Gode råd til søgning
I museets søgemaskine, Søg i Søfartshistorien, kan man på én gang søge i museets digitale billedarkiv,
museets genstande, Danmarks Skibsliste, Dansk Søulykkesstatistik, museets bibliotekskatalog, 500
artikler i digitaliserede årbøger siden 1942 og museets hjemmeside:
https://mfs.dk/sog-i-sofartshistorien/
Hvis du søger efter et bestemt handelsskib, anbefaler vi Jørgen Marcussens Skibsliste:
http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/index.php
Hvis du ønsker mere viden i forbindelse med et bestemt rederi, anbefaler vi Jørgen Marcussens oversigt
over rederier:
http://www.jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/rederier.html
Vil du vide mere om et ord eller begreb med maritim relation, findes den største viden samlet i Jørgen
Marcussens Maritim Ordbog:
http://www.jmarcussen.dk/maritim/ordbog/index.php
Leder du efter konstruktionstegninger af skibe findes vores oversigt over emnet på hjemmesiden:
https://mfs.dk/ms-videnscenter/arkiv/konstruktionstegninger/
Er du interesseret i søkort, atlas eller lodsbøger findes vores oversigt på hjemmesiden:
https://mfs.dk/ms-videnscenter/arkiv/soekort-atlas-og-lodsboeger/
Er du slægtsforsker, har vi samlet en oversigt over mulighederne for at finde ud af mere om enkelte
søfolk her:
https://mfs.dk/ms-videnscenter/slaegtsforskere/
En oversigt over danske skippere og styrmænd fra 1707-1839, hvor eksamen skulle foregå i
København, findes i databasen Skippere.dk:
http://skippere.dk/
I forhold til slægtsforskning anbefaler vi også det digitale specialbibliotek Slægtsforskernes Bibliotek,
hvor mere end 10.000 værker nu er digitaliseret, og flere kommer til jævnligt:
https://slaegtsbibliotek.dk/
Andre registre vedr. skibe, krige, Grønland, skibsportrætter, skibsmodeller og andet findes samlet her:
https://mfs.dk/ms-videnscenter/arkiv/registre/
Endelig kan museets samling af digitaliserede værker om dansk søfartshistorie måske hjælpe dig videre:
https://mfs.dk/ms-videnscenter/bibliotek/digitaliserede-boeger-og-artikler/
Er dit spørgsmål af mere lokal karakter, anbefaler vi søgemaskinen Arkiv.dk, der samler materiale fra
mere end 580 danske lokal- og stadsarkiver samt et mindre antal specialsamlinger:
https://arkiv.dk/
En anden god ressource, der kan hjælpe på mange måder, er den nederlandske database over skibe, der
betalte sundtold fra middelalderen til 1857. Den indeholder også information om skibe, kaptajner og

varer, samtidig med at man nemt kan komme tilbage til de originale arkivalier:
http://soundtoll.nl/
Hvis din henvendelse har relation til en offentlig myndighed fra middelalderen og til i dag, fx
orlogsflåden, anbefaler vi Rigsarkivets søgemaskine Daisy, der er en indgang til deres kolossale
samlinger. Søger du efter flere oplysninger om et skibsforlis el. lign. kan du finde flere oplysninger i Søog Handelsrettens arkiv her:
https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside
Viden og tegninger til de sidste 250 års orlogsskibe kan også findes på Orlogsbasen:
http://orlogsbasen.dk/
God samlet oversigt til søgemuligheder indenfor søfartshistorien og slægtsforskning.
Søfolk og deres historie - Slægtshistorisk Forening, Århus

