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Forord
Kontaktudvalget udsender hermed det tredie hefte i serien ”Guide til maritimt kildemateriale”, der er
tænkt som et hjælpemiddel for den interesserede til lettest muligt at kunne finde frem til relevant
materiale.
Det ville være praktisk at få udgivet en samlet udgave indeholdende alt, hvad hidtil er omtalt af arkivalier,
fotos, genstande m.v. - man må håbe på tid, kræfter og penge ad åre. Indtil da må man nøjes med det
register, som findes bag i dette hefte.
Vi har ved indsamlingen af oplysninger til denne guide forsøgt at vise, at der ligger et stort og rigt
materiale om maritime emner andre steder end på arkiver og museer. Erhvervsvirksomheder har fået en
opfordring til at opgive, hvad de ligger inde med af arkivalier og andre ting. Skibsværfter og andre større
virksomheder har ofte meget øldre materiale, man at få registreret private arkiver kræver en stor
arbejdsindsats – telefonopkald, rykkere – så besvarelsesprocenten på de flere hundrede skriftlige
henvendelser blev ikke særlig høj. Specielle omstændigheder gælder for de mindre skibs- og bådeværfter,
der som oftest er enkeltmands eje, hvorfor korrespondance og regnskaber betragtes som personlige ting og
ikke overlades efterfølgere. Men også her findes spændende ting,
For at vise den store mængde håndgribelige udsagn fra en tidligere tid, har vi henvendt os til
Træskibsejernes Sammenslutning for at få medlemmerne til at berette om deres skibe.
Det store afsnit om Rigsarkivets 1. afdeling giver trods omfanget kun en nødtørftig oversigt udarbejdet på
grundlag af foreliggende hjælpemidler og samtlige udvalgsmedlemmers kombinerede viden. Senere
supplementer vil nok vise sig nødvendige og forslag til sådanne modtages med tak,
Kontaktudvalget
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A 20 Dansk Folkemindesamling

Birketinget 6
2300 Kbh. S
0158 5800
Åbent hverdage kl. 10-15

Interviews på bånd:
Særlig viser, anekdoter m.m., viser ombord. I alt ca. 100 bånd.
Visebøger viser, skik og tro, organisation – herom findes arkivalier.
Protokol for Helsingør Kystdistrikt 1817-27, 1833-40 (DFS 1935/8)
S/S Nowhere eller søfolk spiller aldrig jazz (DFS 1956/2).
En mindre samling af fotografier af personer i land eller ombord.
Mindre samling bøger omhandlende maritim skik og brug, viser, overtro og andre traditioner.
(1978)
A 21 Haderslev Byhistorisk Arkiv

Biblioteket
Bispegade 15-17
6100 Haderslev

Forhandlingsprotokol for Sønderjyllands Skibslaug, Haderslev fra oprettelsen 1971 til nedlæggelsen 1974.
Søfartsbøger:
H.C. Hermansen 1874, C.A. Brodersen 1923, H.M.F. Torp 1912, W.E.F. Kretzshmann 1928, C.P.
Noissen 1884, H.J. Møller 1905.
Fotografier:
Gamle Haderslev sejlskibe, S/S Helene, skibe med tilknytning til Haderslev, fyrskibet Haderslev,
fremmede skibe ved kaj i Haderslev, kongeskibet Dannebrog i Haderslev havn, skibe der losses og lastes i
Haderslev havn.
(1978)
A 22 Historisk Arkiv, Danmarks Radio

TV-byen
2860 Søborg
0167 1233 lok. 4073

I Historisk Arkiv findes en del optagelser med fartøjer og med maritime miljøer. Disse kan i begrænset
omfang ses efter aftale.
Med hensyn til udsendelser produceret af Danmarks Radio, er disse behæftet med ophavsret, og er således
ikke umiddelbart tilgængelige.
(1978)
A 23 Det kgl. Biblioteks kort- og billedsamling

Det kgl. Bibliotek
Christians Brygge 8
1219 Kbh. K
0115 0111

Kortsamlingen:
Som hovedprincip gælder, at materialet er klassificeret topografisk, og undergrupperne enten kronologisk
eller alfabetisk.
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A 23 Det kgl. Biblioteks kort- og billedsamling, fortsat

Tidsmæssigt strækker kortsamlingen sig tilbage til 14/1500-tallets ”portolaner” (ca. 5 stk.), videre over
renaissancens engelske og hollandske søkortsamlinger til nyere tiders enkeltstående søkort; således kan
fremvises en komplet dansk serie p.gr.a. Pligtafleveringen. De nordiske farvande er i øvrigt de talrigst
repræsenterede – de oversøiske farvande er mere tilfældigt dækket.
De hele kortværker skal p.t. Søges i Ældre Samling's folieregister, nr. 9 p. 340 . 364 i Katalogværelset,
men værkerne er under overførelse til kortsamlingen.
De løse kort søges efter farvand og herunder kronologisk, dog er kort over nordiske farvande før 1677
inkorporeret i gruppen Danmark IIII – 14, herunder også kronologisk.
Gruppe 14, ”historiske blade” 1677 – 1872 afbilledende søslag m.m. Udgør en særlig gruppe.
Tilgangen omfatter de ovenfor nævnte danske pligtafleveringer; desuden benyttes størsteparten af de til
rådighed værende midler til faksimile optryk af kort-værker.
Naturligvis omfatter samlingen alle typer kort, her er blot focuseret på kort i maritim sammenhæng.
Billedsamlingen.
Hovedprincippet ved benyttelse af K.B.'s omfattende billedsamling er den topografiske opdeling (f. eks.
havne, skibsværfter søges under den pågældende lokalitet). Desuden kan der arbejdes emnemæssigt ud fra
et stikords-seddelregister, der henviser til de respektive grupper (f. eks. Kompas, redningsvæsen, skibe).
Endelig skal en ligeledes talrig samling personportrætter af bl.a. søofficerer; skibsredere søges alfabetisk.
Hver af grupperne er opdelt efter følgende formater: folie, 4O, 8O samt en righoldig postkortsamling;
således bør alle formaterne være gennemset, førend emnet er blevet udtømt.
Desuden rummer billedsamlingen priva samlinger, hvis helhed er forblevet udelt. I denne sammenhæng
bør ”Müller's Pinakotek” nævnes. Det er blevet samlet i perioden 1740'erne til 90'erne. Et trebinds
håndskrevet register opsummerer indholdet, her skal blot henvises til gruppe 7: Land- og søslag, og
gruppe 21: Norge, Island, Grønland, Øst- og Vestindien (bl.a. rummende landtoning og stik af havne).
End ikke et løst overslag over antallet af billeder i billedsamlingen tør gives.
(1978)
A 24 Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg kommune

Bryggergården
Østergade 8
Boks 94
9400 Nørresundby
0817 4882
man. - fre. kl. 10-15

Journal nr. 2: Inventarprotokol for havneudvalget i Nørresundby 1874-1969.
Nr. 3: Kopibog for havnefogeden i Nørresundby 1919-35.
Nr. 5: Kort over Nørresundby havns dybdeforhold 1928.
Nr. 75: Forhandlingsprotokol for Aalborg skipperliglaug, 1734-1895, kassebog 1755-1865, afskrift af
lovene fra 1857.
Nr. 36: Aalborg Værfts arkiv: kladde til udgiftsregnskab 1916-24, 4 bd., kassekladde 1917-24, p bd.,
kassebøger, 4 bd., alfabetisk fortegnelse over materialer, 1 bd., daglig opgørelse over mødte arbejdere,
1934-42, 6 bd., register til hovedbog for bankkonto, 1 bd., kriseforordninger, 1940-45, 1 pk., fotoalbum
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A 24 Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg kommune, fortsat

med billeder af maskinproduktioner, kopitegninger af maskindele, 1 pk., 1924-33, keddelprospekter, 1
pk., div. Korrespondance, kontrakter og specifikationer, 1 pk.
Nr. 247: A/S De Smithske'2 arkiv: bl.a. beretning om skonnertbriggen ”Petrea Smith”s forlis.
Nr. 315: Dansk Andels Cementfabriks arkiv: bl.a. protokoller for skibe, fragter, bestemmelsessteder og
afgifter, 1918-66 (44 stk.).
Nr. 416: Driftskontobog for rederiet Limfjordens skibe 1916-21.
Nr. 1: Journal for skonnerten Elise, ført af styrmand Thue Hansen 1847-48; journal for skibet Chr.
Ludvig, ført af styrmand Thue Hansen 1848; kopibog for Thue Hansen 1854-56.
Nr. 76: Hovedregnskabsbog for galeasen ”Fortuna af Samsø”, 1810-25.
Nr. 452: Skibstegninger: to underskrevet T.H. Springborg, en underskrevet Chr. Schmidt, tegning af
skibet ”Jenny” og af ”Indianeren”. Desuden 26 tegninger fra ca. 1700 tallet.
Nr. 201: Dagbog for Jens herskind , ført under skibsrejse til København og Bornholm.
Nr. 219: Søfartsbog 1863, eksamenspapirer, styrmandseksamen 1869, styrmandseksamen af 2. grad 1870.
Nr. 395: Viggo Andreas Jacobsens private papirer, dåbsattest 1897, eksamensbevis som maskinist 1909,
maskinmesterbevis af 1. klasse 1913, 2. klasse 1911, udskrift af søforhørsprotokollen ved Sø- og
Handelsretten 1917.
Nr. 562: Christian Terp, strandfoged i Hals: brev vedr. overbordskyllet styrmand.
Nr. 617: Hans Christian Bruun, styrmand: brev med anbefaling for at have ført skibet ”Søløven” til Island
1843, skibet ”Daisy” til Vestindien 1849 og ikke navngivet skib til Malaga 1852, fragtkvittering fra
England 1853, kvittering for kontingent til skipperlauget.
Nr. 648: Hans Christian Bruun, kaptajn: tilladelse til at føre strandet Hollandsk skib fra Fjaltring til
Aalborg for reparation 1849.
Nr. 373: Journal for ind- og udgåede nederlandske skibe i Aalborg amt, ført af vicekonsul Carl Frode
Obel 1888-1921.
Nr. 374: Journaler for af- og påmønstring af svenske sømænd, ført af vicekonsul Frederik Obel.
Nr. 34: Konsul I. Stuhr's erindringer (17 maskinskrevne ark), nedskrevet i anledning af Aalborg Værfts 50
års jubilæum 1962.
Fotografisamling samt film.
Desuden en bogsamling på 1600 bind skønsmæssigt, som omfatter generel historisk litteratur samt særlig
speciallitteratur fra Aalborg.området – herunder jubilæumsskrifter fra institutioner og foreninger.
(1978)
A 25 Lokal-historisk arkiv for Gentofte kommune

Jægersborg Alle 147, 1
2820 Gentofte
0168 1040
Åbent: man.-fre. 9-13, lør. 10-12.

