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Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL KLUBBMØTE ONSDAG 11. DESEMBER 2019 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 står for tur. 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. 125,00 som tidligere år 
(dette gjør det lettere for vår kasserer.) 
 
Vi skal ikke spise hele kvelden, så som vanlig 
oppfordres medlemmene til å ta med seg mo-
deller, ferdige som uferdige eller annet av ma-
ritim interesse. 
 
Vel møtt 
Jan Wellén 
Formann 

Klubbens fotoside: www.pbase.com/maritimmodellklubb - passordet er maritim 
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REFERAT FRA KLUBBMØTE ONSDAG 20. NOVEMBER 2019 

11 medlemmer møtte. 
 
Praten gikk lystig rundt bordet til kaffe og 
julekake en stund før formann Jan Wellén 
ønsket velkommen. 
 
Jan Wellén har nå snakket med Museet om å 
avholde en utstilling med modeller laget av 
medlemmene, og det ble enighet om å satse 
på å få dette i september. Han hadde med 
modellen av D/S Børøysund som han holder 
på med.  
 
Etter å ha bygd praktfulle orlogsmodeller, bla. 
HMS Victory og Tordenskiolds Laaland som 
har tatt mange år ville han nå gå løs på en mo-
dell som ikke tar så lang tid, og som det kan-
skje går an å «leke» med. Modell en utstyres 
med radiostyring og lyd! Den bygges fra 
scratch i målestokk 1 : 40. 
 
Hvordan han har løst de forskjellige detaljene 
osv. lar jeg han selv fortelle om:  
 
Da jeg nærmet meg stabelavløpning av orlog-
skipet Laaland (se hjemmesiden) så var det å 
finne et nytt prosjekt å ta fatt på. Jeg ble for 
noen år siden inspirert av Arve Gudals D/S 
Oster, bedre kjent som ”gamle dampen” i Ivar 
Medaas’ vise. Jeg falt for D/S Børøysund, en 
vakker dame med fast kaiplass ved Akershus-
kaia. Jeg fikk tegninger fra Norsk Veteranskips-
klubb som drifter skuta.  
 
Hun ble bygget i 1908 for Trondhjemske Læ-
gterkompani som kombinert passasjer- slepe- og 
lastebåt. Hun fikk navnet D/S Odin som hun 
bar frem til Vesteraalens Dampskipsselkab 
overtok henne i 1925.  
 
Under første verdenskrig fikk hun montert ka-
non på akter- og fordekk og gikk som nøytrali-
tetsvakt i Trondheimsfjorden. 
 

Skuta skal utstyres med radiostyring og bygges i 
skala 1/40. Da skroget var ferdig planket opp 
la Morten Tønnesen på duk og epoxy for meg. 
Alt av materialer er av bjørk som jeg tilvirker 
selv, en fantastisk tresort til modellbygging!
Dekksplankene gnir jeg sidene inn med bek på 
og glatter det ut med en trekloss før de limes på. 
For rett patina bruker jeg Herdins pulverbeis i 
mørk eik. Under dekk monterte jeg RC-anlegget 
med lydanlegg som gir den rette lyden av en 
trippelekspansjons dampmaskin og dampfløyte i 
tillegg til at jeg skal montere røykanlegg.  
 
Skorsteinen er laget av to bokser Tuborg. Vekk 
med topp og bunn før den glødes og rulles rundt 
et emne med riktig diameter. Under øvre dekk 
har jeg laget til post- og billettkontor. Jeg holder 
nå på med styrhuset som gir meg en del mor-
somme utfordringer.  
 
Når alt dette er ferdig limes alt fast til dekket 
som så kan løftes av for å komme til i maski-
nen. Dekket foran styrhuset ligger fast. Alt av 
detaljer som vinsjer etc. lager jeg selv. Til vin-
dusglass bruker jeg mikroskopglass som jeg kap-
per og sliper til.  
 
Jeg har prøvekjørt den i bassenget på museet 
hvor hun trivdes godt. Hun skal imidlertid ikke 
ha for mye sjø å bryne seg på da akterdekket er 
bygget lavt for slepekrok. Jeg gleder meg til å få 
være med på treff i Vestfold Modellklubbs 
dam.» 
 
Et hyggelig medlemsmøte! 
 
Referat: Martin Gulliksen og Jan Wellén. 


