
Marineforeningens våben 

 

I marinestuen har vi adskillige gamle våben. Det 

første vi møder i entreen er en falconet, en lille 

kanon som bl.a. blev brugt i krydstoldvæsenets 

fartøjer. Oprindelig kun brugt som signalkanon 

anbragt oppe i mærset på de store krigssejlskibe. 

Denne er udlånt fra Svendborg Museum, som har 

endnu en på lager.  

 

I et våbenskab i den store stue opbevares 3 rifler, 3 

kårder, 4 dolke, 1 sværd og 3 signalpistoler. Det 

kniber med sikker viden om, hvor disse våben 

stammer fra. Det er bestyrelsens ønske, at nogle 

medlemmer vil gå i gang med at registrere og 

beskrive alle foreningens effekter, og så kan man 

måske finde oplysninger i de gamle protokoller. 

 

I stuen med kongeflaget hænger på sidevæggen 5 

sabler, hvoraf de 4 har været i foreningens eje i 

rigtig mange år, hvilket ses på gamle billeder fra 

marinestuen på hotel Ærø. Over buerne hænger 2 

rifler af typen Garand, som mange marinere husker 

fra deres tid i Søværnet. 

 

I trappeskakten hænger på endevæggen 6 sabler fra 

forskellige officersgrader. På sidevæggen findes 4 

skibshuggerter. Disse er afkortede sværd, som kunne 

anvendes i nærkamp på et sejlskib med begrænset 

plads mellem rigningen og en masse tovværk. 



 

De 2 Garand geværer og de 6 sabler er udlånt fra Søværnets beholdninger, da der 

skulle ryddes op før udflytning fra Holmen. Marineforeningens afdelinger blev 

inviteret til at hente et udvalg. Der knytter sig den lille historie til: En pensioneret 

orlogskaptajn skulle rejse rundt og kontrollere, at vi stadig havde disse udlån i 

behold. Herfor skulle der erlægges et gebyr på 800 kr. om året. Vores daværende 

landsformand protesterede over for Søværnets chef med den begrundelse, at 

afdelingerne tog godt imod skibene og deres besætninger ved anløb af havnene 

over alt i landet, uden udgifter for Søværnet. Herefter hørte vi ikke mere til 

våbengebyret. 

Det skal nævnes at Svendborg Marineforening naturligvis har de fornødne 

våbentilladelser. 
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