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Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL KLUBBMØTE ONSDAG 21. OKTOBER 2020 KL. 19.00 

Velkommen til klubbmøte og en hyggelig 
kveld på museet. 
 
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 KLUBBMØTE ONSDAG 16. SEPTEMBER 2020 

12 medlemmer møtte. 
 
Formann Jan Wellén ønsket velkommen. 
 
Referenten pleier å sende rundt referatboken 
for at alle noterer navn og eventuelt stikkord 
om hva de har tenkt å bidra med på møtet. På 
grunn av «Corona»-tider ble det denne gangen 
foreslått og også notere telefonnummer. 
 
Arne O. Hagtvedt hadde med to modeller. En 
subchaser (ubåtjager) i målestokk 1:48 og den 
norske fregatt F310 KNM Fridtjof Nansen i 
målestokk 1:700. Det hadde vært en ut-
fordring å bygge i så liten målestokk som 
1:700. men det var et imponerende stykke 
arbeid. Arne er alltid kreativ i å finne 
materialer for å løse problemer. Antenner på 
den lille modellen var simpelthen akupunk-
turnåler! 
 
Arve Gudal hadde med en modell av Juno. 
Målestokk 1:32. Denne båten gikk i sin tid i 
fart mellom Holmestrand og Christiania. Arve 
holdt et artig foredrag om båtens historie og 
skjebne. Tur til bunns i 1962, heving og 
restaurering, og en morsom historie om et 
fotografi fra 1958 til bruk for bygging av 
modellen. I siste nummer av «Modell og 
elektronikk» er det et bilde av modellen, og 
Arve fortalte at det i et senere nummer av 
samme blad kommer en fyldig artikkel om 
byggingen. Den gleder vi oss til å lese. 
 
Jan Wellén fortalte litt om erfaringer fra 
byggingen av D/S Børøysund.  
 
Per Klem hentet frem en flipover og tegnet og 
fortalte om tolkning av skipstegninger/
båttegninger. Det er noe som heter «styrlast», 
kjølen er ikke alltid parallell med vannlinjen! 
Pass på når du scratchbygger modell etter 
tegninger! Ikke ta for gitt at vannlinjen på 
modellen er horisontal på tegningen—eller at 

kjølen er det. Dobbeltsjekk! Master og vegger 
på dekkshus f.eks. skal være loddrett på 
vannlinjen, ikke kjølen.  
 
Per hadde også med seg en dampmodell, 
dampmaskin fra Kina og kjele fra «Eskader». 
 
Det ble som vanlig et hyggelig medlemsmøte! 
 
Referat: Martin Gulliksen 


