg hafde Erfaring 

om, de selv kunde være Vidner til, uden viit- 

løfftigere Søgning og Randsagelse effter an- 

dre og Tro-Værdigere Vidner: Hvorpaa dend 

ypperste iblant dem og Compagniets Buud og 

store Dreng der ved stedet, Soya kaldet, som 

dend allerfornemmeste for det gandske ud- 

skickede og Commanderede Complot, svarer 

paa alles vegne saaledes: De vidste ikke, 
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om jeg endnu var frie af Compagniets Tieneste, 

spurte, om jeg kunde fremviise min Skrifft /: effter 

deres Tale-Maade, ikke kyndige i det danske Sprog :/ 

eller rættere sagt skrifftlige Afskeed og Dimission, 

fra og af Gouverneuren, hvilcken Petitesse jeg skin- 

barlig saae, at de tilforn med Fliid hafde været instru- 

erede om at betiene sig af med mine Ojectioner, naar 

fornøden giordes ∞ Ieg svarede derpaa: at jeg vel 

ikke endnu hafde faaet og erholdt i Haande min 

søgte og belovede Dimission af Gouverneuren skrifft- 

lig, men ventede vidst, om det var Gouverneuren be- 

leyligt i Morgen, dersom det just ikke var Søn- 

dag ∞ Imidlertid jeg førte denne Discurs 

med dem overkom mig en forfærdelig og farlig 

Utaalmodighed, som styrkkede mit frie, Resol- 

veret og ubundet Mod og Hierte, at jeg ved Hen- 

dernes hastige Udstrækkelse atter sønderrev 

dend Kluud, de hafde bundet mig med, hvoraf 

de gandske altererede, udbryder med disse Ord 

til mig: de hafde Gouverneurens Ordre for sig, 

at fange og binde mig, saa at de bade, jeg ikke 

vilde regne dem dette til onde, saasom det 

var een Sag, som angik /: effter deres Tale- 

Maade :/ de Blancke; det kom dem ikke 

til at dømme i de Blankkes indbyrdes 

Sager ∞ Nu hafde jeg Underrætning 

nok til mit Forsvar og Efterrætning i frem- 

tiiden, naar dette Gouvernements paa Chri- 

stiansborg Forhold forøvet mod mig, enten nu 

strax ved een upartisck Ræt paa Christians- 

borg, eller eengang i Tiiden eller Ævigheden, 

om, og naar det maatte behage Gud, der alle- 

neste og allerbæst kiender mit Hierte, som 

deend eeneste Hierternes Randsagere og Nyrer-[?] 

nes ubedragelige Prøvere, og dend Høylige Høy- 

bydende Direction, som nu, Gud skee Lov, 

paa denne dag og Tiid, maatte komme for 

dagen og Lyset til Undersøgelse og drifft ∞ 
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Imidlertiid oplukkes Porten til Fortet, og jeg 

indbringes, effter at jeg tilforn velvilligen hafde 

givet dem mine Hender at binde, dog beviiste de 

sig noget mildere nu imod mig end tilforn, ved at 

binde Henderne for til ∞ Der jeg nu saaledes i 

denne sældsomme Posituur af disse ud-Commande- 

rede Negere paa Fortet Christiansborg var ind- 

bragt, tænkte jeg, at jeg strax, effter brug og sæd- 

vane der i Landet, skulle mældes for Gouverneu- 

ren Hl: Iurgensen, at jeg var fangen indbragt 

paa dend eller dend Maade, for de eller de Aar- 

sager, men maatte fornemme mig her udi bedra- 

gen; Thi uden noget saadant Foregaaende, en- 

ten Rapport til Gouverneuren, eller Klage, 

Hvorfor jeg var fangen og bagbunden ført 

til Fortet, og fremdeeles paa Fortet, som een 

Slave eller anden Grov Misdædere og fange, 

bliver strax Slaget i Boyer paa Hender og Fød- 

der, effter Christiansborgs nu tredie bevan- 

te Maade og Beviisning paa sin saa synderli- 

ge belovede Godhed og gode Velfortiente Af- 

fection imod mig ∞ Skiønt denne Belønning 

og disse skiønne Midler til at belønne mig 

for min store Troskab, Ærlighed og Oprigtig- 

hed imod Christinsborg og det gandske Compag- 

niets og Høylovlige Directions Affaires der paa 

Custen, ikke i mine Tankker haver svaret 

til mine Velfortiente Meriter: Men hvad 

skal dend skrøbelige Degn, dend forhadte 

Svane, dend Ræt og Rætfærdighed, Ærlighed, 

og Oprigtighed, dend Lydig Underdanighed og 

dend Endsvarne Troskab, elskende Svane vel 

giøre, naar Magten gaaer for Rætten, naar 

Faskhed, som Ioob, kysser uskyldighed, som 

dend fromme Abner Ners Søn hisset, naar 

Utroeskab beklæder Rætfærdigheds sæde, da er 

der ingen Raad, Rætfærdighed og Sandhed, 
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Troskab og Oprigtighed, Ærlighed og Uskyldighed, maae nødvendig 

gaae under og bukke, dog kun for nogen Tiid, Vederqvægelsens 

Tiider kommer dog eengang fra Herrens Asigt[!]; Dette 

maae jeg, Deres Excellellence, og Høybydende Naadige Herrer, 

Directeurer, bekiende effter min ringe Forstand og faae 

Aars Alder, at have lært af dend viise Læremester- 

Inde, dend dydige Forfarenhed, og er nogen ledes kyndig 

i denne Moders Sprog og Tale ∞ Her var nu intet an- 

det for, jeg maatte effter det gamle Studenter-Ord- 

sprog: nolens Volens, enten jeg vilde eller ikke vilde, 

dog nødes til at gaae med, hvor jeg blev leedet hen; 

og det blev da mit Nacht-Lager og Logement, det 

sorte Hull: Denne Indførsel, Medhandling og Hen- 

viiselse til et frie Logement, som vel nu, som før, 

kunde have været i min paa Fortet havende Casses, 

skeede ikke med nogen Slags Høflighed og Civillte[!], 

sampt Comportement og Medhandling, som med et honet 

Menniske, eller en ærlig Fange, der kunde effter 

Sagens beskaffenhed i Tiiden pardoneres, og komme 

paa frie Fødder igien, men som med dend groveste 

Misdædere og Mordere, der kunde have Slaget Fader 

og Moder ihiel, og ingen Rædning nogenledes forud 

kunde sees meere til Livet effter Rætfærdigheds Lov og 

Kiendelse ∞ Det allerværste var, at dette skul- 

le just indfalde paa een Løverdags Afften, før Søn- 

dag, da jeg burde og maatte have mine Tancker 

og Andagt tilsammen til en Christ-sømmelig 

Forbereedelse til dend forestaaende Sabbath og 

Hvile-dag: Men saadant agtedes ikke meget paa 

Christiansborg, og særdeles allermindst paa denne 

Tiid, da Rætfærdighed med Schielderup var død, 

paa Christiansborg, og hendes Stiv-Søster med Bo- 

rish ogsaa var henlagt til sine Fædre, og dette Van- 

Slægtede Foster og daarlige Nabels ældste Søn med si- 

ne Brødre behærskede det Høyl: Compagnies Fort; 
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Med største Smerte baade paa sindet og Legemet maatte 

jeg siddende henbringe denne Nat ∞ Om Morgenen 

der effter, som var Søndag hafde jeg ikkun Liden Roe- 

lighed i mit sind og Legeme, og derfor ikkun en slæt 

Andagt, som denne hellige dag sømmede, skiønt jeg 

Afftenen før hafde vist og ufeylbarlig forestillet mig 

at jeg uforbiegiengelig maatte udtages og udslaaes 

af mine Boyer, saasom jeg visselig tænkte, at 

min Tieneste i Kirkken, som Degn og Cantor nød- 

vendig skulle exigere det, at de maatte udtage og 

entledige mig mine svare Boyer til samme For- 

rætning, da jeg endda ikke endnu hafde erholdt 

min skrifftlige Dimission fra Degne Tienesten paa 

Fortet Christiansborg, saaledes gick denne Dag 

ogsaa over med mig udi min Sorte Arrest, det 

sorte Hull ∞ Natten dereffter imellem Søndag 

og Mandag overkom mig saa overmaade stor U- 

taalmodighed formedelst dend slette Natte-Leye 

og slettere Humeur over min da hafde slætteste 

Skiæbne, og ufornufftige, onde, ulovlige, og snart 

sagt, umenniskelige meget Cruelle haarde Med- 

fart; Thi iblant andet ondt, som jeg matte[!] 

skikke mig udi at liide, ex: Gr: dend røverlige 

Overfald og Angreb af de sorte udcommanderede Gou- 

verneur Iurgensens Drenge og flere af de ansee- 

lige Chargers paa Christiansborg deres Drenge, og nogl- 

faae af Negeriets unge Negere, mueligt af Gou- 

verneu Iurgensen eller Monsr: Blash, enten for et Glas 

Brændeviin eller andet saadant, sam de vare selv 

meget tilgenegne[!] til som deres bæste og dog daglig- 

og Nætterligste Nectar og Himmel Drick, der- 

til accorderede og kiøbte; hvilcket ikke er at undre 
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over, at saadant ringe Præsent og fugtige stærkke 

Drick og Vædske kan tilveye bringe saadan Velvil- 

lighed og Tieneste hos disse blindeste Hedninger, uden 

Samvittighed levende og i Guds Sande Kundskab udeelag- 

tige Negere i Africa sær paa Custen af Guinea, og 

endnu allermeest særdeles pa Acra, saasom de der 

ere så blinde Hedninger, tilbedende Stock og steen 

klumpede rød og hvid malede Leer og Iord, Træe og 

Been, Trommer og Traade med Olie d: Palma Nøder 

rundt befatte og paatrukne rødmalede til deres 

diævel-indbildet Helligheds Tegn og Mærcke om 

Halsen, paa Beenene, om Lenderne, i Haaret paa 

Hovedet behængte, undertiden med hvide Couraller 

til større Helligheds og Herligheds besynderlige Pry- 

delse og Ziratz undermængede[!]½; ja som det imod 

Naturen selv urimeligste tilbedende de Ting, 

som ere skiinbarligst imod dend sundeste Fornufft 

og dend gandske Natuurlig Lys paa det høyeste mod- 

stridende og urimelige, ex: Gr: Reverentisimé at 

referere for Deres Excellence, og samlige naadige 

Herrer Directeurer, i Deres naadige Præsence, saa 

lumpen og ringe at det snart imod Honetite her at 

nævne, saasom: Koe Møy, Menniskers og Creatu- 

rer tilforne for mange Aar siden deres Hoved Pan- 

der og Been, Tænder og Knogler etc: og meget an- 

det meere saadant,  som ey her er nødvendige, for Vidt- 

løfftighed maa forbiegaaer, at om mælde, saasom denne 

min underdanigste Relation i disse faae Blader 

om Custens befundne Leylighed i min Tiid til De- 

res Excellences Naadigste til mig underdanig- 

ste og sandfærdigste General Demonstration & 

Declaration Ordres Indhold ikke just naadigst ex- 

tenderer sig til denne Materie angaaende Hedenskabet 
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i Africa, særdeeles paa Custen af Guinea, i dend 

deel deraf Acra kaldet, som er mit kiære Føde- 

Land, som som[!] denne Materie alleeneste at behandle 

forr sig selv skulle blive et Opus af Considerabel Vidt- 

løfftighed, har derfor ikke her med disse faae Ord 

rørt derom, saaviidt, dette Folckes og Negers Na- 

tuurlige Tilstand og nærværende Stand, da de ere saa 

blinde, at der næppe i ald Verden skal kunde fin- 

des og af alle Historier læses et dummere Fock 

under Soolens herlige Gang og daglige idelige Løb paa dend 

store befæstning, Himmelen skal næppe kunde præsen- 

teres et blindere ja snart, og med eet Ord, sagt, fæiskere 

Nation til, som dette Folck, og mit saa meget kiære 

Fødelands Indvaanere ∞ Men at komme til min 

forrige omhandlende Propo [!] og Øye Mærke igien; da 

er det ikke at undre over at disse saa meget 

dumme Negere, disse Vanvittigste Hedninger, uden 

Gud og uden Christo, fremmede fra Forjættelsens 

Testamente, og derfor ogsaa følgelig uden Sam- 

vittighed kand lade sig overtale og forlede til at 

øve og bedrive det imod mig, som de paa denne Tiid 

forøvede; og allermindst er det at undre over, at 

de til saadant at bedrive imod mig har icke alle- 

neste har ladet sig tilkiøbe for Brænde Viin, 

naar de med denne Belønning kand, som of- 

te skeer der paa Custen, kand tilkiøbes til at 

bedrive Mord paa deres Næste, ja end meere, 

undertiden paa deres egen nærmeste slegt og 

Blods-Forvante, hvilcket en sær besynderlig 

ynkværdig Passage indfalden just de sidste 

Dage, jeg endnu var ved Fortet der paa Custen, 

ickuns gandske kort førend vores Afsægling 

der fra Landet passerede, neml: NB: Cabu- 

seer, eller dend Øverste i hver Bye og Negerie saa kal- 

det, Putti, Cabuseer i Laberdeye, en Neger under det 

Hoved Fort Christiansborg, dends Skydtz liggend- 
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ne tæmmelig Aldernde[!] og sær forstandig og Com- 

pagniet Troe, huld[!] oprigtig, der i Landet meget 

viidt bekante Mand af stor ære og Respect for sin 

Oprigtighed og uforligelig af en Hedning store For- 

stand og mange Aars Forfarenhed; denne Mand, 

i hvis Negerie og Gebehet jeg i min slette Flugt fra 

Christiansborg mig opholdt til min endelige og san- 

neste Reyse fra Africa og Custen af Guinea; 

hans egen kiødelige Broder Nafnlig Qvassi, en 

meget ærlig og forstandig Neger, dog ikkun fattig, 

og var min Broder Constabel paa Fredensborg, Iohan 

Dithlev, hans Sviger Fader; hvilcKen Neger, som 

hand i synderlighed det første jeg dertil, til denne 

Bye, Labeydeye ankom beflittede sig paa, paa 

alle muelige Maader at være mig til tieneste, 

i alle muelige Ting; der hand nu iblant andet 

erbød sig til at tiene ræt mærkelig fordeelag- 

tig for mig i Fremtiden, dog nu til en begyndelse 

for de første Omkostningers Skyld ickun maade- 

lig fordeelagtig udseende Tineste, neml: denne 

Mand af egen Drifft tilskyndet erbød sig, som dend 

første Beviis paa hans besynderlige Tienstvillig- 

hed og gode Affection imod mig, at jeg; da jeg alt 

var i Labeydeye hans Arve Bye og Negerie, som 

dend nærmeste dertil effter hans Broders Cabu- 

seer Putti i Laberdeye, hans død: vilde anskaffe 

noget lidet Gods at forhandle for mig i det saa 

meget som een Slaves Værdie, og om ikke een 

fuldkommen Mands Slaves, dog en maadelig 

Drengs Værdie, at tilkiøbe for mig til igien 

nogen Fordeel at forhandle til min nøttørffti- 

ge underhold der i Byen og Landet, saasom ham 

og mange fleere ja de fleste der i Byen, haven- 

de stor Godhed for mig, forrige Degn paa Fortet 
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nu af Fortet forskudte, forhadte og flygtige Svane, 

Laberdeye, at jeg dog, som de saae alle i bemeldte Bye 

værende Negere, min tilstæde værende store Mangel 

paa Nødvendige Ting endog til Livets Fornøden Ophold 

kunde have noget lidet at fortiene og forhverve mig 

min daglige Føde med; thi disse Neger i denne 

Bye og Negerie, havde alle samptlige eenige Hierter 

til at giøre mig, skiønt jeg maae tilstaae, og er be- 

kiendt, at samme Negere ere et meget fattig dog 

næersom Folck, flittig til Iorden paa sin Aarlige 

Tiid at dyrcke, og derfor hafde en besynderlig Com- 

misseration for mig; særdeeles i denne min sidste 

Tiid der i Landet, om min Flugt hos dette, da en- 

hver af dem beviiste mig ald dend Natuurlige Høf- 

lighed, Tieneste, Troeskab og Oprigtighed, ja endogsaa 

med at laane mig frie Huus, da jeg intet meere 

hafde at betale derfor, saalenge jeg mig hos den- 

nem maatte opholde ∞ Hvilcken Medlidenhed, 

og Commisseration, Troskab og Oprigtighed, Ærlig- 

hed og Tienstagtighed hos og endog af disse Hednin- 

ger, beviist mig paa min farlige og fattige Flugt 

til nogen Tiids Roeligheds Nydelse for mange suure 

Aars møysommelige Tieneste paa Fortet Christians- 

borg, til Sindets Recreation og Forfriskning hos 

disse tro og ærlige Negere i denne Bye ∞ Men hvad 

Skeer;? Denne Ovenbemældte Cabuseer Putti hans 

Broder og Arving effter ham, og min Broders Sviger 

Fader, dend mig tienstfærdigste Neger Qvassi bekom 

af effter egen gode velmeendende Forlangende af mig 

nogen fordeelagtig Gevinst at søge for mig og sig, Han- 

dels Vahrer effter Custens Priis, for een Mand- og 

een Qvinde-slave at kiøbe for mig, men kun med me- 

get liden Fordeel for mig og til største skade for sig 

og sin Broder saavelsom beklageligste Væklage[!] 

