
HITTA I BEHÖRIGHETSBEVIS FÖR FARTYGSBEFÄL 
 

Fritidsskeppare 

Nedan redovisas olika typer av examinationshandlingar som rör fritidsskeppare och med 
uppgift om var handlingarna förvaras. 

Förarintyg eller intygsbok 

Fr.o.m. 1961 t.o.m. 30 september 1985 utfärdade Sjöfartsinspektionen förarintyg. Sjöfarts-
inspektionens arkiv förvaras hos Sjöfartsverket. I arkivet finns ett datoriserat register över 
utfärdade intyg. För att söka i registret behövs uppgifter om personnummer, namn och år för 
examinationen samt också gärna förhörsförrättarens namn. Från 1 oktober 1985 och framåt 
utfärdar Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) förarintyg varför forskare får vända sig dit. 

Kustskepparintyg, även kallad ”Skepparexamen” 

Tiden före 1985 utfärdade Navigations- och Sjöbefälsskolorna kustskepparintyg/skeppar-
examen. Arkiven efter dessa förvaras hos landsarkiven. Navigationsskolor senare  Sjöbefäls-
skolor inrättades  1842. I arkiven efter skolorna finns betygskataloger och examensbetyg. 
Från 1 oktober 1985 utfärdar Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) kustskepparintyg/skeppar-
examen varför forskare får vända sig dit. 

 

YRKESSKEPPARE 

Nedan redovisas olika typer av examinationshandlingar som rör yrkesskeppare och med 
uppgift om var handlingarna förvaras. 

Examens- och betygsprotokoll (kunskapsprov) 

Handlingar för erlagd examen förvaras hos följande institutioner: För tiden 1841-1980 finns 
handlingarna i Navigations- och Sjöbefälsskolornas arkiv. Arkiven efter dessa förvaras hos 
landsarkiven. Från 1980 och framåt  förvaras examenshandlingar hos respektive högskola. 

Fiskeskepparebevis 

Fiskeskepparebevis  utfärdades av länsstyrelserna. Arkiven finns oftast hos landsarkiven men 
kan i vissa fall finnas kvar hos länsstyrelsen. Rekommenderas att forskare i första hand vänder 
sig till landsarkiven. Fiskeskepparebevisen finns även hos Sjöfartsverket. 

Behörighetsbevis 

Tiden 1879-1955  utfärdade Kommerskollegium behörighetsbevis för yrkesskeppare. Arkivet 
förvaras hos Riksarkivet, se nedan. Fr.o.m. 1956 och framåt förvaras behörighetsbevisen hos 
Sjöfartsverket. 

 

MILITÄRA SKEPPARE 

Skepparexamen i flottans regi 

Handlingar rörande skepparexamen för marinens officerare och värnpliktiga finns hos 
Sjöfartshögskolan i Kalmar.  

Register till behörighetsbevis 

Nedan redovisade register förvaras numera hos Sjöfartsverket.  



Register som tillhört Kommerskollegium, sjöfartsbyrån, fartygs-registeringssektionen 
 

D1b – Register över befälhavarbrev (sjökaptensbrev).  

Fr.o.m. 1920. Alfabetisk ordning. (Åren 1879 - 1891 ingår i Kommerskollegium, sjöpass-
expeditionens arkiv, D1b1:1. Innehåller uppgifter t.o.m. 1931. Registret förvaras hos 
Riksarkivet). 

D1c – Register över styrmansbrev . Fr.o.m. 1920. Alfabetisk ordning. (Åren 1879 - 1891 ingår 
i Kommerskollegium, sjöpassexpeditionens arkiv, D1b2:1. Innehåller uppgifter t.o.m. 1938. 
Registret förvaras hos Riksarkivet). 

D1d – Register över skepparbrev. Alfabetisk ordning. Fr.o.m. 1913. Register över 
skepparbrev av 1:a klass (östersjöskepparbrev), fr.o.m 1913 register över skepparbrev av 2:a 
klass (kustskepparbrev), fr.o.m. 1952 register över nordsjöskeppar-brev. 
 

