Museets Protektor
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Museets bestyrelse

Personale (Juni 1996)

Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand
Sekretariatschef Jens-Jørgen Absalonsen*
Kantineleder Britt Andrés
Advokat Ole Bang*
Kontorchef Johan Dennig-Madsen,
sekretær
Professor, dr. phil. Ole Feldbæk

Museumsdirektør Hans Jeppesen

Arkitekt Arne Gotved

Bibliotekar Bert Blom

Konserveringstekn. Mads Gulløv

Museumsassistent Bruno W. Jessen

Kaptajn, formand A. Fischer Henrichsen

Sekretær - Stillingen ubesat

Skibsmægler Jørgen V. Henriksen

Bogholder Kaya Hansen

Formand Niels-Jørgen Hilstrøm

Fotograf Kirsten Jappe

Professor dr.oecon Hans Chr. Johansen*

Receptionist Lone Knudsen Kristiansen

Museumsinspektør Hanne Poulsen
Museumsinspektør Kåre Lauring
Museumsforvalter
Morten Kirketerp Nielsen
Konserveringstekniker Mads Gulløv
Skibsteknisk konsulent Jes Kroman

Overtelegrafist Karl Peter Lauritsen
Direktør Jørgen Marcussen
Skibsreder Jørn Møller
Direktør HJ. Esmann Olesen
Skibsreder Carsten Rousing
Slots- og Haveinspektør Ole Stattau
Driftschef Jørgen Svarer
Underdirektør Anton Vognsen*,
næstformand

Timelønnede kustoder:
J. Steen Christiansen
Tue Christiansen
Christina I. Emdrup
Lisbeth S. Kristensen
Klaus Meyer
Jan Rindom
Rengøringsassistent Kirsten Hvid Jeppesen

De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget.
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Rengøringsassistent Aase Hvid

Handels- og Søfartsmuseet på Kronbon
Beretning for året 1995

Indsamling, undersøgelse og registrering
Som det fremgår af den fuldstændige gaveliste efter beretningen, fortsætter mange
privatpersoner, virksomheder og institutioner heldigvis med at skænke små eller store, uanseelige eller imponerende vidnesbyrd om vores maritime kulturhistorie til
museet. Hver eneste gave er vigtig, da den
forøger museets "kulturelle kapital" , og en
kapital er nødvendig, når der skal være et afkast i form af udstillinger, omvisninger, artikler og foredrag.
Fra årets begyndelse er tilvæksten registreret på EDB i museernes fælles registreringssystem DMI. Overgangen har ikke givet større praktiske problemer, men på
grund af andre presserende opgaver har
der ikke været tid til at indlede overførslen
af oplysninger fra de gamle håndskrevne
protokoller.
Biblioteket er forøget med 368 bind,
hvoraf 138 er tilkommet gennem bytteforbindelser, 97 er gaver og resten er købt.
Museets undersøgelser har været samlet
omkring tre felter.
Kåre Lauring har sammen med Kirsten
Jappe indsamlet oplysninger om og fotograferet huse fra slutningen af I700årene i
København. Materialet vil indgå i en kulturhistorisk guide, som museet udgiver i
1996 i forbindelse med særudstillingen
Sømand, Købmand og Supercargo.
Mads Gulløv har i 3 uger deltaget i Or-

logsmuseets undersøgelser på vraget af orlogsskibet DANNEBROG i Køge Bugt, og i 2
uger har han deltaget i Skov- og Naturstyrelsens vragundersøgelser ved Anholt. Desuden har museet indledt et samarbejde
med sportsdykkerklubben Aquanaut, Helsingør, som med Mads Gulløv som konsulent, recognoscerer Blokhusgrunden NV
for Kronborg. I uge 18 har Mads Gulløv udført rekvireret dykkerarbejde for Skov- og
Naturstyrelsen.
Projekt Dansk Søfarts Historie fortsætter
planmæssigt, og fra næste år begynder Gyldendal udgivelsen af 7-bindsværket.
Administrationen af den 5-årige bevilling
fra Forskningsrådet varetages af museet, og
tillige er Hans Jeppesen redaktionsmedlem
og Kåre Lauring billedredaktør på værket.
Bevaring
Årets konserveringsindsats har især været
koncentreret om de genstande, der er indgået i basis- eller særudstilling. Der er ialt
konserveret o. 150 genstande og 3 malerier.
Modelværkstedet har som rekvireret arbejde restaureret 5 kirkeskibsmodeller og 2
privatejede modeller.
Formidling
Særudstillingen "Sømandens Souvenirs" åbnede den 24/5, og de besøgende kunne
glæde sig over den indtil midten af november.
131

Hanne Poulsen havde det faglige ansvar
for udstillingen, som gav et levende indtryk
af de farverige og eksotiske ting søfarende
har bragt med hjem siden midten af 1700årene.
I dagene 5,6,7,12,13 og 14 december kunne museet tilbyde 7-10 årige børn en helt
særlig oplevelse under overskriften "Stå selv
til søs". I en times rollespil fik børnene iklædt sømandstøj prøvet at være ombord og
lette anker, sætte sejl, binde knob og synge
en sømandssang. Projektet var tilrettelagt
og gennemførtes af de midlertidigt ansatte
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6 dage i december gennemførtes 1 times rollespil for
7-10 årige i grupper. De unge søfolk ses her i færd
med at lette anker i den til lejligheden opstillede capstan. (Foto: H&S).
For 6 days inDecember the museum
arranged a one-hour role play for groups of 7-10 years olds.
The young sailors can be seen here in the process ofweighing
anchor in a capstan which was put up for the occasion. (Photo: DMM).