for dend gandske Bye og Negerie, Laberdeye; thi 

i denne Forrætning paa Reysen til sit foresatte 
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øyemærkke og stæd bliver uformodentlig overfaldt 

og ihielskudt af sin egen Søster Søn, som der i Lan- 

det, Spargeredes, Naflig[!] Tæy, een Megler eller Tals- 

mand for Negotianterne ved Ningo under Fredens- 

borg, skiønt denne Neger Tay, ikke bedrev dette 

forfærdelige Mord paa sin egen kiødelige Moder Bro- 

der med egne Hænder, saa hafde hand dog effter rime- 

lige aldmindelig Spargement dertil kiøbt en 

sort Skyttere dertil, og som siges for een eller 

et par Flasker Brændeviin tillige med andet mee- 

re, som hand belovede denne tilkiøbte Neger i frem- 

tiden med, for denne uhørlige Gierning ∞ ∞ ∞ : 

 Efftersom det nu er saa, at disse Neger paa 

Custen af Guinea ere af saadan Brutalité, at 

de end og effter denne sandfærdige Berætning og Pas- 

sage, som meget Fæiske Hedninger /: dog ickun 

nogle; thi det var ikke got at de alle vare saa lig- 

sindede :/ og dummeste Folk under Soolen, uden no- 

gen slags Samvittighed kand lade sig kiøbe saadan 

mordisk Gierning for Brændeviin, saa er det meget 

mindre at undre over, at Gouverneur Iurgensh: og 

Bogholder Blash, haver kundet over disse udcomman- 

derede til at overfalde, fange, og fangen og bunden indføre 

mig til Fortet og Gouvernementet, og som der sagdes 

allenneste for nogle Flasker Brænde Viin ∞ Men 

i blant alt det meget andet, som jeg denne Afften 

maatte Lide, /: at jeg skal dirigere min Pon[!] og mine 

Tankker fra ovenmældte hidtil Sagen i sigselv, 

som omhandles paa nærværende Tiid, ey henhørende 

Passager og Omstændigheder :/ var dette ikke eet 

med de ringeste, at jeg fick kun lidet for Tanden, 

og snart ingen Mad, ja næppe dend dag, jeg blev 

fangen; thi da blev jeg af ovenmældte sorte 

Røvere bortreven fra Maden; Søndagen der- 

efter fick jeg ogsaa gandske lidet Mad, hvorfore 

jeg dend paafølgende Nat ikke andet kunde 
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end være hungrig og tørstig; thi Henden[!] var samme dag 

meget penetrant: Af hvilcken sindets Uroelighed havt 

bevæget jeg endelig ogsaa sønderbrød Iernet endnu 

eengang, effter at jeg i dend forrige Arrest, som da 

skulle være en Civil Arrest, hafde ogsaa sønderbrudt 

Iernet der ∞ Der jeg nu saaledes hafde sønderbrudt 

disse Iern og stærkke Boyer, tænkte jeg, at jeg ikke 

nu længere vilde lade mig holde fangen i dette slem- 

me Hull, fæle og styggeste Arrest paa Fortet, og det 

end gandske uskyldig, uden mindste given Aarsag 

dertil paa miin siide, saavelsom og uden mindste 

beskyldning for nogen Sag, om nu samme beskyldning 

kunde endda være disputeerlig, enten samme var 

eller kunde være Conform og overeensstemmende med sand- 

hed Billighed eller ey, Lovlig eller ulovlig, gyldig 

eller forkastelig, reysende sig af en virckelig begaaet 

Misgierning, eller af nogen Slags urætmæssig Paadigt 

og Effterstræbelse til dend beskyldte misdæderes 

enten Fordømmelse eller Dommens Formildelse, eller 

endnu ved nøyere og grangiveligere upartiiske Undersøgel- 

se til oven mældt ubillig beskyldte Synderes gandske 

Frie-givelse – og – kiendelse fra dend tillagde Sag, alt 

effter sagens sandeste og Lovformelige beskaffenhed, 

hvilcket af Dommerne eller de dertil af dend Høy- Myn- 

dig befaldende Over-Herrskab effter dend klare og hellig- 

ste Guds Lov og dend sunde Fornuffts af Naturens 

og alle rætte Lovers eeneste begyndere, dend store Gud, Dends 

billige og for Ræt befunden Sententz burde at venti- 

leres, naar Rætten skulle have sin rætte Gang, at Dom- 

meren eller Øvrigheden kunde forhverve, haadthæve[!] 

og beholde Nafn af en forstandig og rætsindig Domme- 

re [uklar læsning= Ø]vrighed, og imidlertid kunde der mueligt til syn- 

dernes Fordeel indfinde sig enten paa een eller anden 

maade nogen Slags oplysning til sagens rætte sammen- 

hæng at opdage, hvor effter Dommen burde indrættes og ac- 

comoderes, førend det der med gick og kunde gaae til vii- 

dere Extremiteter med Misdæderne: Men denne effter 

mine ringe Tancker Lovformelig Maade at procedere 

paa, haver Christiansborg enten intet skiøttet om at 

forfare med mig paa, eller icke hafft Forstand paa, eller 

og, hvilcket her uden Tvivl bliver dend rætteste Aarsag af 

Ialusie, daarlig Frygt, Had, Forfølgelse og Efftertragtel- 
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se endog til Døden selv dertil blindthen[!] og ubetænkt til- 

skyndet at fare mod mig til dend klareste, ubilligeste og u- 

forsvarligste Extremitet; hvorom meere her effter ∞: 

Thi [uklar læsn.?] denne Hl: Iurgensens og Gouvernementets her om- 

handlende Proceduur imod mig spurtes, i det mindste, det 

mig er vitterligt, intet effter Sag, Skyld eller Brøde derfor, 

i ringeste Maader; der jeg, som sagt er, nu saaledes af 

overmaade stor Utaalmodighed hafde afbrudt Iernet, 

og saaledes entlediget mig selv fra denne Byrde og Tvang, 

var nu paa frie Fødder, vilde jeg og see til at komme 

ud, under frie og aaben Himmel; Men hertil saaes ingen 

Apperance for mig; Ieg var, saae jeg, indspærret i et 

stærk Fængsel og Hull, der var liige saa stærk, som fæel 

og hæslig; var derfor ikke godt for mig at komme ud 

af; Men hvad giør ikke Utaalmodighed, naar Vold 

og Overlast, Grumhed og Tyrannie tager Overhaand 

mod eet uskyldigt Menniske? Uforstandighed og daar- 

lighed bruger Magten imod den afmægtig og skrøbelig Degn 

Naar Taknemmelighed af en uskønsom og daarlig Na- 

bal[!] bliver for sin troe Tieneste, Oprigtighed og uforfalske- 

de Erlighed belønnet med Utaknemmeligheds egen Mynt 

og Penge, da er det ikke at undre, at der kand reyse sig 

Utaalmodighed og giorde Velgierningers Giørere kand 

fortryde det, som saa ilde haver spildt sin Velmeente God- 

hed og Velgierning, og søge saa sin Sikkerhed, naar dend 

saa uskyldig medhandles imod sin Fortieneste: Saale- 

des gik ogsaa mig i Arresten her paa Christiansborg ∞ 

Effter Boyernes Entlediggiørelse og Legemets Frieheds 

Erholdelse, brød jeg Hull paa Muren Ved Døren til min 

sorte Arrest i Haab at komme ud til Frihed fra dend 

haarde Tvang, som jeg ikke mig saa nogen Forhaabning at 

komme fra, uden jeg maatte hielpe mig selv, hvil- 

cket formodentlig ikke kand agtes effter mine Tanker 

ubillig, naar jeg, som uskydig, kunde ellers see mig 

nogen nyttig og fordeelagtig Leylighed, da jeg særdeles 

dertil blev dreven af et Rygte, jeg næst forvigte Søndag 

hafde faaet om Gouverneurens haardere og ubilligere 

Medhandling med mig tilkommende Dag der effter, da de 

vilde med een utroelig Deel og Mængde Iern saa bebyrde 

mig, at derpaa rimelig kunde Sluttes, intet andet at vilde 

følge med min Redelige Død ∞ 
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Men endskiønt jeg som mældt er, af Utaalmodighed over 

min store Fortræd, Skam og Skade, uskydig paalagde, op- 

digtede Mis-Tanke og haarde Medfart af Gouvernemen- 

tet, som først Gud alleene og allerbæst er vidende om, der- 

næst de selv og egne Samvittigheder, og endelig dend gand- 

ske Cust og os og Vores danske Fort anliggende og medhandlen- 

de, særdeeles paa Acra i Guinea, saavel sorte, som Blanke, 

hvor meget godt jeg haver fortient af Gouvernementet paa 

Christiansborg i ald min Tiider der i Tieneste; ja end og tør jeg 

sige og bekiende det med en god Samvittighed for Gud, og 

dend gandske Verden, at jeg haver tient, som en troe og op- 

rigtig, rætsindig og Vindskibelig[!] en Tienere i dend Høy- 

lovige og Høybydende Compagnies Tieneste icke allene- 

ste i min anbefalede Tieneste men endog i alle paakom- 

mende Occasioner, i eet eller andet; betient snart denne, 

snart hiin Tieneste, effter enhver Occasions medbringen- 

de Omstændigheder, hvilkcket min æedelige underdanige 

Pligtskyldighed imod Direktionen, stædse oveyende[!], Ieg 

aldtid med Fornøyelse og fryd haver hafft for mine Øyne 

og effterkommet i gierningen selv, hvortil, maae jeg, 

og kand med god Samvittighed siige med Iob til Guds Lov 

og Ære: mit Vidne er i Himmelen og dend mig rætkien- 

der i det Høye? Men Hvortil disse Contestationer saa 

høye og dyre! Efftersom jeg dog, naar jeg seer til min 

høye Pligt i henseende til dend Høye Direction: mine Min- 

dre Aars naadige Forsorg og Opdragelse af Directionens 

fleere Aars gudelige forsorgs og Holdelse til boglige Kon- 

ster, og samme Christelige Forsorgs naadige Continuation her ved 

det Kongelige Academie nogle Aar af Høy bemeldte Direction 

til en Christelig Øyemærcke, da maae jeg bekiende, at aldrig 

har min giorde Tieneste været saa stor, min underdanige Pligt, 

og skyldighed jo burde været større i Taknemmeligheds beviis- 

ning for Velbemeldte Høye Directions Velgierning imod mig; 

thi endskiønt jeg stædse har opofret mig til at tiene Com- 

pagniet af ald Magt, maae jeg dog i Guds Aasiun, betrag- 

tende min egen Ringhed og uformuenhed, fuld af manget 

og meget Skrøbelighed, bekiende at aldrig haver jeg tient 

saa meget, jeg jo burde at tiene meere; Herren er mit san- 

de Vidne og eeneste Dommere, imod alle mine Fiender paa 

Christiansborg, for hvis Ansigt jeg staaer ∞ 

 Men alt saadant uagtet, var det nu saa, jeg maatte 

Bøye mine svage Skuldre under Aaget, mit arme Legeme 

under Bolter og Iern, meget nu, men meere herefftere; 
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Ieg kand aldrig noksom beskrive og med Pennen afma- 

le dend ubeskrivelige Angest og Smerte mit arme Hier- 

te var bestædt udi denne Nat, allerhelst, da jeg Visse- 

lig hørte og tilforladelig erfarede, hvor meget ondt Gou- 

vernementet denne Tiid hafde i sinde med mig paa Chri- 

stiansborg; Thi jeg kunde Skinbarligen see og tage paa 

det med Henderne, Dievelen, effter Guds urandsagelige 

Raad, Skiulte og forborgne Aarsagers Skyld, hafde 

paa samme Tiid taget sig for, at øve paa mig Guds ringe- 

ste Creatuur, Orm og Madike, ald sin Grumhed og Vrede, 

Mens, som jeg hafde Slaget mig løs, afbrudt saa meget 

paa Muuren til dette Slemme Arrest ved Døren, at jeg 

kunde lættelig komme ud, og befrie migselv af denne 

Miserable Tilstand, og derved undgaae dend tilkommen- 

de ræt umenniskelige, uskyldige og uforsvarlige Ad- 

færdt af dennem, som hafde belovet mig saa meget got, 

som alle de, der kiender mig paa Custen baade Europæ- 

er og Africaner, blanke og sorte kiender, og maae be- 

kiende, jeg stædse haver fortient endog med mine egen 

Skade undertiden, med Natte-Vagt og Vaagenhed, 

med mine ringe, dog nyttige Raad til fælles Gavn og 

Nytte effter det fund og Naade-Gave min Gud haver 

betroet mig, og saaledes aagret med samme effter dend 

gode og flittige Tieneres exempel, med Farlighed paa 

Havet at udstaae, naar jeg ikke eengang alleeneste 

men offte og adskillige gange, med mit Liv i Hender- 

ne undertiden haver Løbet imellem dend trættende 

og kivende[!] Gouverneur og hans Raad, med Forsooning, 

Forligelses og Venskabs Stifftelse imellem dem 

til Eenighed, Fortroelighed og god Forstaaelse ∞ 

 Men her hialp nu intet af saadant for dend fattige 

fangne Degn, dend ærlige og reedelige Svane; det 

var nu Guds Villie, at jeg skulle, og deres Tiid og 

Time at paaligge mig Lidelser, Fængsel og Baand; 

Dette saa jeg, derfor ogsaa ved Bøn og Paakaldelse 

til Gud beflittede mig mig paa, at taale og bære jo læn- 

gere, jo villigere; stadig formodende, at dend Gud, som 

lod dem legge mig dend Byrde paa, skulle ogsaa hielpe mig 

selv at bære samme ∞ Hvorfore jeg, skiønt jeg vil kunde 



94 

 

Pag: 92 

 

have undløbet viidere store Lidelser og Trængseler, An- 

gester og svarere Elændigheds Byrder i Fremtiden, blev 

dog inde dend Natt og tilkommende Dag i Stilhed 

og Roelighed, dog uden Iern og Bøyer, under en meget 

stærk Vagt, meest sorte; nemlig Compagnie-Sla- 

verne og Gouverneurens Drenge ∞ Men Tiirsda- 

gen dereffter, da angick dend Bedrøvelige Ræt, 

og da blev Sathan Løs, og lod see da sin Vredes 

Bitterhed, sin Tyranniscke Grumhed, Barbariscke 

Haardhed, sin store Ondskab og Had imod Uskyl- 

dighed og et reedeligt Gemytt; Thi da bliver jeg u- 

den nogen Sags Givelse og ringeste Lovlig Omgang, 

gandske ulovmæssig paa det ubilligste og grumme- 

ste med handlet, som dend groveste og arrigste Mis- 

dædere og Mordere, behænget med saa meget Iern og 

Boyer og en utroelig Byrde af Lænkker paa Hen- 

der og Fødder, at et dødeligt Menniske næppe  kun- 

de optænkke grummere Maade at piine og pla- 

ge det dødskyldigste og værste Udyr med, end sige 

et andet Menniske, som haver samme og ikke 

stærkkere Natuur end det selv haver, der be- 

sidder ikke Steen-haardere Hierte end det selv, 

der er omgiven med ligesaa Skrøbelig Kiød og Blod, 

som det selv haver; O umenniskelige Grum- 

hed! O forfærdeligste Haardhed! Førend denne 

meget spottelige, skammelige, ræt latterlige, mi- 

serable og spectaculeuse Udførsel, som Christi- 

ansborg aldrig tilforne haver seet, skeede ud af 

det aldmindeligste, gemeeneste og Ordinaire Ar- 

rest, Sorte Hull, saaledes for sin Fæelhed og 

Mørkhed kaldet, førend, samme skeede siger 

jeg, og denne ynkkelige og Commisserabel Udfør- 

sel Skeede og angick, blev Porten for Christians- 

borg tillukt, og Paraden opsatt Bøyerne frem- 

bragte med mange haande underlige, Sældsomme 

og adskillige Maader at belegge og bebyrde et 

skrøbeligt usselt Menniske og Fange med, der 

kunde have slaget Fader og Moder ihiel, eller be- 

gaaet dend allerstørste Ugierning og groveste 
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Excess, der nogen Tiid under Soolen kunde op- 

tænkkes, eller med Tungen udsiges, ikke med 

Øynene i første og i forekommende Anblik uden syn- 

derlige Bevægelse kunde anskues ∞ Der vare paa dis- 

se Bøyer og Instrumenter op- og- forbrudt og spende- 

ret over to á toe Skippund Iern ∞ Først blev der 

lagt paa begge mine Fødder een meget Tyk og Ma- 

siv Boye, som til det stærkkeste og grummeste U- 

dyr, dend meest rivende og myrdende Tiger: derfra 

gick en stærk Lænkke af Iern saa Masiv og Tyck, 

at det var forskræckeligt at Beskue; samme 

Lænkke gik til en lige tyck fuldkommen Iern- 

stang med een Iern Giørde omkring Livet, hvortil 

dend fra Fødderne langs ad Ryggen gaaende Lænk- 

ke blev nættet til denne benefnte Iern-Giørde, 

der i begge Enderne ogsaa fortil var tilnættet for 

Styrkke skyld; fra denne Iern-Giørde omkring 

Lænderne gick der endnu een meget tyk og stærck 

Lænkke, liige op ad til Halsen og Ryggen: Om- 

kring Halsen gik endnu af een tyk Iern-stang 

atter en fuldkommen Iern Giørde effter Halsens 

Tykhed, og var som eet Hængsel giort bagtil, og 

kunde oplukkes, og adspilles; fortil imod 

Brystet var denne Hals Kobel saa beskaffet, 

at der kunde Slaaes en Henge-Laas, hvorfor var 

ogsaa en gandske stærk og sufficiant Laaes, 

liige under Hagen; hvilkken de nok troede var 

mig umueligt at oplukke ∞ Og meget Nota- 

belt og mærkeligt, at jeg til ald denne store og for- 

færdeligste Last og Bryrde at Iern paa mit gand- 

ske Legeme saa behængt at der næppe var noget 

Leed paa mig ubebyrdet og besværet, skulle 

endnu, skiønt jeg stod offentlig paa Gaarden 

i Christiansborg til ynkværdgt Spectaculum 

for alle omkring staaende nysgierige Mennisker 

af begge Couleurer, sc: sorte og Blanke, hvor af 

endeel ynkede og beklagede mig, endeel spottede 
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og beskiæmmede mig, jeg ogsaa til at opfylde Maa- 

let og Øyemærkket paa Christiansborgs gridske 

Graadighed og umenniskelig Grumhed og Barba- 

rite, nemlig mit ømme og velplagede sinds Smer- 

teligste Følelse af denne Gouvernementets nær- 

værende tilføyede Brutalite, Grumhed og Overlast, 

dends æmpfindeligste Følelse, med at udøse sin 

Bitterste Galde paa mig nu til Iorden saa dybt 

nedbøyet med de spotteligste Ord af det umenni- 

skelige haarde Demant-Hierte paa Monsr: Blash, 

Bogholder, som til sin Fornøyelse behagede at paata- 

ge sig denne uskyldige Execution at exeqvere, og 

til nøyeste og forsvarligste Effterkommelse samme 

ynkkelige for Ham og Gouverneur, de ubarmhier- 

tigste Mennisker i ald Verden, sær paa denne Tiid[
x
],  x

behagelige medfart og omgang med mig 

thi imedens Monsr: Blash nu mættede sine hade- 

fulde og grummeste Løve-Øyne; da udbryder hand 

til mn Skam Spot og store smerte at forøge disse 

Hierte-saarende Ord af hans bitterste Tunge: 

