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1995 blev SKIBSBEVARINGSFONDENs forste 6r pA finansloven med et statsligt tilskud pi 3 mio.
kr.
Fonden blev i februar maned hviteret til et rnsde i Kulturministeriet, hvor detaljerne i fondens frem-
tidige praksis blev diskuteret. Det blev pi msdet besluttet, atlade Kammeradvokaten se pi fondens
fundats og lanebetingelser. Denne sag er desverre trukket ud, men forventes afsluttet i begyndelsen
af 1996.
Der er a*rol& 6 ordinere mader, I ekstraordhart msde der handlede om kulturministeriets udkast
til retningslinjer for fondens arbejde, og 1 telefonmsde der handlede om skonnert MIRA.

Linetilsagn:
Der herskede naturligvis stor glede over endelig at vere pi finansloven, men 6n sag (skonnert MI-
RA) skuile komme til at sluge over halvdelen af irets linebudget.
Der indkom siledes ansogninger for i alt ca.5,3 mio. k., og det skal understreges, at der pi grund af
MIRA-sagen kun blev aftrol& 1 ansogningsrunde i 1995.

SKONNERTMIRA



Folgende fartsjer modto g lAnetilsagn:
Skonnert MIRA (1898)
Skonnert JOHANNE ( 1 895)
Skonnert MARTHA (1899)
Alekvase GITTE PRIESS (Ig4s)
Alekvase VEGA (1901)
Deksbfi CHRISTiANE
Snurrevodskutter ELLEN ( 1 906)
Motorjagt MJ@LNER (1 922)

Opmuntringspremie:
Disse er smibelsb, der udelukkende uddeles som anerkendelse for et stykke arbejde, der af fonden
betragtes som verdifuldt. Der kan ikke soges om disse smi belob, der tages fra formuens renteaf-
kast.
Der blev i 1995 kun uddelt en enkeit opmuntringspremie til galeasen FRI af Svendborg, der blev
belsrutet for godt ssmandsskab og en sund indstilling til det at restaurere sit skib.

Konsulentbistand:
Arets konsulenthjelp har som sed.vanlig haft vid.t forskellig karakter.
Konsulenten har veret tilstede p6. sejladsen FYN RLINDT for skibe over 20 tons. Han har desuden
vreret pi rundtur i det Sydfrnske omr6de i pisken, medens skibene riggedes op for sofirmeren.

Der blev i 6r givet konsulentbistand til:

1.500.000 kr.
100.000 kr.
98.000 kr.

100.000 kr.
100.000 kr.
150.000 kr.
45.000 kr.
50.000 kr.

2.143.000 tu.

Kig Tangeverket
Kig Viborg
Evert REBEKKA afNordby (1921)
Alekvase VEGA (1901)
Daksbid CHRISTIANE (1917)
Galease HJALM (1901)
Drksb6d LET
Kattegatbtd THYRA
Drivkvase BETH
Galease SKIBET

besigtigelse

besigtigelse og opmAling
rekonstruktion
opmiling o g rekonstn'ktion
ridgir,ning
ridgir,ning
rAdgivning
ridgir,ning
ridgivning
ridgir,ning

Bevaringsvprdighed:
Fonden har i lsbet af 1995 ydet bistand til et antal fartajer, der snskede en bevaringsverdighedser-
klering. Denne erklering fia SKIBSBEVARINGSFONDEN har medfort visse lempeiser for det
pigreldende fartaj i de ellers strenge regler for sejlads med passagerer. Hvortil kommer, at en sidan
erklering gerne skuile gare det lettere for ejeren at soge fondstilskud til sit fanaj.
Folgende 6 fartajer er erkleret bevaringsvardige i 1995:

Aekvase GITTE PRIESS ex. KATRINE PEDERSEN bygget 7944-45 hos
Ring-Andersen i Svendborg.
Galeasen SKIBLADNER II bygget 1897 hos N.F.Hansen i Odense.
Galeasen FR-EM bygget 1939 i Nykobing Mors.
Galeasen KAROLINE SVANE bygget 1885 i Humlebeek"
Hjemmevarnskutter MIDDELGRTINDEN ex. MHV && bygget 1926 i Sverige.
Snurrevodskutter ELSA MARGRETI{E bygget 1926 iEsbjerg.



Regelgruppen vedrsrende bevaringsvrerdige skibe:
SKIBSBEVARINGSFONDEN har i de seneste par ar veret representeret i en arbejdsgruppe, der
skulle lave nye sikkerhedsregler for bevaringsverdige skibe. Det sidste msde blev aftroldt i maj, og
de nye regler tridte i kraft 15. december 1995.

DANNEBROG:
Beltbiden DANNEBROG (1S72) modtog i 1990 et rente- og aftlragsfrit lan p& kr. 100.000. Men i
1994 opsagde fonden linet som misligholdt med indfrielse pr. 9lI 1995. Sagen endte dog med, at
ejerne accepterede at optage et l6n i banken pa kr. 120.000 til at frerdiggore skibet, og dette skete i
lsbet af sommeren. Det kan derfor anses for sandsynligt, at skibet kommer under sejl i lobet af 1996.
Fonden betragter dermed problemerne med DANNEBROG som afsluttet.

