
    

 

 

Nyhedsbrev fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 
 

 

Januar 2012 

Årets første foredragsaften afholdes 

 

onsdag den 1. februar 2011 kl. 19.30 

 

på Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58, Kbh. K, hvor Ole Lisberg 

Jensen fortæller om 

 

Skibstyper under kanonbådskrigen 1807-14 – samt historier fra samtiden 

 

Ole Lisberg Jensen var direktør for Orlogsmuseet fra 1984 til 2004. I den 

periode etablerede han samlingerne i Søkvæsthuset på Christianshavn, 

hvor de stadig har til huse. Vi skylder Ole Lisberg særlig meget, da han 

var den drivende kraft bag oprettelsen af Lauget. Han har senest skrevet 

bogen I skyggen af Tyskland - Den danske flådes historie 1864-1920. 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer til en interessant, lærerig 

og fornøjelig aften i selskab med hinanden og en stor historisk kapacitet 

og strålende formidler af de emner, vi er så interesserede i i Lauget. 

 

Man vil som altid kunne købe drikkevarer til rimelige priser. 

 

 Billedet ovenfor er taget af P.H. 

Westh og viser starten på para-

den i august 2010 i anledning af 

flådens 500-årsdag. Billedet er 

taget fra toppen af Mastekranen 

på Nyholm, da skibene står ind i 

Københavns havn. 

 

Dette billede og mange andre 

kan findes i forsvarets biblioteks 

digitale arkiv på nettet på adres-

sen 

 

http://foto.fak.dk/fotoweb/ 

 

der med sine mange historiske 

billeder er en strålende kilde til 

viden om flådens skibe og til 

research til mange spændende 

skibsmodeller. 

 

Til højre ses et foto af et af OMBL’s man-

ge projekter for Orlogsmuseet. Det er det 

såkaldte kanondæk – en gengivelse i 1:10 

af et udsnit af kanondækket på Prinds 

Christian Frederik, som blev overfaldet og 

nedkæmpet under Slaget ved Sjællands 

Odde i 1808. 

 

Tanken med modellen er at udstille den i 

sammenhæng med Finn Knudsens fine 

model af hele skibet, som for nogle år 

siden blev opstillet i særudstillingen om 

Flådens ran og nu indgår i museets faste 

samling. Med en samlet udstilling af de to 

modeller er det muligt at anskueliggøre 

både byggeteknik, historie og funktion.  
 

    Foto: Niels Buhl 

Generalforsamlingen torsdag den 12. april 2012, klokken 19.30 

 

bliver indkaldt i Marinehistorisk Tidsskrift 1/2012. Der er valg for en periode på to år til tre bestyrelsesposter. 

Niels Probst, Frank Ebbe og John Andersen modtager genvalg. Det er nærmere angivet i tidsskriftet. 

 

Herudover skal der vælges en suppleant for et enkelt år, samt to revisorer. Da tidsskriftet er i trykken, og da det 

først nu har været muligt at bekræfte, at Sven Holm-Jensen genopstiller som suppleant, gælder denne meddelelse 

som opstillingsvarsel for posten som suppleant i henhold til Laugets vedtægter. Revisorerne vil blive annonceret i 

Laugets elektroniske nyhedsbrev i inden vedtægternes varsel for meddelelse af disse kandidater. 

 

Kontingentet for medlemskab af OMBL for 2012 

 

er i januar blevet udsendt elektronisk (og pr. brev til de ganske få, der ikke har e-mail) til alle medlemmer og per-

soner, som ønsker medlemskab. Husk, at betalingsfristen er den 31. januar 2012. Kontingentet bedes ind-

betalt til laugets bankkonto som anført i opkrævningen. Det er glædeligt at se, at så mange medlemmer allerede 

nu har betalt for et spændende år, som både omfatter travl byggeaktivitet i Arresten, foredrag, udflugter og ikke 

mindst modelbyggekonkurrencen og -udstillingen Modelskib 2012 fra og med oktober 2012. 

 

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 

Formand/postadresse: Poul Henrik Westh, Havdrupvej 88, 2700 Brønshøj, tlf. 20 16 76 92, e-mail: formand.ombl@gmail.com 

Kasserer/postadresse: Svend Holm-Jensen, Jakob Knudsensvej 5, 3400 Hillerød, tlf. 40 84 84 37 

Modelværft: Poul H. Beck, Knoldager 28, 2670 Greve, tlf. 43 90 33 29 

Værksted:  32 66 41 41 eller 32 66 42 50 

 

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Orlogsmuseets Modelbyggerlaug. 

Ønsker du ikke at modtage sådanne nyhedsbreve fremover, bedes du meddele det til formanden pr. telefon eller mail. 
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