
Særudstilling: 
 
Modeller på podier 
Udstillingen er skabt i et unikt samarbejde mellem Danmarks Marineforening, Orlogsmuseets Model-
byggerlaug, Køge Maritime Modelbyggerlaug og Fregatten Jylland og består af et hav af unikke mo-
delskibe med hver deres eventyrlige fortælling. 
 
For mange er skibet et håndgribeligt udtryk for frihed, drømme og længsler mod vide horisonter og 
eksotiske kyster. I modelbygningens forunderlige miniatureverden af skibe fra alle tider og kulturer 
forenes drømme om skibet med menneskelig snilde. Det kan strække sig vidt, og for mange vil skibet 
og interessen fortsætte ind i et fascinerende historisk univers, som rækker langt ud over skibet.  
 
Udstillingen af modelskibe omfatter modelkonstruktioner, udført med forskellige teknikker og mate-
rialer fra plast over krydsfiner, ædle træsorter til pap og papir. 
 
I udstillingen inviteres publikum ind i modelbyggernes verden, og kan på egen hånd bevæge sig ind i en 
hel anden virkelighed, og på den måde anskue og visualisere fortiden og historien på en anderledes, 
medrivende og forståelig måde.  
 
I udstilling kan publikum møde fx artilleriskibet Niels Juel, som oplevede den tort at blive sænket to 
gange af egen besætning under Anden Verdenskrig, tag med fregatten Jylland på Verdensudstillingen 
i 1862 og fregatten Enhjørningen på rejsen ud for at finde Nordvestpassagen. Eller man kan studere 
den enestående og detaljerede model af slagskibet Bismarck, som er udført i papir af Mutsuo Uchiya-
ma. 





"Højt og slankt med den fine Klipperstævn" 
 
"Det nye Skib skal bære det gamle Navn [Dannebrog]. 
Det er dejligt at vide at det skal bæres frem over Havet og forhaabentlig gennem Tiderne, Vort 
Flaf [...] er Symbolet for Konge og Folk, for det hele Land. Lad os ønske alt godt over det [skibet] og 
de Farter, det skal gøre! Er der noget, der kan samle od herhjemme, er det vel vor Konge og Dron-
ning. De har forstaaet at drage Landet rundt og ganske stille at lære os alle at kende og selv blive 
kendt. Det har sin store Betydning. Vi ønsker det nye skib mange lykkelige Ture rundt om - ikke 
mindst i vore egne Farvande, saaledes at ogsaa det kan blive Samlingsmærke [...] Lykke og Fred og 
Velsignelse over Skibet og dets Farter!" 
 

Uddrag fra Holmens provst, kgl. konfessionarius Hornbecks afløbningstale den 10. oktober 1931. 
 
Modellen er venligst udlånt af Danmarks Marineforening, afdeling Ebeltoft. 



Klokken rev kæben af 
 
Under træfningen ved Helgoland den 9. maj 1964 blev fregatten Jyllands klokke ramt af en kanonkug-
le. Et stykke fra klokken ramte sømand Søren Thrane og rev hans kæbe af. Han overlevede. 
 
Søren Thrane fik som den første dansker foretaget et plastikkirurgisk indgreb og rekonstrueret sin 
kæbe. ifølge historiske kilder valgte han dog siden at bruge et kunstigt skæg, som var fastgjort bag 
ørerne for at skjule resultatet. 
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