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Forord
Den femte i rækken af Guides til maritimt kildemateriale rummer blandt andet en række oversigter fra
lokalarkiver og museer. Man vil måske undre sig over den gentagne notits ”Intet af interesse”, som ses
indtil flere gange allerede på side 4. Men megen vægt er lagt på også at få fastslået, hvor der ikke er
noget at hente.
Til gengæld giver f.eks. afsnittet om Kolding kommunebibliotekers lokalhistoriske afdeling i
koncentreret form en ganske fin oversigt over udviklingen i en østjysk søkøbstad igennem de sidste 100
år, mens opregningen af de mange arkivalier på Svendborg Museum viser, hvor meget forskelligt, man
kan være heldig at finde frem til, når magasinernes indhold underkastes et grundigere eftersyn.
De to store afsnit om Landsarkivet i Aabenraa og konsulatsarkivalierne skyldes henholdsvis Rolf
Larsen og Anders Monrad Møller.
Januar 1982
Kontaktudvalget
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A 49 Lokalhistorisk Arkiv Bjerringbro

Bjerringbro Kommunes Bibliotek
8850 Bjerringbro

Intet af interesse.
A 50 Bov Bibliotek

Bov Bibliotek
Bovvej 4
6330 Padborg

Intet af interesse.
A 51 Brøndby Lokalhistoriske Samling

Brøndbyøster Bibliotek
Nygårds Plads 21 – 23
2610 Rødovre

Intet af interesse.
A 52 Egvad Egnshistoriske Samling

Egvad Bibliotek
Engvej
6880 Tarm
0737 1611
Samlingen er for øjeblikket under katalogisering, så et overblik haves endnu ikke. Imidlertid kan der
tænkes at dukke materiale op om besejlingen af Ringkøbing Fjord.
A 53 Faxe Herreds lokalhistoriske Arkiv

Rådhusvej 4, Faxe
Postadresse:
Hovedgaden 72
4654 Faxe Ladeplads
Åbent torsdag 15-17
eller efter aftale.
0371 6396

Aage Boebergs Skibsbyggeri, Faxe Ladeplads, Tilbudsprotokol på både og tømmer, 1924-1954.
Skibstømrernes Fagforening, faxe Ladeplads, Medlemslister og protokoller 1899-1976.
Sejltegning til bygn. 82, Kofoeds Skibsbyggeri.
Et mindre antal søfartsbøger.
K. Kristjansens dagbog 1908 fra et togt med Georg Stage.
En del fotos fra Kofoeds værft – både og mindre skibe.
Div. Andre fotos.
Størsteparten af det modtagne materiale er registreret, men enkelte afleveringer henstår endnu uregistreret.
Se i øvrigt: Foreningsarkiver fra Storstrøms Amt, Næstved 1980.
A 54 Greve lokalhistoriske Arkiv

Greveager 9
2670 Greve Strand

Åbent hverd. 13-17
0290 1060
To fotografier af grønlandsbriggen ”Peru” - skibet i grønlandsk fjord og besætning + gæster ombord.
Redningskrans fra forlis ved Kalvslunde Strand 12. nov. 1872, brugt af Edvard Nielsson.
Guide til maritimt kildemateriale
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A 55 Græsted Lokalhistorisk Arkiv

Græsted Stationsvej 1
3230 Græsted
Intet af interesse, der henvises til Gilleleje, der ligger i samme kommune.
A 56 Lokalhistorisk Arkiv Gråsten

Ahlmannsparken
6300 Gråsten
Åbent mandag 14-16

En halv snes fotos af skibe med tilknytning til Gråsten.
Et foto af skibsmodel i Adsbøl Kirke (Toldkrydser fra Flensborg Fjord, senere ombygget til fragtskib).
En akvarel af skib.
Materialet er registreret.
A 57 Byarkivet, Horsens

Søndergade 30
8700 Horsens

Intet af interesse.
A 58 Lokalhistorisk Samling Højbjerg

Højbjerg Bibliotek
Oddervej 74
8270 Højbjerg

Intet af interesse.
A 59 Kolding Kommunebiblioteker Lokalhistorisk afdeling

Hovedbiblioteket
Jernbanegade 25
6000 Kolding
Åbent ma-fre 10-20
(1/5-31/8: 10-19) lø 9-13

Arkivalier:
Vedrørende Kolding Sejlklub,
Sange og sangbøger, artikler – alt i Conrad Andersens samling 1970/3.
Kolding Sejlforening, Diverse film, korrespondance, sange, fagblade, regnskab m.m. (9 arkivkasser i
kældermagasin).
Fotografiet af ældre skibe, bygget i Kolding i gl. billedsamling mrkt. ”Ludvig Thomsens Samling”.
I billedsamlingen mrkt. Havnen, er der en del fotos under emnerne Skibe, Lystbådehavnen, Virksomheder
m.fl.
Trykt materiale:
Ludvig Thomsen: Kolding Sejlskibe, Skibsfart, Havn og Skibsbyggeri.
Fortegnelse over Sejlskibe m.m. Kolding 1933.
Kolding Havn i 100 Aar, 1943.
Kolding Havn 1843-1943, 1943.
Kolding Havn 1843-1893, 1893.
Nielsen, Bjarne: 60 år på Kolding Havn. 1976.
Skov, Sigvard: Skibsfundene i Kolding Fjord, Vejle Amts Årbog 1944, og samme: Søfart, Museet på
Koldinghus 1966.
Avisartikler:
Navigationsskolen i Kolding, artikler i Kolding Folkeblad, 30/11, 3/12, 4/12, 5/12, 27/12 1872 og 7/1
1873.
Guide til maritimt kildemateriale
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A 59 Kolding Kommunebiblioteker Lokalhistorisk afdeling, fortsat