Rapport over havnemiljser:
Det har lenge vreret fondens snske at lave en rapport over de danske ha.rne og de dertil hsrende
miljoer. Der har i november veret a*roldt et forberedende msde, hvor man lavede stikord til en s6-
dan rapport. Naeste fase er at skaffe finansiering til udarbejdelse af rapporten, idet fonden ikke kan
bruge af sit tilskud fra kulturministeriet til s6danne formel

Udstilling om SKIB SBEVARINGSFONDEN:
Fondens konsulent har i samarbejde med restaureringsarkitekt Morten Gsthche udarbejdet en udstil-
ling, der kort fortaeller om fondens virke. Udstillingen har i sorlmeren lsb verctvist pA Nationalmu-
seets skib ANNA MOLLER, der deltog i forskellige sejiadser .

Flere museer har siden vist sig interesserede i at vise udstillingen, bl.a. Limfordsmuseet og museet i
Horsens.

Nordisk msde:
I februar maned var SKIBSBEVARINGSFONDEN vert for et nordisk mode, hvor der var deltagere
fra Norge, Sverige og Danmark.
Msdets hovedtema var restaurering: hvordan og hvor meget.
Desuden fremiagde SKIBSBEVARINGSFONDENI resultatet af en undersogelse af forsikringsfor-
holdene for den danske traskibsflide. Underssgelsen blev lavet for at kunne sammenligne med tilsva-
rende undersogelser i Norge og Sverige, og for at tilskynde til et nordisk samarbejde pi forsikrings-
omr6.det.

Common European Maritime Heritage Congres 12. - 14./10:
SKIBSBEVARINGSFONDEN var pi denne kongres, der i 6r afroldtes i Rochefort i Franlrig, re-
presenteret ved Hans Jeppesen og Jes Kroman.
Det vigtigste resultat af msdet var, atman enedes orn, at nationale sikkerhedsregler skulle vare gel-
dende frem for et serligt EU-regelsat.

TS-pinsetref;
SKIBSBEVARINGSFONDEN var ved arets TS-pinsetref reprasenteret ved Hans Jeppesen, Iargen
Josephsen, Max Vinner og Jes Kroman.



Skornert MIRA:
Skonnerten MIRA (1898) er SKIBSBEVARINGSFONDENs hidtil storste opgave. Ejeren havde i
fsrste omgang sogt om stotte til en opretning af skibets kol, men pi land i Gilleleje viste det sig snart,
at skibet var i vesentlig dirligere stand end ejeren havde forestillet sig. Det skonomiske behov i for-
bindelse med den forestiende reparation oversteg dog langt SKIBSBEVARINGSFONDENs sko-
nomiske formien. Det besluttedes derfor, at tildele MIRA et rente- og aftlragsfrit lan pA i,5 mio. kr.
under forudsetning af, at ejeren selv skaffede mindst et tilsvarende belsb fra andre fonde. Dette
skulle vise sig alvnre temmelig vanskeligt, og det var herunder nsdvendigt at udsette den oprindeli-
ge frist for indlosning af lanet flere gange. Det lykkedes dog til sidst, idet Arbejdsmarkedets Ferie-
fond gik ind og ststtede med et miilionbelsb.
Der er i den forbindelse etableret et velfungerende samarbejde mellem de to fonde, hvor SKIBSBE-
VARINGSFONDEN er ansvarlig for den kultwhistoriske side af dette store restaureringsprojekt.

Bestyrelsen:
Der har i 6r vreret endringer i bestyrelsens sammensetning, idet TS ikke onskede at lade sig repra-
sentere ved museumsassistent Max Vinner. I stedet udpegedes Gunner Svendsen.
Desuden fratridte rigsantikvar Olaf Olsen, men den fungerende rigsantikvar Niels-Knud Liebgott
snskede atlade sig representere ved Max Vinner.
Miljoministeriets representant udtridte desuden af bestyrelsesarbejdet, idet miljoministeriet ikke sn-
sker at fortsette sit engagement i SKIBSBEVARINGSFONDEN.
Bestyrelsens sammens€tning sA derfor ved Srets udgang s&ledes ud:

Formand: Hans Jeppeserl Handels- & Ssfartsmuseet Kronborg. udpeget af H&S
Nestformand : I ar gen Jo sephsen, Fultonstiftelsen. Udpeget af TS
Max vinner, vikingeskibshailen. Udpeget af den fungerende rigsantikvar
Gunnar Svendsen. Udpeget af TS
O le Mo rtens an, L angelands Museum. Udpe g et af S ofartspulj en
E ske Wo hlfalut, Limf o rdsmuseet. Udpe get af Fiskeripuljen
Morten Gothche, Skibshistorisk Laboratorium. Udpeget af Nationalmuseet
Advokat Henrik C. Winkel
Thomas Hsjrup, Ksbenhawrs Universitet

Fondens konsulent og sekreter: Jes Kroman
Fondens revisor: Niels P. Hansen. Farum