Betragt nu denne skiønne Dragt vel, Svane, og see 

vel til, og giør jer bæste at bryde dem ogsaa af, men 

det haaber jeg I lader være; kand I det, saa giør kun 

Ier bæste ∞ O piiagtige[!], smertelige Hierte saaren- 

de Ord! Men hvad skulle jeg giøre dend fromme Mo- 

der Taalmodighed trøstede mig i min bekomme, af 

disse, store smerte, og befalede mig, dog lønlig i mit 

Hierte dette med alt andet paa denne Tiid med Taus- 

hed at anfære og tolerere ∞ ∞ ∞ 

 Saaledes, Naadige Herre, Deres Excellence, 

og samptlige Høye Herrer Directeurer, var jeg med 

Iern Bag-til bebyrdet, og behængt ∞ For-Til, var 

jeg saa tilreedt og betynget, at der fra Føddernes 

Boye gik een lænke liige hen til begge Henderne, som 

ogsaa med en Haand-Boye tilhoobeføyede begge Hender- 

ne ved een  liige tyk Iern Bolt og Bøyler om hver 

Haand, til denne fra Fødderne gaaende Lænkke ∞ 

Og fra denne stærcke Haand Boye, som ogsaa var til- 

nættet med største Forsigtighed, gik atter een  af liige 

Tykkelse og styrke smedet Iern-Lænkke liige han til 
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een ved dend venstre siide af mig staaende største Vægt 

paa heele Fortet, og brugtes ellers til at væye Elephants 

Tænder med; Nok atter gik der fra Haand-Boyen til 

Hals Kobbelen een heel stærk Lænkke, der beslutte- 

de det gandske Iern-Værk, store Tynge og Byrde paa 

mit arme Legeme ∞ Endelig gik derfra Boyerne om 

Henderne ogsaa en meget stærck Lænkke, ligehen til een 

over maade stor Fyrr Biælcke, der befandtes beleyligt 

liggende eller med Fliid dertil indbragt i samme mit nye- 

kaaret Arrest, og tilkommendes halve Aars Loge- 

ment; hertil denne overmaade stærke Lænke med 

een af en Tykkelse og Styrke ligesvarende Iern Bolt, 

der ved en Mokkert blev fastslaget til Biælken, dend 

tykkeste og stærckeste paa heele Fortet, og var i Læng- 

den fuldkommen 12 á 16 af sin liige propotioneret 

Tykhed ∞ Men denne svare Byrde og umenniskelige 

Tynge blev jeg, Deres Excellence, og samptlige Høye 

Herrer Directeurer, naglet til Iorden; og maatte 

saaledes ligge et gandske halv Aar paa Christians- 

borg: Hvor af er gandske læt at slutte det gode Gou- 

vernements mordiske Absigt, nemlig min Endelige 

Død og Undergang ∞ ∞ ∞: Mandagen effter 

min Arrest, blev ald min liden Formue indpakket 

udi een stor mig tilhørende Kiste, der effter min Reg- 

ning, saavidt Hukommelsen tillader, beløb sig til 

dend Summa 362 Rhd: og derover; Endskiønt jeg 

maatte savne mange af mine sager, bliver dog denne 

Kiiste henbragt uden for min Arrest-Dør, da alt, 

hvad jeg eyede for mine Øyne blev auctioneret mig til 

meere Piine og Smerte; men jeg blev ubevægelig, og 

fandt min fornøyelse, at see disse Mænd Kappedes 

om mine Sager at bortrive, ligesom brølende Løver. 

Det smerteligste var at overskue: da soldte de fleeste 

Ting saa got som for intet; thi iblant mine Sager 

var der de Ting, jeg nyeligen hafde tilhandlet mig for 

6 Rhd: Bliver nu soldt for fire Skil: ∞ Selv vilde jeg 

ogsaa byde, men ikke permitteret: Naar de selv ind- 

byrdes vilde byde sær Militair Betienterne dend eene 

noget meere end den anden effter auctions sædvanelige 

brug, blev det af Gouverneuren forbuden, der sagte 

offtentlig, de skulle tænkke paa deres Maver, og der- 

paa, som Præses for denne offentlige Auctions Ræt 
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tog Gouverneur Iurgensen sig et Glas Brændeviin, 

til hvilcket endnu værende og levende eendeel Betienterne og 

Fortets underhevende, ja hans egen Samvittighed selv ogsaa, 

Vel Blancke som sorte ere Vidne til ∞ Ieg fattige, fang- 

ne og uskyldige Mand maatte med Taushed, som var tæmmelig 

haardt, ansee dette uden effter Loven given Sag, uden Vidner, 

og uden Endelige Dom, under Paaskud, at hvad som skeede, 

det skeede til min Giæld at betale, da dog jeg vidste med 

en god Samvittighed ingen noget at være Skyldig uden Gou- 

verneur Iurgensen 24 Rhd: i Guld, og 80 Rhd: i Bosh, der 

udgiør i alt dend Summa 64: Rhd: i Guld ∞ Vel hafde 

jeg nogen Tiid tilforn i samme Dage af Gouverneuren faaet 

2de Slaver, neml: 2de Mand-Slaver in Natura, hvoraf ieg vil- 

de forhandle een og hafde ogsaa samme til dend første, her i dette 

mit ringe Værk omhandlende, Franske-Skib paa Reeden for 

Fortet Christiansborg ved Acra alt forhandlet; dend anden var jeg 

Hl: Iurgensen skyldig for, neml: før, i det foregaaende [uklar læsn. ?]- 

te, udløste Mand-Slave til sin hos mig hafde Broder til mit 

Arbeyde at hielpe ved min Bygning, og endnu hafde jeg nogle 

Maaneder tilforne bekommet Vahrer af Hl: Iurgensen, at 

betale med en fiin Qvinde-Slave; og giør da til sammen 

3de Slaver, 2de Mænd og een Qvinde, som jeg var Gouverneu- 

ren skyldig ∞ Men ved min Arrest tog Hl: Iurgensh: mine 3de 

hafde Slaver ogsaa i Boyer; muelig, tænkte jeg, til Forsickring 

for de 3de til Ham skyldige Slaver, paa det de skulde ogsaa 

viide, at de hafde været mine Slaver, iblant min egen før- 

ste hafde Mand-Slave endnu er paa Custen under Fortets og Com- 

pagniets Tieneste, i det ringeste var der i dend Tiid, jeg tog fra 

Custen og Christiansborg: Saa jeg herved haaber jeg for Gouver- 

neurens Krav for disse Slaver aldeeles, at være angerløs. 

Endnu hafde Guverneur Iurgensen ey mættet sin Graa- 

dighed, men anordner Dagen dereffter, som var Tiirsdagen, 

at alle Neger og Neger-Inder maatte Ruinere Grundvolden 

til min Bygning, der var tæmmelig avanceret, tillige 

borttog alle de steene, som i mange haabe til Bygningen 

med mærkelig Bekostning og stor Møye vare samlede, 

og uden nogen videre Efftertankke lod Hl: Iurgensen 

dermed bygge og reparere Compagniets Forværker paa 

Christiansborg, uagtet Gouverneuren ey var ukyndig, hvor- 

mange anseelige bekostninger med megen Fliid og Møye her paa 
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var andvendt, hvilcket Deres Excellence, og Høye Herrer 

Directeurer af det foregaaende naadigst erfarer, og seer, 

ey har været en ringe Summa; kort sagt; Her ved ey allene 

blev ald mit lange Sveed og Arbeyde snarlig spoleret, og ruenert 

henved 7 á 800 Rhd: foruden hvad mit hafde Guds ved en of- 

fentlige Auctions rigtige og frit bydende Omgang kunde ha- 

ve indbragt; saadant og andet meere indstiller jeg til 

Deres Excellences, og Høye Herrers Naadigste Approba- 

tion ∞ Udi mit Logement og Arrest nøed jeg ey andet, 

end Vand og Brød; hafde til Compagnie Rotter og Muus 

og andre Landets uangeneme Creaturer: Ingen blev 

permitteret at tale med mig, Naar jeg udi min Elændighed 

paakaldede Gud med sang og Læsning, sagde Cornelius 

Petersen Constabel paa dend Tiid uden, for min Arrest Dør, 

at nu kaldede jeg Dievelen til mig, hvilcken onde 

Aand, hagde hand, jeg i denne min Nød consulerede om Raad 

og Hielp: det til Vandet permitteret Brød blev saa stride 

opagtet, at, naar jeg samme, som jeg for egen Velfærts 

Præcaution med Permission lod bage hos mit sødskende Barn 

en Melat-Inde Helena kaldet, da blev det effter Ordre søn- 

derbrudt og, naar de fandt noget Suul derudi, blev det 

udtaget, og støkkerne mig siden leverede: [uklar læsn. T]rende bun- 

ter-Stokker lod de bære need til min Arrest Dør 

mig dermed at prygle; men jeg sagde saadant skulle 

de byde en Dreng, og ikke mig, som var en Mand, men 

skulle jeg endelig prygles, da vare Iernstenger, de stok- 

ke, som vare mig anstendige ∞ Tvende gange skeed 

ieg mig løs fra det meget Iern, blev saa udbragt 

paa Gaarden, som et Spectacul, og paalagt stærcke- 

re Last, da jeg atter indkom udi det samme fæele 

Arrest; Døren uden for blev forsynet med tvende sto- 

re Iernstenger, med Vagt, sparende uden for Arresten 

om Dagen, men Natten den Ordinaire Vagt paa Batter- 

et, som ved hver Time og Klokkeslag tilligemed dend 

Rundgaaende under Officier needkom for at inqvirere 

om nogen skulle vilde, eller torde understaa sig at prø- 

ve ved dend stærkke Laas derfor Dørens Oplukkelse, 

og min Frieheds Erholdelse; Nogle Faae af mine 

gamle Skiorter gav de mig i Arresten, hvilcke jeg næ- 

sten maatte sønderrive formedelst det meget Iern 
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dennem at accommodere til min Krop: Endskiønt Skiorter- 

ne af Iernets Rust blev fortæret indtil dend bare 

Krop; saaledes maatte jeg finde mig fornøyet, indtil 

Kiøbmanden paa Ningo, Christen Glob Dorph blev 

Gouverneur, som skeede paa denne Maade ∞ Sathan 

og hans Rige blev ueens; thi Bogholderen Monsr: Blash be- 

gyndte een nye Striid med Gouverneuren, hvis Blødhed 

i Naturen, hand af Hans bløde og qvindagtige Væsen saae, 

og derfor Dag fra Dag begyndte alt meere og meere 

at beviise Ham saadanne Confecter, Ham ey vare anstæn- 

dige at imodtage og tollerere; maatte dog, som et qvind- 

agtigt Menniske, imodtage og tollerere Bogholderens 

imod sig og sin Drukkenskab offte forøvede Grovheder, 

indtil samme kom til dend extremitet, at Bogholde- 

ren endogsaa torde gandske dristig effterfølge Iurgen- 

sen end og paa egen Sahel med Blanke Kaarde i Haan- 

den, som mig sagdes i Arresten, for at ihielstikke Ham, 

sc: Gouverneuren, hvilcken dend idelige Frygt og Fare 

for Bogholderen Blash og hans Blanke Kaarde, om- 

sider tvang til at tilskrive Hl: Christen Gl: Dorph saa- 

danne hans daglige Fataliteter, anraabende Ham om 

Raad og Bod derfor ∞ Hvorpaa Dorph, som offte til- 

forn imellem disse 2de stridende Partier hafde været 

en Forsoonere, omsider træt og mødig af denne for- 

ventlige Daglige Reyser til Forligelses Stiftelse imellem 

dem, saavelsom af derpaa andvendende Omkostnin- 

ger at spare, greb til denne Resolution med Gou- 

verneuren om Gouvernementet at accordere; hvil- 

cket naaede sin ønskelige Ende for Hl: Iurgensen, 

som til Kiøbmanden Chr: Gl: Dorph resignerede Gou- 

vernementet effter foregaaende giorde og oprættede 

Skrifftlige Accord og til sin Lykke og Tryghed resignere- 

de Gouvernementet til Hl: Dorph, in Mayo Anno 

1743: ∞  Omtrent 14 Dage deref- 

ter at Hand havde tiltrædet Gouvernementet, talede Hl: Dorph 

med mig i min hidtil møysommelige Arrest, hvorom yder- 

meere her effter ∞ Tiiden, fra denne vitløfftig omhandle- 

de Gouverneur Hl: P: Nicolay Iurgenshen, hand regierede udi, 

var, fra hs: Formands Hl: Borissis død og begravelse d. 21 Jun: 

Anno 1740: indtil d. 29 May 1742: er 3de Aar rin- 

gere end sytten dage ∞ 
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   Welædle Hl: Christen Glob Dorph, 

   Gouverneur & Opperhoved paa Fortet, 

   Christiansborg, hans, Tiltrædelse til Gou- 

   vernementet, Fremgang udi Regiæringen, og 

   endelige Dimission, der indfaldt d: 2de Febr: 

                

Ao: 1744 

 

 Da forrige Gouverneur Hl: Iurgenssen af vigti- 

ge høye Aarsager tildreven, effter egen Bekiendelse selv- 

kiendte og Alles Velvidende hafde Rescigneret effter 

foregaaende Accord Skriflig Forfattet immellem sig 

og Dorph, antog Endelig Christen Glob Dorph Gouverne- 

mentet, hvis, første Omsorg ved Regieringens Titrædelse[!], 

da hand iblant andet hafde vendt sine Tankker hid og did 

for i nogenlunde god Skick og Orden at briinge denne Hans go- 

de Formands forvirrede og i største uorden befunden Regi- 

mente, var hans Vindskibelige Bemøyelse ogsaa dirigeret 

til min Persoon og samme Arrestes Sluttelige paafølgende 

Vanskeligheder at bringe ogsaa paa god Fod ∞ Derpaa 

Resolverer denne nye Gouverneur at needsende til mig udi 

Arresten det nye allerede stifftede Raad udi Gouvernemen- 

tet, bestaaende af følgende Messieurs: Simon H: Kleyn, 

Ludvig Ferdinandt Rømer, og Lauritz Bay, med denne 

Proposition fra Gouverneuren: at Gouverneuren Hl: Chri- 

sten Gl: Dorph med samptlige Secreta-Raaed hafde ved 

denne nye Forandring i Gouvernementet ogsaa iblant ven- 

tileret om min Persoon og befunden vanskelige Sag af 

Considerabel Betydenhed, derpaa Resolveret, og for gott be- 

funden, at giøre nye Forandring til min Friehed og forri- 

ge Embeder at erholde, og alt i god Orden at restituere, der- 

som jeg vilde forglemme all denne rimeligst formeente 

Uræt, og ald dend Revange, som jeg i Fremtiden skulle kun- 

de urgere[!] og paastaae til mærkkelig Nachdeel og Ansvar for 

forrige Gouverneur Iurgensen og hans da hafde Gouvernement; 

saadant skulle nu mit sind tilligemed forrige Regiering 

tilside hansættes og bortdøe, og desuden føre saa skickeligt 

et Levenet her effter i Fremtiden i mit restituerede Charge og 

Embede, som kunde svare til mit før denne Confuse uorden 
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førte Levnet og Forhold med behøring Respect, som jeg tilforn 

hafde hafft; Hvilcket, der som denne nye Regiering kunde væ- 

ret forsickret paa, foreholdt de mig paa Gouvernerens Vegne, 

da forskickrede de mig paa samptliges Vegne at alting for 

mig, skulle med Tiiden mig Restitueres, og jeg strax, paa saa- 

dan Forsikkring om min giorde Resolution, og Gouverneurens imod 

mig tilforn velbekiendte, da Hand var i Charge, som Kiøbmand 

paa Fredensborg, Hans tilkommende gode Affection imod mig 

hereffter, nu som Gouverneur paa Christiansborg, hvilcket 

de mig paa Gouverneurens Vegne forsickkrede om ∞ : 