Kolding Sømandsforening, ref. af generalfors. Kolding Avis, 3/2 1902.
En ny Dampskibsrute Kolding-Bremen, Kolding Avis, 23/3 1903.
Farten København-Kolding, Kolding Avis 23/3 1903.
Skipper klager over Ventetid efter Bugserdamper i Kolding, Kolding Avis 11/7 1905.
Fjorddamperen ”Frigga” slettes af skibsregistret som forlist, Kolding Folkeblad 14/1 1949.
Med DFDS rutens lukning er en 103 årig epoke forbi, Jyske Tidende 17/4 1970.
Sætteskippere (Kursus begynder i Kolding), Kolding Avis 6/2 1904.
Ny Dampskibsrute på Kolding (Kolding-Rostock) Kolding Avis, 16/5 1904.
Artikler i Skandinavisk Yachtmagasin 1919 og 1920 om Sejlsport.
Artikel i Købstadsforeningens Tidsskrift 1943, årg. 54 om Kolding Havn.
Artikel i Vor By – Kolding 1930, bd. 1 om Kolding Havn.
Der henvises i øvrigt til Kolding Sejlklubs bygning på havnen, hvor der hænger en del fotografier af
tidligere klubformænd, og opmærksomheden henledes på, at et stort Kolding-skibsarkiv først på året 1973
testamenteredes til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. (Alfred Rosendahls Samling).
A 60 Langebæk lokalhistoriske Arkiv

Østergaardsstræde 1a
4772 Langebæk
Åbent første og tredje torsdag
i hver måned kl. 15-17.30

Følgende grupper er repræsenteret:
Foreningsarkiver, private arkiver og ikke-offentliggjorte manuskripter.
Endvidere lidt fotografier.
A 61 Lokalhistorisk Arkiv Nordborg

Løjtertoft 32
6430 Nordborg
Åbent ma. 17-20 sept.-apr.
0445 0829

Protokoller vedr. Dyvig brointeressentskab 1764-1962.
Nogle få fotografoer vedr. Dyvig Havn samt anløbsbroer i Stevning og Hardeshøj.
A 62 Lokalhistorisk Arkiv Nysted

v. Aage Poder
4880 Nysted
Arkivet er så nyt, at oversigt over materialemuligheder endnu ikke haves.
A 63 Lokalhistorisk Arkiv for Nørre Alslev Kommune

v. Niels Frost
Sølvgade 36
Ø. Kippinge
4840 Nørre-Alslev
0383 2151

Kendskab til Patrouille-Journal ved Guldborg 1885-1887.
Postkort fra Gåbense.
Avisudklip fra Gåbense Færgegård.
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A 64 Ribe Folkebibliotek

Saltgade 18
6760 Ribe

32 breve til og fra Kaptajn J.F. Müller, Ribe 1845-61.
Fortegnelse over varer sendt fra Sønderho til Ribe 1856, skrevet af J.F. Müller.
Materiale vedrørende Fiskeriforeningen i Ribe.
Love og regulativer vedrørende Ribes åer 1902-02.
Skrivelse vedr. etablering af bro over Kongeåen ved Villebøl 1852.
Materiale vedr. udstykning og mageskifter af jorder til Ribe Havnevæsen i anledning af Kanalanlægget
1852-77.
2 konossementer fra Skonnerten ”Marie” 1875 og 1876.
maniskript af journalist Kai Rosenstand til tale ved afsløringen af mindesten for omkomne søfolk, Mandø
1950.
Forhandlingsbog for Marineforeningen for Ribe og omegn 1919-1956.
Havne- og Brotaxt for Ribe Havn 1890 og 1885.
reglement for Ribe Havn 1869.
Bøger og artikler vedr. Ribes skibsfart, havnevæsen, stormfloder, digebyggere og -sikring.
Meget materiale ang. En evt. udvidelse af havnen i Ribe ca. 1900-07. (Netop modtaget og endnu ikke
registreret).
Fotos af de forskellige stormfloder i Ribe.
Fotos og billeder af skibe fra Ribe.
Fotos fra bygningen af Kammerslusen.
Papirer og fotos vedr. digeanlægget 1911.
Lydbånd med 2 samtaler om stormfloderne 1909 og 1911.
A 65 Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv

Bygaden 63
4983 Dannemare

Intet af interesse.
A 66 Lokalhistorisk Arkiv for Struer Kommune

Anlægsvej 7
7600 Struer

Åbent ma 15-20
0785 0655
Skrivelse og billede vedr. Sømandshjemmet Trandbergs Minde, Struer.
Struer og Omegns Fiskeriforening, forhandlingsprotokoller 1893-1975.
Erindringer fra et togt med krydserkorvetten ”Sct. Thomas” 1888-89 af Martin Olesen, skrevet efter
hukommelsen 1940-41.
Interview med Niels Haunstrup, Venø, sømand som ung - 1916-1921 - skibet sænket af tyskerne 1916,
hyre på forskellige andre skibe.
Film – 2 min. - Struer Kulimport A/S fra 1939.
Materialet er registreret.
Guide til maritimt kildemateriale
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A 67 Sydfalster Kommunes Egnsarkiv

4873 Væggerløse
Åbent: tir. 16-20,
ons. 10-12, 14-17, tor. 16-20.
0387 7284

Postkort:
Gedser Redningsstation og Lodstaarn
Gedser Fyr
Gedser ”Danmarks” Lejet
Gedser Færgen ”Danmark”
Gedser Færge for indgaaende
Færge ved Gedser (Poststempel 23/12 1906)
Færgeleie i Gjedser (Poststempel 18/2 1906)
Gedser (Færge) stemplet 1956.
Billede:
Farvelagt billede m.følgende tekst: Gjedser Havn på Falsters Sydspids. Jernbanen til dette Danmarks
sydligste Punkt, hvorfra der er overfart til Warnemünde, aabnedes den 1. juli 1886.
Plancher:
Fire plancher fra stormfloden 1872, ”De søge de Savnede den 14de November 1872”, ”Peer Skippers Hus
i Gjedesby”, ”Fra Sydfalster under Orkanen” og ”Pynten ved Langelinie under Orkanen”.
Film:
16 mm. Pos. Kopi, stum med titlen ”Gedser-Warnemünde rutens åbning 1903”.
Der foreligger registrering af dele af samlingen.
A 68 Sydthy Egnshistoriske Arkiv

Hovedbiblioteket
7760 Hurup
0795 1605

Fotografier specielt vedrørende strandinger.
Endnu uregistreret.
A 69 Byhistorisk Arkiv, Søllerød

Søllerød Kommunebiblioteker
Hovedbiblioteket
2850 Nærum

Intet af interesse.
A 70 Lokalhistorisk Arkiv for Sønderborg

Kirke Allé 9
6400 Sønderborg
0443 2710

Relativt nyt arkiv – for indeværende blot postkort med alment kendte maritime motiver.
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A 71 Hvorslev kommunes lokalhistoriske arkiv