Vibeke A. Larsen og Yvonne Hansen, bistået
af museets faste medarbejdere. De lokale
virksomheder Strøm og Streg AV, Helsingør
Vinhandel og Den Gamle Kælder hjalp med

diasprojektor, t ø n d e r og klipfisk, mens firmaet Th. Olesen leverede gratis appelsiner
til de små søfolk.
Det gode samarbejde m e d Helsingør Modelskibslaug er fortsat, og de besøgende
k u n n e derfor glæde sig over skibe i voldgraven d e n 2 9 / 4 , 1 0 / 6 og 7 / 1 0 .
Museets medarbejdere har afholdt omvisninger for g r u p p e r d e n 2 6 / 1 , 1 9 / 4 ,
20/5, 7/6, 10/6, 8 / 8 , 1 8 / 8 , 2/9, 9 / 9 , 1 4 / 9 ,
2 0 / 9 , og 1 5 / 1 1 . Desuden er skoleklasser
blevet omvist af J a n Rindom.
Der er i årets løb afholdt følgende foredrag, indlæg ved konferencer o.l.:

Hans Jeppesen:
Nordisk seminar om fartøjsbevaring, Helsingør, 4-5/2.
C o m m o n European Maritime Heritage
Congress, Rochefort, 12-15/10.
Søfartspuljemøde, Bremerhafen, 26-28/
10.
Svenske søfartsmuseers
arbejdsmøde,
Stockholm, 16-17/11.
Ports of Europe Conference, Brugge, 2324/11.
Folkeuniversitetet, København, 7 / 1 2 .

H a n n e Poulsen:
Folkeuniversitet, Orlogsmuseet, 1 3 / 3 .
Folkeuniversitet, Åbenrå, 2 1 / 9 .

Mads Gulløv:
Sportsdykkerklubben Aquanaut,
singør, 1/3.
Idrættens Hus, København, 1 9 / 4 .

Hel-

Morten Kirketerp Nielsen:
Orlogsmuseets Modelbyggerlaug, København, 12/10.
Torsdagsklubben, Helsingør, 2 6 / 1 0 .
Vallensbæk Modelklub, 6 / 1 1 .
Museet deltog d e n 17-19/11 i bogmessen i
Forum, København, hvor Kåre Lauring var
koordinator for de maritime museers fælles stand.
Der er i årets løb udlånt genstande til
særudstillinger på Københavns Bymuseum,
Kvindemuseet i Århus, Orlogsmuseet og
Aarhus Kunstmuseum.
F o r u d e n museets årbog u d k o m i år tillige
nr. 18 i serien Søhistoriske Skrifter. Titlen
"Caroline og de a n d r e " henviser til M / S
CAROLINE, d e n første af en række seriebyggede stålmotorskibe på 149 tons fra
umiddelbart efter 2 Verdenskrig. Udgivelsen er et fælles projekt for flere søfartsmuseer, og H a n n e Poulsen har både leveret artikler og været redaktør på udgivelsen.
Til 4. udgave af Weilbachs Kunstnerleksikon, som udgives i disse år, har H a n n e
Poulsen leveret artikler o m marine- og skibsportrætmalere samt o m gallionsbilledhugg e r n e H J. og W.E. Møen.
Med støtte fra Venneselskabet har museet fået fremstillet en ny introduktionsbrochure i dansk og engelsk version.
I radio og fjernsyn har museet medvirket
d e n 1 1 / 1 , hvor Hans J e p p e s e n har bidraget
til et DR-Video undervisningsprogram o m
transport i Danmark før j e r n b a n e r n e , d e n
9 / 3 , hvor u d d r a g af en undervandsvideo
optaget af Mads Gulløv blev vist i TV2 Lorry, d e n 2 8 / 6 , hvor Hans J e p p e s e n i DR fortalte om færgefart ved Helsingør og d e n
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1 8 / 1 1 , hvor Kåre Lauring blev interviewet
til Københavns Lokaltv u n d e r bogmessen i
Forum.
Trods aktivitetsniveauet blev besøgstallet
desværre det laveste i m a n g e år 38.590. En
del af forklaringen h e r p å er utvivlsomt, at
danskere også i 1995 blev begunstiget m e d
en usædvanlig fin sommer, og det kan der
som b e k e n d t ikke gøres noget ved. En anden væsentlig faktor har museet heller ingen indflydelse på.
H e r tænkes på entréprisen til Kronborg
Slot, som ved årets begyndelse blev forhøjet
fra 20 til 30 kr for en voksen. Det er åbenbart, at flere besøgende herefter har fravalgt Handels-og Søfartsmuseet.
Organisation og samarbejde
Som landsdækkende specialmuseum har
Handels- og Søfartsmuseet m a n g e eksterne
faglige relationer.
Hans J e p p e s e n har også i 1995 været form a n d for Skibsbevaringsfonden, og dertil
redaktør af tidsskriftet Danske Museer. H a n
har i øvrigt repræsenteret museet i Orlogsmuseets bestyrelse, Vikingeskibshallens bestyrelse, Museumsrådet for Frederiksborg
amt, Marinarkæologisk Referencegruppe
MARE, Referencegruppen for nyere tids
kulturhistorie, forretningsudvalget for International Congress of Maritime Museums
ICMM, redaktionen for Dansk Søfarts Historie, driftselskabet Skibsklarergården i
Helsingør, Helsingør k o m m u n e s Værftg r u p p e , Kronborgudvalget nedsat af Boligministeren.
Kåre Lauring har repræsenteret museet i
Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning.
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En eller flere af museets medarbejdere
har deltaget i følgende andre møder:
Museumskonference på Nationalmuseet,
6/2.
Søfartspuljemøde, Marstal, 21-22/3.
Seminar Dansk Søfarts Historie, Roskilde, 2 7 / 4 .
International Congress of Maritime Museums, Stavanger, 3-7/7.
Etnologisk Forum, Engelsholm Højskole,
2-3/9.
Foreningen af Danske Kunstmuseers årsm ø d e , Bogense, 12-14/9.
FDKogDKMs studierejse, Spanien, 2 5 / 9 5/10.
Kåre Lauring har g e n n e m g å e t kursus i anvendelse af museernes fælles registreringssystem Dansk Museums Index DMI, og har
tillige bestået eksamen i markedsføring p å
Merconomuddannelsen.
Den interne organisation er udbygget
m e d formaliseringen af et samarbejdsudvalg, hvor de personalevalgte repræsentanter er Kaya Hansen, Aase Hvid og Kåre Lauring.
Personale
Med u d g a n g e n af j a n u a r gik museumsassistent Erik Schou Andersen på pension p å
g r u n d af alder. H a n har siden 1980 været
en stilfærdig og pålidelig medarbejder,
som m e d o m h u har registreret fotografier,
holdt styr på d e n store samling og deltaget i særudstillingsproduktioner. Museumsassistentstillingen blev besat m e d B r u n o Jessen, der er telegrafist og dygtig amatørfotograf.
Den 1 j u n i blev der afholdt reception p å
museet, som k u n n e fejre, at museumsin-

(

''/
'-X
/

spektør Hanne Poulsen havde 25 års jubilæum. Som ventet var huset fuldt af venner,
familie og kolleger.
Årets personaleekskursion gik den 20/6
med den nye hurtigfærge til Grenå. Undervejs var der holdvis besøg på broen, og i
Grenå blev Kattegatakvariet undersøgt nærmere.
I årets løb har museet haft følgende midlertidigt ansatte:
Ole Bang
17-18/7, 21-22/9,
1-31/12.
siden 2/10.
John Coveny
Anders Favrholdt 8-17/4, 23/5-13/6,
19/6-18/11.
indtil 2/4, 24/
Elsebeth Hansen
4-24/5.
Yvonne Hansen
1/8-12/12.
Vibeke A. Larsen
1/8-12/12.
1/2-31/3.
David Madsen
Elisabeth Thorsen 29/5-16/6.