Forhandlingsprotokol for komiteen for anlægget af en bådehavn i Skovshoved, 1868-1914 (j.nr. A 16/76).
Desuden har Gentofte kommune, teknisk forvaltning: sager vedr. Skovshoved havns opførelse og drift ca.
1867-1920 (både komiteens og kommunens,- arkivgruppe 152).
Forhandlingsprotokol, korrespondance, beretninger, regnskaber for de enkelte indsamlingsbøsser, div.
Tryksager for Foreningen til understøttelse for de på søens forulykkede fiskeres efterladte i Københavns
amts nordre birk. (1892-1960, j.nr. A 35/76).
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A 25 Lokal-historisk arkiv for Gentofte kommune, fortsat

Forhandlingsprotokoller, korrespondance, medlemsfortegnelser, love, regnskaber med bilag for
Skovshoved fiskeriforening 1889-1964 (j. nr. A 40/76).
Strandfogedens journal (over strandinger) for Gentofte sogns strandfogeddistrikt 1889-1940 (j. nr. A
41/76).
Korrespondance, regnskabsbilag, love m.v. For fiskeriklubben og protokol over fiskeriet og lystsejladsen
på Gentofte sø for Gentofte kommunal- og borgerforening 1900-1905 og 1936-37.
Enkelte fotografier af skibsfart på Øresund.
Enkelte fotografier af fiskere (skovsere).
(1978)
A 26 Lokalhistorisk arkiv, Rødby bibliotek

Biblioteket
Havnegade 28 A
4970 Rødby
0390 5109
Åbent: mandag kl. 16-18

Skibspapirer.
Rederipapirer vedr. A/S Grethe Rødby Havn, partsrederi.
Regnskaber for 3m/sk Grethe – tidligere A.I. Ktomann.
Desuden forskellige bilag for samme.
Hyrebog for S/S Markersdal og S/S Bremersvold og S/S Alf (sidstnævnte identisk med Bremersvold) og
Senegal, S/S Sceira Nevada.
Fortegnelse over skibe hjemmehørende i Rødby Havn.
Fotografier.
En del billeder af skibe hjemmehørende i Rødby Havn.
En del billeder af skibe under bygning ved Rødby Havn jernskibsværft, samt en del negativer af samme.
(1978)
A 27 Mariager By- og egnshistorisk arkiv

Teglgade 12
9550 Mariager
0854 1267
Åbent: fredag 18.30-20.30

Et aktiebrev for ”Mariager Fjorddampbådsselskab af 1882”.
Brochure og fartplan for ”Jeppe Cimber”, 1974 (nedlagt sejlads Hadsund – Mariager – Hadsund).
Papirer vedr. den nedlagte færgefart Mariager – Stinessminde 1904 og ca. 1946.
Fotografier af fjordbåden ”Freja” på Mariager Fjord ca. 1910.
(1978)
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A 28 Marinens Bibliotek

Overgaden oven Vandet
1414 Kbh. K
0154 7382
Åbent: 9-15, torsdag 9-17

Hovedbibliotek for sømilitær, nautisk og arktisk litteratur. (særlig Grønland).
For at give et indtryk af spændvidden af bibliotekets 30.000 bind, gengives her de emnegrupperinger, som
anvendes ved biblioteket:
Katalog I
Danske kolonier
Færøerne
Grønland
Hval- og sælfangst
Nordpolarområdet
Polarrejseteknik
Sørejser og verdensomsejlinger
Personalhistorie
Tidssktifter
Katalog II
Administration og organisation
Andagtsbøger
Artilleri
Atomenergi og atomvåben
Bjærgningsvæsen
Diverse
Dykning
Efterretningsvæsen
Elektroteknik
Farvandsbeskrivelser og sejlanvisninger
Fiskerivæsen
Fjernkending
Flagvæsen
Flyvevæsen
Forsvarsproblemet
Fyr- og vagervæsen. Lodsvæsen
Gaskrig
Geografi
Handel og søfart
Havaritjeneste
Heraldik
Historie
A. Verdenshistorie
B. Enkelte landes historie
C. Maritim historie
D. Landkrig
E. Pirater og slavehandel
F. Kulturhistorie
G. Sømilitær kulturhistorie
H. Militærhistoriske serier
I. Søkrigsmateriellets udvikling
Historieforskning
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A 28 Marinens Bibliotek, fortsat

Hjemmeværn og lign. Militære korps
Idræt m.m.
Intendanturvæsen
Isforhold og isbrydning
Journaler og dagbøder
Kemi
Krigshistorie
Krigskunst
Kystforsvar og flådebaser
Lægevæsen
Marineforeninger
Marine- og sømandssange
Maskinvæsen
Matematik
Minevæsen
Museer
Navigation
Opmåling
Politik
Radiovæsen
Retsvæsen
Signalvæsen
Skibbygning
Sprog
Sprængstoffer
Sømandskab
Sømilitære oplysninger og vejledning ang. Tjenesten
Søtraditioner
Søtransportvæsen
Teknologi
Tidevand og strøm
Torpedovæsen
U-bådsvæsen
Undervisningsvæsen
Uniformsvæsen
Værnepligt
Biblioteket udgiver kataloger over tilgangen af litteratur, det første udarbejdet 1933-36, siden da med
årlige tillæg til 1947, fra 1948 samlet i 5-årige tillæg. Sidste tillæg er fra 1968-72.
Alle disse kataloger kan stadig fås på biblioteket til en overordentlig rimelig pris. Endelig oplyses i
Tidsskrift for Søvæsen om bibliotekets nyanskaffelser. Disse opsamles og udsendes halvårligt.
Bøgerne på biblioteket kan almindeligvis hjemlånes.
(1978)
A 29 Næstved By- og egnshistoriske arkiv

Sct. Jørgens Park 34
4700 Næstved
0373 1040 & 0376 2170
Åbent: 13-15, samt efter aftale.

Lodsprotokoller.
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A 29 Næstved By- og egnshistoriske arkiv, fortsat

Div. Foreningsprotokoller
Skibslister 1837-64 i samlingens avisregistrering.
Få private arkiver.
Privat udarbejdede skibsfortegnelser.
Kort over Karrebæk Fjord med alle stednavne ved fjorden.
Film med Næstved kanals anlæggelse (fotografier befinder sig i Næstved Museum).
(1978)
A 30 Nørresundby Byhistoriske Samling

Østergade 8
9400 Nørresundby
0817 1827

En fotosamling på flere hundrede billeder af skibe i Aalborg-Nørresundby havn og på Limfjorden.
En pengeblok fra en af de gamle rofærger med tre hængelåse.
(1978)
A 31 Udvandrerarkivet

Konvalvej 2
9000 Aalborg
0818 3243

Maleri af ”Thingvalla” af Vilh.C.F. Arnesen (u.å.)
Billeder fra Illustreret Tidende med motiver fra udvandrerskibe (fra med. 1800-tallet).
Båndoptagelser med en overlevende fra ”Norge”s forlis.
(1978)
A 32 Landsarkivet for Fyn

Jernbanegade 36
5000 Odense
0912 5885
Åbent: man.-lør. 9-16
ekspedition til læsesal 9-12 og 13-16.

Generelt kan henvises til Anne Riising: Landsarkivet for Fyn og hjælpemidlerne til dets benyttelse. En
oversigt. Odense 1970.
Af interesse indenfor de forskellige arkivaliegrupper kan nævnes:
Retsbetjentarkiver før 1919.
I flere byfoged- og herredsfogedarkiver fondes søruller fra det 18-19 årh., sager vedr. priser, landeværn og
kystmilits fra beg. Af det 19 årh. m.v. Under Ærø Stad- og Landret: fortegn. Over skibe hjemmehørende i
Ærøskøbing 1779-1866, Marstal 1815-52, færgefart 1827-56, vedr. skibsfart i almindelighed 1776.1846,
søruller 1772-1867 m.v.
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A 32 Landsarkivet for Fyn, fortsat

3 Udskrivningskreds' arkiv.
Heri materiale om søenrolleringen tilbage fra 1740.
Kommunale arkiver.
Fra købstæderne et righoldigt materiale vedr. havnevæsen og søfart, registreret i: Magistratsarkiver indtil
1868 i Landsarkivet for Fyn. Arkivregistratur udgivet af Landsarkivet for Fyn, Odense 1973.
Lavsarkiver.
Middelfart, Marsvinejægerlav. Lavsprotokoller 1822-99, Love og vedtægter 1693-1857.
Nyborg, Nyborg og Korsør forenede Færgelav, - 1856. Bl.a. Regnskaber 1785-1856, Inventarielister over
Færgejagter 1824-44.
Arkivalier vedr. erhvervsliv, samfærdsel o.l.
Middelfart Dampskibsselskab 1902-1937.
Personalia.
En del mindre arkiver efter efter købmænd fra 18-20 årh.
Toldarkiver.
Uregistreret, men afleveringsdesignationer foreligger.
Indeholder hovedsageligt korrespondance fra de fynske tolddistrikter fra slutningen af det 18 årh. og frem.
I visse tilfælde også kopier af toldbøger fra første halvdel af det 19 årh.
(1978)
A 33 Rigsarkivets 1. Afdeling (før 1848)

