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Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL KLUBBMØTE ONSDAG 20. OKTOBER 2021 KL. 19.00 

Velkommen til klubbmøte og en hyggelig 
kveld. 
 
Vedlagt er også referatet fra siste møte 16. 
september 2020 før coronaen stengte ned det 
aller meste. 
 
Som vanlig oppfordres det 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 21. OKTOBER 2020 

12 medlemmer møtte. 
 
Formann Jan Wellén ønsket velkommen. Re-
feratboken ble sendt rundt og alle noterte 
navn og eventuelt stikkord om hva de har 
tenkt å bidra med på møtet. 
 
Peter Eriksen hadde med modell av et viking-
skip. Det er var et trebyggesett fra produsen-
ten Dusek av Gokstadskipet og er i skala 1:35. 
Lengde 610mm. Meget pent bygget.  
 
Iver Iversen hadde med en modell av et 
fransk orlogskip, l’Orenoque. Byggesettet er 
fra produsenten 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 Krim-
krigen (1853-1856) og andre steder. Den frans-
ke marinen solgte henne i 1874 og hun endte 
som hvalfanger i Newfoundland. Meget fint 
byggearbeid av Iver som var meget godt for-
nøyd med byggesettet! Mamoli har veldig bra 
tauverk.  
 
Arne O. Hagtvedt hadde med en modell som 
er under arbeid. En amerikansk subchaser 
(ubåtjager) i målestokk 1:48. Han skratchbyg-
ger 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 www.pinterest.com, en bilde- og 
videodatabase. Denne typen fartøy ble det i 
USA bygget hele 343 stykker av. Denne mo-
dellen skal bli KNM King Haakon VII. Dette 
fartøyet var en gave som president Roosevelt 
på vårparten i 1942 ønsket å gi til Kong Haa-
kon. Presidenten ønsket at gaven skulle mot-
tas av Kronprinsesse Märtha på vegne av 
Kongen. Hun kunne ikke være tilstede under 
den foreslåtte seremonien siden hun da var i 
London, så det ble besluttet å utsette overle-

veringen fra 3. august (Kongens fødselsdag) til 
16. september. Under denne seremonien 
holdt president Roosevelt si berømte Look to 
Norway-tale. King Haakon VII hadde en lang 
og spennende historie og ble til slutt solgt til 
Rogaland Sjøguttskole for 30 000kr. i 1953. 
Marinemuseet i Horten har ingen modell av 
skipet, så kanskje..... 
 
Helge Sæter hadde med en praktbok, The fri-
gate Surprise, av forfatteren Brian Lavery og 
marinemaleren Geoff Hunt. Den utkom i sin 
tid i begrenset opplag med signerte trykk. Bo-
ka er utsolgt, men finnes til høye priser i an-
tikvariater. Helge skal bygge modell av denne 
berømte fregatten som er udødeliggjort i rom-
anene til Patrick O’Brian. Ved hjelp av til-
gjengelige 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 redningsskøyter og annet. Dette brakte 
diskusjonen inn på gamle metoder som Letra-
set osv, dvs. overføringsmuligheter for boksta-
ver, tall, og symboler på ark som før var å få 
kjøpt. Etter at digital teknologi har overkjørt 
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 ek-
sempel plimsollmerke og dybdetall over på 
skutesiden. Det siste har Arne O. Hagtvedt 
lagt ut noe om dette på klubbens Facebook-
side. 
 
Martin Gulliksen hadde med to «skratch-
spikkede» griser, det nærmeste en kommer 
det maritime er vel å kalle dem to små kjøls-
vin... 
 
Det ble som vanlig et hyggelig medlemsmøte! 
 
Referat: Martin Gulliksen 
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REFERAT FRA KLUBBMØTE ONSDAG 22. SEPTEMBER 2021 

11 medlemmer møtte. 
 
Formann Jan Wellén ønsket velkommen. 
 
I dette året med corona og stengninger var det 
godt å endelig kunne møtes igjen. Siste møtet 
vi hadde før Museet stengte ned var 21. okto-
ber 2020.  
 
Referatboken ble sendt rundt og alle noterte 
navn og eventuelt stikkord om hva de har 
tenkt å bidra med på møtet. 
 
Det var trist å høre at vårt gode medlem Mor-
ten Tønnesen døde 10. september, 75 år gam-
mel. Han bidro med mange gode tips på mø-
tene og var utrolig hjelpsom. Nekrologen fra 
Aftenposten, som venner i Norsk Modellseil-
forening hadde skrevet, ble sendt rundt. 
 