Planlægning
Den 16/2 besluttede museets forretningudvalg, at museets magasinproblemer måtte
løses udenfor Kronborg og helst på Værftområdet umiddelbart udenfor voldene. I
løbet af året er der på flere fronter arbejdet
med at fremme en sådan løsning.
At flytte magasiner på et museum er en
bekostelig affære. Ikke blot fordi genstandene skal håndteres med varsomhed, men
Årets største gave var en koldbukker fra Helsingør
også fordi hvert eneste registreringsnumSkibsværft. Takket være en donation på kr. 55.000 fra
mer skal verificeres, og den nye pladssignaJL-fonden kunne den reddes inden skibsbygningstur indføres. Dertil kommer behovet for nyt
hallen blev revet ned. (Foto: H&S).
The biggest gift
inventar,
brand- og tyverisikring af den bygofthe year was a cold-benderfrom Elsinore Shipyard. Thanks
ning
der
skal flyttes til m.m. Det samlede
to a donation of55,000 kr. from theJL-fund it was possible
to salvage it before the shipbuilding hall was demolished. overslag over engangsudgifter er i størrel(Photo: DMM).
sesordenen 4 mio kr.
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Den bygning som museet er interesseret
i, blev midt på året overdraget til Helsingør
k o m m u n e , som et led i den aftale, hvorefter
d e n statslige del af arealet blev kommunalt.
Ved årets begyndelse nedsatte k o m m u n e n
en arbejdsgruppe, som skulle se på Værftområdets fremtid. G r u p p e n består af repræsentanter fra de forskellige forvaltninger og Hans Jeppesen.
På dette grundlag udarbejdede Hans Jeppesen ideskitsen Værftet - et center for maritime aktiviteter, der giver forslag til hele
områdets anvendelse m e d et flyttet og fornyet Handels- og Søfartsmuseum som et hovedelement. Første etape i ideskitsen rumm e r blandt a n d e t en flytning af museets magasiner. Ideskitsen godkendtes den 7 / 1 1 af
museets bestyrelse.
For at konkretisere hvordan museet kunne tænke sig at anvende og samtidig bevare
d e n lille tørdok (dok 2), har museumsforvalter Morten Kirketerp og Hans Jeppesen
udarbejdet en funktionel og økonomisk
analyse, hvortil museet har fået god og gra-
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tis hjælp af fhv. direktør A. L u n d Petersen,
formanden for Dansk Metal i Helsingør,
J o h n B. Rasmussen og skibsingeniør Søren
Thorsøe. Med samme hensigt er der udarbejdet en skitse til et restaureringsprojekt
for M / S MARINA, bygget i 1928 som S/S
LÆSØ til overfarten Frederikshavn-Læsø.
Sidst på året besluttede k o m m u n e n s økonomiudvalg at udskyde stillingtagen til et lej e m å l for Handels- og Søfartsmuseet p å
Værftområdet til efter offentlighedsfasen
for d e n forestående revision af k o m m u n e planen. Offentlighedsfasen slutter 1. april
1996, og udvalget har lovet museet et svar
inden 1. juli.
Trods talrige møder, forhandlinger, beregninger og overslag har 1995 ikke bragt
væsentligt konkret nyt. Der er dog berettiget h å b om, at det i løbet af første halvdel af
1996 vil vise sig, o m museets akutte behov
for magasinplads og visionen o m et fornyet
m u s e u m lader sig forene på Værftområdet
i Helsingør.

Gaveliste for året 1995

fan Arnholtz: Et skibsklaver. Svend Borg: Et fotografi. Hans lakob Brask: En dagbog fort af
kaptajn J o h a n Peter Valdemar Nielsen.
D.A.B. Mobilbørs: to auktionskataloger vedr.
Helsingør Reparationsværft. Dansk Sørestaurationsforbund: Model af skoleskibet
KØBENHAVN. DFDS: Reklamefolder vedr.
DFDS transport. Grønlands Postvæsen: En
samling førstedagskuverter. L. Guldborg: En
sekstant, førgen Krumbeck Hansen: En kuffert
m e d indhold fra ekspeditionsskibet GALATHEA. Helsingør Skibsværft: En koldbukker. L. MøllerJacobsen: Signet for L.P. Mathiasen, m e d r e d e r af galeasen JOHANNE. John
Lind Jans: Litografi. Carl Fischer Jensen: Div.
genstande. Jens Emil Kudsk Jensen: Div. manuskripter, arkivalier, bøger, tegninger og
genstande. Kirkegaard-Sørensen: Lærebog
vedr. skibsbygning. Kronborg Slotsforvaltning:
Førstedagskuvert. Axel S. Munck: Div. genstande vedr. Moore-McCormack Line. Mette
Muller: En m o d e l samt tegninger og fotos
vedr. H / S CALEDONIA. Bodil Møller: Skibsj o u r n a l fra skonnertbrig CUPIDO. Knud
Lauritzen: En Loran-modtager samt en MF
radiotelefonistation. Jørgen Melchiors: Arkivalier vedr. skonnerten MANNA. Carsten
Lind: Decca MK 21. Marineforeningen ved
/. Keller: Brochurer fra White Star Line ca.
1925. Henry Meilvang: En samling fotografier. Erik Nielsen: Håndskreven instruks for
kaptajn Anders Nielsen Beck, 1819. Erik

