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Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL KLUBBMØTE ONSDAG 17. OKTOBER  2018 KL. 19.00 

 
Velkommen til nok en hyggelig klubbkveld. 
 
Som vanlig oppfordres medlemmene til å ta 
med seg modeller, ferdige eller uferdige samt 
annet av maritim interesse. 
 
Vel møtt 
Jan Wellén 
Formann 
 
Obs: Har du husket kontingenten? 
 
Kr 175,00 
Konto: 1503.12.39513 

Klubbens fotoside: www.pbase.com/maritimmodellklubb - passordet er maritim 
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REFERAT FRA KLUBBMØTE ONSDAG 19. SEPTEMBER 2018 

10 medlemmer møtte på dette, sesongens 
første møte. 
 
Etter innledende småprat med kaffe og kjeks 
var det klart for presentasjon av medbragte 
modeller: 
 
Morten Tønnesen er en kar som har mange 
gode tips, og bidrar villig vekk med dem. 
Denne gangen bl.a. om Plastic Padding fin-
sparkel, den tørker fort og er etter hans me-
ning bedre enn vanlig malingssparkel, spesielt 
fordi man kan ha på tykkere lag i én jafs uten 
at den begynner å krype. 
 
Morten hadde med seg en kasse med tørre, 
fine, tettvokste trematerialer etterlatt fra en 
modellbygger i Asker som døde nylig, de som 
ville kunne ta med seg materialer hjem fra 
kassa. Den karen hadde også en fin samling av 
maritime bøker, noe som kanskje Maritimt 
Museum og medlemmene i klubben kunne 
være interessert i. Vi skal sørge for å få tatt 
med noen av dem på et fremtidig møte. 
 
Jan Wellén hadde med sin modell av D/S 
Børøysund som er under bygging. Skalaen er 
1:40. Tegningene har han skaffet seg fra en 
som er med som er av de frivillige entusiaste-
ne på Børøysund, hun ligger ved Akershuskaia 
i Oslo, og som dessuten jobber på Maritimt 
Museum. 
 
Litt av skipets historikk ifølge hjemmesiden 
til Norsk Veteranskibsklub: 
 
D/S Børøysund er et dampskip bygget i 1908 
for Trondhjemske Lægtercompagni. Fartøyet het 
opprinnelig Odin og var en kombinert passa-
sjer- og slepebåt med 1. og 2. plass salonger, las-
terom og postkontor. Under første verdenskrig 
ble skipet rekvirert av marinen og fikk da kano-
ner på fordekk og akterdekk og fungerte som 
bevoktningsfartøy i Trondheimsfjorden. 

I 1923 ble hun solgt til Hjelma & Herdla 
Dampskibsselskap, og med navnet Skjergar 
gikk hun i to år i fast rute i skjærgården mel-
lom Øygarden og Bergen. Ble ombygd/
modernisert ved Laxevaags Maskin- & Jern-
skibsbyggeri. Skipet fikk bl.a. elektrisk belys-
ning om bord, slepekroken ble fjernet og det ble 
bygd et dekkshus med 1. plass røkesalong og et 
par lugarer på akterdekket. Børøysund ble også 
noe ombygd og modernisert i 1935 og 1948.  
 
Børøysund var i trafikk helt til 1960 da hun 
ble solgt til yrkesskolen på Melbu og omdøpt til 
Hyma. Yrkesskolen benyttet skipet hovedsake-
lig til opplæring av maskinistaspiranter, men 
det var også tjenerkurs, navigasjonskurs og lig-
nende om bord. I 1969 ble hun overtatt av 
Norsk Veteranskibsklub, som igjen ga båten 
navnet Børøysund. Målet har hele tiden vært 
at skipet skal framstå slik det var etter ombyg-
gingen i 1935. 
 
(Det er ikke nevnt i teksten, men det bør leg-
ges til at skipet fikk navnet Børøysund første 
gang i 1925. Og så kaller de henne ”båt” under-
veis ser jeg. Jeg tror jeg taler for hele styret i 
Maritim Modellklubb når jeg sier at vi tar 
sterk avstand fra den slags hedenskap.) 
 
Jan Wellén fortalte videre om hvordan han 
har bygget opp skroget og utformet 
«innmaten». Modellen skal utstyres med ra-
diostyring, så da må det planlegges godt un-
derveis for å få plass til mekanikken. Dekkene 
er natet med Jans teknikk med bek mellom 
plankene. Skroget er planket opp på spant og 
sparklet med betydelige mengder malings-
sparkel siden han klarte å plassere et av span-
tene i akterskipet i feil hakk på kjølplaten! 
(Da kom diskusjonen om hvilket sparkel som 
er best, siden Jan nå har pådratt seg ufrivillig 
svart belte i sparkling med vanlig sparkel!) Vi 
gleder oss til å følge den videre byggingen av 
modellen! 
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Terje Westergaard hadde med en fin modell 
av en fembøring. Den ble i sin tid bygget som 
et «familieforetak», nr. 3 i rekken, som ble gitt 
som gaver til medlemmer i familien. Én bygde 
jolla og en annen lagde mannskap med klær 
og hoder i keramikk. Terje bygde selve båten. 
Modellen er i skala 1:20 og malt etter «Rana-
standard». Modellen har nå blitt tyve år gam-
mel og han har hatt henne inne til litt påkre-
vet vedlikeholdsarbeid og har i den forbindel-
se også spraylakket den med silkematt, noe 
som fremhever fargene og skrogformen pent. 
Bordtykkelsen på plankene er små 0.5 mm. 
Modellen er bygget opp-ned på plugg slik 
man normalt gjør med klinkbåt-modeller. 
 
Carl Einar Sjögren holder på med Rednings-
skøyta R/S G. Unger Vetlesen, nr 76, søster-
skip til R/S Hagbart Waage, nr 79, begge far-
tøyene seiler fremdeles. R/S G Unger Vetlesen 
ble bygget ved Smevik Mekaniske Verksted i 
Tjørvåg, selve skroget ble bygget ved Hasund 
Mekaniske Verksted i 1968, lengde 75 fot. I 
perioden 1963-72 bygde NSSR tretten skip av 
denne type, 75 fot/22,85 meter lange red-
ningskryssere i stål. Tegningene til modellen 
fant Carl Einar i tidsskriftet «Model Boats» 
som stadig vekk har gode byggetegninger for 
modeller. Narvesen selger dem, har de ikke 
på din lokale så kan de nok ta inn på fore-
spørsel. Carl bygger skroget i plast. Vi er 
spent på utviklingen! 
 
Så var ennå et hyggelig og lærerikt møte slutt. 
 
Jeg vil anbefale dere å gå innpå fotosidene til 
klubben og se på bildene tatt på møtet. Alle 
tre omtalte modeller er avbildet der. 
 
Referat: Martin Gulliksen 
 