Rigsarkivet
Rigsdagsgården 9
1218 Kbh. K
0112 3878

Åbent man.-lør. 9-17. (1. maj-1. Okt. om lørdagen kun 9-14) Om lørdagen kan kun benyttes bestilte
arkivalier eller selvbetjente film. Ekspeditionen til læsesalen man.-fre. 9-15.30.
Rigsarkivets 1. afdeling indeholder centraladministrationens arkivalier indtil 1848, 2. afdeling tilsvarende
efter 1848, 3. afdeling udgøres af Hærens Arkiv, men 4. afdeling indeholder private personers og
institutioners arkiver. I det følgende gives kun en oversigt over 1. afdeling, hjælpemidler og litteratur med
særligt henblik på stof af maritim interesse. Det siger sig selv, at Rigsarkivets samlinger er så omfattende,
og de maritime aspekter så mange, at der kun kan peges på særligt væsentlige hovedgrupper. I denne
sammenhæng bør det også understreges, at de bevarede arkivalier principielt er søgt anbragt i samme
orden, som de i sin tid blev efterladt af pågældende myndighed – proveniensprincippet. Benytteren kan
derfor ikke vente at finde store materialesamlinger liggende parat ordnet lige specielt til hans/hendes brug.
Oftest må man for at finde frem til det ønskede stof gøre sig klart, hvor det kan tænkes aflejret i fortidens
administrative system. I registraturerne vil man af og til finde meget fristende grupper materiale nævnt
under ”diverse” el. lign. Blot må man være indstillet på i lige så høj grad at skulle søge sit stof i mere
”ordinære” rækker af arkivalier: journaler med deres fortegnelse over indkomne breve, journalsager, som
pakkevos indeholder de originale skrivelser og kopibøger med de enkelte kontorers udgående
korrespondance. - Det følgende giver kun i meget grove træk oplysninger om hvilke sager, der behanledes
i de enkelte grene af centraladministrationen.
En del hjælpemidler forefindes umiddelbart tilgængelige i de to registraturrum i tilknytning til læsesalen.
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A 33 Rigsarkivets 1. Afdeling (før 1848), fortsat

Det drejer sig om seddelregistraturer og folioregistraturer. I det følgende henvises der med: (Læsesal),
hvorimod trykte hjælpemudler angives med trykkested og år.
En moderne trykt oversigt over Rigsarkivets 1. afdeling findes ikke. Endnu må henvises til Kr. Erslev:
Rigsarkivet og hjælpemidler til dets benyttelse, (Kbh. 1923). Hvad der er nævnt i denne, findes naturligvis
stadig, om end ikke nødvendigvis ordnet på samme måde. Trykt i Rigsarkivets 1. afds. Interne skriftserie
”Primula” er: H. Kargaard Thomsen: Foreløbig oversigt over 1. afdelings registraturer og hjælpemidler
vedr. arkiver m.m. I Rigsarkivet. (Dupl. 1975, Læsesal), også udgivet på mikrofilmkort af Selskabet for
Udgivelse af Kilder til dansk Historie. (ISBN 87 578 0003 0)
Endvidere findes en Generalregistratur for 1. afdeling fra 1974 (Læsesal). Denne fungerer som en art
”pladskatalog”, idet arkivalierne er opregnet i den rækkefølge, de er placeret i magasinerne. ( - Som et
kuriosum kan nævnes, at visse af 1. afdelings arkivalier for tiden faktisk er placeret i den tilsvarende
generalregistratur for 2. afdeling – se de sidste sider af denne). Generalregistraturen er således først og
fremmest et hjælpemiddel til at finde frem til arkivalier, hvis eksistens man i forvejen er klar over.
Kongehus- og hofarkiver nævnes traditionelt først. Her kan henvises til Vejledende Arkivregistraturer
XV, München-samlingen, (Kbh. 1969), for Chr. II, dronning Elisabeth m.fl. Og Vejledende
Arkivregistraturer XII, Kongehusarkivet, (Kbh. 1963) for kongerne Fr. VI, Chr. VIII og FR. VII.
Endvidere seddelreg. Over de forskellige arkivfonds: A2, 7 og 8, samt folioreg. 101, 108 a og b, 114, 135
og 135 b (Læsesal).
Danske Kancelli. Indtil 1660 var kancelliet ved siden af Tyske Kancelli eneste regeringskontor. Efter
enevældens indførelse overgik sager til bl.a. de nyoprettede kollegier: Rentekammeret og Admiralitetet.
(Se under disse). Da Danske Kancelli ophævedes i 1848 overgik dets sager til Justits- og
kulturministerierne.
Der henvises til Vejledende Arkivregistraturer I, (Kbh. 1943) samt til seddelreg. 9-20 (Læsesal).
For tiden indtil 1660 rummer arkivet bl.a. materiale vedr. toldadministrationen i den såkaldte
”Rentekammer-afdeling” (V.A. I, p. 33-41), som også rummer en særlig gruppe med bl.a. sager ang. Det
ostindiske handelskompagni. Grundstammen i arkivet er dog registre og tegnelser, d.v.s.
Centraladministrationens udgående skrivelser med påbud og bestemmelser til henholdsvis offentliheden
og private i Kongeriet. Heri naturligvis mangt og meget af maritim interesse. - For tiden indtil 1645 er
samtlige breve i registre og tegnelser gengivet i uddrag i Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks
indre Forhold 1551-1660 (Kbh. 1885-1968-uafsluttet) Efter 1660 vil man so oftest finde bestemmelser af
generel karakter, gældende for hele landet i ”Sjællandske registre”.
Blandt rækken af institutioner knyttet til Danske Kancelli kan nævnes Kommissionerne i Raadstuen for
Slottet 1690-1705, som for en stor del beskæftigede sig med handel og søfart (V. A. I, p. 150-151) Den
Kgl. Karantænedirektion 1804-48 (V. A. I, p. 173-174) Kommissionen til understøttelse for kvæstede og
faldnes efterladte 1801-57, nedsat efter slaget på Rheden (V. A. I, p. 177) og Kommissionen for
Københavns forsyning med Brændsel 1808-14. (V. A. I, p. 179-182).
Tyske Kancelli indenrigske afdeling, i den sidste periode indtil 1849 kaldet Slesvig-HolstenLauenborgske Kancelli. Her blev varetaget den indenrigske styrelse af Hertugdømmerne. Svarende til
Danske Kancellis registre og tegnelser finder man her henholdsvis Patenten og Inländische Registratur.
En oversigt findes i Vejledende Arkivregistraturer VIII, Tyske Kancelli I og dermed beslægtede
Institutioner. (Kbh. 1946). Arkivet har en del topografisk ordnede grupper, hvori bl.a. materiale om det
nuværende Sønderjylland og Ærø. I øvrigt Seddelreg. 22 (Læsesal).
Tyske Kancelli udenrigske afdeling til 1770, herefter Departementet for udenrigske anliggender frem til
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1848. Som navnet antyder finder man her materiale om forholdet til udlandet. Vejledende
Arkivregistraturer XI Tyske Kancelli II (Kbh. 1962) og Seddelreg. 37-42 dækker perioden indtil 1770.
Den trykte registraturs specielle del (V. A. XI, p. 50-341) er ordnet land for land. Heri findes for f.eks.
Sverige, Holland og England grupper af ”Akter og dokumenter vedr. Handel og Søfart”. For tiden efter
1770 henvises til seddelreg. 42-43. (Læsesal).
Rentekammeret tog sig af rigets indtægter og udgifter og forestod revisionen af en lang række
regnskaber. (Jfr. Den senere nævnte gruppe: Reviderede Regnskaber) Indtil Generaltoldkammerets
oprettelse (se dette) hørte toldvæsenet under Rentekammeret. Man finder derfor generelt sager vedr. told
og søfart i de almindelige rækker arkivalier i Rentekammerets kontorer indtil 1760. Trykt: Vejledende
Arkivregistraturer XII, Rentekammeret I, Danske og norske afdelinger 1660-1848. (Kbh. 1964),
svarene hertil Seddelreg. 45-46 og 51. (Læsesal) – for tiden indtil 1660 henvises til Danske Kancelli.
På selve Rigsarkivets Læsesal er opstillet: Fortegnelser over Kgl. Resolutioner 1660-1719 og ekstrakter af
Kgl. Resolutioner 1720-1843.
Af institutioner i tilknytning til Rentekammeret: General-Landets Havnekommission 1746-47. (V. A. XII,
p. 257)
Generaltoldkammeret, oprettet 1760 som øverste instans for told- og forbrugsafgifter. En forældet
registratur foreligger: Vejledende Arkivregistraturer II, (Kbh. 1892) hvortil mere eller mindre svarer
Seddelreg. 53 (Læsesal). Det egentlige navn var ”Det vestindiske Rente- og General-Toldkammer”. (i
øvrigt i 1816 sammensluttet med Kommercekollegiet, se nedenfpr) Man finder derfro ikke alene sager
vedrørende told og konsumtion (forbrugsafgifter), skibsafgifter og skibsmåling, strandinger, havne- kanalog fyrvæsen, men også en samlet gruppe vestindiske og guinesiske sager vedrørende koloniernes økonomi
i almindelighed. Det kan endvidere bemærkes, at Øresundstolden administreredes af et kontor under
Generaltoldkammeret. Selve Øresundtoldkammerets arkiv er specificeret i Folioreg. 118.
Af institutioner med tilknytning til Generaltoldkammeret: P. Løvenørns arkiv vedr. kanal-, havne-, fyr, og
færgevæsen 1796-1825 og Kanal-, havne- og fyrinspektionen 1815-68. Begge Seddelreg. 53.
Kommercekollegiet oprettet 1735. (For de tidligere kommercekollegier fra 1670-91 og 1704-30 findes
sparsomt bevarede arkiver på Københavns Stadsarkiv, se Guide I p. 8) En forældet registratur er:
Vejledende Arkivregistraturer II (Kbh. 1892), mens tidsrummet 1735-97 er forbilledligt registreret for
nylig i Folioreg. 215 (Læsesalen) også udgivet på mikrofilmkort (ISBN 87 578 0001 4,
Kildeskriftselskabet) Seddelreg. 53, delvis forældet.
Kommercekollegiet arbejdede med industri, fiskeri, handel og konsulatsvæsen og havde endvidere en
særlig Ostindisk afdeling (Se V. A. II, p. 330-333) Det er i Kommercekollegiets arkiv, man fonder så
centrale kildegrupper som lister over hjemmehørende skibe, søpasprotokoller og konsulatsindberetninger.
For en gruppe konsulatssager m.v. I øvrigt findes en duplikeret Foreløbig Arkivregistratur I nr. 1.:
”Udenrigsministeriet (Kommercekollegiet) Samlede sager (1762)-1866. Sager til konsulatsjournal.” (Kbh.
1963) I denne findes et broget – og fra et maritimt synspunkt – meget interessant materiale.
I tilknytning til Kommercekollegiet findes: Den kgl. Afrikanske Konsulatsdirektion 1800-1837.
Seddelreg. 53.
Finansarkiverne især Finanskollegiet 1771-1816 og Finansdeputationen 1816-1848 havde den øverste
finansielle ledelse. (For tiden før 1771 se Rentekammeret) Vejledende Arkivregistraturer III (Kbh.
1900) Blandt de tilknyttede institutioner var Overskattedirektionen, der fra 1774 stod for den islandske,
grønlandske og finmarske handel, fra 1775 også den færøske handel og Altona Silde- og hvalfangst. Jfr.
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V. A. III og Seddelreg. 53 (Læsesal)
Endvidere i tilknytning hertil Generalpostdirektionens arkiv 1711-1848, hvorunder også hørte
telegrafvæsenet 1801-30 samt færgevæsenet. Alt registreret i V. A. III.
Handelsselskaber vedrørende Finmarken, Færøerne, Grønland og Island.
Finmarken 1746-1816,