Nielsen: Nogle m ø n t e r fra Trankebar. Erik
Nielsen: Iltflaske fra røgdykkera^parat. Marianne Nielsen: Arkivalier vedr. J ø r g e n Martin Tønnesen. Otto Nielsen: Tre skibsmodeller. Ove P Nørvang: En samling af udklip og
fotografier. Ingrid Marie Nybrandt: Nogle fotografier. Ellen Petersen: Målebrev for galeasen ANNI, 1921. Ellen Petersen: En tegning af
skoleskibet KØBENHAVN. Esmann Olesen:
En samling bøger vedr. reparationer af skibe på Helsingør Værft. Leo Olsen: Anordninger vedr. Helsingør Lodseri, 1778. A.
Rasmussen: Et sæt spillekort m e d bagsidemotiver i form af passagerskibe. Hilberg
Rasmussen: Skibsportræt af 3-mast. skonnert
ELLA af T h u r ø . Gorm Schmidt: Fotografi
håndkoloreret af 4-mast. fuldskib LANCING. Skibshistorisk Laboratorium: Div. ældre
skibskonstruktionstegninger, heraf en del
fra B&W. Axel Urup Skov: Skibsradio samt
nogle fotografier. Ruth Skov: M e n u k o r t fra
Skandinavien-Amerika Linjen. Jørgen Svarer:
En samling fotografier af tankskibe. Em. Z.
Svitzers Bjergningsentreprise: To økser og to
skovle. Søfartsstyrelsen: En radiopejler. W.
Møller Sørensen: Fire b å n d m e d interviews.
Søværnet: En samling skibstegninger. Elisabeth Thorsen: Kastetræ til en grønlandsk harp u n . Ole Ventegodt: To små sække kaffe indkøbt i Aden ca. 1955. Klaus T. Weiss-Fogh: En
samling skibstegninger fra Ålborg- og Frederikshavns Værft.
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Boggaver
Povl Valdemar Andersen, Frederiksberg. Stig
Folkmar Andersen, Holte. Sven Erik Andersson, Stockholm. KB. Bjering, Halmstad. Jens
Jensen Brovst, Frederiksberg. Edition Tommen,
Bremen. Claus Eliehauge, Hardeshøj-Ballebro
Færgefart, Nordborg. Magne Enger, Oslo. Etnologiska Institutionen, Goteborgs Universitet. Fritz Joachim Falk, Wyk/Fohr. Frederiksværkegnens Museum, Frederiksværk. Erik
Gøbel, Køge. Henning Henningsen, Helsingør.
Claus Holmfred, Bagsværd. John Lind Jans,
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Kbh. Niels Aage Jensen, Nyborg. John Kemp,
L o n d o n , UK. Anders Laubjerg, Skibssmedeforeningen, Kbh. Palle Lauring, Virum. Lars
Bjørn Madsen, Helsingør. MARILYN ANNEs
Venner, Holstebro. Mobil Oil Danmark A/S
v. Johs. B. Jørgensen, Birkerød. Otto Nielsen,
Ringsted. Olaf Schlosser, Herfølge. Sjohistoriska Museet vid Abo Akademi, Finland. Uppsala
Universitet, Sverige. Weilbach & Co. A/S v. Jørgen Marcussen, København.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronbon

Resultatopgørelse for året 1995
Indtægter
Entreindtægt
Tilskud fra staten
Andre offentlige tilskud
Ikke offentlige tilskud
Refusion
Kiosk- og bogsalg
Rekvirerede arbejder
Renteindtægter
Indtægter i alt

Balance pr. 31. december 1995
518.267
3.203.300
376.4252
236.676
35.000
103.766
83.470
27.209
4.584.113

Aktiver
Samlingen

1

Axutomobil

7.716

Anlægsaktiver

7.717

Beholdninger
Udestående fordringer
Likvide midler
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

Udgifter
Personaleomkostninger
Lokaleomkostninger
Samlingens forvaltning
Undersøgelser og erhvervelser
Konservering
Udstillinger
Anden oplysningsvirksomhed
Udgivervirksomhed
Andet kulturformidlende arbejde . . .
Administration
Kapacitetsomkostninger
Resultat før afskrivninger
Afskrivninger
Nettoresultat

3.592.908
290.176
45.525
86.599
51.181
177.521
(648)
128.212
41.191
356.378
4.769.043

229.541
105.531
311.500
646.572
kr.

654.289

Passiver
Egenkapital

90.699

Hensættelser

80.920

Mellemregninger
Kreditorer i øvrigt
Gæld i alt
Passiver i alt

kr.

138.155
344.514
482.669
654.289

(184.930)
7.716
kr. (184.930)

Vi har revideret årsregnskabet for 1995 for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi
har anset for nødvendige.
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling.
København, den 6. marts 1996
Ole Holm, statsaut. revisor
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Specifikation af private bidrag 1995

Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave

SFDS's Fond:
formål: bogen "Caroline og de andre"
Danmarks Rederiforening
Bureau Veritas
formål: bogen "Caroline og de andre"
UNISCRAP A/S GENVINDINGSINDUSTRI
formål: bogen "Caroline og de andre"
Dampskibsselskabet Hafnia's Fond . . . .
J.C. Hempels Fond
A.P. Møller og hustru Chastine
Unibank
A.P. Møller og hustru
Chastine MC-Kinney Møllers fond
formål: Konservering af portræt af
F. de Coninck
JL-FONDET
formål: håndtering af diverse værktøjer
fra Helsingør Værft

Resultatopgørelse for året 1995
Renteindtægter
Nettoresultat

Tilskud, Friis Petersens Arv
James Steffensen, restarv

10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
20.000
5.000

10.200

55.000
125.200

kr.

1.481
1.481

Balance pr. 31. december 1995
Aktiver
Handels- og Søfartsmuseet
J. Friis-Pedersens Arv
Likvide midler, Den Danske Bank . . .
Aktiver i alt
kr.

Passiver
Kapitalkonto:
Saldo pr. 1. januar 1995
. . . . kr.

