
 

Marineforeningens skibsmodeller 
 

Det er tidligere beskrevet, hvordan vi er kommet i besiddelse af modellerne af 

skoleskibet "København", tankskibet "Regina Mærsk" og fragt/passagerskibet 

"Falstria". 

Afdøde medlem, Børge (Sørup) Madsen, var en dygtig modelbygger og generelt en 

dygtig håndværker, som bl.a. havde en stor andel i ombygning og indretning af den 

første marinestue i Klostret.  Allerede i 1994 havde han bygget en 60 cm lang model af 

skoleskibet "København " med sejlføring, som blev udstillet i det af Marineforeningen 

benyttede lokale i Færgegården. Den står i dag i forstuen (med det runde bord). 

Men desuden arbejdede Børge i mange år på en stor flot model af fregatten "Jylland". 

Den blev overdraget Marineforeningen ved et arrangement med kanonsalut og dåb i 

linieakvavit den 8. maj 2010 og opstillet i den nye marinestue i Pakhuset. 

Marineforeningen har en meget fin model af rederiet J. Lauritzens skoleskib "Lilla Dan", 

som i den nye marinestue står oven på våbenskabet. Modellen modtoges som gave fra 

Bogense Marineforening ved foreningens 70 års jubilæum i 1984. 

En lille model i montre af 3-m skonnert "Inga" af Rørvig modtoges som gave fra 

Søfartens Ledere i forbindelse med indflytning i den nye marinestue i Pakhuset den 

30/1 2010. Den står i Blå Stue. 

Den senest modtagne model er af fragtskibet "Mammoth Scan" af Århus. Den blev 

skænket af boet efter maskinmester Leif Hansen, som havde sejlet med skibet og senere 

var en flittig skribent i bladet Søfart. Til skibet knytter sig den historie, at det kun 3 år 

gammelt kæntrede i Abu Dhabi havn, og efter bjærgning og under bugsering til Europa 

sank under en storm i Middelhavet. 

Foreningen har endnu en skibsmodel, som står i montre i Blå Stue. Det er en model af 5-

mastet bark ”France II”, som bygget i 1911 var verdens største oceangående sejlskib. 

Modellen er udlånt til Marineforeningen af ejerne på ubestemt tid.  
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