se Folioreg. 140 (Læsesal) og vedr. regnskaber 1759-64 se
Generalregistratur.

Færøerne 1775-1860,

se Folioreg. 140 og vedr. regnskaber 1814- jfr. Generalregistratur.

Grønland 1750-1951,

se Folioreg. 140. Grønlands Handel og styrelse 1774-1927 se Folioreg.
189, Skibe i grønlandsfart 1848-1951 Folioreg. 189 A. Regnskaber i
Generalregistratur. (Vedrørende handelen på Grønland 1723-44, se
Søetatens arkiv, Seddelreg. 73.)

Island (1688) 1742-1816,

Seddelreg. 55 og Folioreg. 140. regnskaber i Generalregistratur og i
Seddelreg. 87.

Handelsselskaber vedr. Ostindien, Vestindien og Guinea.
Herover en meget detailleret trykt registratur: Vejledende Arkivregistraturer XIV, Asiatiske,
vestindiske og guinesiske handelskompagnier (Kbh. 1969) Hertil svarer Folioreg. 190 og 197 og
Seddelreg. 55 og 56.
Hertil knytter sig Kay Larsen: Dansk-Ostindiske personalia og data, alfabetisk ordnet i 4 skuffer.
Landetaten, herunder Krigskollegiet og Krigskancelliet 1660-1773, jfr. Seddelreg. 57. For arkivalier
1763-1848 se Seddelreg. 57 og Folioreg. 91 B-D. I de perioder, hvor der eksisterede et kommissariat
fælles for hær og flåde, er det i mange tilfælde muligt at finde maritime sager under Landetaten, skønt der
i 1735 skete en arkivalsk udskillelse af sømilitære sager fra Landetatens arkiv. Opmærksomheden
henledes på, at der i følgende grupper i Landetatens arkiv findes maritime oplysninger: Kronprinsens
arkiv 1794-1810. Den Højstkommanderendes arkiv 1808-48 og Sager vedr. Søetaten 1807-11, jfr.
Seddelreg. 57, 58 og 59.
Søetaten. Set fra et civilt synspunkt indeholder Søetatens arkiv meget stof udover det rent sømilitære.
Især Admiralitetets indkomne sager og indkomne søenrolleringssager indeholder værdifuldt stof om
søfarende og skibe. Set fra et sømilitært synspunkt er dette simpelthen arkivet, idet man under Søetatens
arkiv ikke alene finder centraladministrationens arkivalier, men også et væld af underordnede kontorer,
hvis arkivalier er bevarede og afleveret til Rigsarkivet. Generelt kan det siges, at hovedrækkerne i arkivet
er udmærket registreret, mens derimod mange mindre grupper især uden for den almindelige
kontorordning er yderst dårligt registreret. Den bedste oversigt findes i Generalregistraturen (Læsesal).
Endvidere kan henvises til Seddelreg. 73-75 samt Folioreg. 85 a-f og 154. På overledelsesplanet har
søetatens styrelse undergået mange ændringer siden Admiralitetskollegiet blev oprettet i 1655. Heldigvis
har dette dog ikke afspejlet sig i arkivdannelsen, idet hovedrækkerne for henholdsvis
Admiralitetetskollegiet og Generalkommissariatet er blevet holdt adskilte på trods af, at disse to
hovedorganer i perioder har haft samme ledelse. Groft taget kan man sige, at alle personel- og
kommandosager hørte under Admiralitetet, mens Kommissariatet tog sig af materiel- og forsyningssager.
I 1735 udskiltes fra Krigskancelliet, der havde været fælles for hær og flåde, Søkrigskancelliet
(depechekontoret), som fungerede som bindeled mellem kongen og henholdsvis Admiralitetet og
Kommissariatet. Arkivalierne under kontorordningen er inddelt i følgende hovedgrupper: (jfr. Seddelreg.
73-75)
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I.
II.
III.
IV.
V.-VII
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

Søkrigskancelliet (alle arkivenheder har et SK-nr.)
Admiralitetskollegiet (alle arkivenheder har et ADM-nr.)
Kommissariatkollegiet (alle arkivenheder har et KOM-nr.)
Håndværkerstokkens mønsterskriverkontor (Flådens faste stok var inddelt i divisioner, hvis
administration udførtes af såkaldte mønsterskrivere)
Mønsterskriverne ved de forskellige divisioner.
Ekviperingssekretariatet 1789-1815
Ordonnationskontoret 1813-21.
Bogholderiet
Kassererkontoret
Revisionskontorerne
Arkivkontoret
Admiralitetet som domstol, herunder skiftesager frem til 1770'erne og prisesager fra 17-19
årh.
Holmens Chef, senere kaldt overekvipagemesteren
Embeds- og kommissionssrkiver
Søindrulleringen
Kommissioner
Fabrikmesteren, hvorunder skibsbygningen hørte. (Er i virkeligheden identisk med papirer
efterladt af H. gerner og Hohlenberg, såval af privat som af halv-tjenstlig art.)
Tryksager, bøger o. lign., der forefandtes i Admiralitetet meget tilfældig og ikke særlig
omfattende.

Uden for den almindelige ordning skal anføres afleveringerne fra Orlogsværftet, der dækker perioden fra
1700-1848. I dette arkiv indgår bl.a. Konstruktionskommissionens forhandlings- og kopiprotokoller.
Desuden en stor tegningssamling. (Se under Kortsamlingen nedenfor) Endvidere Søartilleriet 1750-1848,
Opmudringsvæsenet 1786-1865, Gammelholms Hovedvagt 1825-1874, Søetatens kombinerede ret 17481918, Søkortarkivet fra 1784, Bremerholm Menighed (Holmens kirke), Kommandantskabet i Nyboder.
Mens søenrolleringssagerne indgår i grupperne II og XVII (ovenfor) er de særlige søruller anbragt
sammen med (land)lægdsrullerne i Udskrivningsvæsenets arkiv. Oversigt over lægdsinddelingen på
Læsesalen.
Endelig skal nævnes Søkadetakademiet 1701-1848.
Skibsjournaler fra Søetatens skibes togter findes bortset fra en enkelt fra 1650 ubrudt fra 1675 og op til i
dag. De findes optegnet i en række Folioregistraturer og har hver et nr., som skal anvendes ved bestilling.
Folioreg. 85. b. 1.: (1650) 1675-1760; Folioreg. 85. b. 2.: 1675-1830; Folioreg. 85. b. 3.: 1757-97;
Seddelreg. 75: 1830-69; Folioreg. 85. d.: 1870-1900.
Skibslægejournaler for perioden 1781-1813 findes optegnet i Folioreg.: 85. f.
Søetatens regnskaber 1655-ca. 1870, se Seddelreg. 86.
Søetatens kort og tegninger, se under kortsamlingen nedenfor. For skibstegningernes vedkommende er
nu udarbejdet interne registraturer, som vil kunne benyttes ved henvendelse til arkivpersonalet. Denne
omfatter en registratur over de enkelte skibes tegninger, en alfabetisk fortegnelse over de skibe, der er
bevaret tegninger til, en registratur over typer af tegninger, samt en fortegnelse efter konstruktørens eller
tegnerens navn.
Københavns Havnevæsen (1652) 1690-1882. Folioregistratur 216.
Arkivet omfatter Havnekommissionen 1692.1813, afløst af den Kgl. Havneadministration 1813-60. I
tilknytning hertil ligger følgende kommissionsarkiver: Kommissionen af 13/5 1782 ang. Havnens
opmudring og Pramlavet, af 5/6 1801 til Undersøgelse af Manglen paa Losse- og Ladepladser i
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København, af 19/11 1807 for at besørge Kallebodsstrands opmudring, af 28/8 1841 ang. Ombygning af
Landingstrapper m.v. Ved Kbh. Toldbod, og 21/2 1849 ang. Havnevæsenet. Endvidere arkivalier fra
Kommandanten på Københavns Toldbod (Havnekaptajnen) og Havnevæsenets regnskaber til 1880.
Reviderede Regnskaber
I visse tilfælde ligger regnskaberne fra de enkelte myndigheder i disses eget arkiv, jfr. Ovenfor under
Kongehus- og hofarkiver og Søetaten. Oftest er regnskaber revideret i centraladministrationen dog taget
ud og danne en særlig række.
Før 1660

