
Marineforeningens møbler 
 

Da Svendborg Marineforening fik sin første egne marinestue i kælderen under 
Klosteret i 1996, skulle der findes nogle møbler. Der var ikke penge til at købe 
for, så det blev gratis brugte møbler forskellige steder fra. Det var så heldigt, at 
Navigationsskolen netop skulle have nye kantineborde, så vi fik lov til at arve de 
gamle, stadig udmærkede borde med laminatplader. Vores søde hustruer syede 
blå duge til dem. Stole fandt vi på Kommunens lager for udskiftede møbler. De 
var lidt slidte, men brugbare. Et fint gammelt direktionsbord blev fundet på 
loftet over Handelsbanken. Bardisk, hylder og skabe blev dygtigt flikket sammen 
af medlemmer, med stor assistance fra værkstedet på Mærsk Trænings Center, 
Teknisk Skole og Seniorværkstederne. 

Ved flytningen til Maritimt Centers Pakhus i 2009 skulle der nye møbler til det 
flotte lokale. Og nu var der penge til at købe for. Fra møbelfirmaet Østergaard i 
Ikast blev der købt 14 borde, heraf 2 stk. med foldbart understel, plus 6 løse 
plader til at forlænge med. Dertil 74 stole med imiteret læderbetræk, hvoraf 14 
er stabelbare. Desuden et lille rundt bord med 4 armstole. Der blev leveret et 
bararrangement, som passede mellem nogle bærende stolper i pakhuset, med 
køleskuffer og bagvæg med hylder og spejl. Dertil 7 barstole. Et flot 
skabsarrangement og garderobeudstyr i samme træsort fuldendte møbleringen. 

I 2015 blev alle møblerne flyttet til vores dejlige nuværende domicil. 
Bararrangementet voldte problemer, fordi lofthøjden var lidt lavere, men folk 
fra fabrikken i Jylland passede det til. Det gamle direktionsbord, som havde stået 
på loftet i Pakhuset, kom igen til ære og værdighed i Flagstuen. Og meget 
passende havde Torben Tranberg 8 højryggede stole tilovers. De matcher bordet 
perfekt. 

Torben havde også mange andre udskiftede møbler på lager. I kælderens store 
lokale blev opstillet 4 bogreoler og et arkivskab, samt 3 bøgetræsborde og 12 
stole med blåt betræk. Derfor kalder vi den Blå Stue. Til det mindre lokale fandt 
vi på Torbens lager et sammensat ovalt bord med tilhørende 10 stole med rødt 
betræk. Derfor Rød Stue. Endelig var der et jalousiskab og et mindre arkivskab 
til Forstuen med det runde bord, samt endnu en bogreol til kontoret. I alt en 
fantastisk flot donation fra Torben. 

Til Dutymessen i kælderen kom Bjarne Jensen med et godt teaktræsbord med 
udtræksplader og 10 dagligstuestole. Desuden fik vi fat i mindre borde til 



kontor, rengøringsrum og depotrum. Fra Hotel Ærøs depot fik vi lov at hente 2 
restaurationsborde, næsten mage til vores egne. De står i reserve i Blå Stue. 

De eneste møbler, som er købt til vores nuværende hus (på et godt tilbud), er 
havemøblerne, 4 borde og 24 stole. Desuden har vi nylig i en genbrugsbutik 
fundet en fin glasmontre, som er opstillet i Blå Stue. Den skal rumme småting fra 
depotet, f.eks. askebægre fra Søværnet og forskellige instrumenter, som vi gerne 
vil vise frem. 
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