Søndergade 2
8881 Thorsø

Intet af interesse.
A 72 Taasinge lokalhistoriske arkiv

Landet Bibliotek
Biblioteksvej 1
5700 Svendborg
Åbent: man. 19-21

Følgende grupper er repræsenteret:
Foreningsarkiver,
Officielle Skibslister,
Skibstegninger,
Søfartsbøger,
Dagbøger,
Privat korrespondance,
Private arkiver,
Privat udarbejdede skibsfortegnelser,
Ældre søkort.
Fotografier af både, skibe, etc. Og af personer, livet ombord og i land.
Materialet i arkivet er endnu under sortering og registrering, så mere fyldige oplysninger kan ventes med
tiden.
Evt. henvendelse til:
Erik Hansen, Bjernemarksvej 56, 5700 Svendborg
Hans Eriksen, Skovballevej 31, 5700 Svendborg
Valdemar Jensen, Vornæsvej 70, 5700 Svendborg
A 73 Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele

Haderslevvej 45
6200 Aabenraa
0462 5858

En oversigt over landsarkivets indhold – af gode grunde efterhånden forældet – findes i serien:
Vejledende Arkivregistraturer VI
Landsarkivet for de sønderjydske Landsdele, en Oversigt ved Frode Gribsvad og Johan Hvidtfeldt,
Rigsarkivet, tr. Aabenraa 1944.
I gruppen Amtsstyrelsens Arkiver (fra omkr. 1867 Landrådskredse, samt Kredsudvalg fra 1889) findes en
del sager vedrørende strandinger, søindrullering, søruller og færge- og havnevæsen. Henholdsvis fra
Haderslev Amt, Aabenraa og Løgumkloster Amt, Sønderborg og Nordborg Amt samt Tønder Amt.
Tilsvarende i Amtsstuearkiverne.
Endvidere findes naturligvis retsbetjentarkiver bl.a. indeholdene den centrale række skyld- og
panteprotokoller. For Sønderborg kan man f.eks. mærke sig ”kontrakter om køb af skibe 1836-1864”.
Guide til maritimt kildemateriale
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A 73 Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele, fortsat

Nedenstående mere detaillerede lister giver en oversigt over det fra et maritimt synspunkt uhyre
interessante materiale i byarkiverne. De er udtaget fra arkivfortegnelsen ”De ældre nordslesvigske
Byarkiver”, (Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder) – Haderslev er dog ikke medtaget, da der ikke
umiddelbart forefandtes noget maritimt i arkivet.
Aabenraa byarkiv:
X, Toldvæsen.
nr. 150. 1609-1868.
nr. 151. a-b. 1797-1833.

Sager vedr. told og toldvæsen..............................................................1 pk.
Skibsfragt og pasafgifter......................................................................2 pk.
a. 1797-1805...................................1 pk.
b. 1806-1833...................................1 pk.

XI, Skibsfart og havnen. Handels og næringssager
nr. 154. a-b. 1685-1860.
Almindelige bestemmelser om skibsfarten..........................................2 pk.
a. 1685-1799...................................1 pk.
b. 1800-1860...................................1 pk.
nr. 154. e. 1794.1811.
sager ang. Kapervæsenet......................................................................1 pk.
nr. 155. 1. 1738-1748.
”Protocollum des Commercen Collegii der Stadt Apenrade................1 bd.
nr. 155. 2-3. 1726-1773.
Sager ang. Kommercekollegiet og skipperlavet...................................1 pk.
2. 1738-1773. ”Commerz-Collegium”.
3. 1726-1733. Ang. Skipperlavet (som ikke blev oprettet)
nr. 156. 1743-1867
Angående udenlandske handelskonsulater...........................................1 pk.
nr. 157. a-c. 1659-1867.
Sager vedr. skibsfarten.........................................................................3 pk.
a. 1659-1769...................................1 pk.
b. 1770-1817...................................1 pk.
c. 1818-1867...................................1 pk.
nr. 157. d-e. 1713-1715
Forskelligt vedr. skibsfarten................................................................1 pk.
d. 1714-1715. ”Verbot des Verkehrs mit Schweden
nebst Licenz für mehrere Apenrader Fahrzeuge”.
e. 1713. ”Beschlagnahme der Schiffe behufe eines Korn-Transportes”.
nr. 158. 1670-1784.
Sager ang. Skibslastpenge af Aabenraa skibe.......................................1 pk.
nr. 160, 162. 1705-1856.
Sager ang. Søpas og certifikater..........................................................1 pk.
160. 1711-1785, 1807. Korrespondance ang. Søpas og certifikater.
162a. 1756-1807. Kgl. Søpas.
162b. 1705-1787, 1854-56. Certifikater.
162c. 1841. Søpas udstedt af Aabenraa by.
nr. 163. 1823, 1837-1848. ”Biel- u. rekonstructions Briefe”.........................................................1 pk.
nr. 164. a-b. 1851-1869.
Forhyringskontrakter og afmønstringsattester......................................1 pk.
a. 1851-1867. Forhyringskontrakter.
b. 1868-1869. Afmønstringsattester.
nr. 164. c. 1846-1857.
”Protocoll über aus- u. abgemusterte Mannschaft”..............................1 bd.
nr. 165. a-e. 1713, 1745-1748, 1764-1847, Skibslister......................................................................5 pk.
a. 1713, 1745-48, 1764-80..............1 pk.
b. 1781-1789...................................1 pk.
c. 1790-1800...................................1 pk.
d. 1801-1818...................................1 pk.
e. 1819-27, 1829-43, 1846-47........1 pk.
nr. 165. f. ca. 1864-1867.
Stamliste over skibsførere, der er borgere i staden Aabenraa..............1 hft.
nr. 166. 1759-1810.
Lister over skibenes mandskab............................................................1 pk.
nr. 167. a. (1641)-1837.
”Protocoll u. Nachrichten wegen des havens
u. der Schiff-Brücken der Stadt Apenrade............................................1 bd.
Guide til maritimt kildemateriale
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A 73 Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele, Aabenraa byarkiv fortsat

Anm. Bagi bro- og havneregnskaber
(med antegnelser) 1746-1756.
nr. 167. b. 1741-1867.
Havne- og brosager..............................................................................1 pk.
nr. 167. c. 1859.1871.
”Schiffahrt-, Hafen- u. Brückensachen.................................................1 pk.
nr. 168. 1835-1872.
”Achten betr. Hafen- u. Brückenrechnung...........................................1 pk.
nr. 170. 1746-1776.
Sager ang. Handelen med engelsk salt.................................................1 pk.
nr. 175. a. 1735-1836.
”Nachrichten über Lage u. Zustand der Stadt in Absicht
auf Handel, Schiffahrt, fabrikken, manufacturen p.p.”.........................1 pk.
nr. 175. c. 1787, 1803, 1824-1864. Sager ang. Skibsbyggeriet.. ......................................................1 pk.
XII, Håndværk.
nr. 183. 1723-1868.
nr. 201. 1638-1842.