Generelt kan kun henvises til Generalregistraturen for 1. afdeling. Det drejer sig bl.a.
om Rentemesterregnskaber, Byfogedregnskaber og Toldregnskaber. Vedr.
Øresundstold og Bælttold 1497-1658 henvises til Folioreg. 118.

efter 1660

Opregnet i Kr. Erslev: Rigsarkivet og Hjælpemidlerne til dets benyttelse. (Kbh. 1923)
Ordningen her er stadigt gældende – i daglig tale Erslev nr - - Særligt kan
fremhæves:

Erslev 1.

Rigets Regnskaber, Sundtolden, særlige skatter, heri bl.a.
Zahlkasseregnskaber 1660-1847 (rentemestre) Øresundstold 1661-1856,
Nyborg Strømtold 1701-48 og Fredericia og Nyborg Strømtold 1816-58. (jfr.
Også Folioreg. 118)
Faktorregnskaber:
Hamborg 1682-1767
jfr. også
Lübeck 1676-87
Seddelreg. 87.
Amsterdam

Erslev 4.

Købstadsregnskaber (Kæmnerregnskaber), skatteregnskaber, byfogedregnskaber)
gennemgående fra ca. 1660 til 1850. Seddelreg. 81-82. Specielt er der grund til at
fremhæve de heri forekommende regnskaber for den søværts accise, der for en del
byers vedkommende er bevaret her frem til 1760'erne, uden at dette dog overalt er
bemærket i seddelregistraturen.

Erslev 5.

Sportelregnskaber, heri bl.a. for Overadmiralitetsretten 1810-14, Københavns
Priseret 1810-12 Aarhus Priseret 1810-14, Rønne Priseret 1810-14 og Københavns
Søret 1841-.

Erslev 15.

Kongeligt Gods.
Heri bl.a. Fiskemestrene i Københavns, Frederiksborg og Kronborg Amter 16601770.

Erslev 18.

Told, Accise og Konsumtion. Består generelt af ekstrakter og oversigtregnskaber fra
ca. 1660 til 1836/37. Heri dog bevaret originale bind toldregnskaber, samt for visse
købstæders vedkommende også acciseregnskaber fra 1760'erne frem til 1780'erne. En
temmelig mangelfuld Seddelreg. nr. 85. Litt: Anders Monrad Møller: Kongerigske
Toldregnskaber fra det 18 årh. i Fortid og Nutid, bd. XXVI, side 86-103, Kbh. 1975.
Her en oversigt over de bevarede toldregnskaber.

Erslev 19.

Havneregnskaber. For en del købstæders vedkommende fra slutningen af det 18 årh.
og frem, en del kun fra det 19 årh. Seddelreg. 87.

Erslev 20.

Forstrandsregnskaber. De fleste fra 1. halvdel af det 19 årh. fra amter og herreder.
Seddelreg. 87.
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Erslev 21.

Handel og industrielle anlæg. Heri bl.a.:
De kgl. Brænde-Transportskibe 1783-86.
Kielvigs Handel i Finmarken 1759-64.
Den færøske handel på Færøerne 1708-76.
Den færøske handel i København 1709-76.
Færøske Handel 1843-, Pakhus 1840-46, Udredning 1846-.
De kgl. Plantager på St. Croix 1737-39.

Erslev 22.

Kanaler o. lign.
Kanalkassen 1841-51.
Esrom Kanals Brændetransport 1826-35.
Gudenaas Pramfart og Regulering 1839Odense Kanal 1796-.

Erslev 24.

Pasregnskaber, heri bl.a.
Algierske Søpasregnskaber 1779-1840.

Erslev 25.

Sundhedsvæsen heri bl.a.
Karantæneregnskaber 1800-48. Her i princippet registreret al skibsfart fra udlandet.

Erslev 27.

Forskellige regnskaber, heri bl.a.
Fyr- og Vagervæsenet 1839-47.
Øresunds Toldkammers reparation 1830-32.
Kristianshavns Langebro 1684-87.
Kalvebodløbets opmudring 1807-16.
Slavekasseregnskaber aflagt af Kbh. Skipperlav 1757-96.
Forskellige Grønlandske Regnskaber 1721-33.

Hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Regnskaber herfra ligger i det såkaldte ”Kongens arkiv”,
Seddelreg. 83-84. Omfattende bl.a.
Told-, licente m.fl. Regnskaber 1584-1810.
Slesvigske toldregnskaber, ordnet alfabetisk.
Slesvigske byregnskaber.
Slesvigske by-, told- m.fl. Regnskaber ca. 1680-1710.
Regnskaber vedr. Ærø 1779-1845, heri By-, Bro- og havneregnskaber.
Vestindiske lokalarkiver. Svarer i sit indhold til, hvad der for Danmarks vedkommende ville ligge på et
landsarkiv. Seddelreg. 87 og 96. Store dele af det er i en meget dårlig forfatning på grund af ugunstige
opbevaringsforhold på de vestindiske øer, dele derfor utilgængelige. Af mulig maritim interesse kan
nævnes:
Generalguvernørens arkiv 1760-1895; Vestindiske Regering på St. Croix 1755-1880;
Hovedtoldregnskaber, herunder søpasregnskaber (Seddelreg. 87); St. Croix overret 1736-1806 har
certificater for skibe 1793-1820; Christianssted byfoged 1754-1895 (Seddelreg. 96); Frederikssted
byfoged 1777-1890, (Seddelreg. 96); St. Thomas og St. Jan, gouvernementet 1774-1850 (Seddelreg.
96); St. Thomas ordinære råd og ret; St. Croix byfoged; St. Thomas politikontor; St. Thomas
Havnemester; Vestindiske reviderede regnskaber (Seddelreg. 87).
Sønderjyske Fyrstearkiver, Vejledende Arkivregistraturer X,
De Sønderjyske fyrstearkiver. (Kbh. 1959) Vedrører ”Fællesarkivet” eller Gemeinschaftliches Archiv,
Hansborgarkivet, Gottorparkivet og Glücksborg.

Guide til maritimt kildemateriale

III

17/31

A 33 Rigsarkivets 1. Afdeling (før 1848), fortsat
Andre Samlinger i Rigsarkivet.
Kortsamlingen

Seddelreg 4-5

Rentekammerafdelingen

gruppenr.

226 Søkort
227 Guinea
331 Danske købstæders og havneanlæg.
480-575 Ældre søkort.
576-95 Nyere søkort.

Krydstoldvæsenet Indeholder tegninger af Krydstoldvæsenets skibe ca. 1850-70.
Søetatens Kort- og Tegningssamling.
Litt: Hans Chr. Bjerg: Søetatens Kort- og Tegningssamling.
En proveniensoversigt. Tidsskriftet ARKIV bd. 4 nr. 4 1973.
Samme artikel i Marinehistorisk Tidsskrift 1975 nr. 1-2.
Der er i perioden 1971-75 gennemført en omfattende registrering af skibstegningerne i denne samling, til
hvilke der findes specielle registre, som kan benyttes efter henvendelse til Rigsarkivets personale.
Designation A

(Folioreg. 137) Tegninger fra Admiralitetets arkiv ca. 1650-1805 (1812)
Det skal bemærkes, at de tegninger, der i denne registratur er mærket med et
rødt d er brændt ved branden 1795.

Designation B

(Folioreg. 138) Tegninger fra Admiralitetets arkiv ca. 1803-50.
Fortsættelse af Des. A.

Designation C

(Folioreg. 139) Tegninger fra Generakkommissariatets arkiv ca. 1690-1840.

Designation D

(Folioreg. 85c) Består af fabrikmestrene Henrik Gerner og F. Hohlenbergs
halvofficielle samlinger. ca. 1750-1800.

Designation E

Består af en række mindre samlinger med forskellig, bl.a. privat proveniens.
Især tekniske tegninger.

Designation F

Den Stiboltske Samling. Har tilhørt søofficererne E.W. Stibolt og J.P. Stibolt.
Ca. 1750-1820.

Designation G

(Folioreg. 154a) Orlogsværftets aflevering 1945. Samlingen er grundlagt 1756 i
forbindelse med den såkaldte Konstruktionsskole og optog ældre tegninger. Ca.
1690-1848. Indeholder også tegninger fra perioden efter 1848. Det
nummersystem, der findes i reg. 154a, skal ved bestillinger konverteres til G-nr.
Til dette brug findes den såkaldte ”G-nøgle” i registraturværelset.

Designation H

(Folioreg. 85c) Ornamentstegninger fra 1690-1750, sandsynligvis fra
Konstruktionsskolen. Indbunden i bog, fås ved henvendelse til arkivets
personale.

