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Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL KLUBBMØTE ONSDAG 25. OKTOBER  2017 KL. 19.00 

Velkommen til enda en hyggelig klubbkveld 
med kaffe og julekake. 
 
Som vanlig oppfordres medlemmene til å ta 
med seg modeller, ferdige som uferdige og 
annet av maritim interesse. 
 
Vel møtt! 
 
Jan Wellén, 
Formann 

Klubbens fotoside: www.pbase.com/maritimmodellklubb - passordet er maritim 
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REFERAT FRA KLUBBMØTE ONSDAG 20. SEPTEMBER 2017 

Kvelden startet som sedvanlig med kaffe og 
julekake og 20 erfarene modell byggere. 5 mo-
deller sto klare på bordene. 
 
Først ut var Terje Westergaard med sin Nord-
landsbåt som han nå har ferdigstilt. Nytt fra 
forrige møte var råseilene laget i bomullsstoff 
og farget med tekstilfarge, som gir seilene den 
rette glød. Dette var et resultat av datidens 
form for impregnering av seil, tauverk, garn 
etc. og som besto i å legge dem i et barkebad. 
Seilet var også rigget med styring/balansering 
av seilet ved at det var satt inn ringer i likene 
på styrbord og babord side. I disse var det fes-
tet tau som går til baug. Hvor mye disse ble 
brukt er noe usikkert men ringene var alltid 
der. 
 
Fra Bjørn Hansen sin byggebedding blir det 
stadig sjøsatt modeller. Denne gang var det 
D/S Molde som gikk av stabelen. Den ble 
bygget ved Trondhjems Mek. Verksted og var 
75 fot lang. Skuta gikk fra 1872 til 1898 fra 
Molde og ut til øyene som passasjer- og 
fraktebåt. Modellen er i skala 1/34 noe som 
gir modellen en lengde på ca. 70 cm om jeg 
ikke regner helt feil. Noen detaljer blir kjøpt 
som eks. vis redningsbøyer, livbåter. Anker 
vinsjen har han oppgradert til å bli en mest 
mulig kopi. Som gammel Moldegutt har Bjørn 
valgt å donere båtene han bygger til byen. DS 
Molde skal til Romsdalsmuseet. Molde havne-
vesen har fått modeller av D/S Eira og tråle-
ren Fiskanes, begge omtalt tidligere. Se for 
øvrig Bjørns innlegg på Facebook 23. septem-
ber. 
 
Arne viste nok en gang frem KNM Blink. Det 
er interessent å se på detaljene. Han har som 
mange andre av oss samlet på alt av duppedit-
ter som ofte går rett i søpla. Her har han fun-
net ting som kan brukes og av og til modifise-
res. ”Kjekt å ha, du får helt sikkert bruk for det 
en vakker dag”, som Øystein Sunde synger. 

 
Per Klem er en ivrig bidrags yter.Denne gang-
en hadde han med en gammel klinkbygget los
-skøyte som hans far kjøpte av en gammel 
sjømann når Per var syv år gammel eller så—
for rundt åtti år siden med andre ord. Den ble 
i sin tid plukket fra hverandre og har ligget i 
sine enkelte bestanddeler i adskillige tiår. Ny-
lig fant han den frem og monterte det hele 
sammen igjen, litt restaureringsarbeide skulle 
til men som den står er den nok 90 pluss pro-
sent  original. Båten er fra Oslofjordområdet, 
noe á la en Colin Archer men annerledes i 
detaljene, rigg og seil  er de originale og gir et 
godt inntrykk.  Modellen er bygget i ganske 
stor skala og har åpenbart ikke hatt veldig 
vondt av den lange nedetiden. 
 
Det er utrolig imponerende hva medlemmene 
lager. Mange lurer nok på hva formannen 
bygger siden jeg aldri har med meg noen mo-
deller rent bortsett fra vikingskipet med plass 
til 14 glass akevitt og som er døpt Gokevitten, 
som jeg viste frem på dette møtet. Jeg bygger 
mye, men å ta med orlogskipene Victory og 
Laaland samt Colin Archer, alle bygget fra 
scratch ville ikke gått bra hverken for skipene 
eller for min mentale helse. Jeg bygger og res-
taurerer/reparerer på oppdrag for andre.  Den 
eldste modellen jeg har restaurert er bygget i 
prisonen i England 1806/1807 av en norsk 
tilfangetatt sjømann. Fangene levde ganske 
fritt og fikk lov til å lage ting de kunne selge. 
En dag kom hans voktere å sa: en så dyktig 
kar som deg skal ikke sitte her i prisonen så ta 
med deg modellen og reis du hjem til Norge. 
Skuta står i dag på Grimstad Sjøfartsmuseum 
og er museets klenodium.  
 
Nok om det, Ståle har fotografert byggingen 
av Laaland og lagt det ut på hjemmesiden 
under våre fotografier. Ståle vil om litt ta bil-
der av modellene jeg har bygget og legge de ut 
på hjemmesiden, så da får dere se. 
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Bildene av Laaland: 
http://www.pbase.com/
maritimmodellklubb/laaland 
 
Så var det på tide å mønstre av etter nok en 
hyggelig maritim kveld, mette, trette og med 
enda mer kunnskap enn da vi kom, satte vi 
kursen hjem til hvert vårt rede. 
 
Se forøvrig Ståles fotografier fra kvelden på 
vår fotoside: 
http://www.pbase.com/
maritimmodellklubb/201709 
 
Jan Wellén 
 
Referent  


