
    

 
 
Nyhedsbrev fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 
 

 
Oktober 2012 

 
Forrige foredrag i september måned 
 
hvor Tom Wismann fortalte om Handelsstörkreuzer ATLANTIS på ”jagt” på allierede handels- og krigsskibe på 
verdenshavene i 1940 og 1941, var uhyre interessant, meget velforberedt og underholdende og havde tiltrukket 
en del med interesse for emnet. Vi var så heldige, at vi også fik tilhørere fra f.eks. Marinehistorisk Selskab. De var 
meget velkomne, ligesom det er en stor fornøjelse at se så mange af laugets egne medlemmer til disse arrange-
menter. 
 

 
Oktobers laugsaften 
 
onsdag den 3. oktober 2012 
 
afholdes som vanligt kl. 19.30 på Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58, 1415 K. Der er gratis forfriskninger 
til de fremmødte. 
 
Aftenens arrangement er et foredrag ved arkæolog Claus Rohden Olesen, som ud over at arbejde på Københavns 
Museum med udgravningerne i forbindelse med anlæggelsen af Metro-cityringen, også har beskæftiget sig indgåen-
de med vraget af Dannebroge i Køge bugt. 
 
Dannebroge 1710 
– marinearkæologiske fund og observationer 
Det stolte linjeskib Dannebroge led i 1710 en krank skæbne i kamp mod svenskerne i Køge Bugt, da det sprang i 
luften den 4. oktober og tog næsten 600 mand med sig i døden, heriblandt skibets chef, Iver Huitfeldt. 

Det var Dannebroge, Modelbyggerlauget byggede i anledning af søværnets 500-årsdag i 2010. Modellen er nu 
opstillet hos Søværnets Operative Kommando i Brabrand. 

Claus Rohden Olesen fortæller om de fund og observationer, man har gjort sig ved undersøgelser af vraget, og 
om konstruktionsmæssige detaljer, der er blevet åbenbaret under arbejdet. 

 
 
Mød op så talstærkt som muligt til Claus Rohden Olesens foredrag. Det bliver en spændende aften, som kan give 
anderledes perspektiver på laugets bygning af Dannebroge i årene op til afleveringen til søværnet i efteråret 2010, 
og den giver samtidig mulighed for en god og hyggelig snak med ligesindede modelbyggere og marinehistorisk 
interesserede. 
 

 
Læs om kulturnatten i København den 12. oktober på næste side – vi glæder os til at se så mange af 
vores medlemmer på Nyholm og på Orlogsmuseet som muligt. 
 
Det er en strålende lejlighed til at komme og hilse på og få en snak om kardæsker, kalfatring og 
kølhaling. 
 

 



    

 
 
Københavns Kulturnat 2012  
 
løber af stabelen fredag den 12. oktober fra klokken 17. 
 
Igen i år indgår Orlogsmuseets Modelbyggerlaug i et samarbejde med Holmen om præsentation af området. Også 
i år sejler CanalTours-bådene flere gange i timen. De lægger både til ved Orlogsmuseet, Operaen og Nyholm ved 
Elefanten helt ude på spidsen, hvor fregatten Peder Skram ligger. Lige over for er Det gamle Arresthus, som giver 
plads til Modelbyggerlauget, hvor der vil være modelsnak, hygge, viden og kaffe til de kolde sjæle. 
 
Man kan finde flere oplysninger på http://www.kulturnat-holmen.dk 
og her: http://www.skibepaaholmen.dk/info/kulnat.htm 
 
Modelbyggerlauget vil også være til stede på Orlogsmuseet med en gruppe, som i tråd med sidste år stiller udstil-
ling op i vores to montrer i lobbyen. Her vil der også være musik, underholdning, fægtekampe og ikke mindst 
ølsmagning. 
 
Mød talstærkt op og køb et turpas – det er en god oplevelse, som kun kan anbefales på det varmeste, 
 

 
Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 

www.modelbyggerlaug.dk 
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 eller har vist interesse for Orlogsmuseets Modelbyggerlaug. 
Ønsker du ikke at modtage sådanne nyhedsbreve fremover, bedes du meddele det til formanden pr. telefon eller mail. 
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