Designation I

(Fotosaml.) Fotos af engelske tegninger af danske krigsskibe erobrede 1807.
Orig. i National maritime Museum. Greenwich.

Designation K

(Folioreg. 198) Tegninger fra Søværnets Bygningsvæsen indtil 1848.

Designation L

Samling af tegninger fra Søartilleriet. Under aflevering fra Holmen. Endnu
ikke færdigregistreret.

Designation M

I denne designation indgår tegninger, som findes blandt arkivalierne og som
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A 33 Rigsarkivets 1. Afdeling (før 1848), fortsat
ikke tilhørsmæssigt kan indgå i de tidligere opstillede fortegnelser. Endnu ikke
færdigetableret. Voksende. Henvendelse angående denne sker til
arkivpersonalet.
I forbindelse med kortsamlingen i Rigsarkivet findes en seddelregistratur (nr. 6) over ”Kort og tegninger
uden for Kortsamlingen”, som er en fortegnelse over kort og tegninger, der endnu befinder sig mellem
arkivalierne. Registraturen har aldrig været ført systematisk, hvorfor dens oplysninger er meget tilfældigt
udvalgt. I seddelregistratur 6 kan af en vis maritim interesse nævnes en registratur over ”Danske lokaliteter i
udlandet”, d.v.s. Kort over danske lokaliteter i udenlandske arkiver.
Håndskriftssamlingen
Rigsarkivetsw håndskriftssamling indeholder normalt ikke arkivalier i egentlig forstand, men er meget ofte
bearbejdelser af kildemateriale eller optegnelser og notater efter arbejde med historisk materiale. Jfr. Seddelreg. 1.
Samlingen er meget uensartet i kvalitet og er ordnet systematisk efter et nu forældet system. Kort sagt noget af en
rodekasse. I gruppen V. findes undergrupperne E. Søkrigsvæsen, L. Handel og N. Samfærdsel. Gruppe VII.
omfatter de danske bilande og kolonier og i XIV. Personalhistorie kan der også gøres maritime fund.
Fotosamlingen
Hertil er siden 1960 lukket for tilgang. Seddelreg. 3.
Filmsamlingen
Seddelreg. 3. Senere overgået til den såkaldte Danicasamling, d.v.s. Fotos af dokumenter i udenlandske

arkiver, som vedrører eller som har interesse for dansk historie. For perioden før 1848 kan nævnes
følgende grupper:
Storbritannien:

(Public Record Office)
State Papers 1577.1780, Foreign Office. Indberetninger fra
ambassadører 1781-1863, High Court of Admiralty,
Prisesager 1793-1802.
Litt: Jens Engberg: Kilder til dansk historie i engelske
arkiver, udg. Rigsarkivet. Kbh. 1968. og: Knud L. Jarnhus:
Dansk-norske prisesager i Public Record Office. ARCHIV
bd. 2. nr. 1.

Norge:

Journaler og sager vedrørende Tordenskiold og boet efter
denne 1712-1742. (Kgl. Norske videnskabernes Selskab i
Trondheim)

Østrig:

Indberetninger vedrørende slaget ved Helgoland 1864 og
admiral Tegetthof, der var chef for de østrigsk-preussiske
flådestyrker. (Krigsarkivet i Wien)

Lübeck:

Registrant for Archiv der Hansestadt.

Biblioteket
Rigsarkivet besidder et udmærket håndbibliotek, godt dækkende især for dansk historie og især, hvis der
ligger arkivstudier bag. Grundlagt ved gaver idet taknemmelige forskere har for vane at forære arkivet et
af de dyrebare frieksemplarer. Katalog findes i forreste registraturværelse lige inden for døren.
Bestilling på særlige sedler.
Ovenstående oversigt udarbejdet under stadige taksigelser til Kristian Erslev og H. Kargaard Thomsen.
(1978)
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B 65 arkitekt Per Christiansens fiskerisamling

Grøndalsvænget 1
Tibberup
3060 Espergærde
0323 2351
kun åben efter aftale.

Samlingens indhoild er rent lokal d-v-s- fra fiskerne i Humlebæk, Espergærde, Skotterup, Snekkersten og
Trykkerdammen.
Snekkerstensjollerne:
”Uden navn”, bygget i Espergærde ca. 1860 af Jens Svendsen.
”Vilhelm”, bygget i Snekkersten ca. 1895 af Lauritz Svendsen.
”Mølleren”, bygget i Snekkersten ca. 1900 af Lauritz Svendsen.
”Kvik”, bygget i Snekkersten ca. 1915 af Lauritz Svendsen.
”Christian”, bygget i Snekkersten ca. 1920 af Thomsen.
”Frem”, bygget i Snekkersten og Humlebæk ca. 1930 af Lauritz Svendsen og Magnussen.
Tilbehør til joller:
Sejl, master, årer, tolder, øsekar, garnruller, kadrejerskrin, kompasser, madkasse, dunke, flagermuslygter,
vandpose, kikkerter og vandkikkert.
Isslæder
Garnvogn
Trillebør, serveringstrug, baljer og vægte
Bærebør
Garn
Slottegarn
Dybvandsåleruser med krabbe og vager
Sildenæringer
Hornfiskenæringer (nedgarn)
Rødspættegarn
Våd
Brislingegarn
Torskegarn
Toggergarn
Torske- og åleruser
Makrelgarn
Indsætterruse
Garnene er af bomuld og hør, nogle hjemmespundet og bundet.
Krogliner med splitter og trug
Garnvinder, ten og bindebor
Bundgarnslanterner
Ålekuber, beddingskube (kongskibe) og pibering
Fisketrug
Hasper, fiskebly, dører, pilke
Garnklove og kvistekjæppe
Bødeskamler, bødekasse og bødenåle
Flæg (Flåholter), garnsten og næringsbly
faldklo og dræge
Ulke og rejehove
Stagkister (rejekister)
Stamper (stampetrisser)
Hyttefad
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B 65 arkitekt Per Christiansens fiskerisamling, fortsat

Lysbøjer og tønder til næringer
Ålejern
Stejler og båndknive
Isøkser og issav
Bådeværktøj
Ankerblokke til hævning af skibsankre
Trefødder og kedler til barkning
Rebslagerredskaber
Hjul med stativ, spindere, drev, toppe, råmateriale, slået tovværk (Skotterup).
Husgeråd
Gryder m.v.
Træskostøvler
Billeder, dokumenter, kort m.v. Fra fiskerlejerne og fiskerne
Samlingen vil sandsynligvis blive udstillet permanent i den nærmeste fremtid som en del af Helsingør
Museums samlinger.
B 66 Det danske filmmuseum

Store Søndervoldstræde
1419 Kbh. K
01 AS 6500

I museets samlinger af film findes en del spillefilm og dokumentarfilm, der kan have maritim inreresse.
Filmene er katalogiseret efter titler og ikke efter emne.
(1978)
B 67 Dragør Museum

Havnepladsen
2791 Dragør

Agterspejle, galionsfigur, navnebrædder, mange skibsmodeller, (barkskibe, fuldskibe, skonnerter m.v.
Fortrinsvis hjemmehørende i Dragør), model af Nydambåden, en polynesisk udliggerbåd, kinesisk djunke,
konebåd, stor model af ostindiefarer, model af Christianus Quintus bygget på Holmen (Dørge), samt nyere
modeller af skibe tilhørende rederierne A.P. Møller og Isbrandtsen (New York).
Skibsklokker, nathus, lanterner , adskillige blokke og jomfruer i forskellige størrelser og arter.
Kompasser, pindekompas, håndlog, patenrlog, kikkerter, kvadranter, oktanter og sekstanter, vandkikkert.
Tromme ved hjælp af hvilken bjergningsmandskabet sammenkaldtes samt vedtægter for bjergningen.
Model af ålebundgarn, køller til nedramning af bundgarnspæle, ruser, bødenål m.m.
Sejlmagerværktøj og skibstømrerværktøj.
Kanoner
Dykkerdragt
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B 67 Dragør Museum, fortsat

Stor samling af frivagtarbejder: tovværksarbejder, flaskeskibe, halvmodeller m.v.
Div. Hjembragte souvenirs
Stor samling skibsportrætter såvel af skibe hjemmehørende i Dragør som andre fortrinsvis danske fartøjer,
en stor del malet af Peder Foss.
Mindre samling genstande med tilknytning til Dragør Lodseri.
Div. Flag og faner.
B 68 Helsingør kommunes historiske samling,
Museum for Tikøb-området

Espergærdeskolen
Stokholmsvej
3060 Espergærde
0323 3454
ons. 15-17, tor. 19-21

Regnvandsfilter til sejlskib
Bådshage
Signalkanon
Lanterner, timeglas, kompas
Skeer
Supercargohammer
Genstande fra det danske krigsskib ”Snarensvend”, der sank ud for Snekkersten 1658: ladestok,
kanonhjul, spidskugle, kanonkugler, muffe til tovværk, messingkar, trælysestage, tinlysestage, støvlesål
og krave, trædele til musket.
Gravsten for Danmarks første marinelge Urban Bruun Aaskov
Flaskeskib
Helligskrin
Topografiske malerier bl.a. ”Fiskere fra Hornbæk redder kaptajnen på et strandet skib” (1836), Carl
Baagø: ”Snekkersten Skibsbyggeri” c. 1880, samme ”Skibe” 1861, samme ”Ud for Snekkersten”,
”Familielivet i et fiskerleje på Sjællands nordkyst” (tryk), Carl Locher: ”Skibe på Sundet”, C.F. Sørensen;
”Fiskerne står ud en blæsende sommerdag” (Hornbæk), C. Neumann: ”Fisker fra Hornbæk” (1869), P.S.
Krøyer: blyantstegning af fisker (1896), Anthon Dorph: ”Snekkersten 1864”, samme ”Fiskerpige”,
akvarel af fiskerhus fra Espergærde, C. Neumann: ”Sildefiskere fra Hornbæk bringer fangsten i land”
(1867)
(1978)
B 69 Holbæk Museum

