
Marineforeningens facade ud mod Færgevej 
 

Da vi overtog ejendommen, var forhaven beplantet med træer og buske – og en 
hel del ukrudt. 

Første opgave var at få ryddet bevoksningen og renset og planeret jorden. Hertil 
stillede Jørgen Skovgaard maskinkraft, og et hold medlemmer leverede 
muskelkraft. 

Vi havde hørt, at Museet havde en stak skærver liggende i gården mellem 
bygningerne. De var håndhugget af kampesten om sommeren i åbningstiden, når 
en medarbejder illuderede Jens Vejmand, som stod bag skærmen med en klud 
om hånden og forvandlede de hårde sten til brød, som Blicher beskriver det. 

Disse skærver måtte vi afhente gratis. Jørgen Skovgaard stillede en container op 
uden for gården, og nogle energiske medlemmer kørte i trillebør 3 – 4 tons sten 
ud i containeren, som siden blev tømt ud i forhaven. 

Et anker måtte der til at signalere Marinehus, og også der kunne Museet hjælpe. 
Man havde et fint gammelt stokanker liggende, som vi måtte låne. Det mangler af 
ukendt grund den ene halvdel af stokken. Men vi tænkte, at det lægges der ikke 
mærke til, hvis det hviler på en stor sten. En sådan sten lå der i haven bag Erik 
Thomsens hus på Thurø. Igen måtte Jørgen af sted med en kranbil fra Tonny 
Madsen og svinge stenen ud over Eriks hus. 

Marineforeningen havde siden 1984 sammen med Havnen passet en mine, som 
stod ved Jessens Mole. Den var en gave fra Søværnets Minevæsen i Korsør givet i 
forbindelse med Svendborg Marineforenings 70 års jubilæum og indrettet som 
minebøsse for indsamling til legater til unge under søfartsuddannelse. 
Minefonden fik et grundbeløb af Danske Bank og Marineforeningen. Men tiden 
er løbet fra både indkomst og formål, så minen blev flyttet her til forhaven som 
dekoration, og fondens midler tildelt skoleskibet Georg Stage. 

Fra den gamle marinestue i Pakhuset medtog vi den ene af flagstængerne, som 
stod ved hovedindgangen, for at kunne føre en marineforeningsstander ved 
forsiden af huset. Til Dannebrog har vi jo den store flagstang på 
parkeringspladsen. Til færdiggørelse af facaden blev der sat et flot skilt op ved 
etageadskillelsen Svendborg Marineforening, så ingen kan være i tvivl om, hvem 
der bor her. 
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