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Oktober måneds foredrag 

 

hvor mag.art. i arkæologi Claus Rhoden Olesen fortalte om Dannebroge fra 1692, dets forlis i 1710 og dykning på 

vraget siden da var spændende som opfølgning på laugets bygning af modellen af Dannebroge, der blev afsluttet i 

2010 med overdragelsen til Orlogsmuseet og opstillingen af den hos Søværnets Operative Kommando i Brabrand. 

  

 

Novembers laugsaften 

 

onsdag den 7. november 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 om rekonstruktion af historiske skibe ved laugets næstformand, Niels 

Probst, der gennem mange år har forsket i emnet på baggrund af bl.a. byggekontrakter fra en tid, hvor tegningsma-

terialet for at sige det mildt er mangelfuldt og oftest ikke-eksisterende. 

Niels Probst har en helt enestående viden og indsigt, som praktisk taget ingen andre i Nordeuropa har tilegnet 

sig, om genskabelse af historiske skibe fra tiden inden skibstegningen, da der kun var byggekontrakter, rudimentæ-

re matematiske beregningsmetoder og bygmestrenes private hemmeligheder eller endda blot kalkmalerier at gå 

ud fra. Det har i tidens løb resulteret i bøger, videnskabelige artikler og konkrete rekonstruktioner af en lang 

række fartøjer, heriblandt Maria og senest Patientia, der skal danne grundlag for en kirkeskibsmodel. 

Niels Probst fortæller denne aften om arbejdet, principper og metoder med udgangspunkt i virkeligheden. 

 

Mød op så talstærkt som muligt til Niels Probsts foredrag. Det er ikke hver dag, man får mulighed for at høre om 

original forskning i rekonstruktionsprincipper, der giver en helt særlig indsigt i historisk skibsbygning, 

 

 

Laugets julekomsammen 

 

Sidste arrangement i efteråret 2012 – laugets traditionsrige julekomsammen – løber af stabelen fredag den 7. 

december 2012 kl. 18 på Orlogsmuseet. 

 

Arrangementet omfatter spisning/buffet samt det traditionelle andespil med store og små gevinster. Prisen er 

125,00 kr. pr. deltager og dette inkluderer entré, julebuffet og en spilleplade. Husk at medbringe en lille gave til ca. 

35 kr. Harry Schrøder sørger for kanon, og hver vinder af en af aftenens tre ænder får lov at fyre den af. Det 

vækker altid jubel. 

 

Husk tilmelding senest fredag den 30. november til Poul Henrik Westh (mail: formand.ombl@gmail.com, tlf.: 20 

16 76 92). 

 

Velkommen til alle laugsmedlemmer og koner/mænd/børn/kærester og forældre. Det er en kærkommen lejlighed 

til snakke sammen og møde andre fra lauget, man måske ikke ser så ofte. 
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Kulturnatten i København, 12. oktober 2012 

 

Som i 2011 var Kulturnatten på Holmen og Orlogsmuseet præget af samarbejdet mellem institutionerne på Hol-

men, såsom Søværnet og Operaen, og en række frivillige foreninger, såsom radiostationen OXA og Orlogsmuse-

ets Modelbyggerlaug. Det var en stor succes, der var væsentlig flere besøgende end året før, i Arresten mellem 

400 og 500, på Orlogsmuseet omkring 700 imod 536 i 2011. Der blev taget billeder, som kan ses på laugets grup-

pe på Facebook, og som vil være at finde på vores hjemmeside. Vi fik stor glæde af de mange besøgende, og der 

var venlige kommentarer på Facebook, hvor gæster og venner delte deres oplevelser. 

 

Husk, at man altid kan følge lauget på hjemmesiden (www.modelbyggerlaug.dk), Facebook (gruppen Orlogsmuse-

ets Modelbyggerlaug) og Twitter (@OMBL). 
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