90.555
100.000
53.683
244.238"

242.757
1.481
244.238

111.000
476
kr. 236.676

Vi har revideret årsregnskabet for 1995 for Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi
har anset for nødvendige.
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling.
København, den 6. marts 1996
Ole Holm, statsaut. revisor
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Arkitekt J. Friis-Pedersens arv
Resultatopgørelse for året 1995
Indtægter
Renteindtægter
Indtægter i alt
Udgifter
Revision
Kursregulering
Gave til Handels- & Søfartsmuseet . . .
Udgifter i alt
Nettoresultat

Balance pr. 31. december 1995
__

147.699
101.761

3.750
111.000
114.750
kr. 134.710

Aktiver
Værdipapirer
Likvide midler
Omsætningsaktiver

1.293.097
325.555
1.618.652

Aktiver i alt

kr. 1.618.652

Passiver
Egenkapital

1.514.902

Mellemregninger
Skyldige omkostninger

_

100.000
3.750
103.750

Passiver i alt

kr. 1.618.652

Vi har revideret årsregnskabet for 1995 for Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har
anset for nødvendige.
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling.
København, den 6. marts 1996
Ole Holm, statsaut. revisor
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Museets salgsartikler
I serien Søhistoriske Skrifter kan e n d n u fås:

I serien Maritema:

Yl. Jørgen H.P. Barfod: Danmark-Norges handelsflåde 1650-1700 (1967).
Pris kr. 15,00.

I. Søren Thirslund: Træk af navigationens historie. Fra oldtiden til 1530 (1987).
Pris kr. 95,00.

XVII. G.A. Kofoed: Dansk Søe Ord-Bog. Iver
C. Weilbach/H&S. (1993).
Pris kr. 450.00.

II: Søren Thirslund: Træk af navigationens historie. 1530-1850 (1988).
Pris kr. 105,00.

XVIII. Caroline og de andre.
Red. afH. Munchaus Petersen & Hanne Poulsen.II8cS (1995).
Pris kr. 195,00.

III: Søren Thirslund: Træk af navigationens
historie. 1850-1988 (1989).
Priskr. 125,00.

XIX. Søfart Politik Identitet tilegnet Ole
Feldbæk.
Red.: Hans J e p p e s e n et al. - H&S/Falcon
(1996). Priskr. 385,00.
Plakater
Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker
Hansen i 1948. Farvelitografi. Pris kr. 60,00.
Museets nye plakat, tegnet af grafikeren Karin Birgitte Lund i 1985. Farvelitografi. Pris
kr. 60,00.
DFDS. Jubilæumsplakat 92. Pris kr. 50,00.
B&W. Jubilæumsplakat 93. Pris kr. 30,00.
T h e Dutch in the Sound and the Baltic. 94.
Pris kr. 75,00.
Sømand, k ø b m a n d og supercargo. (1996).
Pris kr. 45,00.

IV. Søren Thirslund & CL. Vebæk:
Vikingernes kompas. 1000-årig pejlskive
fundet i Grønland (1990).
Priskr. 110,00.
UDSOLGT

Søren Thirslund:Vikingemes
navigationsmetoder. 1000-årig pejlskive fundet i Grønland. Thirslund (1995).
Pris kr. 60,00.

Søhistorisk Billedbog. 150 dejlige billeder
fra museets righoldige samlinger. Dansk og
engelsk tekst.
Pris kr. 25,00.

Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inkl. d e n n u g æ l d e n d e moms.
Bestillinger modtages på: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør.
Tlf: 49 21 06 85. Fax: 49 21 34 45. Postgiro: 179-4175.
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Selskabet Handels- off Søfartsmuseets Venner

Bestyrelse pr. 1/91996
Direktør Niels Kjeld Christensen, formand
Direktør Ole Friis
Direktør, skibsreder Niels Hahn-Petersen
Marinebibliotekar, kommandørkaptajn A r n e Holm, næstformand
Museumsdirektør Hans Jeppesen, kasserer og sekretær
Direktør J ø r g e n Marcussen
Arkitekt M.A.A. H a n n e s Stephensen
Æresmedlemmer
Direktør, civilingeniør Jens M. Barfoed
Museumsdirektør, dr. phil. H e n n i n g Henningsen
Personale
Bibliotekar Bert Blom

Beretning for 1995-96
Selskabets årlige ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag d e n 13. august
1996, kl. 19.00 i Erik af P o m m e r n s Kammer
på Kronborg. Antallet af m e d l e m m e r der
var m ø d t o p svarede stort set til sidste års
fremmøde på ca. 90 venner. En stor del af
m e d l e m m e r n e deltog en time før i Kåre
Laurings fremvisning af særudstillingen
Sømand, Købmand og Supercargo.
Kl. 19.00 bød næstformanden, fhv. marinebibliotekar A r n e Holm, velkommen,
hvorefter m a n gik over til flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om selskabets virksomhed
1995-96.
3. Regnskab 1995-96.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. I n d k o m n e forslag.
7. Eventuelt.
ad 1. På bestyrelsens forslag blev fhv. stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard m e d akklamation valgt til dirigent. EBV takkede
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for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, hvorefter h a n oplæste dagsordenens p u n k t e r for derefter at
give ordet til Arne Holm.
ad 2. AH. aflagde derefter flg. beretning for
selskabet: Som sidste år har bestyrelsen i år
bestået af: Direktør Niels Kjeld Christensen,
fXVJX
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næstformand; direktør Niels Hahn-Petersen, direktør Ole Friis, arkitekt M.A.A. Hannes Stephensen, direktør Jørgen Marcussen,
museumsdirektør Hans Jeppesen, sekretær.
Bestyrelsen har mødtes 4 gange i årets
løb. Da f o r m a n d e n har fået j o b i USA, har
h a n fortrinsvis medvirket via fax og post,
m e n s næstformanden har ledet m ø d e r n e .
J ø r g e n Marcussen har repræsenteret Venneselskabet i museets bestyrelse.
Selskabets største gave til museet er som
b e k e n d t årbogen, og bestyrelsen har som
vanligt fuldt d e n m e d interesse. Økonomien er tilfredsstillende, og bestyrelsen har
også debatteret indholdet. Der er dog enigh e d om, at museets medarbejdere fortsat
har det redaktionelle ansvar, m e n redaktion e n modtager selvfølgelig gerne k o m m e n tarer til såvel årbogens form som indhold.
Årets øvrige gaver til museet u d g ø r i alt
kr. 64.000, som er anvendt til:
- En ny introduktionsfolder til museet, som
tillige er hvervebrochure for Venneselskabet
- En m o d e l af en Lynæsjolle, bygget efter
Chr. Nielsens opmålinger af Anders Favrholdt (15.000 kr)
- O r d r e på en model af en Limfjordssjægt,
som ligeledes bygges af Anders Favrholdt
(15.000 kr)
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- En rejse til Archangelsk (14.000 kr).
Til beroligelse for m e d l e m m e r n e kan j e g
oplyse, at det også her drejer sig o m en museumssag, idet p e n g e n e går til restaurering
af et p o r t r æ t i museets eje af kaptajn Niels
R. Holbech (1739-1813). På billedet holder
h a n et søkort, som efter konservatorernes
b e h a n d l i n g sandsynligvis vil vise d e n rejse
ban i 1787 eriorde til Archangelsk.
Vores forårsudflugt kan vel n u kaldes en
tradition. I år gik d e n o m b o r d i M/F AGERSØ søndag d e n 12. maj fra Helsingør til
Tycho Brahes Hven. Der var flere interesserede e n d skibet måtte medtage, og de heldige deltagere tog det m e d godt humør, at
afsejlingen blev forsinket på g r u n d af tåge.
Det blev en fin dag, og j e g vil h e r benytte lejligheden til at takke Lone Knudsen Kristiansen og Bert Blom for deres store arbejde
og for et godt arrangement, hvor alt klapp e d e som det skulle.
Selskabets økonomi holder vi hele tiden
øje med, og årets regnskab viser et m i n d r e
underskud. Derfor foreslår bestyrelsen en
mindre kontingentforhøjelse, m e n da d e n
først vil have indflydelse på næste regnskabsår, vil vi til j u l e h a n d e l e n give medlemmern e en række rabattilbud på ældre årbøger.
Told- og Skats regler for fradragsberettigede gaver kan både være af interesse for
det enkelte m e d l e m og foreningen. Vi er
derfor meget glade for, at pr 8 / 8 havde ialt
123 m e d l e m m e r fulgt forårets opfordring
til at skænke Venneselskabet en ekstraordin æ r gave. Told- og Skat kræver dog mindst
250 gaver, hvis Venneselskabet skal opretholde sin godkendelse som en forening,
hvortil givere kan fradrage gaver i egen indkomst.