 

 Paa saadant Gouverneurens og samptlige nye opræt- 

tede Raads Vegne ieg ogsaa gav til ydermeere Forsikkring 

min endelige Resolution & nødvendige declaration ∞ Derpaa 

blev jeg entlediget fra min Byrde og haarde Arrest, derfra 

opleedet paa Gouverneurens Sahel, hvor jeg forefandt 

begge Gouverneurer, sc: Iurgenssen, som forværende og 

Christen Glob Dorph, som nu Værende Gouverneur med Se- 

crete-Raadet, baade det gamle og dette nye, saavel som 

alle underhavende Compagniets Betientere, fra dend øver- 

ste til den Neederste, for samlet, og Rangerede effter 

Stand og Værdighed, da alle disse Poster bleve proponere- 

de, og jeg declarerede alle for mine Venner; Desuden 

obligerede paa min Siide, at alle Ting skulle paa oven- 

mældte Conditioner og til min i forrige Regiering ubillig for- 

øvede Forfaring og rætmæssig prætendelelige Skade og forliis 

saadants med Tiiden og Hlr: Dorphs belevende og tilforladelige Vel- 

villighed, Restitution, med saadan udtryckt Tillæg, der 

ogsaa nødvendig til Præcaution for mig i Fremtiden nu ogsaa 

ventileredes, deliberedes, og proclameredes, at ingen her effter 

i det heele Compagniets Tieneste skulle eller maatte un- 

staae sig mig til nogen Affront, at lade sig mærkke 

med, hvad med mig var tilforne passeret ∞ Saaledes gik 

det gik det[gentagelse!] her til med de Blankke;  Derpaa bliver 

de Øverste for Fortets underliggende og underhavende Negerie, 

og Negere, af hvilkke de sortes eller Negers der ved 

Fortet, deres Ræt og Regiæring dependerer, i samme 

Høy anseelige Forsamling fremkaldede, da jeg ogsaa 

til disse paa min side declarerede inclusive alle for mi- 

ne gode Venner, uden at regne dem til onde hvad de hafde mod 

mig giort [uklar løsn. ?]. 
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 Denne nye kaarede og accepteret Gouverneur, 

ædl: Christen Glob Dorph, forhen Værende Kiøbmand paa 

Fortet og Festningen Fredensborg ved Ningo, var et Sub- 

yectum habil i Compagniets Tieneste derpaa Custen, i hen- 

seende til sin hafde Experientia om alle Custens Leylighe- 

der, der var saadan en Mand anstændig, saavel ved Ne- 

gotien, som Regieringen, og alle indfaldne Occasioner, 

Custen og Compagniets Affaires angaaende, hand var 

vel skicket i alle Maader, beleven og velliid af de 

fremmede Europæiscke Nationer der paa Custen; Hand 

var hurtig i sind og sæder, god Hiertig imod alle, tæmme- 

lig haard ved Iustitiens Administration; Hand var præci- 

pitans[!] og tæmmelig passioneret; Ia med eet Ord sagt, 

Hand var en Veneris Søn ∞ Omsider blev hand dimit- 

teret og afløst af Velædle Iurgen Billsen, der Han- 

nem succederede ∞ : 

   Nota benè: 

 

 Velbemelte Hlr: Christen Glob Dorph, saasom 

var af overmaade altfor Raysonable Gemytt til sin 

synderlige Skade og egen, saavelsom ogsaa det Høylovlig 

Compagnie Considerable Nachdeel hvis Høyeste Fuld- 

mægtig og Høye Affairers fordeelagtig Forvaltning, som 

en Gouverneur paa liggende, Hand sig icke velbetænkt 

eller viiselig overlagt ved Hl: Iurgenshens Resignation 

hafde paataget, saasom saadan en Charge af saa rig- 

tig en Betydenhed exigerer nødvendig uforbiegiengelig 

en tydelig forstandelig rigtig og ald mueligste importa- 

bel Regnskab og Clarering for de betroede Effecters; 

Hvilcket hand burde at have effter kommet icke allene- 

ste tilforn, som Kiøbmand paa Fredensborg, men end og 

allermeest nu, da hand effter forrige Regierings uor- 

dentligheds Skyld fattede Tancker til med Iurgenssen 

om Gouvernementet at accordere, saadant effter mine 

ringe Tancker burde Hl: Dorph noget nøyere at have over- 

veyet, og icke saa blindt hen uden foregaaet nødvendige 

Overleggelse for rigtige Regnskab for Gouvernementet 

i Fremtiden, naar det maatte behage dend Høybyden- 

de Direction naadigst anderledes for gott at befinde, 

een nye og anden Gouverneur til Fortet og Gouvernementet 
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hvilcket ogsaa nu, mueligt imod Hans Formoding, skeede med 

dend nye udskickede Gouverneur Hl: Billsen af Høy-Velbemeldte 

Direction i Kiøbenhafn; thi; hafde Hl: Dorph, Kiøbmand til- 

forn vel og viiselig saadant betragtet og forud overlagt, saa skul- 

de hand icke saa Begierig, maaske, effter timelig Ære og Reputation, Løbe uden 

nøyagtig Velberaad til at imod tage Hl: Iurgens, i største uorden 

og Confusion bestædet og befunden Gouvernement og saaledes og 

saa undgaaet dend paafølgende Fatale Regnskabs Clarering 

og Giørelse til Hl: Billsen, hvilcket var synderlig betæncke- 

ligt for Hl: Billsen, og til en Slet Fordeel og Gevinst for det 

Høyl: Compagnie ∞ Hvordan dette ellers er afgaaet er noget, 

som jeg icke haver, og derfor icke heller kand give nærmere 

Underrætning om end saaviidt mig samme af Hamselv, som min 

stædse tilforn været, og der effter bestandig bleven og Continueret 

Ven, er Communiceret, saavelsom og siden af Hl: Billsen y- 

dermeere betroet Secrete og Geheym havende Post og Forborgne 

Kyndighed om Hl: Dorphs befunden urigtige og store Defect-Haf- 

de Regnsckabs Overlevering tilligemed dend paatagen besvær- 

lige Gouvernement effter hans Formand, neml: 8te tuusinde 

Rhdlers Defect ∞ Denne store Summa befandtes, at kun- 

de med Tiiden staae til Erstatning for den Høye Direction, 

paa følgende Maade: Hl: Christen Glob Dorph, hafde udstaa- 

ende anseelig Giæld der paa Custen, hvilcken saa vidt mig 

er vitterligt er staaende ved Negere, som vare alle tider i stand 

for at præstrere præstanda[!], og Compagniets Bud der i Lan- 

det Soya kaldet kand give dend visseste Underrætning 

derom, saasom der i saadanne Tilfælde bruges effter hans 

Tienestens Beskaffenhed og Pligt til sligt at fordre, der- 

som de naadige Herrer behager at paatale denne Giæld, 

kand samme til yderste Skilling Restitueres og Dorph vor-[!] 

Relaxeret, NB: dersom denne bemeldte ellers icke er skeet 

undersleb enten nu; eller tilforne effter Hl: Dorph Af- 

løsning og Reyse fra Custen ved de adskillige succederende 

Gouverneurer ad Interim, siden det allerhelst er kendbar 

paa Custen, at Dorph er ved saadan hans befunden urig- 

tige Huusholdning er ved Hiemkomsten geraaden i de Høye 

Herrer Directeurers ugunst, og derfor ey ydermeere i 

det Høylovlige Compagniets Tieneste her effter forhaabent- 

lig vordet promoveret ∞ Tiiden i hvilcken velbemeldte 

Gouv: Dorph regierede er 8te Maaneder og 4re Dage, neml: fra 

d: 29 May 1743: indtil d: 2den Febr: Ao: 1744: ∞ ∞ ∞ 

 Post præterita, humillimé relata, parvis observanda: 

NB: Velbemeldte Christen Glob Dorph, befandtes ogsaa 

i saadan vidtløflig Omstændighed i henseende til Regnskabet 
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giøre ved Afløsningen, at hand endog disuden paa det Høy- 

lovlige Compagnies Vegne hafde satt sig udi en betyde- 

delig Giæld paa 4re tuusinde Rhdler omtrent, hvilket 

om er Clareret mig er saa utroeligt som uvitterligt; den- 

ne Giæld og til nødvendig Assistencé og til fornøden For- 

tets og Negotiens Vedligeholdelse ad Interim paa Com- 

pagniets Vegne af Hl: Christ: Dorph giorde Debit er hos dend 

Engelscke Nation der paa Custen, hos dend da betroe- 

de Factor paa det Engelscke Fort ved Acra, St: Iams kal- 

det, ved Nafn Mr: Dithmar, Kiøbmand og Factor 

paa dette Fort effter Ordre Fra Agenterne paa Capo 

D: Copso---ff: [!] 

 

  Velædle Hlr: Iurgen Billsen, 

  Gouverneur & Opperhoved paa Fortet 

  Christiansborg, hans, Ankomst til Custen 

  og Fortet, Gouvernement, og Regierings be- 

  synderlige forefaldne Eventyrer, og endelige 

  mærkkelige Død og Udgang af Verden etc: 

 

 Effter forrige Gouverneur ad Interim, Christen 

Glob Dorph, succederede Velædle Iurgen Bill- 

sen, af Directionen i Kiøbenhafn udsendt ∞ Hand var 

en Mand effter Hans Aar og Alder og besiddende Na- 

tuurlige Habilitè, der tegnede til store Ting, dersom 

Hand hafde fundet ærlige og troe Subjecta for sig udi 

Gouvernementet til at erlange dend nødvendige Under- 

rætning paa Custen, i henseende til Negotien og Cor- 

respondentz, tilligemed anden høyt nødvendige Reqvisita, 

der ey alleneeneste udkrævedes af saadan en Mand, 

men var endog hans Høye Charge anstendigt: Ska- 

den var denne, at Hand i sine forud fattede Tankker 

fandt for sig et Raad, som holdt Ham mindre, end 

de ved Ankomsten og Gouvernementets Tiltrædelse 

belovede Ham, i henseende til Compagniets Affaires 
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og Custens Omstendigheders Underrætning: Hand hafde, 

effter egen Bekiendelse til mig da i Levende Live, i førstnin- 

gen til Monsr: Simon H: Kleyn, /: forhen Kiøbmand paa Ningo, 

dog kun ad Interim, men nu ved Billsens Gouverneur-Myn- 

dighed og Fuldmagt, bestalte virkkelige Kiøbmand og Cheff 

paa Fortet og Fæstning Fredensborg :/ og Ludvig Ferdinat Rø- 

mer Ober Assistent, og i Hl: Iurgenssens Tiid og Regiering 

Bogholder Blassis Adjunctus og Med-Hielp ved Bogholderiet 

paa Contoiret, saa og baade i samme Tiid og dereffter Hl: 

Christen Gl: Dorph Tiid og Gouvernement, brugt som Megler 

og Tolck for den franske Negotierende Skibe; og begge udi 

Secrete-Raadet fuldmyndige membra, og derfore ogsaa 

de dend nye Gouverneur Hl: Billsen skulle nogenlunde 

tilforladelig bygge sine Sager og vigtigste, for Borgen, Høyt 

magt paaliggende Gouvernementets Affaires paa ∞ Afhvil- 

cke Messieurs da Velædle Iurgen Billsen, da Hand 

saa sig bedragen, omsider, da Hand, effter egen Bekiendel- 

se ved disses Suspensation, saa fuldte strax samme Aar i 

Begyndelsen af Maaneden Octobris dereffter, førend den 

mærkværdige, uhørllige, uforsvarelige, og ulovlige dum- 

dristige Rebellion og Opstand paa Fortet Christians- 

borg, hvorom ydermeere i Hl: Iurgen Billss: Regierings 

Continuation hereffter ∞ Der nu Hl: Billssen hafde 

havde til grunde, som hand sagde, erfarede disse deres intrign- 

er, da Hand saae sig saa bedragen, begyndte alt min- 

dre og mindre at sætte Priis paa deres foorstilte Op- 

rigtighed ∞ Men at komme til mig selv igien, og ordent- 

lig for Deres Excellence, og samptlige Høybydende Naa- 

dige Herrer, Directeurer, videre at continuere Salige 

Gouverneur, Velædle Iurgen Billssen, hans for sig 

Compagniet, Fortet Christiansborgs Fatale og Even- 

tyrlige Regiering & Gouvernement; da, som meldt, 

Hl: Billsen endelig i Maaneden Septembris for gott be- 

finder fra deres hidtil høyt betroede Charger, som 

membra i det Secrete-Raad fra samme anseelige 

Embeder gandske og aldeeles at suspendere, og sam- 

me sin mod disse, forøvede Forfaring og Proceduur 

offtentlig for alle Compagnies, da havende Betientere 

at proclamere, og derhos demonstrere de dertil paa 

hans siide Hannem tvungne og tilskyndte Raysons 

skrifftlig forfattet og oplæst icke alleeneste for 

de Betientere i Compagniets Tieneste, men 
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endog for samptlige Militaire, og det paa dend store nye op- 

bygde Bastion eller Batterie, men for de Civile Betientere 

paa Gouverneurens Sahel, hvilcket forhaabentlig skal 

findes i Det Høyl: Compagnies Contoir i blant Sl: Hl: Bill- 

ssens effterladte Documenter; holdne i hans Leve-Tiid paa 

Fortet Christiansborg ∞ ∞ ∞ 

 Disse forbittrede over Hl: Billsens nye Proce- 

diur og Forhold, optænkte alle trædske Raad og Anslag, 

til Revange og satisfaction imod Billsen, ved at suspen- 

dere og afsætte Ham selv fra Gouvernementet, som og 

skeede paa Effterfølgende Maade ved at oprætte en Re- 

bellion og Opstand af Militien derpaa Fortet imod Hl: 

Billsen, foregivende hans Giærrighed og synderlige In- 

teresse at decourtere paa Deres Gage, da Hand enten 

aldeeles nægtede den Gods paa deres Gage, formedelst 

de fleeste vare i Giæld hos Compagniet; eller ogsaa 

tog meere for Godset end Compagniets Priis tilholdt 

ham at tage, og paa denne Maade suede Bladet ud af 

dem alle til sin Fordeel og Aventagie: Hvad skeer? 

Een Søndag Afften effter at Monsieur Klein med Gou- 

verneurens Permission hafde været paa det Hollandske 

Fort liggende en fierding Veys fra Christiansb: for at besøge dend 

der værende Gouverneur Balthazar Koyman, var der- 

fra kommen, og effter at Gebeht og Guds Tieneste 

var holden, nedgik samme i Muurmester og Sol- 

dat Lochaus[!] Casse, hvorhen Hand tilforn hafde la- 

det nedbringe 4 fl: Brændeviin, deraf blev til- 

lavet Ponch, for at tractere alle Fortets Militaire 

Persooner med, der alle tillige bleve nedkalde- 

de, indtil Skildt-Vagten, der ogsaa blev afløst til 

Deelagtighed i denne Glæde: Til at giøre denne Ly- 

stighed des fornøyeligere var der og betænkt paa en 

en Fiol[!], som leegtes paa af Fortets Musico Abraham 

Denne Fornøyelse kunde jeg i min Casse, som var lii- 

ge over for, uden Lys hos mig staae og anskue, med meget 

andet, som der passerede; da Monsr: Simon Kein pro- 

ponerede for dette sit Compagnie Hlr: Billsens Pro- 

ceduurer imod sig & Collega, med disse Obyectioner: 

Hand sætte til dennes Kiendelse og Indicium, nemlig, 
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Om nogen af dem kunde siige om Ham, at Hand var et 

Faare Hoved, udygtig i sin Charge, som Gouverneur 

Billsen tillagde Ham? Om Hand ikke alletider hafde 

forrættet sit Embede, som en troe og ærlig Betient i Com- 

pagniets Tieneste, hvilcket de alle med een Mund ved 

denne Liflige Music og kiølende Ponch declarerede: 

Nu er jeg fornøyet svarede Hand, og gik han til sin Casse; 

strax dereffter, kom hand need igien, bragte med sin an- 

dre 4re flasker Brændeviin, lavede nye Ponch, de 

sprang og dantzede, hand tourede med por[!] Compagnie, 

de bleve alt meere og meere lystige, sang alt høyere 

og høyere ∞ Hand lod atter hente endnu nok andre 4re fl: 

Brændeviin; dette og de foregaaende og før ommeldte 

og needbragte Brændeviin spargeredes, at Simon Keyn 

hafde faaet hos og af dend suspenderede Sergeant Cor- 

nelius Petersen, enten til Kiøbs eller en Venne- 

Gave til denne Lystighed er ey vitterligt: Denne 

Forsamling blev saa overmaadig lystig og fornøyet 

i alle maader, at de strax Gratulerede og ønskede 

Simon Kleyn til Lykke, men hvortil er mig uvitter- 

ligt ∞ Af denne overmaade Støyen og Allarm bli- 

ver Gouverneur Billsen, der var, som sagdes, sænge- 

færdig, havende Præsten hos sig, gandske cansterne- 

ret[!], sendende Bud effter Monsieur Wilder & Platfoed, 

begge Ober Assistenter, med fuld Eqvipage at komme 

lod saa forhøre, hvad det var for en Allarm paa For- 

tet, og hvorfra samme kom; da de sligt erfarede, 

nedsendte Hand stantepede[!] disse Messieurs for at 

opkalde Kleyn til sig, men tog det i betækning 

enten hand vilde eller ikke vilde, dog vendte sig om- 

sider til sit Compagnie, til dem saa talende: skal 

jeg, eller ey, gaae op til Governeuren, hvorved hand 

standsede et lidet; og derpaa kort resolverende sii- 

ger til sit Compagnie og Soldatersq3[!]: det er lige me- 

get, jeg vil gaae ∞ Gaae kun sagde de alle af fuld 

Mund, fulde og galne, vi skal nok sørge for Ræsten 

 Der hand nu var opkommen til Gouverneuren, spur- 

de Hl: I: Billsens Kleyn ad; hvad der bevægede 

Ham til at entretenere Soldaternes Casse, besynderlig 
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paa denne Tiid? Om Hand ikke vidste, det var Hannem 

uanstendig, der tilforne hafde været en Raads Persoon? 

