
Beretning om en model af skoleskibet "København". 

 
I år 2001 var fhv. værftsdirektør Per Glente, 
Svendborg, på besøg hos fhv. ØK-direktør 
Mogens Pagh i hans hjem i Toldbodgade i 
København. 
Mogens Pagh spurgte Per Glente, om han havde 
et forslag til et nyt hjemsted for hans gamle 
skibsmodel, som var i temmelig dårlig stand. 
Glente ringede til undertegnede, som på det 
tidspunkt var formand for Svendborg 

Marineforening, og spurgte om foreningen kunne være interesseret i modellen. 
Det bekræftede jeg straks, og Glente tog modellen med hjem.  
Et af marineforeningens medlemmer, desværre nu afdød, var en dygtig 
modelbygger, og havde faktisk selv bygget en mindre model af skoleskibet, som 
står i marinestuen. 
Han besigtigede den noget havarerede model, med knækkede master og andre 
skader, og erklærede sig villig til at sætte den i stand. 
Jeg skrev et brev til Mogens Pagh og takkede for skibet, samt bad om dets historie. 
Kort efter modtog jeg brev som vedhæftet. Brevet hænger i dag i en ramme ved 
siden af modellen i Marinestuen. 
     

0 -----------------------0 
 
Den 6. april 2002 var medlem, fhv. maskinmester Børge Madsen, blevet færdig med 
restaureringen af den stærkt medtagne model, og efter det meget store arbejde 
fremstod den nu nymalet og med delvis ny rig. Den blev på behørig vis, til 
kanonsalut, båret i procession ind i marinestuen, gendøbt i Linie akvavit og anbragt 
i en glasmontre, som blev sponsoreret af Mogens Pagh med 5000 kr. 
Jeg havde haft en del korrespondance med hr. og fru Pagh og inviteret dem til at 
komme til Svendborg for at se resultatet, men først skulle det udsættes til 
sommeren, og da meddelte fru Inga, at Mogens var for svag til at klare turen. 
Men jeg sendte nogle billeder, og dem var han meget taknemmelig for. 
 
Desværre døde Mogens Pagh i 2004, 93 år gammel, uden at nå til Svendborg og se 
marinestuen. 



 
 
Opdateret 21.03.2015 / Kurt Kaysen 
 
 
 
       Le Rouret, 24. oktober 2001 
 
Herr. K. Kaysen 
Formand for Marineforeningens Svendborg Afdeling. 
 
Vedr. model af skoleskibet "København". 
 
     Tak for Deres brev af 16'ds. videresendt til mig her Sydfrankrig, hvor vi opholder os 
de næste 3-4 uger. 
 
      Det har glædet mig, at Marineforeningen har villet modtage og opbevare modellen 
af skoleskibet "København", som derved faar en værdig placering. 
 
      Som svar på Deres spørgsmaal kan jeg meddele følgende: For ca. 35 aar siden 
modtog jeg et brev fra forstanderen paa Horsens Tugthus, at en af fangerne, som 
øjensynlig havde sejlet med skoleskibet ca. 1925-26, havde bygget en model af skibet, 
som han gerne ville sælge. Efter tugthusets regler maatte han kun faa en meget 
beskeden timeløn for sit arbejde, som jeg naturligvis akcepterede. 
 
     Modellen har været i mit eje lige siden, men den har lidt under flytning o.lign., saa 
jeg er glad for, at Marineforeningen har en dygtig modelbygger, som kan sætte den i 
stand, og hvis den skal opstilles i en glas-montre, vil jeg gerne afholde udgiften hertil 
efter nærmere aftale. 
 
     Skulle De ønske flere oplysninger, er De velkommen til at ringe til mig her i 
Frankrig paa telefon: 0033493772485 eller i December maaned i København paa: 
33132086. 
 
 
      Med venlig hilsen   
               sign.    Mogens Pagh  