Sager ang. Snedkere, skibs- og hustømre.............................................1 pk.
Sager ang. Sejl- og knapmagere, vævere..............................................1 pk.

XV, Søforsvaret og Søindrulleringsvæsenet.
nr. 219. a-g. 1676-1865.
Sø- insrulleringssager..........................................................................7 pk.
a. 1676-1790...................................1 pk.
b. 1791-1809...................................1 pk.
c. 1810-1822...................................1 pk.
d. 1823-1841...................................1 pk.
e. 1842-1845...................................1 pk.
f. 1846-1849....................................1 pk.
g. 1851-1865...................................1 pk.
nr. 220. a-b.
nr. 221. a-b.
nr. 221. c-g.
nr. 222. a-b.

1745-1865.
Sø- sessionsprotokoller og sessionsplakater m.m................................2 pk.
1716-1814.
Søruller................................................................................................2 pk.
1819-1865.
Søruller for byen Aabenraa..................................................................5 bd.
1807-1810, 1848-49. Sager ang. en kanonchalup, skænket
af byen og en krigshavn i Aabenraa.....................................................1 pk.
nr. 222. c. 1811-1813.
”Verzeichniss der auf Erlaubniss ausgegangenen Seeleute..................1 pk.
XX, Byens økonomi.
nr. 261. b. 1747.1802, 1867-1868. Lister vedr. beskatning af skippere.............................................1 pk.
Byregnskaber.
nr. 556. 1694-98, 1708-16, 1728-34. Skibbroregnskaber...................................................................1 pk.
nr. 557-561. 1747, 1770-1816. Skibbroregnskaber med bilag..........................................................5 pk.
nr. 562-604. 1817-47, 1851-63/64. Havne og skibbroregnskaber .....................................................44 bd.
nr. 605-634. 1842-1869.
Hovedbøger for havne- og skibbroregnskaber.....................................35 bd.
nr. 635-640. 1842-1870.
Kassebøger for Aabenraa havne- og broregnskab................................6 bd.
nr. 641-645. 1833-1872.
Bilag til Aabenraa bys havneregnskab..................................................5 pk.
nr. 646. 1842-1848.
”Abschrift der Beilagen zu der Hafen und brüchenanordnung.............1 bd.
+ Skatteopgørelse for skippere i byregnskaberne.
Sønderborg byarkiv:
XI, Toldvæsen.
nr. 115. 1823-1870.

Toldsager.............................................................................................1 pk.

XIII, Havnesager.
nr. 116-118. 1709-1868.
nr. 119. 1778-1847.

Havnesager..........................................................................................3 pk.
Diverse Designationer over havnesager...............................................1 pk.
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A 73 Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele, Sønderborg byarkiv fortsat

nr. 120. 1815-1863.
XIV, Næringsvæsen.
nr. 121. 1800-1850.

Regnskabssager....................................................................................1 pk.

nr. 122. 1779-1923.
nr. 123. 1867-1883.
nr. 124. 1825-1841.

Ældre skibsfartssager...........................................................................1 pk.
1. 1800-1810. Søhandel og skibsfart i alm.
2. 1846. Konsuler i fremmede stater.
3. 1843-44. Fremmede konsuler i Danmark.
4. 1808-48. Specielle søsager.
5. 1831-47. Lodssager.
6. 1824-50. Skibsbygningssager.
Diverse søfartssager.............................................................................1 pk.
Mønstringssager...................................................................................1 pk.
Sager vedr. søpas.................................................................................1 pk.

XV, Færgevæsen.
nr. 132-133. 1720-1862.

Færgesager...........................................................................................2 pk.

XXIII, Søindrulleringen.
nr. 225-228. 1827-1856.
nr. 229. 1859-1864.
nr. 230. 1833-1849.
nr. 231-232. 1850-1865.

Søruller for Sønderborg by..................................................................4 bd.
Søruller for Sønderborg by og amt. .....................................................1 pk.
Ældre søindrulleringssager..................................................................1 pk.
Søindrulleringssager............................................................................2 pk.

XXIV, Varia.
nr. 253. 1847-61, 1865-74. Korrespondancesager vedr. strandede skibe og stranding....................1 pk.
Sønderborg færgeinspektorats arkiv.
nr. 265. 1812-1852.
Diverse færgesager..............................................................................1 pk.
XXXI, Regnskaber.
nr. 358-369. 1815-1870.
nr. 370. 1832-1862/63.
nr. 371-373. 1863-1895.

Havne og broregnskaber med bilag .....................................................12 pk.
Antegnelser til havne- og broregnskaberne..........................................1 pk.
Havnekassebøger.................................................................................3 bd.

Tønder byarkiv:
Næringsvæsenet.
nr. 364. 1615, 1719-1884.
nr. 365. 1699-1840.

Sager vedr. handel og rederivirksomhed..............................................1 pk.
Sager vedr. tønde- og sømærkeafgifter,
især stridigheder med Husum desangående..........................................1 pk.

Kanal- og havnevæsen.
nr. 409. 409. ca. 1730-1875. Sager vedr. skibbroen..........................................................................1 pk.
nr. 410. 1792-1875.
Kanal- og skibbrosager........................................................................1 pk.
nr. 411. 1812-1834.
Sager vedr. skibbro- og kanalregnskaberne..........................................1 pk.
nr. 412. 1812-1834.
Protokoluddrag vedr. havnevæsenet i Tønder......................................1 pk.
nr. 413. 1794-1866.
Sager vedr. kanalen, Vidåen og Møllestrømmen.................................1 pk.
nr. 414. ca. 1730-1830.
Sager vedr. den gamle kanal og den såkaldte Kobro............................1 pk.
Militaria.
nr. 482. 1800-1850.
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Toldvæsen.
nr. 792-794. 1853-1861.
nr. 795. 1841-1844.
nr. 796. 1637-1850.
nr. 797. 1805-1815.
Varia.
nr. 808. 1864-65.