Om Hand ikke tillige vidste, at Tappenstræg[!] var slagen, 

da aldting burde være roeligt paa Fortet? Hvorimod Kleyn 

indvendte og fremsagde sine Instantzer, formenende, in- 

gen kunde forbyde Ham at gaae til, Hvem hand vilde, og føl- 

gelig ikke heller i Soldaternes Casser, og der med dem 

at fornøye sig effter andres Exampler, som ogsaa hafde 

giort det samme ∞ Imedens dette saaledes ventile- 

redes hos Gouverneuren paa Sahelen kommer alle Fortets 

Militaire Betientere paa Batteriet, uden for Gouver- 

neurens Casse eller Sahel, for at høre, hvad der med Si- 

mon Kleyn passerede: Derpaa proclamerer Gouverneu- 

ren, udi Raadets Nærværelse, Kleyn som en Arrestant 

at needbringes i sin egen Casse, mod hvilcken forkyn- 

det Arrest, Kleyn meget pertintie[?] opponerede, slog i 

Bordet for Gouverneuren og Raadet, og vilde ingenlun- 

de beqvemme sig til denne Arrest. Saadant alt uag- 

tet lod Gouverneuren opkalde dend Commanderende 

Corporal, Iohan Ernst med tvende Mænd, for at tage 

Kleyn i Arrest i sin egen Casse; Da nu Corpora- 

len kommer med sin Commando Gevæhr, Cors-Ge- 

væhr kaldet, at effter komme Gouverneurens Ordre; 

Commanderende til denne expedition, nogle eller et par 

af disse gaelne Soldatere, som alle vare vel bevæb- 

nede, nogle med Hertz-Fængere[!], nogle med Still-hol- 

tzer[!] til Støckerne, nogle med andre Verie[?], da var der 

ingen, som vilde parere denne Gouverneur Billsens 

Ordre, men alle samptlige atter som før med enige 

stemmer og samdrægtige fulde munde, ingen til 

denne Commando at parere skulle eller beqvemme 

sig, protesterende alle tillige baade imod Billsens 

Commando saavelsom ogsaa imod hans egen for som 

hvilcken de offentlig bekiendte og declarerede, at ey 

vilde herefter kiende for deres Gouverneur, og da i- 

blant andet, saasom at hugge i Muuren og Opgan- 

gen til Gouverneurens Sahel, i Omgangen rundt 
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omkring Batteriet, saavelsom ogsaa i Opgangen til Bat- 

teriet fra Gaarden og Lechous Casse, hvorfra denne galne 

og forstyrrede, og saa gott som tilforn sammensvorne, Soldates- 

qre[!]; men i det at disse Folck saa forbittrede paa Gouverneu- 

ren Velælde Iurgen Billsen, allevegne hugger omkring 

sig kommer dend Commenderet Corporal, hvilcken de noget 

nær hafde sønderhugget, dersom Hand ikke saa hastig hafde 

sprunget til siide: Alt dette, som nu, og herfter[!] er, og skal 

refereres, bekiender jeg med, en god Samvittighed for Gud, er 

saa vist og omstændelig passeret, som jeg selv gik allevegne 

med iblant disse Rebellene, endskiønt med største, dend sam- 

me Aften og heele Natten igiennem, for des nøyere at 

opagte alle derved forefaldne Passager, om jeg ogsaa, som 

dend der alletider af mit gandske Hierte, Gud er mit Vidne, 

haver opofret sig til at tiene reedelig ærlig og oprigtig, som 

for Herrens Skyld, det Høylovlige Compagnie, herved og 

ellers i, hvad jeg formaaede af ald Forstands, Sinds og Le- 

gems Kræffter, kunde være Gouverneuren min af Dire- 

ctionen forestalte Gouv: ved selv samme ogsaa dend Høye Direc- 

ction selv til nogen slags Tieneste enten directe eller 

indirecte effter min ædelige Pligt og skyldigste Under- 

danighed, hvilkken jeg alletider tilforn har, og nu paa 

nærværende Tiid, holder, og har effter min gandske nøysom- 

melige Leve-Tiid i Verden, i hvad Omstendighed og Vilkor 

sted og Land i Verden, Gud behager at føre og leede mig hen 

effter sin Viisdoms urangelige Raad, stedse til min 

sidste Aande-Dræt og Død til en glædelig Opstandelse og 

Guds Ansigtes saligste Bekuelse i udødeligheds ufor- 

krængelige Riige, bestandig holde ubrødelig, uforan- 

derlig og aldeeles Helliglig[!] ∞ 

 Men at komme til min forrige omhandlende Ma- 

terie igien, hvorfra jeg et lidet haver viget: I forbe- 

rørte Tumult declarede offentlig dend gandske Mili- 

taire Stand i Compagniets Tieneste paa Fortet Christi- 

ansborg, Gouverneur Billsen for en Blod-Hund, Udsue- 

re, Bedragere, med meget meere, jeg i Deres Excellen- 

ces, og samptlige Herrers Høye og naadige Nærværelse, 

blures[!] at demonstrere: I og under denne før omtalte 
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store Allarm og Stoyen med Forbittrelse og største Galskab 

og Drukkenskab tager disse usle Soldatere sig Over-Myn- 

dnygidighed[!] over Compagniets og vores fælles høybydende 

Herrskabs Myndighed til at sætte ordentlig og saagotsom 

fuldmyndige Gouverneur Billsen af Regieringen og Gou- 

vernementet paa Christiansborg, og derimod indsætte en 

nye effter deres skinbarlige Forberaad og Forsæt Gou- 

verneur, som de formodede, skulle regiere, og forholde sig 

mod dem og med deres Gage at betale effter deres Behag 

Villie og gottfindende; Denne Confuse Vald af denne 

Confuse Guarnision og Militia paa Christiansborg effter 

Billsens Afsættelse, og Kleyns udædskelse[!] og Fo- 

dring paa Batteriet til sig, faldt da først da paa 

Se: Kleyn, som Gouverneur hereffter at behærske 

Gouvernere Fortet Christiansborg med underliggende 

Herskaber Logier og andre Gouvernementet vedkom- 

mende og paaliggende Affairer Ludvig Ferdinandt 

Rømer som Kiøbmand og Ioost Platfoed som Bogholder 

ved Pennen og paa Contoiret ∞ 

 Effter som Simon Kleyn, under ald denne Støyen og 

Tumult paa Batteriet ved denne fornøyelige og nye op- 

rættede Gouvernement, og foregaaende forstyrrede Vald 

var faldet paa ham, imidlertid var paa Sahelen hos 

Hl: Billsen, som foreholdt ham hans begangne store For- 

seelse, hvilcken Hl: Billsen accomodere som een med 

de groveste misderes[!] og Forræderes største misgiernin- 

ger til Crimen Lexsex[?] Mayestatis: Da vare disse galne 

Soldatere saa utaalmodige at de icke vilde opbie ind- 

til at Hl: Billsen hafde udtalet mod Kleyn men effter 

at Hand af deres farlige Overraab og Skriig hafde 

først for dennem at fornøye revaeret[!] sin udstædede Com- 

mando, hvilcken Hand saae var liige krafftløs, som 

Hand befandt sin egen Persoon skrøbeligt til at forsvare 

sig selv, maatte derfore, effter at disse Folck af største 

utaalmodighed og bitterste Gallenskab hafde hugget 

baade Muurene og Opgangen til Sahelen nu endelig 

fooer saa viidt i dere Hitzighed og Bitterhed og saa til 

Døren til Sahelen selv, hvor Governeuren & Raa- 

det vare forsamlede, for med Magten at Tage Kleyn ud fra 
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denne Secrete-Forsamling; af hvilcken deres Dumdristige 

Overfald og Frygt for videre Extremiteter Hl: Billsen ende- 

lig befandt sig Nødsaget og tvunget til icke alleeneste 

at frikiende Kleyn fra dend forkyndet Arrest, men 

endog at udlade Ham effter Begiering til Rebellerne ∞ 

  Men med alt dette stode dog dend forstyrrede Soldatesq3: 

ingenlunde til at fornøye; de bleve alt immer og meere 

re[!] ved at raabe med stort Skriig alt Høyere og høyere med 

megen Skiælden og Banden, som af saadane galne og 

fordrukne Soldater er at vente intet andet: Dend 

Blodtørstige Billsen; Hand haver udsuet Blodet paa 

os, dend Skiælne, den etc: etc: Diævelen etc: etc: I den- 

ne store Raab og Skrig Repeterer de endnu deres forri- 

ge Declaration, neml: Billsen: dend Blodhunde Hand! 

Skulle Hand være Gouverneur? Ney vi vil have en an- 

den Gouverneur, der kunde og vilde give dem paa deres 

Gage, hvad de vilde have effter Compagniets Ordre, som 

som af Alder og Værdighed dette Embede kunde meritere ∞ 

I denne ommeldte Henseende finder dette forstyrrede 

Folck, til et vist uigienkaldelig Beviis paa Deris Drukken- 

skab og Gallenskab, der effter forgott at forandre deres 

forrige giorde Vald paa Simon Kleyn og dirigerede saa de- 

res Tankker og Vald paa Ioost Platfood Ober Assistent, 

hvilcken, foregivende sin Alderdoms medbringende U- 

leylighed og Landets beskaffenheds og Negoties og saaledes 

ogsaa Gouvernementets, Ukyndighed, denne tilbuden Vald 

offentlig refurerer, og derfor og af denne Militair Be- 

tienternes sel- og- egen-Myndig Vald til Gouvernemen- 

tet ad Interim paa Christiansborg derfra aldeeles exclu- 

deres ∞ Endelig udstyrer de Constabel, Christen Lind, at 

hente Nøglerne til Fortet og Compagniets Effecter hos Hl: 

I: Billsen, hvorimod Billsen opponerede, men denne 

med Magt og et Stille-Hrettz[!] i Haanden forcerede og vri- 

stede Nøglerne af Hans Hænder og bragte samme sine 

Camerater, staaende der uden for imidlertid, og obser- 

verende, hvorledes dend afsatte og suspenderede Gouver- 

neur Billsen vilde skicke sig her udi; thi havde han ik- 

ke fundet sig derudi med gode, vare de istand til ved an- 

dre Moyengs[!] at erholde af mod sin Villie, det Hand ik- 

ke kunde bringes til med egen og frie Villie; hvilcket det- 

te taabelig og ræt ynkværdige Hierneløse Folck selv 
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ved dend dereffter indbyrdes imellem forefaldne Discuurs 

bekiendte ∞ Effter om meldte Nøglers Erholdelse vaagner 

af forrige og comtinuerende Drikken, Suusen og Duusen 

saa got som hensovende, og nyelig opvaagnende eller drøm- 

mende Complot, og finder ved nogen liden Recollection 

og nøyere Overlæggelse saa for gott; effter at Monsr: Platfod 

hafde Refuceret dette imidlertid, saa at sige vacante 

Gouvernement, at holde en nye Forsamling paa Batteriet 

ved fælles Hoveders Stickelse, skridende til et nyt 

Vald, som endelig faldt paa sin forrige dertil tilforn 

opraabte af Billsen for Rebellionen suspenderede Persoon 

af Secrete-Raadet og Kiøbmand paa Fortet Fredensborg 

Sr: Sim: Kleyn, der samme Vald og Governement an- 

tog, dog paa foregaaende giorde Conditioner for at have 

sine Sager i Fremtiden paa nogenlunde forsvarlige 

Grund med nogen dertil beføyet skin til Fordeel, naar 

denne Opstand eengang i Tiiden, om Gud vilde, skulle 

af dend Høyl: Høybydende Direction skulle findes for 

gott at undersøge, og effter Oplysning om sammes san- 

de sammenhæng, og vedkommende befudne Sag skyl- 

dige effter Rætfærdigheds Lov i Danmarck omsider 

skulle tilkiendes, hvad Rætten kand over saadan Sag sf 

saa vigtig Betydenhed for Ræt skulle befinde; thi Sim: 

Kleyn, som et menniske, der dog haver meget Hiærn 

i Panden kunde vel see at denne Opstand i Fremtiden, 

om, og naar Gud vilde, skulle nærmære ventileres, 

hvorfor Hand forsigtig gierne vilde have denne Opstand 

paa sin side paa saadan Food, at intet i denne Fald 

skulle komme Ham til Præjudice, hvilcket Hand og 

iblant andre Civile Betientere tog mig til Vidne paa, 

at til at tage imod dette vacante Gouvernement, som Iur- 

gen Billsen nu ved denne Leylighed for saavidt var suspen- 

deret fra: derpaa tog Hand imod samme, dog ey anderle- 

des end for nærværende Tiid indtil første Skibs Ankomst 

dertil fra Kiøbenhafm ∞ 

 Monsieur Ludvig Ferdinandt Rømer, som ved den- 

ne ommældte Opstands første Begyndelse noget lidet 

tilforne hafde lagt sig i en ellers for Ham til Natte-Leye 

usædvanlige Casse paa Batteriet needen under ovenmelte 
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Sahel til Hl: Billsen, og kunde derfra høre hvad der passerede, 

ligesaavelsom fra Batteriet kommende Tummult ved denne 

Soldaternes nye Forandring i Gouvernementet paa Fortet, Chri- 

stiansborg; thi ved samme Leylighed sloge disse lystige Hove- 

der og Soldatere tvende Fluer med een Smæk, som Mann 

i daglige Ordsprog siger, efftersom de og med det samme de 

afsatte Directeurernes udstædede tilforordnede Gouverneur 

Billsen, og saa tillige brugte deres selvtagne store Myndig- 

hed ogsaa derudi, at de tillige afsattede tvende Messieurs, 

Hl: Billsen ved Kleyns & Rømers suspesation[!], havde igien 

ophøyet og forordnet til Ober Assistenter i det Secrete- 

Raad, menlig Monsr: Thomas Brock & Iohan Wilder, 

af hvilcke tvende Messieurs dend første, som Thomas Brock 

ey paa denne Tiid eller Afften ved dette uformodentlig 

indfalden Allarm og Rebillion var her paa Fortet Chri- 

stiansborg, men ved Ningo paa Fredensborg og sit mon Kiøb- 

mand andfortroet Fort; Dog siden nogle Dage dereffter 

først opkom til Christiansborg effter Ordre fra denne nye 

Gouverneur & nye Raad, for ogsaa tilligemed Collega, 

skiønt nu ogsaa tillige Billsen afsatte, og derfor ikke 

havde stor Credit i det Secrete-Raad, dog tillige med de 

øvrige Civile Betientere ogsaa være som Vidner heved[!], for 

i Tiiden ogsaa at kunde give deres Vidners Byrd om, hvad 

her paa Fortet Christiansborg passerede i disse Dage, som 

sr: Kleyns meget sær Notable dog gandske korte Gouver- 

nement, som Præsident effter den der fremmedes Kiendelse, eller sagt 

Interregnum, eller Gouverneur ad Interim extraordinarius, 

Hvis Regierings Bedriffter ere af følgende Indhold, som 

lidet her effter fremdeeles strax, underdanigst skal demon- 

streres: ∞ Til dette Vald og nye Forandring i Regieringen 

og Fortet Christiansborg consenterede dend opvaagnende 

ogpaa Batteriet opkomne Monsieur, Sc: Ludvig Ferdinandt 

Rømer, hvilcken foregav ved sin Opkomst af Cassen og 

sit nye denne Afften just udkaaret Søvn-Cammer, at hand 

nu var aben eller æffen[!] falden i Søvn, men ved denne 

store Tumult og Allarm paa Fortet, opvagt, og opkom 

nu for at see og fornemme, hvad der dog maatte være 

paa Færde denne Afften saa usædvanelig, thi hand tegne- 

de i Ord og Forhold her ved, som dend der var vaagnet op 

af stor overmaade Søvn, og hafde i mange Dage ikke faaet 

Søvn i sine Øyne, og derfor kunde deennes gandske frie 
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for, hvad dder imidlertid under hans Sødeste søvn kunde være 

passeret; hvorpaa hand end og iblant andre ogsaa beraab- 

te sig da, og derefter paa mit saavelsom samptlige, Sa- 

gen bekiendte, Civile Betientere – deres Testeficatz 

og Viidnesbyrd; følger nu effter Løffte og Ordnen i dette Værck 

dend besynderlige Extraordirie Gouvernement og Regiering paa 

Christiansborg, effter at Velædle Iurgen Billsen derfra 

var virkkelig detronizeret og afsatt, neml: 

 

  Seynyeur Simon Henricssen Kleyn, 

  Gouverneur ad Interim Extraordinarius paa For- 

  tet Christiansborg, eller Præsident, effter de frem- 

  mede Europæiscke Nationers, Sc: Engelscke & Hollandscke 

  deres Kiendelse, Sententz og Forgottfindende etc: 

 

