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Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL KLUBBMØTE ONSDAG 12. DESEMBER 2018 KL. 19.00 

Merk datoen! Dette er en uke tidligere enn 
normal kjøreplan skulle tilsi, grunnet julen. 
 
Desember er kommet og årets siste klubbmø-
te finner sted. Som tidligere år lager vi til 
et hyggelig julebord. 
 
For å beregne nok mat og drikke er det viktig 
at jeg får tilbakemelding i rimelig tid om du 
kommer samt om du ønsker pils, Munkholm 
eller mineralvann til maten. Vi beregner en 
egenandel stor kr 125,- som tidligere år, husk 
kontanter til dette. 
 
Som vanlig oppfordres medlemmene til å ta 
med seg modeller, ferdige som uferdige samt 
annet av maritim interesse (vi skal ikke bare 
spise). 
 
Vel møtt! 
 
Jan Wellén, 
formann 

Klubbens fotoside: www.pbase.com/maritimmodellklubb - passordet er maritim 
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REFERAT FRA KLUBBMØTE ONSDAG 21. NOVEMBER 2018 

18 medlemmer møtte. 
 
Jeg vil anbefale dere å gå innpå fotosiden til 
klubben og se på bildene tatt på møtet: 
http://www.pbase.com/
maritimmodellklubb/klubbmter 
 
Formann Jan Wellén fortalte litt om den vel-
lykkede filmkvelden vi hadde i museets film-
sal 14. november. Den danske filmen ”Martha” 
er en klassiker fra 1967. Virkelig fornøyelig! 
Det blir sikkert flere slike kvelder, det er på 
tale med ”Windjammer”, og ”Att angöra en 
brygga”, begge med skikkelig maritimt inn-
hold. Jan reklamerte også for museets venne-
forening (som klubben er medlem av) og ak-
tivitetene der, ikke minst ”Barnas Båtverk-
sted”. Her er det snekredag for store barn (oss, 
altså, om noen skulle lure) onsdager for å 
klargjøre materiell og så byggedag for små 
barn på søndager. Frivillige mottas med glede, 
kontakt Jan. 
 
Iver Iversen , et relativt nytt medlem, fortalte 
litt om seg selv og sin løpebane som modell-
bygger. Før i tiden hadde han bygget mange 
plastmodeller, men så hadde det visst stoppet 
noe opp. På en tur til Singapore hadde lysten 
på modellbygging igjen dukket opp, og i en 
modellforretning der kom han over byggesett 
i både plast og tre til en rimelig penge. Siden 
har han bare bygget seilskuter fra byggesett i 
tre. Han viste oss en del bilder på telefonen 
sin, bl. a. Bellona fra et Corel-byggesett. Vir-
kelig flotte modeller! Mamoli-byggesett av 
HMS Surprise, Jack Aubreys fregatt fra Patrick 
O'Brians romaner, er innkjøpt, men ikke på-
begynt. Han hadde også med maling av merke 
Citadel og pensler innkjøpt hos Game Work-
shop i Møllergata foruten en flott bok inn-
kjøpt i Greenwich, ”The ship of the line, a 
history in ship models”. 
 
Arne O Hagtvedt hadde igjen tatt med seg 

det litt nedslitte skroget av en seilskøyte kjøpt 
i en bruktbutikk i Vestby, se referat fra april-
møtet i år. Han akter å restaurere den som 
den lekebåten den sannsynlig har vært, altså 
ikke noen forskjønnende nye detaljer men 
nøkternt og pent. Dekket av kryssfiner skal få 
være som det er, bare friskes opp. Han hadde 
laget pappmaler av de seilene han mener ville 
passe, og lurte på hva slags stoff som var eg-
net. Når en bringer frem et slikt spørsmål på 
et klubbmøte, får en gode svar og tips! Terje 
Westergaard skulle visstnok gi ham en bit 
stoff av rette bomullstypen. Forslag om godt 
gammeldags dunlerret ble også lagt frem. 
 
Fritz Johnsen hadde også med seg en modell 
vi har stiftet bekjentskap med tidligere, se 
referater fra april og desember 2017. Modellen 
av slepebåten Bamse i målestokk 1:30 nærmer 
seg nå fullførelse. Virkelig imponerende! Mo-
dellen har fått en nydelig tosylindret damp-
maskin av merket Saito (som ikke ble fyrt 
opp av hensyn til sprinkleranlegget), den sel-
ges klar til montering og radiostyring. På 
spørsmål om den nå var ferdig svarte Fritz at 
det gjensto noen detaljer fremdeles. 
 
Arve Gudal hadde spørsmål om rigging av en 
fiskekutter med galeasrigg. Det kom forslag 
både om museets arkiver og Facebook-
grupper som ”Gamle og nye norske fiskebå-
ter” og ”Gamle og nye fiskebåter”. 
 
Det er ikke bare båter og skip medlemmene 
sysler med. Arve hadde også med et ”live 
steam” lokomotiv han hadde bygd, en Fowler 
fra Roundhouse Engineering, et byggesett ska-
la 1:19. Originalen gikk i Australia, men var 
engelsk bygd. En riktig flott modell! 
 
Så var ennå en hyggelig og lærerik klubbkveld 
over. 
 
Referent: Martin Gulliksen 