Arne O. Hagtvedt hadde med modellen av 
KNM King Haakon VII han holder på med. 
(se referat fra møtet 21.okt 2020). Dette blir 
en interessant modell, hvor Arne må støtte 
seg mye på gamle bilder innhentet fra mange 
kanter. En del elementer og detaljer, som ikke 
er de endelige, var prøveplassert for bedre å 
kunne gi et inntrykk av hvordan den ferdige 
modellen vil bli. I referatet fra forrige møte 
skrev jeg at Marinemuseet i Horten ikke had-
de en modell av dette fartøyet. Det stemte da 
det referatet ble skrevet, men nå har de fått 
en. Men Arne sin modell havner vel der den 
og... Vi venter spent på fortsettelsen av byg-
gingen. 
 
Iver Iversen hadde med en modell under byg-
ging av Sovereign of the Seas fra 1637. Bygge-
sett fra Mantua. Kjøpt på nett til nedsatt pris 
fra $1200 til $600. Vaskeseddelen lyder: “A 
plank on frame construction, the kit contains:
- Building plans with general details English 
instructions, lost wax brass castings walnut or 
lime planking, wooden masts and spars, brass 

and walnut fittings, laser etched details, rig-
ging cord. All sheet ply sections are laser cut 
for accuracy. A full colour poster is provided 
with the kit to show the beauty of the finis-
hed model. Scale 1:78, Length: 1100mm 
Width: 435mm Height: 865mm”.  
 
Han var skuffet over settet, det inneholdt ma-
terialer som ikke egnet seg til formålet. Det 
som skulle være valnøtt mistet fargen, gale 
dimensjoner osv. Men en modellbygger lar seg 
ikke stoppe av slikt, man bruker av eget ma-
teriallager! Det ser ut til å bli en praktfull mo-
dell. Han skal nå gå i gang med riggingen, og 
vi gleder oss til å se det endelige resultatet. 
 
Praten gikk nå over forskjellige kongers for-
fengelighet ved bygging av regalskip. Sovereign 
of the Seas ble bestilt av kong Karl I av Eng-
land i 1634 og tok visst en tredjedel av hele 
nasjonalbudsjettet. Båten var jo ganske ustabil 
med all utsmykning og artilleri, men etter re-
duseringer og noe ombygging kunne den bru-
kes. Det gjorde tjeneste i flåten i mange år, 
senere under navnet Royal Sovereign, og gikk 
opp i flammer etter et uhell i opplag i 1696.  
 
I Danmark/Norge ville ikke Christian IV 
være dårligere! I 1646 kontraherte han et re-
galskip som skulle bygges på Hovedøen og 
det skulle være både lengre og ha flere kano-
ner enn Sovereign. Christian 4 døde i 1648 og 
det ble derfor hans sønn Fredrik III som sjø-
satte skipet og gav det navn etter sin sin ekte-
felle. Sophia Amalia ble sjøsatt i 1650, Hun 
var samtidens tyngst bevæpnede og robuste 
krigsskip, minst like sterk som samtidige eng-
elske og hollandske skip. Som tredekker kun-
ne Sophia Amalia føre opptil 106 kanoner og 
ha en besetning på inntil 885 mann. Hun var 
visstnok ikke ofte i kamp, og gikk ut av tje-
neste allerede i 1680. Hun ble kondemnert i 
1687. Det er en praktfull modell av henne på 
Maritimt Museum bygget av Thomas Hauge. 
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Andreas Sundt hadde med en modell under 
bygging av RS Nummer 1 Colin Archer. Byg-
gesett fra Billing Boats skala 1:15. Settet hadde 
visstnok gått ut, men Andreas fikk tak i et. 
Her er skroget støpt i plast. Det var mye ved 
tegningen som fulgte med som ikke stemte, så 
han kontaktet likegodt Knut von Trepka som 
drifter den berømte skøyta på vegne av Mari-
timt Museum. Han fikk komme ombord, og 
tok mange bilder og fikk hyggelige råd fra 
Trepka med på veien. Dette blir en modell vi 
gleder oss til å følge. 
 
Helge Sæther hadde med et godt alternativ til 
nålefiler. I et parfymeri hadde han kjøpt 
neglefiler av papp med forskjellig grovhet. 
Absolutt et alternativ å prøve ut. 
 
Martin Gulliksen hadde med en modell av et 
vikingskip, bygd etter tegningene av Oseberg 
fra Vikingskipsmuseet. Disse tegningene er i 
1:20, og han syntes det ble en litt for stor mo-
dell, og det ville stille større krav til detaljer. 
Så han bygde modellen i 1:40. Han har fulgt 
byggingen av replikaen Saga Oseberg som ble 
bygget i Tønsberg og støttet seg på bilder av 
detaljer og rigg som han fant på nettet. Forsøk 
på de vakre utskjæringene ble droppet. Det er 
en modell som i skroget er lik Osebergskipet, 
og er til glede for hans sønn som bestilte et 
vikingskip for leveranse i 2019. Nå er den fer-
dig! (Andre ting er bygget innimellom!) 
 
Det ble som vanlig et hyggelig medlemsmøte, 
det var godt og givende endelig å få prate om 
løst og fast. 
 
Referat: Martin Gulliksen 