D1e – Register över förarbevis av 1:a klass. Fr.o.m. 1937. Alfabetisk ordning. 

D1f – Register över behörighetsbevis enligt 1912 och 1936 års befälsförordning. 1913-1915, 
Alfabetisk ordning. Behörighetsbevis enligt SFS 1912/54. 1936-1939, Alfabetisk ordning. 
Behörighetsbevis enligt SFS 1936/315.  

 

Register som tillhört Kommerskollegium, navigationsskoleinspektören 

 

D Ia – Register över utfärdade behörighetsbevis. Nummerordning. Fr.o.m. 1950 hos 
Sjöfartsverket. (Tiden 1917- 1949 förvaras hos Riksarkivet, se nedan). 

 

D Ib – Register över maskinistbrev m.m.. Alfabetisk ordning. Fr.o.m. 1912 maskinistbrev av 
1:a klass (övermaskinistbrev, fr.o.m. 1950 sjöingenjörsbrev), fr.o.m. 1913 maskinistbrev av 
2:a klass (fr.o.m. 1953 maskinteknikerbrev), fr.o.m. 1912-1953 maskinistbrev av 3:e klass 
(fr.o.m. 1953 maskinistbrev).  Maskinistbrev av 3:e klass från år 1954 förvaras hos 
Sjöfartsverket.  

 

Endast register över maskinistbrev av 3:e klass, 1912-1953,  förvaras hos Riksarkivet,  
se nedan Navigationsskoleinspektören D 1b. 

 
 
D Ic – Register över maskinskötarbevis och motorskötarbevis av 1:a klass.                     
Fr.o.m. 1951. Alfabetisk ordning. 

 

Behörighetsbevis hos Riksarkivet 

Behörighetsbevis för yrkesskeppare utfärdades av Kommerskollegium åren 1879-1955. 
Övriga nedan ej omnämnda typer av behörighetsbevis utfärdades av navigations- eller 
sjöfartsskolorna samt av länsstyrelserna, se ovan.  

 

 

 



Arkiv där register och behörighetsbevis ingår 

Kommerskollegium, sjöpassexpeditionen, 1879-1891 

Register 

D1b1:1  1879 – 1891, Befälhavarbrev. Innehåller uppgifter t.o.m. 1931. Register över 
befälhavarbrev (sjökaptensbrev) fr.o.m. 1920  ingår i Kommerskollegium, sjöfartsbyrån, 
fartygsregistreringssektionens arkiv, D 1b, vilket förvaras hos Sjöfartsverket. 

  

D1b2:1  1879 – 1891, Styrmansbrev. Innehåller uppgifter t.o.m. 1938. Register över 
styrmansbrev fr.o.m. 1920 ingår i Kommerskollegium, sjöfartsbyrån, fartygsregistrerings-
sektionens arkiv, D 1c, vilket förvaras hos Sjöfartsverket. 

 

Behörighetsbevis 

 
E VIa – Fartygsbefälhavare, 1879-1891. Befälhavarbrev (Sjökaptensbrev) för åren 1892 - 
1925, se  nedan, Kommerskollegium, sjöfartsbyrån, fartygsregistreringssektionen, E Ia. 

 

E VIb – Styrmän, 1879-1891. Styrmansbrev för åren 1892 – 1935, se nedan 
Kommerskollegium, sjöfartsbyrån, fartygs-registreringssektionen, E Ib.  

 

Kommerskollegium, navigationsskoleinspektören  

I Navigationsskoleinspektörens arkiv ingår endast register. Handlingar till registren ingår i 
Kommerskollegium, sjöfartsbyrån, fartygsregistreringssektionens arkiv, se nedan.  

Register: 

DIa – Register över utfärdade behörighetsbevis, 1917 – 1949. Nummerordning. Motsvarande 
alfabetiskt register förvaras hos Sjöfartsverket. (Handlingar till behörighetsbrev ingår i 
Kommerskollegium, sjöfartsbyrån, fartygsregistereringssketionen, E 1a – E 1hc beroende av 
typ av behörighetsbevis). Register fr.o.m. 1950 förvaras hos Sjöfartsverket, se ovan. 

