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Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL ÅRSMØTE/KLUBBMØTE ONSDAG 23. MAI 2018 KL. 19.00 

Velkommen til vårens siste møte før somme-
ren, en uke etter vanlig kjøreplan grunnet 17. 
mai.  
 
Som vanlig oppfordres medlemmene til å ta 
med seg modeller, ferdige som uferdige samt 
annet av maritim interesse. 
 
Vel møtt 
Jan Wellén 
formann 

Klubbens fotoside: www.pbase.com/maritimmodellklubb - passordet er maritim 
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REFERAT FRA ÅRSMØTE/KLUBBMØTE ONSDAG 18. APRIL 2018 

Klubbmøte 18. april 2018 
 
15 medlemmer møtte. 
 
Jeg vil anbefale dere å gå innpå fotosidene til 
klubben og se på bildene tatt på møtet! 
 
Da formann Jan Wellén for en sjelden gang 
var forhindret fra å møte, og i hans fravær, 
ønsket sekretær Martin Gulliksen velkom-
men. Etter innledende småprat med kaffe og 
julekake var det klart for medlemsmøte: 
 
Martin Gulliksen informerte om en mail som 
formannen hadde mottatt fra Arne Egil Sagen 
på vegne av Sarabråtens Venner. Den inne-
holdt en del bilder av en hånddreven hjulbåt 
som de ønsket å få bygget en modell av. Sara-
bråten var et lite gods som Thomas Heftye 
hadde ved Nøklevann rundt forrige århundre-
skifte. På bildene ser vi opptil 20 personer 
ombord, fine fruer i lange kjoler og oppdres-
sede herrer! Båten anslås å være ca. åtte meter 
lang. Sarabråtens Venner ønsker seg en mo-
dell på rundt én meters lengde. Det finnes 
ikke tegninger så en modellbygger må tolke 
bildene og lage en modell etter dem. En er 
således ganske fritt stilt. Det vil være et betalt 
oppdrag. 
 
Ingen tilstede på medlemsmøtet kunne påta 
seg jobben, så det ble vedtatt å legge forespør-
selen ut på Facebook-siden til klubben. (Vi 
har fått respons på det og jobben er nå satt ut 
til rette vedkommende!) 
 
Tom Lund Har begynt på en modell av P961 
KNM Blink, samme fartøy som Arne O. Hag-
tvedt har bygget tidligere. Begge hadde mo-
dellene med seg. Skrogene er glassfiber-
halvfabrikata produsert for et antall år siden 
av Knut Pedersen, nå redaktør i velkjente Mo-
dell og Elektronikk, og i sin tid solgt på Mari-
nemuseet i Horten.  

Tom hadde spørsmål som ble flittig diskutert. 
Der hvor modellbyggere samles utveksles 
mange gode tips. Det ble diskutert typer av 
sparkel, én- eller to-komponent. Produkter 
fra Biltema blir stadig anbefalt. Til tetting og 
smøring av propellgjennomføring blir det an-
befalt et tysk produkt som visstnok heter Au-
tol.  
 
Arne hadde til rakettkassene brukt et treslag 
som er veldig lett, men sterkere enn balsa. 
Han husket ikke navnet på treslaget, men det 
var kjøpt på Bauhaus og kan anbefales. Hans 
modell er så godt som ferdig, kun småtteri 
står igjen. 
  
Morten Tønnesen holder på med en modell 
av en jakt Hildur fra 1894, som omtalt i refe-
ratet fra forrige møte. Dekket er på plass så 
her går det fremover! Han hadde også laget 
rorkulten — se fotosiden for bilder. Morten 
er en kar som har mange gode tips, og bidrar 
villig vekk med dem. 
 
Bjørn A. Hanssen hadde med sin modell av 
forhenværende Styrsö fra 1907, et svensk far-
tøy innkjøpt til Norge i 1992 og omdøpt til 
Henrik Ibsen. Skipet ble i 2009 solgt til Thor 
Halvorsen, eieren av Dalen Hotell, for én kro-
ne. Han har lagt mye penger i restaureringen 
og den lever nå videre i beste velgående.  
 
Bjørn har bygget en vakker modell av Henrik 
Ibsen på oppdrag fra nevnte Thor Halvorsen 
og den skal stilles ut på hotellet. Tegninger av 
skroget ble innkjøpt fra Svensk Maritimt Mu-
seum, men tegninger av overbygget slik det er 
i dag finnes ikke. Der har Bjørn brukt bilder 
han selv har tatt. Det hadde vært en utford-
ring. Modellen ble på møtet tilkoblet stikkon-
takt og da lyste det vakkert ut gjennom vin-
duene i salongene! Han har brukt tynt glass 
som var frostet på innsiden. Se fotosiden! 
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Erik Nordheim hadde med et tysk produkt 
som hette Prym Flickstoff. Det var innkjøpt i 
en symaskinforretning og han brukte det til å 
klippe ut symboler og bokstaver som skulle 
monteres i seil, bla på modell av RS 1 Colin 
Archer. Det kunne strykes på med strykejern. 
 
Per G. Klem hadde med seg en modell han 
holder på med, en med dampmaskin i. Han 
trengte tips til radiostyringen fra Finn Bjørn-
eng. I klubben er det god hjelp å få! 
  
Arne O Hagtvedt hadde også med et litt ned-
slitt skrog av en seilskøyte kjøpt i en bruktbu-
tikk i Vestby. Den har han tenkt å restaurere 
og rigge opp. Det ble etterhvert en ganske 
munter diskusjon om en kunne bruke trever-
ket på kunstmalerpensler til master eller ikke. 
Her var det innvendinger om at den svake 
bøyen i en slik mast, som rettes ut med strekk 
i forstaget, da ikke ble korrekt nok. Det kom 
mange gode forslag til utforming av rundhol-
ter. Arne lurte på hvilken målestokk denne 
modellen kunne være i. Med mye sakkunn-
skap og synsing ble båten anslått til å være i 
tommeskala 1/2 tomme = 1 fot, altså 1:24. 
 
Så var ennå et hyggelig og lærerikt møte slutt. 
 
Referat: Martin Gulliksen 
 
Se bilder fra møtet på vår fotoside: 
 
h t t p : / / w w w . p b a s e . c o m /
maritimmodellklubb/201804 