Godkendelsen taler kun om antallet af
gaver, mens giveren kun kan fradrage beløb
over 500 kr i egen indkomst.
Jeg håber meget, at medlemmernes offervilje fortsætter, så husk, at små beløb gavner Venneselskabet og store tillige dig selv.
Til sidst skal jeg takke medlemmerne for
støtte til vores ærværdige selskab, og Slotsforvaltningen for at vi som sædvanligt kan
holde generalforsamlingen i Erik af Pommerens Kammer.
Derpå fik Hans Jeppesen ordet, og han
startede med at fremvise den af Anders
Favrholdt byggede Lynæsjolle, den ene af
Vennernes gaver til museet. Han henviste
endvidere til de fremlagte sweat shirts med
museets logo og sagde, at potentielle interesserede kunne skrive sig på de ligeledes
fremlagte bestillingssedler.
HJ. havde to hovedpunkter på programmet, museets flytteovervejelser samt årets
udstillinger og udgivelser.
Om flytteovervejelserne sagde han, at
museet har fået besked af Slots- og Ejendomsstyrelsen på, inden 1. januar 1997, at
rømme de nuværende magasiner på slottet
af hensyn til brandsikkerheden. Denne
rømning er en stor, kompliceret og kostbar
proces, fordi vi skal have hver enkelt ting i
hånden til registrering og konservering,
idet vi gerne skal have det hele ind på EDB.
Der har været afholdt mange møder, men
der er endnu ikke sket noget konkret. HJ.
sagde endvidere, at der er tre muligheder
for udflytningen af magasiner. Den første er
værftsområdet. Her ser vi helst en samlet
udflytning af magasinerne først og derefter
museet. Vi har fremlagt en idéskitse for
værftsområdet, men vi ved som sagt intet

endnu, især da bystyret ønsker en langtidsløsning for området og således endnu en
gang har udskudt den endelige beslutning
om områdets fremtidige anvendelse. Den
anden mulighed er en foreløbig udflytning
af magasinerne til Flynderupgård via et
samarrangement med Helsingør Kommunes Museer, og den tredje mulighed er en
^u.
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slotsområdet, men om disse muligheder
ved vi heller intet konkret endnu. Alt er således uvist, og vi ved slet ikke om tingene falder i hak.
En af Vennerne spurgte om planerne om
en evt. udflytning til København var blevet
skrinlagt, og HJ. svarede: Både/og - vi vil naturligvis helst blive, men vi er nødt til at se
på, hvad der tjener museet bedst.
Angående udstillingsarrangementer sagde HJ. flg: Ved juletid havde vi et arrangement, som vi kaldte Stå selv til søs, et rollespil for børn fra 7-10 år arrangeret af to
unge korttidsbeskæftigede piger. I udstillingen var der bl.a. opbygget en del af et dæk
med en kapstan og en mast, og pigerne beskæftigede børnene med at binde knob og
synge shanties m.m.. Det strakte sig desværre kun over 5-6 dage, men det er en type arrangement, vi meget gerne vil beskæftige os noget mere med i fremtiden.
Derudover har vi så i forbindelse med
Kulturby 96 arrangeret udstillingen Sømand, Købmand og Supercargo i Kåre Laurings
regi, en udstilling, som I har haft mulighed
for at se før generalforsamlingen.
Af udgivelser kan jeg dels nævne Caroline
og de andre, hvori Hanne Poulsen er medforfatter, og hvori andre maritime museers
medarbejdere ligeledes har medvirket, dels
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et festskrift til Ole Feldbæk Søfart, Politik,
Identitet, hvori Kåre Lauring har medvirket,
og dels Dansk Søfarts Historie, hvortil Kulturministeriet har givet 8 millioner kr. Dette
værk på i alt 7 bd. udkommer på Gyldendal,
og 1. bind forventes at udkomme i begyndelsen af 1997.
Derefter takkede EBV. for den fremlagte
beretning og rnuseumsorientering og
spurgte derpå Vennerne om nogen havde
spørgsmål eller noget at tilføje. Da dette ikke var tilfældet, blev begge fremlæggelserne
taget til efterretning, hvorpå man gik over
til næste punkt på dagsordenen, idet EBV.
atter gav ordet til HJ.
ad 3. HJ. kommenterede det omdelte regnskab og sagde bl.a., at indtægtssiden udviser en lille stigning på ca. 8.000 kr. i forhold til sidste år, men denne skyldes hovedsagelig en stigning i kontingent og bidrag
fra medlemmerne. På udgiftssiden konstaterer man ligeledes en stigning sammenlignet med sidste år, hvilket giver et negativt
resultat på godt 11.000 kr., som blandt andet kan begrundes i en merudgift til årbogen samt stigende kontorhold m.m., og
som må siges at være et overkommeligt
underskud. Balancen udgjorde sidste år
162.000 kr. og udgør, som det ses, i år godt
141.000 kr.
Når man ser på sidste side i det omdelte
regnskab, fremgår det, at Barfoeds og Hovdéns legater af praktiske grunde er lagt sammen, og på indtægtssiden er der en mindre
stigning på 2.000 kr. i forhold til sidste år.
Under udgifterne fremgår det, at museet
har modtaget 64.000 kr. af afkastet til gaver,
medens de resterende 13.360 kr. er blevet
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henlagt iflg. bestemmelserne. Meget mere
er der ikke at sige om det.
EBV. spurgte om der var spørgsmål til
regnskabet, hvilket viste sig at være tilfældet.
En af Vennerne spurgte bl.a., om et punkt
i selskabets balance gav udtryk for, at der ikke mere fandtes noget lager af henholdsvis
platter, glas og fliser, hvilket HJ. kunne beEn anden af Vennerne bad om det nøjagtige medlemstal i Venneselskabet og fik at vide, at det nøjagtigste tal ligger på godt 1100
betalende medlemmer.
EBV. takkede for fremlæggelsen af regnskabet og konstaterede, at det var behørigt
underskrevet. Da der ikke var yderligere
kommentarer fra forsamlingen, blev regnskabet godkendt.
ad 4. På valg til bestyrelsen var flg.: Direktør
Ole Friis, direktør Jørgen Marcussen og arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen. Da alle
havde erklæret sig villige foreslog bestyrelsen genvalg. Endvidere foreslog bestyrelsen
genvalg af Niels P. Hansen til revisor, da han
ligeledes havde erklæret sig villig. Da der ikke var andre forslag fra forsamlingen blev
samtlige kandidater valgt med akklamation.
ad 5. EBV. gav derpå ordet til HJ., der bekendtgjorde, at bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse, der - som han sagde - hermed varsles i god tid og først kan opkræves
i løbet af sommeren 1997, hvilket må være
en formildende omstændighed. Man foreslår en forhøjelse af det personlige kontingent på 15,00 kr., således at kontingentet for
1997 vil komme til at lyde på 175,00 kr. (i alt
200,00 kr. med porto og gebyr), samt en for-