Kopibøger over udgåede skrivelser ved Tønder toldkontor.................3 bd.
Sager vedr. bygningen af et toldpakhus på Skibbroen..........................1 pk.
Toldvæsenssager..................................................................................1 pk.
Udførselserklæringer...........................................................................1 pk.
Auktionssager vedr. det på Frederikskogs
forstrand strandede engelske skib Kellos.............................................1 pk.

Regnskaber.
nr. 1268-1274. 1714-1870. Skibbro- og kanalregnskaber med bilag...............................................7 pk.
nr. 1275. 1834-1861.
Div. år. Notater og kvitteringer til skibbro- og kanalregnskab.............1 pk.
nr. 1398-1404. 1772-1863- Notater til regnskaber..........................................................................7 pk.
heraf rummer nr. 1399. 1779-1821. div. år. By-, martini-,
kæmner- og skibbroregnskaber.
------------------------------------Blandt private Institutioners og personers arkiver bemærkes f.eks. Rederiet ”Concordia”, Aabenraa 18811893.
Den tyske Flaadeforening for Sundeved 1903-17.
Niels Sørensen, Rejsby-Ballum, ”Erindringer fra Aaret 1849 og mit togt med Linieskibet Christian VIII”.
Jes Thomsen, Købm. Og Skibsreder, Nordborg, d. 1824, div. Vedr. Islandshandel 1808-15 m.m.
Håndskriftsamlingen rummer andre muligheder for maritimt materiale blandt manuskripter vedrørende
Sønderjysk Personal- og lokalhistorie. Og i Søfartsafdelingen findes div. Regnskabsbøger, kopibøger,
opgavebøger i navigationslære, skibstegninger (69 ruller, de fleste fra slutningen af 1800 årene, en del er
skoletegninger), samt søkort (70 ruller).
B 81 Dragør Museum

Havnepladsen
2791 Dragør

Åbent efter aftale. 0153 4106
Samlingerne rummer materiale indenfor følgende kategorier:
Privat udarbejdede skibsfortegnelser.
Fotografier af både, skibe, personer, livet ombord og i land.
En isbåd.
Navnebrædder, galionsfigurer, ca. 30 skibsmodeller og ca. 50 skibsbilleder.
Skibsklokke, Nathus, Lanterne, Lygte, Kompas, Log, Kikkert, Sekstant.
Lidt fiske-, fangst- og jagtudstyr.
Sejlmagerværktøj.
Kanoner.
Skibskiste, tovværksarbejder, håndarbejder, flaskemodeller og maritime Souvenirs.
Delvis registreret.
B 82 Gilleleje Museum

Rostgårdsvej 2
3250 Gilleleje
Åbent efter telefonisk aftale.
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0230 1631
Følgende kategorier:
Skibspapirer.
Fotografier af både og skibe.
3 åbne fiskerbåde.
Navnebrædder, galionsfigurer.
Ca. 40 modeller, for størstedelen fiskerbåde, fra åbne både til mere moderne kuttertyper.
Skibsportrætter.
Ankre, Nathus, Lanterne, Kikkert, Sekstant.
Fiske-, fangst- og jagtudstyr.
Værktøj og genstande fra sejlmager, rebslager og bådebygger.
Kanoner.
Beklædningsgenstande, Skibskiste.
Flaskemodeller.
En betydelig bogsamling.
Det bemærkes, at besvarelsen ikke må opfattes som en fuldstændig liste over de aktuelle emnegrupper,
idet der i magasinerne endnu kan ligge materiale, som ikke er indført i hovedregistraturen.
B 83 Museet på Koldinghus

Postbox 91
6000 Kolding
0552 2502

Følgende kategorier repræsenteret:
Fotografier af både og skibe.
Skibsmodeller.
Skibsportrætter.
Kompas, Kikkert, Sekstant.
Håndskydevåben, Blankvåben.
Skibskiste.
Der foreligger ikke nogen samlet registratur.
B 54 Nyborg og omegns Museum

Slotsgade 11
5800 Nyborg
Åbent 10-15, (lukket dec.-jan.)
0931 2619

Regnskabsprotokol for Lidsenlauget 1836-1908.
Regnskabsprotokol for Nyborg Sølav 1888.
Skipperbevis for Peder Aarslew, Nyborg.
Et borgerbrev som sætteskipper i Nyborg.
Storebæltsregnskab for året 1835.
Kontrakt fra 1809, søassuranceattest m.m.
Fotografier af både og skibe (Endnu ikke registreret).
Navnebrædt ”Vega”.
Een galionsfigur.
Fire skibsmodeller og nogle skibsportrætter (endnu ureg.)
2 ankre, 1 skibsklokke, 2 lanterner (sammenhørende).
Signallygte fra havnefærgen ”Rosalinde”.
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3 taljeblokke, 1 bådshage.
1 kikkert ”1823 C M S”, 4 sekstanter.
Fiske-, fangst- og jagtredskaber.
Værktøj og genstande fra Rebslager, Skibstømrer og Værft.
6 signalkanoner.
Håndskydevåben og blankvåben.
Beklædningsgenstande.
Flaskemodeller.
Maritime souvenirs (Staffordshire)
Registrering pågår.
B 85 Danmarks Tekniske Museum

Ndr. Strandvej 23
3000 Helsingør
Kontor og værksteder:
Ole Rømers Vej
3000 Helsingør
0322 2611

Det bemærkes, at der her findes dampmaskiner, motorer og dynamoer, der har været benyttet i marinens
skibe – enkelte også i fiskefartøjer.
F.eks. dampmaskine med tilhørende dunamo fra 1883, der har virket som lysmaskine i panserskibet
”Helgoland” (Dampmaskine af Brotherhood typen og dynamoen en Edison Hopkinson).
Fra et fiskefartøj stammer Dan glødehovedmotor nr. 1.
B 48 Svendborg og Omegns Museum

Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg
Kont. man.-fre. 8-16
0921 0261

Nedenstående erstatter det tilsvarende afsnit i Guide 2, side 10.
Arkivalier m.v.
1879-1914
1923-24.
1901-45
1937-52
1868-1943
1734-1921
1834-1931
1843-62
-

Bureau Veritas: Byggeskema,
1 læg.
Årsopgørelser fra sejlskibsselskaber,
1 læg.
Artikler af Ove Marcussen og andre,
1 læg.
Havarisager, 1 bd.
Prinds Valdemars forening,
1 kasse.
Svendborg Sø- casses forening,
3 kasser.
Svendborg Sø assuranceforening for Svendborg, Thurø, Rudkøbing, 3 kasser.
Lister over skibe hjemmehørende i Svendborg, 1 læg.
Skibsafgiftslister for havneplads + laster, 1 læg.
4 kasser fotos af sejlskibe, fortrinsvis bygget på Ring Andersens værft.