 For at effterkomme i alle muelige Maader i dybeste 

Underdanighed at effterkomme Deres Excellences Naadig- 

ste Ordres nøyagtigste Indhold, hvorpaa jeg i dette mit 

ringe underdanige Pligt- og- Skyldigheds Effterlevelse 

endog indtil de alleringenste Omstendigheder for nødven- 

dige Tydelighed og Læt-Forstaaelighed Skyld med største 

Fliid haver observeret og ampliceret; Af des Aarsag og 

Absicht jeg og til en begyndelse paa denne usædvenlige 

Gouvernement og Regiering, som jeg siunes aller beqvem- 

mesligst kand denomineres med foregaaende Caracteer, 

nemlig Gouverneur ad Interim Extraordinarius etc: ∞ 

 

 Dend gandske Nat igiennem blev denne kaaret Gou- 

verneur Sr: Simon Heinricssen Kleyn i sin sædvanlige Casse 

hos Monsr: Ludvid Ferdinandt Rømer i sin Casse paa Fortet, 

hvor der for Soldaterne holdtes aaben Taffel dend gandske Nat 

formedelst idelige Conferentzer, som der holdtes, med Tilløb 

af eenhver, da ogsaa denne nye Regiering og samptlige Vedkom- 

mende paa Fortet Secrete-Raad, og det med saadan Fornøyel- 

se at det skulle, snart sagt, kunde ansees, som der haver været 

anrættet med foregaaende anvendte Fliid en Lystighed idelig 

til denne Afften og effterfølgende heele Nat; hvor denne nye- 

kaaret Gouverneur anstilte sig meget glad og fornøyet, enskiønt 

jeg undertiden, naar jeg kunde have dend ære see og tale med Ham, 

maa bekiende af hans blege Ansigt hands bløde Hierte, 

da Hand, mueligt, kunde forud som af Experientia og daglig Erfar- 



116 

 

Pag: 114 

 

renhed, læser, at hvad saa mærkkeligt og betydeleligt, som kand 

paadrage nogen Vigtighed og Considerabel Vanskelighed, og vidt- 

løfftige Conseqventzer og Svitter[!] effter sig, kand ikke faa nogen 

fordeelagtig Ende, naar samme engang skal paa sin behø- 

rig stæd gotgiøres og det saaledes, at mann med nogen Slags 

Honeur og Reputation kand overvinde, saa gik det og her til hos 

vores nye Regentere paa Christiansborg; Men med Ludvig Fer: 

Rømer hafde sig langt anderleedes; thi Hand befandtes at 

af en langt storre Mod og dristighed, saavelsom vished 

om Sagens Rigtighed, i hvor vel samme var af saa betyde- 

lig en viidtløfftighed, som dend der fortrøstedede dette u- 

stadige Folck paa store Ting, nemlig, at nu skulle de her- 

effter faae hvad Compagniet tilstod dem, som Guld paa deres 

Gage eller og Vahrer effter Guld Priis, og desuden kun- 

de de ikkun til forladelig forades sig til at, hvad Gouver- 

neur Billsen tilforn hafde bedraget og decourteret der 

udi paa deres Gage til sin egen urætmæssige Vinding 

og Profit at søge skulle nu Restitueres dem. Hvorved 

de alle ja vi samptlige bleve og befandte os særdeeles 

fornøyede ∞ 

 Dagen hereffter, paa det at alle Ting kunde have Skin 

af Ordentlighed og Forsigtighed, sender Kleyn og Rømer Bud 

effter de fremmede Engelscke og Hollandscke Fortets Gou- 

verneurer eller Kiøbmænd for at høre deres Sentement, 

at intet udi Fremtiden maatte udfalde til deres Præju- 

dicie: Disse lode sig ogsaa nogle gange indfinde, for at 

stiffte Fred og Roelighed paa vores Danske Fort Christi- 

ansborg; men forgiæves; dend forstockede Soldatesq3 stod 

alt meere end billigt paa Sim: Kleyns Partie, uagtet 

Hl: Billsen haardelig herimod opponerede; Resolverer dog 

de fremmede, at Billsen skulle beholde Gang og Sæde, 

som tilforn, da hand dirigerede Gouvernementet; men 

Simon Henrick: Kleyn skulle være og kaldes til 

videre Opperhoved og Præsidant ad Interim; Saadant 

og paa denne Maade forvaltede Kleyn 9 à 10 Dage Re- 

gieringen paa Fortet Christiansborg ∞ 

  Men Hvad Snildhed bruger vel Hl: Billsen imidler- 

tid? Billsen, som var en Persoon, der var synderlig resol- 

vered  baade til at opfinde selv, saavelsom og at benytte 

sin af gode Raad, et Subjectum, som tegnede med Tii- 

den, at kunde giøre fordeelagtige Tienester for det 
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Høylovlige Compagnie, forsømmede sig icke heller paa 

denne Tiid, da alting til en god Forliig og roelig dispo- 

sition igien tegnede til god Restitution og Forbedring til 

forrige Stand, hvortil hand først forsiunede sig med dis- 

se Nødvendige Forregaaende Snilde Raad i For-Tiiden, 

neml: Hand lader disse tvende Messieurs: Simon Klejn 

& Ludvig Ferdinandt Rømer udi Eenrum og Stilhed for 

for sig kalde, og da med dem indbyrdes bliver forsoonede, 

da Kleyn & Rømer skulle have deres Charser[!] igien, 

og hvad der var ellers immellem kunde afgiøres 

à parte enten ved Directionen udi Kiøbenhafn, eller 

ved en anden ordentlig Process; Soldatesq3 ven lovede 

Hand hereffter at fornøye med Forstrækning paa deres 

Gage, alternatim, nu udi Boss[!], og nu med Vahre ∞ 

Ved denne saa billige Conditioner og giorde Løffter var 

de dog ikke til at forsoone; Saa veender Kleyn om, 

faldet nu paa andre Tankker, sigende: der har i Nøg- 

lerne; Nu kand I giøre til Gouverneur, hvem I vil og 

lyster ∞ Derpaa og hereffter Continuerer Billsen Gou- 

vernementet, som tilforn ∞ Hvad viidere i denne 

sag er passeret findes i Actu Processus begyndt i 

Decembr: Annô 1744: fremturede til Billsens Død, 

underskreven af mig og Chirurge Carl Engman, 

dertil Auctoriserede ved Processens Begyndelse af 

da værende Gouverneur Billsen, hvilcket hosfølgen- 

de Ordre testerer, Sub Litr: D: siden til Direc- 

tionen hiemsendt med seeniste fra Custen afgang- 

ne Skib, Williamina Galley, kaldet Ao: 1746: under 

Commande af Captain Boyessen ∞ . 

 Hvad sig min egen Sag angaar i denne Sl: Mands 

Tiid, da var Hand i Førstningen meget beleven og ar- 

tig imod mig, da Hand hørte mine Omstendigheder i Iur- 

genssens Tiid, blev hand noget Consterneret; udi hans 

Tiid kom der Ordre ud fra Directionen, at det var 

mig permitteret, at patriere, men hand holdt det for mig 

effter minde befundne Slætte Omstendigheder ikke raa- 

deligt med dette, sc: det, hvormed Hand selv udkom, Skib- 
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Williamina, pasvaderende[!] mig, at forvente en anden Ley- 

lighed fra Custen, med et andet Skib, da maaske mine 

Omstendigheder kunde blive meere Considerable, om 

Gud vilde give Velsignelse: Sandt er det, at jeg hør- 

te af andre, og selv erfarede af Hl: Billsen, som sagde, at 

de, der hafde til gode paa deres Gage, skulle faae Vahre, 

fornemmelig Degnen.  Dog maa jeg her ved denne givne 

Leylighed bekiende, at jeg i effterfølgende Tiid, da sliige 

gode giorde Tilsagn skille i Værksættes, fornam jeg at 

Hl: Billsen vare et Menniske lige Vilkor undergiven med 

alle Adams Børn, nemlig ubestandighed; Thi da jeg nu 

eengang vilde have trende stk: Callewapper paa min Gage, kun- 

de jeg ingen bekomme, men tilbød mig andre Ting, som ikke 

uden Skade kunde Forhandles ∞ Endelig omsider fik jeg 

Vahrer for alle paa min Tilgode havende Gage, under dend 

Priis, Hand da fandt for gott at sætte, men jeg matte 

betale dyrere end jeg nogen Tiid til forn hos Hans For- 

mænd hafde giort ∞ 

 

 Ved Sl: Iurgen Billsens død forholdt det saa- 

ledes: da foregaaende Sag stod under stærckeste Drifft, 

besfandtes Hand uformodentlig angreben, men hvad siug- 

dom var uvitterligt; paa faa Dage faldt Hand hen, og 

og som Hand hafde kun en Slet Troe til vores Chiruge, mue- 

ligt, fordi Hand var en Udlænding, og af Svendsck Na- 

tion, sender han Bud til dend Hollandscke ved Ham at 

blive cureret, denne opvartede Ham et par Dage eller 

3de: Men mærckeligt, dend sidste gang og Afften lod 

han sig for nogle Neger i Negeriet i sin Fuldskab for- 

byde med disse Ord: Nu hafde hand givet Billsen noget 

ind, dersom hand levede dereffter, indtil Dagen, bekiendte 

Hand, at Hand var af en stærk Natuur; thi det var umue- 

ligt effter hans Omstændigheder, og indgiven stærcke Driks 

Beskaffenhed og Krafft, bekiendte Barberen, noget 

suspect, talt, at hand kunde leve til Morgenen dereffter, 

dog levede Hand indtil Afftenen paa dend følgende 

Dag; NB: Denne Barbeer Converserede og nød adskillige Fa- 

veurs af dend Arresterede Cornelius Petersens Hu- 

strue, Anna Sophia kaldet, der imidlertid opholdt 

sig under det Hollandiscke Negerie, denne Qvinde 
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var berygtet over hele Landet at sætte Hl: Billsen 

med alle sine Tilhængere effter Livet, for at faae sin Mand 

ud af Arresten, og det med store Bekostninger ∞: 

 Men Førend Hans hastige Død; effter at Hand hafde Commu- 

niceret, gav Hand mig tilkiende, dog kun med Miiner 

og Gebærder, at jeg som vel Vidende maatte blive Bestan- 

dig udi og med Hans effterladte i fuld drifft staaende Sag, 

saa vidt Ræt og Rætfærdighed tillod, og ey paa nogen Maa- 

de lade mig drive, hverkken nu eller i Frem-Tii- 

den; Hvorom jeg underdanigst haver insinueret Deres 

Excellence en Memorial af følgende Indhold Sub: 

Litr: E:   Hand døde udi mine Arme og Da- 

gen dereffter med sædvanlige Ceremonier Begraven, 

effter at Hand hafde regieret fra 2den Febr: Aô: 1744: 

indtil Medio Martij Ao: 1745: ∞ . 

 

  Følger nu Thomas Brochs 

 Tiltrædelse til Gouvernementet, hans 

 Korte Regiering & Besynderlige Død etc: 

 

 Effter Gouverneur Billsens Død, blev Gouverne- 

mentet, Ioost Platfooed offereret, der af Mangel 

paa Kyndighed Cederede, og alt saa effter Rang og Orden 

succederede Thomas Broch, forrige Kiøbmand paa Fre- 

densborg ∞ Hand var sindig og fornufftig beleven og 

honet, et Subjectum, der kunde have blevet nyttig paa 

Custen; Mann haabede at Hand i Tiiden kunde have 

giort Compagniet fordeelagtige Tienester, dersom 

Gud hafde sparet og forleent Ham et længere Liv; 

Men beklageligt! Hans Leve-Dage vare ikkun saa 

faae, de bleve afskaarne fra Gouvernementet, snart 

førend Hand blev Gouverneur: Thi Hand hafde icke en- 

gang effterseet Hans Formands Sager med nødvendi- 

ge Fliid, som det sig burde, uden alleeneste Pach-Huu- 

sene, og den endda saa løseligen, under min og fleere 

Civile Betienteres Præsence, saavelsom Compagni- 

ets Guld-Kiiste, der befandtes tæmmelig læt ∞ : 
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Ved Hans Død forholdt sig saaledes: Ti Dage effter Hans 

Vald og Tiltrædelse til Gouvernementet, giorde Hand sin før- 

ste sædvanlige Tractering som Gouverneur for alle og een hver 

saa Vel Sorte, som Blancke, for de sorte paa sin Maade 

med Tobaq, Brændeviin, Panchiser[!] at forære til de øverste og 

Raadet saavelsom Regieringen i Negerierne, etc ∞ : 

  Da nu de fremmede tilstæde Værende, og Gouverneren- 

de Kiøbmænd og Chefer paa deres Fortet Dithmar fra 

det Engelscke, og Hl: Balthazar Koymans fra det Hol- 

landiscke Fort, med deres underhavende Betientere vare 

afskedigede, hafde dog dend Hollandiscke Gouverneur, som 

Hand kaldes, Nafnl: Koymans inviteret Broch anden 

Dagen til sig for at spiise med sig til Middag, Hand, excu- 

serende sig, Avede dog at holde Parol, om hand icke ellers 

fik anden Forfald eller nogen hastig paakommende siug- 

dom, som desværre! dog indfandt sig: Samme Afften, 

da vi Civile Betientere sadde til Taffels med Gouver- 

neuren & Raadet, siger Gouverneuren Sl: Hl: Broch, 

mann maatte icke ønske sig noget ondet, sigende i Ly- 

stighed og af Skiærtz og Kors Vill, dog vilde hand nok øn- 

ske sig en liden Forfrisknings Feber, paa det at Hand 

i Morgen kunde have en sufficiant Excuse og Undskyld- 

ning; thi hand krympede sig ved, saa tidlig at sætte 

sig i nogen Vidtløfftighed ∞ Som hand, om jeg selv skal 

siige det, var en besynderlig god Ven af mig, maatte 

jeg tillligemed Præsten Hl: Peter Meyer giøre Ham i 

denne Hans Regierings første Begyndelse stædse ligge 

hos Ham paa Sahlen; men om morgenen effter denne 

Fordags giorde Tractering, der hand opvaagne og opvag- 

te mig, som laae i senge hos Ham, for at giøre Ham 

Compagnie ved en liden Spadserende Gang paa Bat- 

teriet, for at samle Frisk Lufft; thi Hand foregav sig 

at være slet i sit Øre; Ieg trøstede Ham, som jeg bæst 

kunde, at det maaske maatte være en liden Forkølel- 

se, der vel snarligen kunde gaae over; Klokken 

6 Sl: dereffter samme Morgen maatte jeg forlade ham 

for at gaae i Kircken min Tieneste derved at forræt- 
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te, da jeg effter Begiering opgick til Ham igien, hvor jeg 

hver Time Befandt Ham alt slettere og slettere, med utroe- 

lig Vriden i Maven og omkring Navlen, der giorde Ham 

uroelig i Sindet, Ieg maatte stedse være hos Ham, for 

med Ham at tale om de Himliske Ting, thi Hand mer- 

ckede Døden; og døde Natten til Tiirsdagen paa en 

forunderlig Maade, der ogsaa paa samme Tiid skild- 

te mange andre ved Livet; Hand laae ickun nogle 

faae Tiemer ved Sengen, saa at det med Ham i andres 

Tankker icke tegnede til nogen farlig Sygdom, saa- 

som Hand icke affaldt i ringeste Maader; men ikkun 

befandt sig omking Navlen saa overmade smertelig pla- 

get med usigelig Pine effter hans egen sigelse; hvilcken Vri- 

den og Naflen alt meere og meere fordeelede sig i de øv- 

rige Legemets Lemmer, og omsider som i en hobe-Sum 

foreenede sig ved Hiertet, hvilcket under meget skinbar- 

lig smertefulde Piiner og Angester løfftede sig op 

og need, indtil at hiertet omsider med saa megen 

Plage og Smerte omkringiven endelig brast, og ud- 

gav sin sidste Bevægelse og Løffte med ynkværdigste com- 

miseration for alle medlidende Anskuere og hosværende: 

Naar et Menniske af denne hastige Til- og- Overfald an- 

greben, nogle faae, sc: 2de à 3de Dage, i det høyeste 5 a 6 Dage, 

var af denne Tilfælde incommoderet, dog ey saa just sen- 

geliggende, uden alleeneste et øyeblick imellem, naar 

Pinen kunde tage saadan Overhaand, at de maatte tænk- 

ke, nu giver Hand dend sidste Aande Dræt op; skiønt 

et Menniske vel effter dend første Angreb ikke strax just 

opgav Aanden, men paa denne selv samme Maade maatte 

det dog døe, og med samme smertefulde Angester og Pla- 

ger maatte det dog forlade Verden, naaar det da var Guds 

Tiid og Time, at det saaledes og til dend Tiid skulle for- 

lade Verden ∞ Alle de mangfoldige Mennisker, som 

døde her effter paa denne Tiid og stæd Christiansborg 

fik i begyndelsen alle lige Tilfælde, paa samme Maade 
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med selv samme Omstændigheder, saa at de alle, effter at de 

vare døde, befandtes bleege paa Kinderne, som ellers ved 

døde Flock er sædvanligt, saavelsom blaa paa Læberne 

og under Øynene, paa Næglerne, bag Ørene, Tæerer 

og saa fremdeeles; undertiden med Skum og stærck Fraaer[!] 