 
D Ib – Register över maskinistbrev m.m. Register över maskinistbrev av 3:e klass,1912-1953 
(fr.o.m. 1953 maskinistbrev). Maskinist-brev av 1:a och 2:a klass samt maskinistbrev av 3:e 
klass från år 1954 förvaras hos Sjöfarts-verket. (Handlingar till maskinistbrev av 3:e klass 
ingår i Kommerskollegium, sjöfartsbyrån, fartygsregistereringssketionen, E 1ec). 

 

D Id – Register över behörighetsbevis enligt SFS 1923/387 (för motorskötare)1924-1926. 
Alfabetisk ordning. (Koncept till behörighetsbevisen ingår i Kommerskollegium, 
sjöfartsbyrån, fartygsregistereringssektionen, E 1hb). 

 

D Ie – Register över förarbevis. Handlingar till förarbevis, se E 1 d. 

(Koncept till Behörighetsbevisen ingår i Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, fartygs-
registreringssektionen, E 1hb). 
 
 
 
 



D II – Register över dispenser över inträde i navigationsskolorna, 1920-1949. Alfabetisk 
ordning. 
 
D III – Register över dispenser för fartygsbefäl m.m. 1912-1949. Alfabetisk ordning.  
 
 
Kommerskollegium, sjöfartsbyrån, fartygsregistreringssketionen, 1892-1955 
 

Register 

Register till behörighetsbevis förvaras hos Sjöfartsverket med undantag av de register som 
ingår i Kommerskollegium, sjöpassexpeditionens- och navigationsskoleinspektörens arkiv, se 
ovan. 

Behörighetsbevis ingår i följande serier: 
E Ia – Befälhavarbrev (Sjökaptensbrev), 1892-1925. Nummerordning.  

Fr.o.m. år 1926 förvaras behörighetsbevisen hos Sjöfartsverket. (Åren 1879-1891, se 
Sjöpassexpeditionens arkiv, E VIa ). 
E Ib – Styrmansbrev, 1892-1935. Nummerordning.  

(Åren 1879 -1891, se Sjöpassexpeditionens arkiv, E VIb).  
E Ica – Skepparbrev av 1:a klass (östersjöskepparbrev), 1913-1935.  

Nummerordning. Fr.o.m. år 1936 förvaras behörighetsbevisen hos Sjöfartsverket. 
E Ica – Skepparbrev av 1:a klass (östersjöskepparbrev), 1913-1955. Nummerordning. 
E Icb – Skepparbrev av 2:a klass (kustskepparbrev), 1913-1955. Nummerordning. 

E Icc – Nordsjöskepparbrev. 1952-1955.  

E Id – Förarbevis av 1:a klass. 1937-1955. Nummerordning. 
E Iea – Maskinistbrev av 1:a klass (övermaskinistbrev, sjöingenjörsbrev), 1913-1955. 

Nummerordning. 
E Ieb – Maskinistbrev av 2:a klass (maskinteknikerbrev), 1913-1955.Nummerordning. 
E Iec – Maskinistbrev av 3:e klass (maskinistbrev), 1912-1955. Nummerordning. (Register, se 
Navigationsskoleinspektörens arkiv, D Ib).  

E If – Maskinskötarbevis av 1:a klass. 1951-1955.  

E Ig – Motorskötarbevis av 1:a klass. 1951-1955. 

E Iha – Behörighetsbevis enligt 1912 års befälsordning, 1913-1922. Nummerordning.  
 
E Ihb – Behörighetsbevis enligt SFS 1923/387 (för motorskötare), 1924-1926. 
Nummerordning.  (Register, se Navigationsskoleinspektörens arkiv, D Id:1).  

E Ihc – Behörighetsbevis enligt 1936 års befälsordning. 1936-1939. 

 
 
ÖVRIGT 
 
Befäls- och manskapslistor 
 
I Sjömanshusens arkiv, vilka förvaras hos landsarkiven, finns befäls- och manskapslistor.   
 
 
 
RIKSARKIVET, Forskarserviceavdelningen   Febr 2010 

 


