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Det meddeles hermed, at Skibsbevaringsfonden har erklæret jagten EMANUEL for bevaringsværdigt 
fartøj. Formålet med denne erklæring er at bevare skibet som et varigt kulturminde, hvorfor fremtidig 
restaurering og vedligehold skal ske i overensstemmelse med de traditioner, der oprindeligt har ligget 
til grund herfor. 
 
EMANUEL er bygget af L. Christiansen på Rødvig Skibs- og Bådebyggeri i Rødvig i 1902 til reder og 
skibsfører L. Nielsen. Forlægget var et fartøj ved navn Fulvia, der var bygget på Faxe Ladeplads fire  
år tidligere. Nielsen havde været med om bord på dette velsejlende skib på dets rejser mellem Danmark 
og Norge og ønskede derfor et lignende fartøj bygget. Resultatet blev en rundgattet jagt på 30 brt med 
galeaserig og bredfok, der ligesom Fulvia skulle sejle på farten til Norge. 
 
Da de lange fragtrejser begyndte at ebbe ud, blev fartøjet solgt, først i 1915 og siden i 1919 til stenfisker 
Chr. V. Christensen i Køge. Fartøjet blev da rigget om til jagt og udstyret med maskine og styrehus. 
Arbejdsområdet strakte sig fra Thyborøn på Vestkysten og helt til Bornholm i Østersøen, hvor den 
sidste opgave med stenfiskeri blev udført i 1960. Herefter blev skibet oplagt i Nexø havn og siden solgt 
til privat eje.  
 
I slutningen af 1970-erne overtog den socialpædagogiske institution Sølager fartøjet. Institutionen 
påbegyndte da en gennemgribende reparation og ombygning til brug for sejlads med egne elever. 
EMANUEL søsattes igen i 1983 og sejlede herefter som elevskib, indtil det i 1999 blev solgt til privat 
eje. I 2012 blev skibet overtaget af en venneforening og er hjemmehørende i Nakskov. Fartøjets 
udseende fra tiden i Sølagers eje er bevaret og repræsenterer et karakteristisk udviklingstræk i 
fartøjets erhvervshistorie. Skibsbevaringsfonden anser skibets kulturhistoriske fortælleværdi som 
værende betydelig, hvilket understreges ved denne erklæring. 
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