udaf Munden, hvilcke usædvanlige Accidentzer ved 

mange døde Mennisker paa een Tiid, da vi vel ikke 

vare ræt mange paa Fortet Christiansborg, men dog al- 

ligevel af de Faae Mennisker, der da vare der, døde 

der saa overflødelig, at vi næppe kunde begrave saa 

fort, som de døede; thi naar vi undertiden begrave 

nogle, og hafde dem ikke eengang ræt vel i Iorden, 

døede andre, som imidlertid laae og droges, disse 

Omstendigheder, følgende med de mange og adskilli- 

ge døde paa denne meget Mærkkelige Tiid sagdes, 

rygtedes over alt det gandske Land at være dend klare- 

ste Gifft, som og ved Negernes Omhygelige Omsorg 

ogsaa i sandhed saa befandtes og beviistes; og skul- 

le i Fortet Christiansborg være udbragt af da i Ar- 

rest holdte, forhen Sergeant Cornelius Petersen, 

hans Vedkommende, og for hans Skyld til Hans Friheds 

Erlangelse, og skulle effter aldmindeligste, og i det 

ringeste Barns Mund havende, Rygte og Spargement, 

til dend Ende være indbragt og bruges paa Fortet til 

at udryde første Gouvernementet og Sl: Billsens Anhæn- 

gere, ja det gandske det Høylovlige Danske Nation 

indtil endogsaa dend ringeste Soldat kunde og skulle 

komme til Gouvernementet, da ogsaa Cornelius Peter- 

sen ved det samme kunde komme til sin Frihed igien, 

eller ogsaa som rimeligt meget meere til Gouverne- 

mentet selv; saadant uhørrlig ugierning er der 

af Cornelius Petersen og hands Vedkommende 

Complot anrættet paa Fortet Christiansborg til at 

at forstyrre og Ruinere alle dend Vellovlige Dan- 

ske Nations Affaires paa Custen af Guinea i 
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Africa, til ubodelig Nachdeel og Skade for det Høy- 

lovlige Compagnie ∞ Paa denne Maade maatte da ogsaa 

min meget Høyt Respective Ven, nu saglig hos Herren, 

saa at siige alt for tidlig forlade Verden og sin nys 

antagne Gouvernement; en Mand, der var saa inderlig el- 

sket af alle baade sorte og Blancke, meget æret, 

og høyt agtet, sindig og Skikkelig, honet og ærbar, 

fornufftig, forstandig, og meget Cant[!] og efftertænksom 

i alle sine begyndende Sager; ja in Summa et Subje- 

ctum, som sooleklar var med Tiiden ventelig til me- 

get gott; Hand døde, effter at hand hafde forestaaet 

Compagniets Tieneste 12 Dage, som Gouverneur: 

meget beklageligt og ynkværdigt ∞ : 

 

  Velædle Iohannes Wilders 

  Succession og Tiltrædelse til Re- 

  gieringen & Gouvernementet og Korte 

   Regierings Tiid ∞ : 

 

 Da Ioost Platfood nu som tilforne havde 

excuseret sig, andtog Iohannes Wildel dette vacante 

Gouvernement: Hand var et Subjectum, hvor af mann 

ikke kunde slutte noget vist til Nytte og Fordeel for 

Compagniet, thi udi Custens Affaires var Hand gandske 

ukyndig, havende kun maadelig Forstand; hengiven 

til Drik og Qvinder; Selv hafde Hand sig en Neger- 

Inde: Gouvernementet, hvortil Hand ordentlig blev 

Vælget, tog Hand imod effter sædvane, tilbuden Ham, 

som dend Øverste Secte[!]-Raads Persoon, saasom mann 

ikke kunde persuadere Monsieur Platfood dertil for- 

medelst Excuse af sin egen, og selv kiendte ukyndig- 

hed, hvilcket Hand nu som tilforn foregav for dend 

gandske Civile Secrete-Forsamling; hvorfore Mann 

befandt sig nødsaget, da mann til Compagniets 

Affaires vigtige Instrux-Formelige Forvalt- 



124 

 

Pag: 122 

 

ning endelig og høy Nødvenlig behøvende et viist Hovet udi Gou- 

vernementet, hvilcken skulle være just et Subjectum af 

det Secrete-Raad, da var samptlige Civile-Stand, som 

inclusive paa denne Mangels Tiid paa en fuldkommen 

ordentlig og sædvanlige Secrete-Raad, uforbiegiengien-[!] 

gelig nødsaget og Forceret til at lade Vallet Til Gouver- 

nement gaae udpaa denne Persoon ∞  Udi Begyn- 

delsen af sin Regiering stillede Hand sig Cant og 

forsigtig nock an, havende i sinde at vilde fuldføre 

Sl: Billsens Sag og drivende Process, for at  bringe 

saadant til Endelighed, hvilcket dog ikke skeede, 

men blev ved dend Slutning, som Billsen hafde 

effterladt dend udi; thi hans Dage vare faae og 

Leve-Tiid i Gouvernementet kort, døede paa samme 

Maade med samme Omstendigheder, som hans Sl: 

Formand Thomas Brock, at denne saavelsom de 

forrige og effterfølgende Døds-Fald blev practice- 

ret formedelst Forgifft Spargeredes alt meere og mee- 

re ved dette Døds Fald, hvilcket opdagedes alt ty- 

deligere og kiendeligere at være kommen fra 

denne for ommeldte, for dend Arrestede Cornelius 

Petersens Skyld, og fra hans Hustrue ∞ Og alt- 

saa forlod Hl: Iohannes Wilder Gouvernen- 

tet, og døde in ultim: April: Aô: 1745, effter at hand 

samme hafde forestaaet een Maaned ∞ : 

 

  August Friderich Hachenborg, 

  Hans Vall og Tiltrædelse til 

  Gouvernementet, Regiering 

  og endelig, Afløsning ∞ : 

 Effter at Monsieur Platfood var nu dend eene- 

ste af Raadet tilbage, men hafde nogle gange tilforne re- 

fuseret Vallet til Gouvernementet, blev hand sam- 

me nu ved denne Leylighed effter Christiansborgs da 

værende bedrøvelige og dødelige forefaldne Omsten- 
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digheder ikke tiere tilbudne, vor paa Ordenen gick til 

gik til Hachenborg, der nyelig tilforn af Wilder var 

avangeret fra under Assistent til Ober Assistent i det 

Secrete-Raad og Kiøbmand paa Fredensborg: Blev da 

ved Guds Bistands Paakaldelse af dend Civile 

Stand i Kircken af Præsten Hl: Peter Meyer ved en Ziir- 

lig Oration til ad Interim indsatt: Hand er et ungt Men- 

niske, havende gode Naturens Gaver; et Subjectum, 

der lagde sig effter dend fornøden Conduite til dend mod- 

taget og accepteret Gouvernement med Nytte og Fordeel 

at forestaae, er Vindskibelig; Ved Regieringens Tiltræ- 

delse inqvirerede Hand som de andre hans Formænd, 

Compagnet Pach-Huuse; Men hand i de Geheymeste 

Affaires, saavel det Høyl: Compagniets, som hans 

trende næst afgangne Formænds Stærv Boder haver 

forholdt, og med hvad røt og Troskab dette af Ham 

er forvaltet, er mig uvitterlig og ingen bekiendt; 

skulle nogen herom være Vidende, maatte det være 

itzige[!] Gouverneur Ioost Platfood, saasom dend ee- 

neste overbleven Raads Persoon, dend Tiid væren- 

de paa Custen. Effter aldmindelig Spargement op- 

førte Hand sig særdeeles Suspect; saasom Aô: 1746: 

Nogle faae Dage førend Williamina Galley, an- 

kom til Christiansborg, dend Tiid liggende paa Cap: 

d: Corso, det Engelscke Hoved Fort, hvorfra Monsr: 

Ludvig Ferdinandt Rømer med det fra Kiøbenhafn 

kommende Skib Skrev et Brev til Monsr; Ioost 

Platfood; hvilcken Brev indholdt en Gratulation 

/: effter dend Høye Directions Villie :/ til vel bemeld 

Platfood til Gouverneur fra Kiøbenhafn, foregi- 

vende sig selv, som Kiøbmand paa Christiansborg 

og Simon Henricssen Kleyn, som Kiøbmand paa Fæst- 

ningen Fredensborg ved Ningo: Ved hvilcket Nyt, 

som Slutteligt Hl: August Friderich Hachenborg, 

da værende Interims Gouverneur, blev noget bevæ- 
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get, og derfor sandelig siuntes at bruge og præcavere sig i Tii- 

den, paa det at hans Sager kunde være paa god Food ved 

Afløsningen; Snildheden og Acuratessen skulle bestaae 

herudi, at Hand en Søndag lod udbringe af Compagniets 

Pak-Huuse en Considerable tæmmelig og anseelig Mæng- 

de Krud og Flinter, over 3dive Mænds Dragt til det 

Hollandiscke Fortes Gouverneur, foruden en stor deel 

Hand lod blive hos Vores Mægler Adovi kaldet, at 

ieg saa maa kalde Ham /: Hachenborgs Sviger Fader :/ 

under Paaskud at forhandle for sig disse Vahre; Men 

de Vahrer til det Hollandiscke Gouverneur transporte- 

rede, vare for en Regning imellem Ham og dend Hol- 

landiscke Gouverneur at Clarere, uagtet 8te Dage til- 

forn selv hafde tilstaaet udi Manges Nærværelse, 

men begynderlig i min & Barberen Engmans præ- 

sence, at Hand intet var skyldig ∞ Des uden lod 

Hand samme Søndags Efftermiddag 30dive à 40 Slaver 

diverse Kiøn og Størelse henbringe, nogle faae af 

dem til det Hollandiscke, men Ræsten til det Engel- 

scke Fort, foregivende ogsaa at være for Giæld, men 

dette var saa mærkkeligt, som mistænkkeligt, 

for een à parte Gield, som ingen vids eller kunde 

faae at viide, og langt mindre begribe, siden det 

icke var effter hans egen Tilstaaelse for den vitter- 

lige Compagniets Gield, indfalden udi Christen 

Glob Dorphs Tiid ∞ For ræsten, hvordan Hachen- 

borg, med foregaaende haver forholdt, og paa hvad 

Fundament dette egentlig er tilgaaet, veed ingen, 

uden formodentlig Hl: Platfood; der samme Tiid 

var hos Ham dend gandske Efftermiddag spadserede 

med Ham først til det Hollandiscke, siden til det En- 

gelscke, Forter, for, effter foregivende, at giøre alle 

Ting klar, men hvor vidt denne Omgangs Rigtig- 

hed kand strække sig, indstiller jeg for Deres Excel- 

lence, og Høye Herrers Directeurer naadigste Agtsom- 

hed ∞ : 

 Billsen i Værsatte[!] Sag vilde Hand ey befatte 

sig med, med lod samme blive i dend forefunden 
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Stand, hvorfore hand lod mig og Chirurgus Carl Engman sam- 

me underskrive, da vi vare de eeneste Overlevende, Sagen 

bekiendte, og tillige hafde Været Biesiddere udi denne 

Sag ∞ Dog befattede Hand sig saa meget ved Sagen, at 

Hand foregivende Mangel paa Fortets Betientere, forme- 

delst denne Tiid stærck og daglig grasserende Død paa 

Fortet Christinsborg; optænkte et  Middel, hvorved hand 

kunde entledige de befundne gamle Soldatere, sc: Chri- 

stian Lochou og Bløcker af Hl: Billsen i Iern arreste- 

rede paa D: Elmina Hollandiscke Hoved Fort intil 

Sagens videre uddrag, endskiønt under Sagens Drifft 

nogen kort Tiid tilforne derfra til Christiansborg af- 

hentede: disse lod Hand løsgive, og dend sædvanlige 

Troskabs Eedes Afleggelse, forrætte Compagniets 

Tieneste; i blant hvilcke Cornelius Petersen til- 

ligemed de andre Arrestanter bekom sin Frihed fra 

sit Fængsel; Til hvilcket sidste Hand var tildre- 

ven af det aldmindelige Spargement, at Hand in- 

den en determineret Tiid visselig skulle døe, der- 

som Cornelius ikke fik sin Frihed; thi for hans 

Skyld var disse tvende Gouverneurer tilforne 

ved Remedier afsiælede: Des uden kom der et ex- 

præsse Buud, Nafnlig Annicke fra det Engelscke 

Forts Kiøbmand Mr: Dithmar, der af Commissera- 

tion for Hachenborgs unge Liv at Conservere, forma- 

nede Ham at give Cornelius Petersen løs, i fald 

Han inden fiorten Dage ikke vilde forloove Livet; 

hvilcket ikke alleeneste jeg eene end og mange flee- 

re haver hørt tillige ∞ 

NB: Der var nogen Tiid tilforn, nemlig i Hl: Billsens 

Tiid reyst sig en Disput imellem Compagniets 

Bud Soye, kaldet, og vore egne Negere, det forsoone- 

de Hand, saa alting Balancerede formedelst min 

ringe og velvillige Tieneste ∞ Udi Omgiengelse 

med Fremmede Nationer, saavel: Sorte, som de 

der behøvedes til adskillige Affaires til nyttige Tienester 
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Hos vores egne har Hand og vel lidt; Hand erstatede Sol- 

datersqven paa Christiansborg dend Skade, dem ved Billsens 

Forhold, var tilføyet, formedelst deres lidet Godses Berø- 

velse af Negerne ved Tumulten, dem var tilfalden ∞ Ende- 

lig blev hand ved Williamine Ankomst af forrige Ober 

Assistent og Raads Persoon Ioost Platfoood, som af Di- 

rectionen Gouvernementet var Confereret afløst, effter at Hand 

hafde forvaltet Gouvernementet ad Interim fra primo May 

Aô: 1745: indtil in Junio Aô: 1746: ∞ : 

 

  Velædle Ioost Platfood 

  Gouverneur & Opperhoved paa 

  Fortet Christiansborg, hans begyndte 

   Regiering & Gouvernement etc: 

 

Foregaaende Gouverneur ad Interim Hl: August Fride- 

rich Hachenborg succederede og afløste Monsieur Ioost 

Platfood, tilforn værende ober Assistent og 2den Stæmme 

i det Secrete-Raad: Denne Mand kom ud med dend 

da ogsaa tillig af det Høylovlige Compagnie Aô: 1744: 

d: 2den Febr: til Custen udsendte Gouverneur Hl: Iurgen 

Billsen, /: nu salig hensovet :/ som Ober Assistent i det 

Secrete-Raad ∞ Saasom denne Mand besad en ansee- 

lig Alder, kunde Directionen formodentlig have forventet 

anseelige Tienester af Ham paa Custen af Guinea, 

men beklageligt dend viise Erfarenhed haver udviist 

Contrarium paa Christiansborg, at hand ald sin 

Tiid, som Ober Assistent og stemme i det Secrete-Raad, 

icke mindre haver giort end saadanne Tienester, som 

var ventelige af hans Skiønne Alder og anseelige 

Charge paa Christiansborg, og Considerabel for Compag- 

niet eller nogen Betient i dend gandske Tiid, som Ober- 

Assistent, og mindre hereffter, saavidt mig min Tiid paa 

Custen var Vitterlig ∞ I sin Charge, som Ober Assistent, 

og Raad, saavel i Gouverneur Billsens, som andre Tii- 

der har hand saa opført sig, at alle upartiiske og 

Rætdømmende maae bekiende og med en god Samvittig- 

hed Contestere, at hand var og har været et Subyectum 

der paa Custen, som uden mindste Skade kunde mi- 
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stes af det Høylovlige Compagniets Tieneste, hvilcket 

hand med egen oprigtig selv Tilstaaelse offte offentlig 

har tilstaaet og declareret ∞ Hvorledes Hand, som Ober 

Assistent i det Secrete-Raad ved dend bekiendte, og vidt- 

Rygtige Rebillion af Militien paa Christiansborg og 

fleere Vedkommende, imod Hl: Billsens haver opført sig, 

haver baade hans Blødhed i Naturen og Ukyndighed, 

særdeeles af saa deylig en Alder og anseelig Char- 

ge, tydelig opdaget ∞ Velbemeldte Hl: Billsen Gou- 

verneur, der høyligen var tvungen ved disse farlige Con- 

juncturer paa Christiansborg, at bruge Lov-Formeli- 

ge Procediurer; ikke alleenste imod Guarniso- 

nen, men endog i synderlighed i henseende til disse 

tvende Messieurs: Simon H: Kleyn og Ludvig Fer- 

dinandt Rømer, hvis Forhold og Opførsel, som rime- 

ligste blev holdte og anseete for Hoved Mænd og Ryg- 

Styttere i denne, imod Gouverneuren og gandske 

Compagniets Velfærdt paa Custen af Guinea, me- 

get farlige og skadelige Rebellion: Imidlertid 

dette tildrages paa Christiansborg, fattede Hl: 

/: vel ikke uden Aarsag :/ slette Tankker om Mon- 

sieur Platfood, som der siuntes at være interesse- 

rede med disse Messieurs og formeente Hoved Mænd 

i dette Vanskelige Forfald paa Christiansborg, og 

derfor jo lengere jo meere, ikke alleeneste blev 

kold imod Ham, i henseende til nogen fortroelig 

Omgang med Ham, som en Secrete-Raads Per- 

soon, men endogsaa snart til videre og haardere 

Forfaring med Ham liige effter dend samme, som 

hand øvede imod meer bemeldte Partiiscke inter- 

essenter i denne Sag, nemlig Kleyn og Rømer, hvil- 

cket Monsieur Platfood merkkede, og daglig kunde 

erfare Gouverneurens Koldsindighed imod sig alt 

meere og meere at forøges, og mueligt kunde ha- 

ve endt ved haardere og yderligere Extremiteter: 