1893.1960
1899

Toldforvaltningen i Svendborg.
Uddrag af toldetatens håndbog.
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1860
1901/02703

1805
1842/50 – 1850/56
1825/26
1918
1902
1918
1961/62 – 1962/63
1863/78
1873/76 – 1876/78
1911/18
1888/1908
1913/1937
1858/1895
1861/96
1820/22
1896/99
1828/49
1843/49
1844/48
1905/07
1907/10
1912/13
1911
1897/1947

Instruktion for kysttoldvæsenet,
Skibsinventarlister,

1 bd.
1 bd.

Lods Gruelunds optegnelser,
1 bd.
Weisholtz + Ludolph´s fotopladesamling.
Schleimann´s
Karantæneprotokol,
1 bd.
Kladde til Johannes Olsen: Den sydfynske Sejlskibsfarts Historie, (2 kasser).
”Ane Cathrine”, skibsregnskab.
Kasse 1-I
”De seks Søskende”, logbog.
”Ellen” Dauer-geleitschein.
”Sallingsund” synsforretning.
”Ørnen” Geleitschein.
”Claus Mich”, skibsdagbog.
Kasse 1-II
”Anna”, ”Wllis”, ”Otto”
”Fylla”, logbog.
Kasse 1-III
”Meta”, ”Cimbria”, ”Najaden”, Regnskab. Kasse 1-IV
”Odin” skibsdagbog + hovedregnskabsbog.
”Willemoes” aktieprotokol + regnskabshovedbog.
”Winzentius”, Kapt. Carl Edward
Kasse 1-V
Møller – regnskab
Regnskab for Kiølhalerbroen i Troense.
”Providencia”, Kapt. Marius Madsen
Kasse 1-VI
”Johanna”, skibsdagbog, Kapt. Christian Frederik Jensen.
”Julius”, regnskab
”Fortuna” Copie bog Kapt. Morton Olsen.
”Emilie”, regnskab.
”Ebeneser” tre bind skibsdagbøger,

1 kasse.

”Bornholm”, Orlogsbrig, tegninger og arkivalier 1 kasse.
”Viking”, arkivalier, skøde, tegninger m.m.
2 kasser.

Sejlmagerarkiv fra Holm Rasmussen, Thurø, inkluderende fotos, tilskærerbog, regnskab, værksted m.m. 3
kasser.
Endvidere af genstandskategorier mange:
Navnebrædter
Skibsmodeller
Skibsportrætter
Kompas
Sekstant
Kikkert
Ur
Tovværk
Kanoner
etc.
Maritime Souvenirs
2 sejlmagerværksteder
Et museumsskib VIKING, forhenværende krydstoldjagt, se museets årbog 1981.
Guide til maritimt kildemateriale
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Konsulatsarkivalier fra 1704-1904
En oversigt.
Dansk søfart på udenrigske havne kan i vid udstrækning belyses ved brug af materiale fra de konsuler,
som skipperne rundt omkring i verden havde pligt til at melde sig hos – og som de af og til også kunne
have god brug for til hjælp, vejledning og støtte i forhold til fremmede autoriteter.
Den interesserede vil måske først og fremmest med iver kaste sig over de skibslister, som kan godtgøre
ankomst og afsejling for det enkelte fartøjs vedkommende eller som kan danne grundlag for en
behandling af historien om dansk søfart på dette eller hint sted på kloden. Imidlertid er der god grund til at
understrege, at der er meget mere at hente i de forskellige typer arkivalier, som i det følgende er opregnet.
”Sager” af forskellig art vedrørende konsuler, skibe og skippere kan med fordel benyttes på linie med
konsulaternes skibslister og konsulernes hjemsendte rapporter.
1704-1730.
Desværre skal man meget langt op i 1700-tallet før der er bevaret blot et nogenlunde fyldigt
konsulatsmateriale. Det kommercekollegium, som blev orettet i 1704, havde ganske vist indseende med
danske konsuler rundt omkring i verden, men arkivet herfra er kun bevaret i sin grundstamme. Der findes
en række Resolutionsprotokoller (forhandlings- og mødeprotokoller) 1704-1712 og 1722-1730; der er
Memorialprotokoller over betænkninger sendt til Kongen og Missiveprotokoller (kopibøger) over breve
sendt til andre – henholdsvis 1704-1727 og 1704-1730.
Det fremgår klart, at konsulatsvæsenet ikke fungerede altfor godt ved dette Kommercekollegiums
oprettelse. I sin første årsberetning kunne kollegiet berette, at man havde skrevet til blandt andre
konsulerne i Breslau, Plymouth, Nantes, Cadix, Sevilla og Lissabon, men uden at få svar. Man vidste
derfor ikke, om disse konsuler var i live eller skulle være blevet efterfulgt af andre.
Dette Kommercekollegium var i funktion til 1730, da det blev ophævet. Det er et uafklaret spørgsmål, i
hvor høj grad man fik sat skik på konsulatsvæsenet, men de bevarede protokoller kan i alt fald afgive stof
ikke alene til belysning af konsuler og deres forhold, men i kraft af sager om opbragte skibe m.v. Også
bidrage til skildring af udenrigssøfarten på denne tid.
Kommercekollegiet 1704-1730 er muligvis lidt overset, fordi dets arkiv af historiske grunde er placeret
på Københavns Stadsarkiv beliggende på Rådhuset sammesteds. En fyldig registratur på løsblade står her
til den besøgendes rådighed.
1735-1797.
Det næste Kommercekollegium oprettedes i 1735, og dettes arkiv er væsentligt bedre bevaret og ligger,
som man kunne vente, på Rigsarkivet. En trykt registratur foreligger med:
Vejledende Arkivregistraturer II
Rentekammeret, Generaltoldkammeret
og Kommercekollegiet 1660-1848
ved J. Bloch, Kbh. 1892.
Denne – i det følgende fotkortet til VA II – er håbløst forældet, men giver fra side 303 og fremefter
alligevel mulighed for en foreløbig orientering. Kommercekollegiets arkiv fra denne periode er for længst
omregistreret, ompakket og en færdigskrevet registratur med gode indledninger og nummerering af hvert
eneste bind og hver eneste pakke er tilgængelig på Rigsarkivets registraturværelse, nemlig:
Folioregistratur 215.
Guide til maritimt kildemateriale
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Hvorfor dette nyttige redskab er forblevet utrykt er og bliver en gåde, men den forefindes på
Mikrofilmkort udgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie.
I denne registratur kan man følge, hvor administrationen af konsulatsvæsenet gennem tiden kom til at
ligge indenfor Kommercekollegiets regi, og fra dette tidsrum stammer også de første serier af
konsulatsrapporter, der øjensynligt allerede i datiden blev taget ud af den almindelige korrespondance og
placeret i pakker for sig.
Man må være opmærksom på, at der både i kollegiets kontorers almindelige journaler, journalsager,
kopibøger m.v. og i de rapporter, der blev udtaget, kan være materiale af interesse. På den ene side ligger
altså alle de uensartede sager kronologisk ordnet i gruppen korrespondance, på den anden side forsøgte
man sig i Kommercekollegiet med større eller mindre konsekvens at udtage visse ensartede sager – her
altså konsulatsrapporterne – som henlagdes i særskilte arkivpakker.
1797-1816.
En omorganisering af Kommercekollegiet er årsag til delingen ved år 1797. Man kan stadig orientere sig i
VA II side 318 ff og især i afsnittet om handels- og Konsulatsfagets Sekretariat 1797-1816, side 323-329.
Men endnu bedre vil det være at se efter i Rigsarkivets registraturværelse efter:
Folioregistratur 215a
Denne rummer, som bindet ved siden af, en grundig opregning af arkivalierne fra dette tidsrum.
Udover de almindelige sager påkalder to grupper sig interessen. For det første konsulatsrapporterne, for
det andet skibslisterne.
Konsulatsrapporterne foreligger fra dette tidsrum mere fyldigt bevaret end tidligere og rummer et såre
forskelligartet stof. Konsulerne sendte mangt og meget til Kommercekollegiet – priscouranter,
oplysninger om fragtrater, forhold vedrørende handel og skibsfart og almindeligt nyhedsstof – lige fra
almindelig sladder til avisudklip. Konsulerne opfattede deres indberetningspligt på forskellig måde, så
materialet er af særdeleshed ujævn kbalitet alt afhængig af tid, sted og den involverede konsuls
effektivitet.
Skibslisterne blev hjemsendt månedsvis, kvartalsvis og årligt. De, der blot er betegnet ”skibslister”, var
dem, der året igennem løbende blev arkiveret, mens ”Generalskibslisten” var den årlige, der sådan set
rummer det samme. Er generalskibslisten bevaret, lønner det sig bedst at bruge denne. Men desværre
gælder det, at man skal lidt op i 1800-tallet, førend disse lister foreligger bevaret.
1816-1848.
I 1816 blev Kommercekollegiet sammenlagt med Generaltoldkammeret, hvad der imidlertid ikke havde
den store betydning for konsulatsvæsenet, som stadig hørte under et ”Handels- og Konsulatskontor” fra
1841 et ”Kolonial- og Handelskontor”.
Man kan stadig orientere sig i VA II, men må være opmærksom på, at en aflevering fra 1906-15 af
gode grunde ikke kunne komme med i den trykte oversigt fra 1892. Derfor må man forsøge at oplede den
duplikerede fortegnelse på Rigsarkivets Læsesal, hvor den kan findes bag vagthavende arkivsekretærs ryg
– det er som oftest en pige ved bordet til venstre – på reolen i ca ½ meters højde – hvis ikke flyttet siden
sidst, nemlig:

Guide til maritimt kildemateriale

V

18/23

Konsulatsarkivalier fra 1704-1904, fortsat

Fortegnelse over Generaltoldkammer- og
Kommercekollegiets Handels- og Konsulatssager 1816-48.
Udarbejdet af Henrik Stissing Jensen,
Rigsarkivets 1. Afdeling 1980.
Denne fortegnelse giver en glimrende oversigt dels over selve kontorets centrale rækker af
korrespondance, dels selve kontorets centrale rækker af korrespondance, dels over de udtagne rapporter
under numrene 25-85 og skibslister og generalskibslister under numrene 88-90. - Materialet er fyldigere
end nogensinde.
1848-1866.
Med det store skarpe skel – mere eftertrykkeligt markeret i Rigsarkivets indretnig end i Danmarks
Historie – rykker men ved år 1848 over i Rigsarkivets 2. afdeling og skal finde handels- og konsulatssager
i Udenrigsministeriets arkiv.
Efter sigende ændredes arkivaliernes art og aflejring sig ikke særligt i tiden indtil 1866 – der er ikke
”arkivalsk brud” - og man skulle kunne finde frem til de samme rækker via en nyregistrering af
Udenrigsministeriets Arkiv. Adgang til at se på resultatet af nævnte nyregistrering kræver dog et besøg på
2. afdeling, hvortil man kun indlades via vagthavende arkivsekretær på læsesalen.
Direkte kan man dog have glæde af den store række sager, der er selvstændigt registreret, nemlig i:
Foreløbige arkivregistraturer, Serie 1, nr. 1
Udenrigsministeriet (Kommercekollegiet)
Samlede Sager (1762)-1866
Sager til konsulatsjournal.
Kbh. 1963.
Der er tale om en duplikeret registratur, som i princippet skulle være til at finde både på Rigsarkivets
læsesal og i registraturværelset. Som det ses af titlen, er der her materiale som stammer fra tiden før 1848,
øjensynligt fordi man af og til i forskellige sammenhænge hentede ældre sager frem, som så aflejredes i
denne samling.
Vedrørende konsulatsrapporterne må man gå til 2. afdeling på ovenfor beskrevne vis, men for
skibslisternes vedkommende eksisterer en glimrende oversigt. På 2. afdeling befinder sig:
Folioregistratur nr. 42
Udenrigsministeriet:
Skibslister 1849-1903.
I denne duplikerede registratur kan man helt detailleret se, hvad der er bevaret, opdelt på følgende
grupper:
Norge
Sverige
Tyskland
Frankrig
England, Skotland, Irland
Rusland og Finland
Spanien og Portugal
Holland og Belgien
Guide til maritimt kildemateriale

