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REFERAT FRA KLUBBMØTE ONSDAG 21. OKTOBER 2020 

12 medlemmer møtte. 
 
Formann Jan Wellén ønsket velkommen. 
 
Rreferatboken ble sendt rund og alle noterte 
navn og eventuelt stikkord om hva de har 
tenkt å bidra med på møtet. 
 
Peter Eriksen hadde med modell av et 
vikingskip. Det er var et trebyggesett fra 
produsenten Dusek av «Gokstadskipet» og er 
i skala 1:35. Lengden er 610 mm. Meget pent 
bygget. (Referenten fant byggesettet på 
https://www.hobbym.no/) 
 
Iver Iversen hadde med en modell av et 
fransk orlogskip, L'Orenoque. Byggesett fra 
Mamoli, målestokk 1:100.(Iver sa at modellen 
var i målestokk 1:72, men i opplysningene fra 
«Mamoli» er det 1:100.) Dette er en 
dampfregatt med skovler og seil, opprinnelig 
bygd for troppetransport. Skipet hadde en 
spennende historie fra både krimkrigen (1853-
1856) og andre steder. Den franske marinen 
solgte henne i 1874 og hun endte som 
hvalfanger i Newfoundland. Meget fint 
byggearbeid av Iver som var meget godt 
fornøyd med byggesettet! Mamoli har veldig 
bra tauverk. (Referenten fant byggesettet på 
https://www.modelerscentral.com/) 
 
Arne O. Hagtvedt hadde med en modell som 
er under arbeid. En amerikansk subchaser 
(ubåtjager) i målestokk 1 : 48. Han skratch-
bygger videre på et påbegynt skrog som han i 
sin tid ble «påprakket» av formann Jan! Han 
har ikke greid å finne tegninger, men gode 
bilder på nettsiden «pinterest», en bilde- og 
videodatabase. Denne typen subchaser ble det 
i USA bygget hele 343 stk. av. Denne 
modellen skal bli KNM King Haakon VII. 
Dette fartøyet var en gave som president 
Roosevelt på vårparten i 1942 ønsket å gi til 
Kong Haakon. Presidenten ønsket at gaven 

skulle mottas av Kronprisesse Märtha på 
vegne av Kongen. Hun kunne ikke være 
tilstede under den foreslåtte seremonien (hun 
var da i London), så det ble besluttet å utsette 
overleveringen fra Kongens fødselsdag 3. 
august til 16. september. Under denne 
seremonien holdt president Roosevelt si 
berømte «Look to Norway»-tale. (Kanskje det 
kommer noe om dette i «Atlantic crossing»?) 
KNM King Haakon VII hadde en lang og 
spennende historie og ble til slutt solgt til 
Rogaland Sjøguttskole for 30.000 kr. i 1953. 
Marinemuseet i Horten har ingen modell av 
dette skipet, så kanskje..... 
 
Helge Sæter hadde med en praktbok: «The 
frigate Surprise»» av forfatteren Brian Lavery 
og marinemaleren Geoff Hunt. Den utkom i 
sin tid i begrenset opplag med signerte trykk. 
Boka er utsolgt, men finnes til høye priser i 
antikvariater. Helge skal bygge modell av 
denne berømte fregatten som er udødeliggjort 
i romanene til Patrick O'Brian. Ved hjelp av 
tilgjengelige tegninger og boka er vi sikker på 
at dette  blir en flott modell! 
 
Per Henning Kittilsen fortalte hvordan man 
med produktet Canon TR-301 T-Shirt Iron On 
Transfers kan lage pene symboler og skrift på 
seil til f.eks redningsskøyter og annet. Dette 
brakte diskusjonen inn på gamle metoder som 
«Letraset» - overføringsmuligheter for bok-
staver, tall, og symboler på ark som før var å 
få kjøpt. Etter at digital teknologi har over-
kjørt slike metoder og en selv kan lage alt 
mulig på sin PC, savnes en metode for selv å 
produsere slike ark hvor man kan gni 
symbolene for eksempel plimsollmerke og 
dybdetall over på skutesiden. Det siste har 
Arne O. Hagtvedt lagt ut noe om nylig på 
klubbens Facebookside. 
 
Martin Gulliksen hadde med to 
«skratchspikkede» griser, det nærmeste en 
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kommer det maritime er vel å kalle dem to 
små kjølsvin...  
 
Det ble som vanlig et hyggelig medlemsmøte! 
 
Referat: Martin Gulliksen 