Klosterstræde 14-16
4300 Holbæk
0343 2353
Åben 9-16, lør. 9-12
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B 69 Holbæk Museum, fortsat

Tre skibspapirer, 9 skibstegninger, en søfartsbog.
8 fotos af skibe, 7 af livet ombord eller på land.
En båd, to navnebrædder, 5 skibsmodeller, 8 skibsmalerier.
Lanterne, to kikkerter, bjergningsudstyr, mindre samling fiskeredskaber og genstande fra rebslageri og
skibstømrer.
Bestik, to skibskister m.v.
Mindre bogsamling.
(1978)
B 70 Lemvig Museum

Vestergade 44
7620 Lemvig

Lodsarkivet for Agger-Thyborøn kanalen.
Større samling af fotografier vedr. strandinger og redningsvæsen.
Akvarel af skonnerten ”Glory af Lemvig” og kuf ”Harmina Annegina af Lemvig”.
Møbler, skibsdele, service, div. Udstyr fra otlogsfregatten ”Alexander Newskij” strandet 1868 ud for
Harboør.
Div. Service fra strandede skibe.
(1978)
B 71 Læsø Hjemstavnsmuseum

Læsø Hjemstavnsgård
9950 Læsø

Toldpapirer over hjemmehørende skibe fra de ældste tider.
En del skibstegninger fra Holmens værft 1912-1932.
Søfartsbog, dagbøger, privat korrespondance, privat arkiv samt manuskript fra Læsø-sømand.
En del fotografier af både og skibe.
En skibsklokke, et nathus, tre lanterner, nathuslamper.
Sejlmagerværktøj.
To skibskister.
En del tovværksarbejder.
Et savfiskenæb ca. 1 meter.
Mindre bogsamling bl.a. 5 bind af ”Lubach”.
Samlingen vil senere indgå i et kommende søfarts- og fiskerimuseum i Vesterø.
(1978)
B 72 Mølsted Museum

Blegerstræde 1
2791 Dragør

Museet rummer maleren Chr. Mølsteds malerier, tegninger, skitser o.l.
Næsten samtlige billeder har motiver af maritim art: sejlskibe, fiskerbåde, partier fra Dragør havn og
stranden ved Lønstrup samt historiske bataljebilleder.
(1978)
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C 9 Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser

Charlottenlund Slot
2920 Charlottenlund
01 HE 8550

Dagbøger fra S/S Biologen.
Billedsamling.
Skibsmodeller af S/S Jupitus Stenstrup, akvarel af S/S Biologen.
(1978)
D 10 Berlingske Foto Tjeneste

Kr. Bernikowsgade 4, 2
1105 Kbh. K
0115 7575 lok. 2267

Arkivet er en sammenslutning af Berlingske Tidendes fotoarkiv og Nordisk Pressefotos foto- og
negativarkiv.
Hovedsagelig fra ca. 1940 og til dato, dog haves visse ældre ting.
Kopier (enten originalaftryk, hvis negativer haves, eller affotografering) kan leveres.
Indeholder bl.a. ca. 5 hyldemeter skibsfotos (civile, både danske og udenlandske), en nogenlunde
tilsvarende mængde orlogsfartøjer, foruden diverse ting med maritim tilknytning (havne, fiskeri m.v.).
Også personarkiv forefindes.
Åben mandag – fredag kl. 9-15.
(1978)
D 11 Berlingske Tidende, Tekstarkivet

Pilestræde 34
1147 Kbh. K
0115 7575
Åbent: man.-fre. 9-15.30

Udklipsarkiv, hovedsagelig klip fra de af det Berlingske Hus udgivne aviser og ugeblade, fra ca. 1935 til
dato.
Opdelt i en personafdeling og en emneafdeling. I begge afdelinger kan findes materiale med tilknytning til
det maritime.
I almindelighed tilgængeligt ved personlig henvendelse.
(1978)
D 12 Børresens Bådebyggeri

Dragevej
7100 Vejle
0582 5900

Værftet er oprettet ca. 1834 og byggede tidligere skonnerter, o.l. Større både bl.a. under navnet ”Lindtner
og Gyldings skibsværft”. I 1929 overtaget af Jeppesen, i 1939 af P. Børresen – siden udelukkende
sejlbåde op til 5 tons. Nuv. Byggenummer 765.
Tegninger af sejlbåde siden 1939.
Byggeprotokoller.
Fotografier.
Modeller.
Skabeloner.
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D 12 Børresens Bådebyggeri, fortsat

Materialet fra før 1939 er afleveret til Handels- og Søfartsmuseet, Kronborg og Vejle Byhistorisk Arkiv.
(1978)
D 13 Frederikshavn Værft A/S

9900 Frederikshavn
0842 2299

Frederikshavn Værft er oprettet 1870; har tidligere heddet ”Buhl's Værft”, ”Frederikshavns Værft &
Flydedok A/S” og ”Frederikshavns Værft & Tørdok A/S”. Siden 1913 ejet af DFDS. Tidligere en lang
række forskellige typer nybygninger, specialskibe; i dag standardiseret byggeri af coastere, mellemstore
fragtskibe samt torpedobåde og barge-varriers. Ca. 150 skibe repareres hvert år hvilket optager ca. ½ af
værftets kapacitet.
Tegninger af nybygninger og anlæg siden 1918.
Regnskaber fra ca. 1915.
Byggeprotokoller fra ca. 1913.
Kontrakter og korrespondance siden ca. 1913.
Bestyrelsesprotokoller soden 1913.
Udklipssamling siden 1923.
Fotografier siden 1870.
Enkelte nyere modeller.
Virksomheden omtalt i jubilæumsskrift fra 1963 og i bogen om Krudttårnet 1976.
(1978)
D 14 Lloyds Register of Shipping

Lloyd's of London
Lime Street
London EC3M 7HA.

Lloyd's Register udsendtes årligt 1760-1899 med register over klassificerede skibe med oplysninger om
navn, type, størrelse, byggested og år, navne på skibsfører og reder samt en generel beskrivelse af skibets
sejlads.
Da meddeleren til disse oplysninger hat sit udgangspunkt i dampskibe, kendes registeret bedst efter 1840,
men som forsøg blev der bladret lidt i årgang 1808, denne indeholdt adskillige skibe hvor byggested blev
angivet til ”Danmark” og ”Norge”, som aldersangivelse blev i nogle tilfælde anført ”gammel” og ”meget
gammel”; en del af disse skibe er utvivlsomt danske og norske skibe prisedømt af England efter 1807.
Registerne blev 1874 betydeligt udvidet. Fra 1887 til 1889 udsendtes et ”Universal Register”, der
indeholdt alle skibe over 100 brt., dette blev i 1890 samarbejdet med det ovennævnte register, der nu
indeholdt oplysninger om navn, (evt. tidligere navne), type, hjemsted, størrelse, byggested, byggeår,
skipper og reders navne, desuden om maskiner: byggested, type, cylindertal, hestekraft, kedler.
Desuden findes adskillige indgange til registeret i form af ”appendix”, der indeholder rederinavne,
byggested med angivelse af hvilke skibe der er bygget, henvisning fra tidligere til nuværende navn, dokke
og reparationssteder. Registerets omfang begrænses af skibe på 100 brt., desuden medtages ikke alle skibe
f.eks. sandpumper o.l.
Registerbøgerne bliver ajourført ved hjælp af regelmæssigt udsendte supplementer. Desuden udsendes
regelmæssigt ”Casualty Reports” om årsag til at skibene bliver slettet af register, forlis, brand, ophugning
o.l.
Desuden udsendtes siden 1882 ”Lloyds Register of Yachts”.
Samlingen findes i sin helhed hos bl.a. Lloyds Register i London, National Maritime Museum i
Greenwich og Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo.
En del af registerne er i tidens løb genoptrykt i faksimile. Her i landet findes den største samling hos
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D 14 Lloyds Register of Shipping, fortsat

Lloyds Register, Kronprinsensgade 26, Kbh. K. (hvor der skal forespørges om tilladelse til benyttelse).
Samlingen består af registerne fra 1850, 1854, 1858, 1862, 1866 og fra 1870-1939 og 1945 til dato,
desuden haves samtlige Register of Yacht.
Andre større samlinger i Danmark findes på Søfartens bibliotek, Handels- og Søfartsmuseet og flere
private samlinger. Udover de nævnte registre udarbejder Lloyd en række andre publikationer.
En af disse er ”Lloyds List”, der i håndskrevet form påbegyndtes 1696 og udsendtes i trykt form 1702 som
en ugentlig avis.
I de første år fortalte den om skibes ankomsttid og afgang fra England ligesom afgangsbestemmelsesstedet.
Meddelerens udgangspunkt var igen dampskibe og her undersøgtes en del tilfældige år bl.a. 1816 og
1819, kun i 1819 fandtes det eftersøgte.
Avisen udgives nu dagligt og fortæller bredt om skibsfart.
Desuden findes ”Lloyds Shipping Index”, der også udgives dagligt (indeholder p.t. Navnene på 18.000
handelsskibe med deres sidst kendte position).
Desuden findes ”Voyage record” og ”Loading List”.
Ingen af disse ting findes tilsyneladende her i landet i noget nævneværdigt omfang, men er set hos
National Maritime Museum.
Af litteratur findes bl.a. George Blake: ”Lloyds register og Shipping 1760-1960”, London 1960.
(1978)
D 15 Nakskov Skibsværft A/S