V

19/23

Konsulatsarkivalier fra 1704-1904, fortsat

Italien og Østrig
Tyrkiet og Ægypten
Afrika
Østasien
Mellem- og Sydamerika
Bestiller man: Udenrigsministeriet, Skibslister, pågældende havn og gruppe og det ønskede år, er det ikke
umuligt, at det giver resultat. Blot har samlingen nogle kedelige huller i årene 1858-59 og 1861-62, mens
lister helt mangler for år 1860.
1866-1904.
I denne sidste periode lå Handels- og Konsulatssager fortsat under Udenrigsministeriet, hvor det relevante
materiale må kunne opledes. Når det gælder konsulernes rapporter vides det dog, at de i et vist omfang
blev sendt videre til Grosserersocietetets Komité med henblik på offentliggørelse – herom senere. Derfor
ligger der i arkivet efter netop Grosserersocietetets Komité en del materiale, som nu er placeret på
Erhvervsarkivet i Århus. Efter sigende skulle der dog ikke være tale om opsigtsvækkende meget bevaret.
Skibslisterne finder man som for det foregående tidsrum opregnet i Folioregistratur 42 på Rigsarkivets
2. afdeling. Men kun til og med 1903. Fra 1904 blev konsulernes indberetningspligt afløst af en ordning,
hvorefter det påhvilede skibsrederne at afgive en sådan årlig opgørelse over skibenes bevægelser. Disse,
der var beregnet til statistisk brug, er siden kasseret. Statistikken blev lavet – herom nedenfor – og
materialet følgelig smidt væk.
Konsulaterne i udlandet – deres arkiver
Det foregående har udelukkende handlet om, hvor administrationen af konsulatsvæsenet var placeret, og
hvor man følgelig kan finde dennes skriftlige efterladenskaber samt de hjemsendte rapporter og
skibslister.
Men rundt omkring på de danske konsulater i udlandet aflejredes også materiale, som blev liggende
eller røg ud – indtil en eller anden særdeles fornuftig person åbenbart på et eller andet tidspunkt er
kommet i tanke om eksistensen. Man begyndte da til Rigsarkivet at hjemkalde ældre dele af denne form
for konsulatsarkiver.
Resultatet er ganske spændende, for selvom afleveringerne først er sket i nyeste tid, findes her ikke så
lidt ældre materiale, noget endda fra 1700-tallet. Der er overvejende tale om korrespondance, men også af
og til f.eks. protokoller over besejlingen af på gældende havn – altså grundlaget for den skibsliste, som
sendtes til København. Der er således store muligheder for at supplere fre de enkelte konsulaters arkiver,
som summarisk er opregnet i:
C. Rise Hansen: Centraladministrationens
afleveringer til Rigsarkivet 1921-45,
Kbh. 1956, side 6-18.
Meddelelser om Rigsarkivet og Landsarkiverne
1956-60, Kbh. 1961, Tillæg I:
Centraladministrationens afleveringer
1956-60, side 118-134.
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Meddelelser om Rigsarkivet og Landsarkiverne
for årene 1961-1965, Kbh. 1968.
Centraladministrationens afleveringer
til Rigsarkivet 1961-65, side 152-166.
Publiceret konsulatsmateriale
Al den korrespondance mellem centraladministrationen og konsulaterne satte sig ikke alene spor i
arkiverne, men en del blev også publiceret til glæde for – især – det handlende og sejlende publikum. Det
havde simpelthen en ikke ringe nyhedsværdi. Men, stikprøvevis er sammenlignet bevarede rapporter og
det, der engang kom på tryk, og man kan med sikkerhed konstatere, at der blev sorteret. Ikke hvad som
helst kunne i enevældens Danmark uhindret tilflyde almenheden, når det gjaldt oplysninger tilsendt fra
udlandet, men i det omfang arkivmaterialet er hullet, vil der muligvis kunne hentes udfyldende stof i
følgende publikationer:
Handels- og Industrie-Tidende 1798-1841
Handels- og Skibsfarts-Tidende 1842-47
Nordisk Handels- og Skibsfarts- Tidende 1848-49
Handels- og Skibsfarts- Tidende 1849-51
Dansk Handelstidende for Handel, Skibsfart
og Industrie fra Ind- og Udlandet 1865-67 *)
Om alle disse gælder, at der var tale om mere eller mindre halvofficielle publikationer, mens senere tiders
mere liberale holdning på dette felt må ligge bag udleveringen af materiale til Grosserersocietetets
Komité til offentliggørelse i dettes årlige handelsberetninger. Disse kom fortløbende, første gang med:
Handelsberetning for aaret 1888
udgiven af Grosserersocietetets Komite, Kbh. 1889
Statistik
Også den offentlige statistik gjorde brug af konsulatsmateriale. Søfartsstatistikken begyndte med
opgørelser over hjemmehørende skibe og besejlingen af danske havne fra 1832, men i 1844 og de
følgende år supplerede man med en summarisk statistik over sejladsen med danske skibe på de enkelte
udenlandske havne. Man gjorde sig ingen illusioner om fuldstændigheden, idet det i ”Statistisk
Tabelværk” klart er angivet, at her var altså konsulatstallene, for så vidt de var modtaget fra pågældende
konsul.
En nøgle til søfartsstatistikken i Statistisk Tabelværk m.v. Findes i et register bagi samtlige årgange af
Statistisk Årbog.
En bredere brug af materialet kom fra 1859, hvorom kan læses i Statistisk Tabelværk, Litra D, nr. 5, 2
afd. Side 55 og i samme, i indledningen til Litra D, nr. 17.
Om al statistikken gælder dog, at det for den, der måtte interessere sig specielt for skonnerten ”Haabet”
eller barken ”Margrethe”, ikke er andet end kolonnevis af ubrugelige tal.
Omvendt tør det nok antydes, at den der vil have en ramme at sætte tingene ind i, vil være nok så glad
for den summariske og overskuelige statistik – for måske siden med større sikkerhed at kunne finde frem
til den typiske detalje i form af det enkelte skib og den enkelte skipper.
*) Vedr. disse og øvrige tidsskrifter af denne art: se Bibliotheca Danica, bd. II, spalte 213 f.
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Konsulaterne i udlandet – deres arkiver, fortsat

Begge indfaldsvinkler – interessen for skib og skipper eller søfartshistoriens lange linier – skulle være
tilladelige. Og hvad enten det er det ene eller det andet, er konsulatsmateriale særdeles givende.
Ovenstående er en omarbejdet og
udvidet udgave af A.M. Møller:
Consular Reports: The Danish
Monarchy 1797-1904.
Business History, Vol. XXIII,
No. 3, November 1981, p. 276-79.
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