En skæbne i Søetatens arkiver
Kilder til foredraget d. 26.11.2014 ved Merete Mørk Madsen
Kirkebøger
Folketællinger med oplysninger om husstand, adresser, eventuelt erhverv
Fæsteprotokoller
Skifteprotokoller:
Ved dødsfald findes oplysninger om arvingers antal og alder evt andet. Ligeledes kan der være
mange oplysninger ved skilsmisser og ved konkurser
Auktionsprotokoller: indeholder vurderinger og regnskaber ved afholdte auktioner efter
dødsfald, skilsmisser og konkurser.
Annoncer i aviser: Her annonceres auktioner, efterlysninger og andet i aviser, der er
tilgængelige på Historiens Hus i Odense.
Skøde- Panteprotokoller: har ofte et REALREGISTER, som er en oversigt over Ejendomme.
Der er ofte et navneregister bagest i protokollen.
I forbindelse hermed kan det være aktuelt at søge i:
Brandforsikrings Protokoller: hvor man finder oplysninger om ejendommenes størrelse,
bygningernes indretning og tilstand, om de anvendte materialer, og om rummenes fordeling.
Heri er også en Vurdering af ejendommene.
By- og Landkort samt Udstykningskort: findes i Kortregisteret på Landsarkivet,
Desuden findes gamle kort på: Kartografisk Dokumentations Center, der er beliggende på
SDU.
NB !!! Ring først, der er begrænset åbningstid.
Politiprotokoller, Justitsprotokoller og Domsprotokoller,
hvortil der ofte hører Bilag og Kopibøger som kan være endog meget omfattende og give
mange detaljer. Der kan være personlige breve, ansøgninger mm.
Søruller: unge mænd i Fyns kystbyer kom ikke i lægdsrulle, - men i en Sørulle, der giver
oplysninger om alder, ægtestand, erfaring i søtjeneste = søpas, antal togter, både civile og i
tjeneste i Søetaten, om egnethed (session ) og opnået løn. Der er også noteret, om personen har
været ejer af eget skib, og hvorhen han har sejlet.
Følg evt ruterne på: Google Earth

Admiralitetet angående Henriks togter med Orlogsskibe
Søg på Admiralitetet: Arkivskaberen er Søetaten / Arkivserien er Skibsjournaler og på
linie 6 i dette opslag: søg: Generalkommissariatet (der har 5126 enheder)
Så vises alle navne på orlogsskibe fra ca år 1600 og indtil nutiden for hvert år som skibet har
sejlet.
I Generalkommissariatet findes også Mandskabslister for Roeflotillier
I Generalkommisariatet findes også Sygeprotokoller:
Søetaten < Generalkommissariatet < Søkvæsthuset: Sygeprotokoller og
Mandtalsbøger over fast Mandskab
En kuriositet er Justitsraad Bangs Kopibog over bortsolgte Priser, Bog 69 Side 19.
Søg: Arkivskaber: Overadmiralitetsretten / Arkivserie: Justitsraad Bangs
Kopibog over bortsolgte Priser.
Heri findes regnskab over det gods, som Justitsraaden prisedømmer, både fra krigsskibe og fra handelsskibe. Det er interessant at se, hvad handelsskibene sejlede hjem fra
oversøiske lande. Alt bliver vurderet, der holdes auktion hvor navne på købere er anført.
Regnskabet afsluttes og den andel, dvs den Prise, hver af de sømænd, som har bragt godset i
land skal have, sendes til Admiralitetet, hvorfra det senere bliver udbetalt til den enkelte efter
ansøgning.