4900 Nakskov
0392 0800

Nakskov Skibsværft blev oprettet 1916 og ejes i dag af ØK.
Har alle former for nybygning og reparationer af stål, træ- og metalbåde; beddingen for max. 33.000 t dw.
Nybygning 213 færdig.
Generalarrangementer for samtlige nybygninger.
Fuldstændige tegningssæt af alle endnu sejlende skibe.
Databøger for alle nybygninger.
Byggeregnskaber for enkelte gamle skibe.
Avisudklip fra de sidste 5 år.
Fotografier af samtlige nybygninger.
Modeller af ”Norske Løve” fra 1633 (fra Engelsborg på Slotsø i Nakskov Fjord ca. 1510-ca. 1700) og
skoleskibet ”Danmark” 1933.
Har udgivet tidsskriftet ”NS-bladet” siden 1951.
Materialet er offentlig tilgængeligt, dog er regnskaberne kun tilgængelige før et bestemt år.
(1978)
D 16 Rebslageriet, Fuur

Ole Magnus
7884 Fuur
0759 3026

Rebslageriet er fuldt intakt som da det indtil for 2 år siden ophørte produktionen. Dog er enkelte redskaber
opstillet på Hjerl Hede. Virksomheden blev startet 1868 og det er planen at føre produktionen videre.
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E 37 ”Agnete”, Sletten

Åge Larsen
Gl. Strandvej 151
3050 Humlebæk

Bygget i Snekkersten af Laurits Svendsen i 1924. 6 brt., 27' x 10' x 4'. Nuværende ejer købte den i 1959.
Ført tilbage til sin oprindelige skikkelse. Hed tidligere ”Agnete” og ”Fremad”.
(1978)
E 38 ”Concordia”, Sletten

Ulrik Steinhardt
Skolebakken 12
3050 Humlebæk

Åledrivkvase bygget på Fejø af Mortensen ca. 1920. Ca. 6 brt., 29' x 10' x 3'. Nuværende ejer har ikke
foretaget ændringer. Lidt dokumentarisk materiale beror hos den første ejer, fisker R. Hansen ?,
Kalvehave.
(1978)
E 39 ”Freia”, Sletten

Jens Lorentzen
Teglgårdsvej 387
3050 Humlebæk

Halvege/spejlbåd bygget i Gudhjem af Niels Løvstad 1976 efter spejlbåd ”Odin” sammesteds 1892.
”Odin” er i dag hjemmehørende i Melsted. Nuværende ejer er i besiddelse af dokumentarisk materiale til
Freia/Odin.
(1978)
E 40 ”Galadriel”, København

Claus Nyholm, Connie Har?
Skyttegade 17, 4
2200 Kbh. N

Bygget i Nykøbing Mors af V. Melchior 1876/77. 56' x 15' x 5½' 31,4 brt. Nuværende ejer har
dokumentation om ændringer fra skibsregisteret. Hed tidligere ”Havlitten” (1877), ”Else” (1915),
”Boomerang” og ”Galadriel”.
(1978)
E 41 ”Jens Krogh”, Ålborg

FDF Ålborg 25
Søkredsen
Højens Alle 9
9400 Nørresundby

Bygget i Frederikshavn på H.V. Buhls værft 1899. 17 x 5 2 m. 34½ brt. Fartøjet gennemgik en omfattende
reparation 1975-76. Rigningen søges ført tilbage til den oprindelige galeasetakling. Kredsen har en del
dokumentarisk materiale og har udgivet en smuk brochure om fartøjet. Hed tidligere: ”Jens Krogh”
(1899-1913), ”Ida” (1913-1957), ”Ulla Vita” (1957-1973).
(1978)
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E 42 ”Jens Munk”, Kalundborg

Axel Bruun Andersen
Gartnervænget 12
4400 Kalundborg

Norsk lodsskøjte bygget i Risør, Norge af J. Olsen i 1912. 32' x 12' x 5', 13 t. I 1977 rigget om efter
originaltegninger fra Norge. Nuværende ejer er i besiddelse af lidt dokumentarisk materiale om
fartøjstypen. Henviser også til Søfartsmuseet i Oslo.
(1978)
E 43 ”Johanne III”, Svendborg

Jens Aage Jensen
Lille Strandhuse 9
5700 Svendborg

Spidsgatter bygget på Århus Yachtværft efter A. Witt's tegninger i 1919 ?. 8½ x 2½ x 1½ m. 7 brt.
Nuværende ejer har tegninger og tilsynsbog fra 1939. Vil være glad for oplysninger om forholdene før
1939. Efter ejerens oplysninger er i alt 6 stk. bygget som ”Johanne III”, dvs. med forhøjet bak.
(1978)
E 44 ”Kallipygos”, København

Ole Nygård
Fuglsang Alle 68
2700 Brønshøj

Bygget i Nyborg af Carl Jensen i 1918. 25' x 9' x 3' 4½ brt.
Nuværende ejer har lukket dammen, og monteret et ruf samt genoprigget fartøjet. Ejeren har detaljeret
fotoregistrering af restaureringen. Fartøjet hed tidligere ”Tove”.
(1978)
E 45 ”Lamprenen”, Sunds (Struer)

Sunds FDF/FPF
Præstegårdsvej 67
7451 Sunds

Bygget i Hadsund i 1935. 9,8 x 3,6 x 1½ m., 11 t.
Fartøjet havde oprindelig rund hæk men er nu platgattet. Endel dokumentarisk materiale beror hos
tidligere ejere. De nuværende ejere har udgivet en brochure om fartøjet. Fartøjet hed tidligere ”Vera” og
”Rita Solvej”.
(1978)
E 46 ”Martha”, Vejle

Foreningen til skonnerten
Marthas restaurering
v/ Steen Sibken
Grøfthøjparken 164, 26
8260 Viby J

Skonnerten er bygget i Vejle af S. Lindtner i 1899. 51 brt. 68' x 17' x 7'.
Oprindelig sejlskib, ilagt motor 1936 samt afkortning af master. Foreningen vil føre udseendet tilbage til
det oprindelige, men beholder dog motoren. Foreningen har udgivet en smuk lille brochure og udgiver
løbende ”Martha-posten”. Skonnerten hed tidligere ”Helge”, ”Andreas” (1901), ”Karen Hay” (1915),
”Martha” (1936).
(1978)
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E 47 ”Olga”, København

Gregers Gronemann (kor. r.)
Langagervej 4 A
2500 Valby

M/S bygget i sverige i 1908. 14 x 5 x 1,7 m., 19 brt.
Oprindelig klinkbygget, omklædt til kravel 1943. Rigningen er pt. Afmonteret. Nuværende ejer er i
besiddelse af tilsynsbøger ca. 1940 og enkelte billeder.
(1978)
E 48 ”Otto Mathiassen”, Fåborg

Søren Kiersgård
Holkegade 2
5600 Fåborg

Åle-kvase bygget 1898 af skibsbygmester Poulsen, Frederikssund. 41' x 18' x 5½'.
Båden fik sin første motor installeret i 1920 og blev derefter gradvist nedrigget, fik styrhus og større
motor. 1969-1974 blev båden gennemrestaureret og fremtræder nu i skrog, dæk og rig, som da den blev
bygget i 1898. Indtil 1959 bar den navnet ”Otto”, 1959-60 ”Anni” og siden ”Otto Mathiassen”. En stor
mængde arkivmateriale beror i Fåborg Byhistoriske Arkiv.
(1978)
E 49 ”Peter Mathias”, Snekkersten

John Lund
Svinget 10
3060 Espergærde

Bygget i Hou ved Århus af A. Petersen i 1928. 6,6 x 2½ x 1½ m., 4,7 brt.
Ejeren er i besiddelse af en tilsynsbog. Fartøjet hed tidligere ”Bente” og ”Saga”.
(1978)
E 50 ”Røret”, Nyord

Arne S. Andersen
Bæksø 4
Hareskovby
3500 Værløse

Bygget i Nykøbing Fl. Af Hansen i 1902. 36' x 9' x 4'
Bygget til at besørge post m.v. Mellem Stege og Nyord. Ejeren er i besiddelse af dokumentationsmateriale
og har kendskab til yderligere.
(1978)
E 51 ”Sara”, Langør, Samsø

Esben Porsø & Søren Clemmensen
(E.P.) 8791 Tranebjerg

Åledrivkvase bygget på Fejø ca. 1920. 22', 3,9 brt.
Fartøjet har fået monteret stråkøl og 1977 påbegyndt istandsættelse og genoprigning. Ejeren har ingen
dokumentation vedr. fartøjet.
(1978)
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E 52 ”Tatra”, Randers

Eva Krawezyk

Tidligere lodsbåd bygget i Stege i 1875. 7,3 x 2½ x 1,4 m., 4,4 t.
Ejeren er i besiddelse af dokumentationsmateriale og kender de tidligere ejere.
(1978)
E 53 ”Tina”, Vedbæk

A.V. Skiødt
Rudersdalsvej 69
2860 Holte

Bygget i 1898. 25' x 10 x 4', 5 t.
Fartøjet har nu gaffelrig og løs klyverbom. Nuværende ejer har kun egne billeder, har kendskab til en
tidligere ejer. Fartøjet hed tidligere ”Ellen”.
(1978)
E 54 ”Viktoria”, København

Hans Bondo Jacobsen
St. Kongensgade 19 A
1264 Kbh. K

Bygget i Lohals af M. Jørgensen i 1920. 34' x 12' x 5', 10 t.
Fartøjet har fået lukket dammen, et større styrehus og dieselmotor. Rigningen er gjort større med klyver
og topsejl. Med hensyn til dokumentation henviser ejeren til Fartøjsfortegnelsen, Kbh. Fartøjet er identisk
med Chr. Nielsens opmåling nr. 20.
(1978)
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