højeise af firmakontingentet på 140,00 kr.,
således at dette for 1997 kommer til at lyde
på 1140,00 kr. (i alt 1200,00 kr. med porto
og gebyr). Endelig blev der gjort opmærksom på, at man som firmamedlem modtager 5 årbøger samt 5 adgangskort, der ligesom de øvrige medlemskort gælder hele
året til både H&S, Orlogsmuseet i Kbh. samt
Vikingeskibshallen i Roskilde.
HJ. begrundede bl.a. forhøjelserne med
stigende omkostninger i forbindelse med
årbogsudgivelse og kontorhold. Kontingentforhøjelserne blev vedtaget uden kommentarer af forsamlingen.
ad 6. HJ. fortalte, at man havde modtaget
skriftlige forslag til forårsudflugter fra medlemmerne Rolf Larsen, Jørgen V. Rambøll
og Niels Rosbach til henholdsvis regalskibet
Wasa i Sth., Marinemuseet i Karlskrona
samt Skibsteknisk Laboratorium i Lundtofte. Derudover har vi tidligere forslag liggende om besøg på Trafikkontrolcentret i
Korsør og Flakfortet m.m.. Flere forslag og
initiativer er naturligvis velkomne.
EBV. spurgte derpå, om der var kommentarer fra de tilstedeværende, hvorpå en af
Vennerne sagde, at forårsturene mere og
mere kom til at ligne et rent østdansk fore-

tagende, og at han på den baggrund gerne
ville anbefale et besøg på Trafikovervågningscentret i Storebælt. Dertil kommer, at
man jo også kan nedsætte arbejdsgrupper
bl. Vennerne til at bearbejde evt. forslag.
ad 7. Under Evt. gik Jørgen Marcussen på talerstolen og sagde, at han syntes, det var en
god ide med arbejdsgrupper bl. medlemmerne.
Da der ikke var flere kommentarer takkede EBV for god ro og orden, og næstformanden Arne Holm takkede EBV. for den
gode styrelse af generalforsamlingen, hvorefter Vennerne holdt en kort pause, der
blev udnyttet til forfriskninger.
Efter pausen holdt erhvervsdykkeren Gert
Normann et inspireret, interessant og meget fængslende foredrag om Kendte og ukendte skibsforlis i danske farvande, hvorefter HJ. takkede Gert Normann for et
spændende foredrag og forsamlingen for et
godt fremmøde.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21,45.
Ref. Bert Blom
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[ytilkomne medlemmer
Andersen, Carl, Brønshøj
Andersen, Preben, Snekkersten
Andersson, Sven Erik, Stockholm
Bagge, Niels, Hillerød
Bengtsson, Ingvar, Glumslov
Buch, Povel Utzon, Flelsingør
Bunre, H a n s Henrik, Haslev
Christensen, Henrik, Fredericia
Christiansen, Kurt Lund, Højer
Christophersen, Peter B., Hasle
Graugaard, Erik, Korsør
Gullachsen, J.C., Helsingborg
Hansen, Eigil, Glostrup
H e d e , Torben, Søborg
Hjerrild, H a n s Age, Gentofte
Hovesen, Benny, Randers
Hovgaard, Søren, Skodsborg
Høj, Erik, Horsens
Jensen, Lars Dan, Nakskov
Jessen, Peter S., Kbh. K
Jordal, Niels, Kbh. NV
Krogh, Hans Henrik, Helsingør
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Kromann, Lars, Marstal
Lieberg, Helge, Sønderborg
Meyer, Niels M., Ålsgårde
Møller, J ø r n , Horsens
Nielsen, Leif S., Kbh. S
Palmar, Per, Kbh. S
Pedersen, Jens R, Risskov
Pedersen, Kaj Kjerrumgaard, Beder
Petersen, Stig, Køge
Pettersen, J a n Sommerfelt, Bergen
Poulsen, Poul Chr., Brønshøj
Poulsson, Esben S., H o n g Kong
Rasmussen, J ø r g e n E., Holte
Rasmussen, Otto H., Kbh. K
Sandbeck, Thorkild, Vejle
Skov, Erik, Albertslund
Skaaning, Susan Bjerre, Fr.sund
Svarø, Niels, Kbh. K
Tagesen, Bernhard, Oppegård, N.
Toft, Elo, Havndal
Westergaard, Flemming, Nexø

Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner
Resultatopgørelse for året 1995/96

Indtægter
Kontingenter og bidrag fra medlemmer
Fortjeneste ved salg af glas, kompasplatter og fliser:
Renteindtægter
Kursgevinster
Gave fra H.L. Barfoed's legat
Indtægter i alt

218.765
2.892
5.419
210
0
227.389

Udgifter
Udgivelse af årbog 1995
Porto til udsendelse
salg af årbøger
tilskud til årbog 1995
Nettoudgift årbog 1995
Andel af gager
Porto, fragt m.v.
Kontorhold m.v.
Revision
Diverse
Udgifter i alt
Resultat, NEGATIVT

144.128
16.910
161.038
23.238
7.100

30.338
130.700
67.200
11.766
19.939
7.130
1,932
238.667
11.281
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Balance pr. 31. marts 1996

Aktiver
Likvider
Tilgodehavende kontingenter m.v.
Tilgodehavende renter
Beholdning af platter, glas og
Nom. kr. 35.000,Nykredit, 3 SC 2026 (kostpris)
Nom. kr. 2.500,aktier i DDB (kostpris)
EDB-anlæg
Aktiver i alt
Passiver
Skyldige omkostninger
Skyldig moms
Mellemregning med H.L. Barfoed's legat
Reservefond:
Saldo pr. 1/4 1995
Kapitalkonto:
Saldo pr. 1/4 1995
Årets resultat
Passiver i alt

93.141
15.305
495
0
24.512
8.050
Q_
141.503

fliser

10.000
1.136
48.138
50.048
43.462
-11.281

32.181
141.503

Nærværende regnskab for 1995/96 for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner er i
overensstemmelse med selskabets bogholderi, som jeg har revideret.
Revisionen er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper, og har
ikke givet anledning til særskilte bemærkninger.
Farum, den 28. maj 1996
Niels P Hansen
Registreret Revisor
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Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds Legat
Advokat Sture Høvdens Legat
Resultatopgørelse for tiden 1. april 1994 til 31. marts 1995
Indtægter
Renter, bankindestående
Renter, obligationer
Renter, obligationshandel
Kursgevinst, udtrukne obligationer.
Indtægter i alt

5.247
66.458
2.012
312
74.029

Udgifter
Revisionshonorar
Bankomkostninger
Udgifter i alt
Gave til Handels- og
Søfartsmuseets
Henlæggelse iflg. testamentebest., 20%
Underskud

3.750
2.992
6.742
64.000
13.360
10.073

Balance pr. 31. marts 1996
Aktiver
Likvider
. 128.350
Mellemregning med selskabet
Handels- og Søfartsmuseets Venner . .
48.138
Tilgodehavende renter
13.305
Obligationsbeholdning, nom. 887.000
6% Nykredit 1 C S.2006 (Kostpris). . . . 882.122
Aktiver i alt
1.071.915

Passiver
Skyldige omkostninger
Kapitalkonto:
Saldo 1/4 1995
Henlæggelse for 1995/96
Uddelingskonto:
Saldo pr. 1/4 1995
Kursgevinst obligationer
Årets resultat
Passiver i alt

3.750
980.883
13.360 994.243
-2.808
86.803
-10.073 73.922
1.071.905

Nærværende regnskab for 1995/96 for Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoed's legat og Advokat Sture Høvdens
Legat er i overensstemmelse med legaternes bogholderi, som jeg har revideret.
Revisionen er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper og har ikke givet anledning til
særskilte bemærkninger.
Farum, den 28. maj 1996
Niels P Hansen
Registreret Revisor
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Selskabet Handels- pg Søfartsmuseets Venner
(Stiftet 1940)
Tegn venligst nye medlemmer
derved støtter De selskabets formål at virke
for forøgelse og forbedring af Handelsog
Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelser
modtages på museet (tlf. 49 21 06 85). - Selskabets bankgirokonto 3163-111306.
Kontingent
kr. 175,00 årligt for personer, kr. 1.140,00
for institutioner eller firmaer, + porto.
Medlemmernes rettigheder:
Gratis adgang til Handelsog Søfartsmuseets
samlinger på Kronborg Slot samt til Orlogsmuseet i København og Vikingeskibshallen i Roskilde.
Selskabet yder gratis sine m e d l e m m e r en
smuk og interessant illustreret årbog, hvis
værdi overstiger kontingentet. Medlemm e r n e kan til nedsat pris købe en del af de
af museet udgivne Søhistoriske Skrifter
samt ældre årbøger:
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Enkeltbind: 1945-84 pr. stk. kr. 20,00.
Årbog 1985 + 86 pr. stk. kr. 100,00.
Årbog 1987 + 88 pr. stk. kr. 120,00.
Årbog 1989 pr. stk. kr. 135,00.
Årbog 1990-96 pr. stk. kr. 160,00.
(Årbog 1942-44, 1948-1967 er udsolgt).
Alle priser er ekskl. moms, p o r t o og forsendelse.
Bestillinger modtages på Handels og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør.
Tlf 49 21 06 85. Fax 49 21 34 40.

Takket være d e n forståelse for museets kulturhistoriske opgaver, der er vist af søfarten
og de kredse, som står i n æ r tilknytning til
dette erhverv, er det lykkedes at dække en
del af de m e d udgivelsen af d e n n e årbog
f o r b u n d n e udgifter.
Selskabet Handelsog Søfartsmuseets Venner udtrykker herved sin hjerteligste tak til
følgende firmaer og institutioner, der i
form af tilskud eller køb af et større antal
årbøger har støttet udgivelsen af d e n n e for
museets arbejde så betydningsfulde publikation:

Dansk Navigatørforening
Den Danske Banks Fond
Københavns Amt Kulturel Forvaltning
Lemwigh-Miiller & Munck F o n d e n
J. Ring-Andersen Skibsværft
Iver Weilbach & Co. A / S
Wiibroes Bryggeri A / S
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