Hvorfor Monsr: Platfood, der tillige med mange ey 

var ukyndig, i, hvor stor Faveur, ieg hafde /: endskiønt 

Ingen:/ frem for andre hos Gouverneuren ogsaa 
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kunde udverkke Considiarable Ting, naar det 

var ellers mueligt og gierligt, klagede sin Nød, aab- 

nede sit Hierte for mig, bekiendte at hand var sus- 

spect for dend Concurrerende Rebellion; Bad derfore, 

jeg vilde umage mig, at jeg kunde faae Hl: Billsen 

fornøyet imod sig, hvilcket jeg var reedeboe[!] og be- 

reedvillig at giøre, sampt ogsaa udvirckede hos Gou- 

verneuren, som der effter tracterede Platfood meere 

honet, dog ey som een Raads Persoon, men som 

en suspect Ober Assistent ∞ Saa megen Umage 

giorde jeg mig for Monsr: Platfood: Men hvorledes 

denne Mand haver belønnet mine Velfortiente Me- 

rite, skal nærværende her i Byen mig for Øren- 

komne usandfærdige og Mal-honette Relationer 

mueligt fra Hl: Platfood om mig, ja meere troe- 

ligt endogsaa for dend Høylovlige Direction, mine 

naadige Herrer, selv, give en bedrøvelig Beviis 

paa hans bedragelige Taknemmelighed, og ubil- 

lige Skiønsomhed imod mig, hvilcket stædse har 

været min Vanlige Lycke og Løn paa Christians- 

borg; At Effterstræbelse, Skam og Skade, Uskiøn- 

somhed og Utaknemmelighed hid indtil har været 

mine Velfortiente Meriters Tack /: Gud er mit 

sande Vidne og min Samvittigheds Roos; jeg taler 

Sandhed for Gud, jeg Lyver ikke :/ og riigeste Be- 

lonning[!] ∞ : 

 Hvad sig Viidere Mands Capacitè og Habilitè 

som Ober Assistent paa Custen angaaer, haaber jeg 

Naadigst erfares af effterfølgende, fremddeeles ey 

alleene ved Rebellionen og Hl: Billsens suspensation 

af samme, da Platfood blev Gouvernementet tilbudet 

og siden effter Billsens Død, førend Broch & Wil- 

der Gouvernementet anvordede, ogsaa var paa Val- 

let, men offentlig i det Secrete-Raad og Civile 

Stands Præsence rundt ud declarerede ey at Vilde 

imodtage Gourvernementet, men endog aldeeles erklæ- 

rede sig dertil udygtig, foregivende sin ukyndighed, 

i Negotien og Gouvernementets Administration, hvorfore 

effter trende gange giorde Modstand og pertinacè Refusion 
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af Monsr: Platfood til at imodtage Gouvernementet det 

sidste Vall dertil gik aldeeles stilletiende forblie Ham, 

men ordentlig faldt paa Monsr: Hachenborg, som meldt, 

der af et ungt Menniske tæmmelig passabel forestod 

og det, maae jeg frit bekiende og hand selv ey kand nægte 

formedelst min fortroelige og Bereed-Velvillige Om- 

gang Conversation og usigelige Raad, som for Herrens 

Skyld; Endskiønt Hand siden effter de Høye og høyby- 

dende Herrer Directeurers naadige Villie maatte Re- 

signere til Monsieur Platfood: Men hvad Fordeel og Nyt- 

te, Compagniet maae eller kand Vente sig af denne hær- 

skende Gouverneur, kand jeg icke meget tale eller skri- 

ve om; men dog ogsaa meget kand jeg med en god Samvittighed 

skrive om Ham, at hand var, og fremdeles tegnede til 

at blive Gouverneur, som hand tilforne hafde været Ober 

Assistent i det Secrete-Raad: Men hvordan dette Se- 

crete-Raad og Gouvernement paa denne Tiid, som til- 

forn haver accomonoderet[!] mig af Had og Forfølgelse 

for mit sandfærdige Vidne udi Billsens sag foruden 

Rømers hastige Overfuusning er underdanigst ind- 

løben en Memorial til Deres Excellence, og forhen an- 

noteret hos følgende Copie Sub Litra E: 

 

NB: Men endskiønt min uskyldigt paaførte og muelige 

for Directionen selv usandfærdelig og ubeviislig som u- 

forsvarlig relaterede imod deres egen Afskeed skriden- 

de falske Dis-Recommendatione af saadan Beskaffenhed 

og u-Raysonablite af Gouvernementet og Raadet paa Christi- 

ansborg, at Sagens Sandhed og Rigtighed er saa Sooleklar, 

at dend fornemeste mig formeente Hoved Angivere sc: Plat- 

food har beviist det klarlig for dend gandske Verden, at hand 

ved Guds Naades synderlige Providentz for mig er selv fal- 

den udi dend Grav, hand tænkte at styrte mig udi, neml: 

effter dend mig forøvne, med Skibet nu nylig fra Custen ankom- 

men, Renomè at Hl: Platfood dend gamle Mand har fundet 

behag i at Carissaret[!] en ung Melat-Inde, og hidtil min for- 

meente og disputerede sødskende barn Helena Svends Dat- 

ter. Gud være lovet, altid og benedidet[?], som altid giver 

mig Seyer og Triumph over mine Fiender ved Iesum Chri- 

stum Amen! Halleluyah! 

 Endskiønt Rømer er en habil Persoon i Compagni- 

ets Tieneste, Hand vil gierne fort i Verden; thi der Spar- 
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geredes, at Hand holder en Reserve nu siden avangeret under Assi- 

stent WincKelmann[!] paa Compagniets Logie Ada[!], for at 

handle for sig og vel ogsaa for Hachenborg, saa som hand 

selv ved andre Vigtige Affaires høyligen er occuperet, 

desuden er hand ikke gemeen, men haver /: at jeg saa maa 

kalde det :/ en honet Ambition, og nu effter sin forrige 

Forskudte Neger-Inde, andtaget sig en Melat-Inde, maa- 

ske for at fornye sin, og, effter dend bekiendte Engelscke Ord- 

sprog: Varietas delectat, søgt Forfriskning i sin Fornøyel- 

se ved denne Forandring, effter Landets og Fortets ældgam- 

le og vedtagen Skick og Maade ∞ : 

 

 At Simon Kleyn ved denne nye Regiering lod mig 

og Chirurgus Carl Engman en Protest insuere angaaende 

Hl: Billsens Sager forbiegaaes, men følger vidime- 

ret Copie Sub Litera F:  Og vores derpaa fuld- 

te Declaration Sub Litr: G: 

 Om denne Regiering kand jeg ikke synderlig meere 

Referere, siden jeg en Maanedt ungefær der effter 

fik min Dimision, som herhos følger: Sub Litr: H: 

Her for uden erholdte jeg effter begiering Præsten, 

Hl: Peter Meyers Attest om mit Forhold, der her- 

ved tillige insinueres: Sub Litr: I: ∞ : 

 

Har derfor underdanigst intet meere skrifftl: at for- 

fatte om denne gode Mand Hl: Ioost Platfood, end dette 

Høyt nødvendige: at Hand er bedre skikket til en god 

ærlig Borgerlig Mand i Kiøbenhafn end Gouverneur 

paa Custen af Guinea i Africa ∞ : 
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 Mine underdanige og Ringe Tanker 

 Om Custen af Guinea i Africa, 

   Dends Nyttige og høynødvendige 

   Reformation og Forbedring i Frem- 

  Tiiden til Nytte og Fordeel 

     for det høylovlige Compagnie 

        og alle Deres underhavende 

   Betientere, til Guds ære 

   og deres fælles Nytte 

      i Christo Iesu Amen ! 

 

 

 Effter som Deres Excellence formedelst 

Guds synderlige Naade og Forsiun for mig ved de- 

res Excellences specielle Naade-straale needkast 

needkast paa mig Deres Ringeste, hvor om jeg af 

mange Aars Erfarrenhed og faae Leve-Dages under- 

danige Skiønsomhed maae bekiende med en reen 

Samvittighed for Gud, at Deres Excellence af Guds 

Naade, haver været mig bedre end ti fædre, hvilcken 

Deres saa synderlige Naade imod mig, jeg vil saa len- 

ge Livs Aande er udi mig bære et levende Mærke 

til underdanigste skiønsomme Taknemmelighed, 

stæmplet i mit Hierte ved Guds Finger indtil 

min død, og der effter, naar jeg hereffter i mine 

udlændigheds Dage, haver stridet Troens gode Strid, 

og haver befalet min Aand i Guds Haand, salig 

henfarende i Fred ud fra denne uroelige og møy- 

sommelige Verden fra disse Kedars Paulu- 

ner[!] til Roelighed for Gud, dend Sabbaths Roe og 

Hvile, der er til bæste for Guds Folck, indlan- 

dende i roeligheds Hafn i Himmelen i de lystige 

Værelser i Guds Huus og Ierusalem her overtil 
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da Graaden skal aftørres af Øynene, og Gud selv 

dend sande ævige selv stændige ræt virkelige Glæde og 

og selv-behagelige Fornøyelse, skal glæde Troen- 

des Hierter ya da skal med Lammets Sang ogsaa skal 

istæmme iblant andet Deres Excellences mig, B[?] 

min Drøvelse beviiste store Naade og mangfoldige 

Velgierninger ∞ : 

 Til et klar Beviis paa saadan Deres Naade 

og Naadige Hiertelag imod mig haver Deres Excellen- 

ce udviist sær synderlige Naade-Tegn ved nærværen- 

de Deres Naadige Ordre udstæddet til min underdanig- 

ste Explication & Declaration, afhandlet og tracte- 

ret i dette ringe Værk ∞ Og som jeg saavidt et døde- 

ligt Menniske i denne Skrøbelighed mueligt væ- 

re kand, haver beflittet mig ved Guds Naade paa 

at effterkomme min underdanigste Pligt og Skyl- 

dighed i et observere indtil det nøyeste samme Naa- 

dige Ordres Effterlevelse- og- Rættelse, minder mig 

min Pligt og Skyldighed nu endelig og til Slutning 

at observere og tractere omsider Slutningen af saa- 

dan Deres Excellences Naadige Ordre; og bliver 

samme effter min ringe Skiønsomhed og ti Aars 

Erfarenhed paa Custen i det høylovlige Compag- 

nies Tieneste, som Degn og Cathechet, ja endogsaa 

/: Gud alleene Ære :/ derover sc: i Høy Vigtige Affai- 

res, ædskende min ædelige Pligt til Compagniet 

underdanigst at opfylde saaledes ∞ : 

 

 Effter mine ringe Tankker og ufuldkommen 

Forstand og Kyndighed i henseende til Custens Nær- 

værende Tilstand saavelsom tilkommende, for- 

ventelig ved Guds Biestand og Velsignelse i Haa- 

bet om Fremtiden forbedrede Tilstand hereffter; 

efftersom jeg allereede vidtløftigere end jeg ved 

begyndelsen af dette Arbeyde mig hafde fore satt, 

haver behandlet dend forbiegangne Tiid ∞ Og da 

bliver nødvendig mine Tankker henveendte først 
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paa Gouvernementet og regieringens Reformation, 

at samme kunde administreres i Fremtiden bedre 

og fordeelagtigere end nu paa itzige og nærværende 

Tiid for det Høylovlige Compagnie, og alle de der 

fornødentlig holdende Betientere, naar dend øverste 

Commando, som Gouverneur, et lidet blev foran- 

dret, og benaadedes med denne Caracteer: General 

Directeur, effter dend Hollandiscke Nations exempel 

paa dend øverste Commando paa Hoved Fortet D: Elmi- 

na; thi bemeldte Hollandiske Nation, haver for nog- 

le Aar afvigte alleeneste til Affront[!] for vores Na- 

tion anrættet og stifftet det saaledes, at de forhen 

kaldte Kiøbmænd paa  d-d[!] os næst liggende Fort og flee- 

re der paa Custen langs ad Custen, ere hereffter kaldte 

Gouverneurer for at giøre dem liige ved vore Danske 

Gouverneurer paa Christiansborg, hvilcket haver paa- 

draget adskillige vanskelige Svitter effter sig til de 

Danske Affaires mærkkelige Nachdeel og Skade. 

 Dernæst for Rættens rætmæssige og Lovformelige 

Administration, burde der ogsaa, om Directionen saa 

behagede, for Deres egen høye Myndighed at Conservere, 

saavelsom Over-Magt og Myndighed at administrere 

og handthæve, sampt ald underslæb ved Negotien i 

Fremtiden af Høye og Nedrige Betientere af alle 

Chargerne, at forebygge hæmme og tæmme, at 

Compagniets Nytte, som et eeniste og fornemme- 

ste Øyemærkke og Absicht i alle Deres Sager, 

saa det gandske bliver det, enhver stædse haver og 

bør have for Øynene, som troe og ærlige Tienere og 

Betientere egner og anstaaer, hvor effter Stand og 

Værdighed i alle paakommende Defect og Mangel 

paa alt det, som kand være Compagniet til Nytte 

og Fordeek, stædse Nat og Dag, aarvaagen at opag- 

te, for Svig og Underfundighed icke alleneste at 

præcavere[!] i For-Tiiden, men endog i Tiiden at raa- 

de Bod derpaa, at alle Ting skeer til det bæste 

at, Guds ære søges og udbredes og fortplantes, 
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Dernæst Kongens og Rigernes Danmarchs og Norges 

med sine underleggende Herskabers ære og Reputation, 

Floor og Velstand søges; Endelig Compagniets, som 

dend nærmeste Over-Herskab for de Danske Affai- 

res paa custen af Guinea i Africa, deres aldtid 

blomstrende Nytte og Fordeel besørges og befor- 

dres; Desse[!] Høyheds Skade og Ulæmpe hindres og 

af værges; og saa til slutning: eenhver Betien- 

teres timelige og ævige Velfærdt søges og besørges, 

omhygelig ventileres og iagttages, alt til dend Ende, 

at alting skeer til Guds Ære, Kongens og Ri- 

gernes Reputation, det Høylovlige West-Indiscke 

& Guinæiscke Compagnies Velfærdt, Fort- og- 

Fremgang ∞ 

 Til alt saadant at observere, og aarvaa- 

gen at opagte Fornødenhed effter mine ringe Tan- 

cker udkræver, at dend Høye Direction vilde be- 

hage at auctorisere, et beqvemt Subyectum, 

som haver Gud, sin siæl og Samvittighed, Ære 

og Reputation, kiær, og bør denomineres med Ca- 

racteer af: General Friscal over dend gandske 

Cust af Guinea i Africa: Hvilcken høy-Myn- 

dig Charge i Rang, Gang og Sæde icke alleene- 

ste burde være liige med General Directeuren, 

men endog, om saa maatte behages, derover; I hen- 

seende til Compagniets Nytte at søge, og befor- 

dre, Iustitien at administrere, og desuden bør 

der anlegges fleere Forter og Logier paa Custen ∞ Gou- 

vernementets og Raadets Myndighed hver for sig 

maae paa en stadig Food sættes, og eenhver høye 

Øvrigheds Magt og Myndighed betroede, burde 

med synderlige Naade- og- Ære- Caracteer aflæg- 

ges prydes og Ziires, til Ære og Reputation 

for dend Høybydende Direction selv, hvis høye 

Persooner disse som Fuldmægtige- og- Myndige Præ- 

senterer og fremstiller, saasom først General Fiscal 

over dend gandske Cust etc: tillige med fornefnte Ge- 

neral Directeur, som de fornemmeligste; der effter 
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alle fra denne Myndighed needstigende Charge [klat] i det 

Secrete-Raad dependerende saasom der og bør sættes 

denomineres dend Cheff paa Fæstningen Fredensborg, 

med: Ober Kiøbmand og Commendant paa samme sted, 

Ober Kiøbmand paa Fortet Christiansborg, tilligemed 

General Bogholder, Kiøbmand, om, naar forno- 

den giøres, ordinair: Ober Assistenter i det Secre- 

te-Raad og Rættens Administration, i hvilcken 

General Friscalen, bør præsidere, at aldting or- 

dentlig Christelig og Lovmæssig kand tilgaae, hvil- 

cken, om saa naadigt siuntes og for gott befandtes, 

burde have en Adjunctus, sc: en Ordinair Fiscal 

til at sende omkring, at have øynene alle Vegne, 

og om, mueligt paa alle Stæder ∞ : 

 

 Disse Persooner, saavelsom alle og 

Enhver Betient i det Høylovlige Compagnies 

Tieneste, fra øverste som General Fiscal etc: 

General Directeur, Ober Kiøbmand, Kiøb- 

mand etc: saavelsom de Needstigende Charger og 

Betientere, end indtil dend ringeste Soldat, bur- 

de, om det saa maatte behage De Høye Herrer 

Directeurer at beneficere og belønne med run- 

dere Gage end hid indtil, at enhver des bedre og 

flittigere, oprigtigere og ærligere kand tiene 

det Høylovlige Compagnie effter Eed og under- 

danigste Pligt og Skyldighed, og saa enhver tage 

Vare paa sit eget, og intet andet, anfortroede Em[!]- 

Embede og Bestilling ∞ . 

 Naar saadant saaledes naadigst maatte be- 

hage Deres Excellence,  og samptlige Høybyden- 

de Herrer Directeurer at iværksættes, kand for- 

modes næst Guds Velsignelse og Bistand en god For- 

andring til Forbedring, nyttige og anseelige Frem- 

gang og Fordeel for det Høylovlige Compagnie, 

saavelsom samptlige deres underhavendes Vel- 

færdt Gave og bæste, hertil Gud selv leggete[!] og 

Amen ∞ Soli Deo Gloria ∞ 

 

 

 


