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Januar 2013 

 
Velkommen til 2013 
 
og et nyt laugsår med spændende oplevelser, gode laugsaftener, masser af aktivitet samt indvielse af Statens For-
svarshistoriske Museums nye store permanente udstilling i Tøjhuset. Vi ser frem til, at de forhåbentlig store besøgs-
tal dér kan smitte af på Orlogsmuseet og dets dejlige samlinger. Vi kan se frem til næste måneds laugsaften (febru-
ar), som er en rundvisning i den nye udstilling, inden den åbner officielt. 
  

 
Årets første laugsaften 
 
afholdes 
 
onsdag den 9. januar 2013 
 
Den finder som sædvanligt sted kl. 19.30 på Orlogsmuseet, Overgaden 
oven Vandet 58, 1415 K. Der er gratis forfriskninger til de fremmødte. 
 
Januars laugsaften er den, der giver laugets medlemmer mulighed for at 
delagtiggøre hinanden i igangværende projekter, færdige modeller, tanker, 
forestillinger og ideer til nye modeller. 
 
Tag jeres model/projekt med under armen og mød op på Orlogsmuseet. 
her er der mulighed for at tale med ligesindede, se spændende bygnings-
værker og få interessante samtaler, både med dem, man ser ofte, og med 
dem, man ser knap så ofte. Alle er velkomne, intet projekt for stort eller 
småt til at blive vist frem, hvad enten det er en halvfærdig spant eller en 
flotille af fartøjer. 
 
Vi glæder os til at se så mange som muligt – det hverken sner eller stor-
mer, vejene er fri, togdriften normal, skibsfarten har frisk vind og influen-
zaen er i aftagende. Så der er ingen undskyldning for at blive inden døre. 
 

 
Modellen af Mastekranen under bygning. 
Foto: Niels Buhl 2012  

 
Sidste års sidste laugsmøde 
 
var den traditionelle julekomsammen. Den var som altid velbesøgt, med op mod tredive deltagere fra nær og fjern. 
Der var en fantastisk stemning, der blev vundet ænder, snaps, rødvin; der blev skudt kanon af og alle var godt un-
derholdt. Et forsigtigt gæt tilsiger, at arrangementet igen kunne hvile i sig selv, så indtægter ved deltagelsen og udgif-
ter til mad, drikke, præmier og krudt balancerer, sandsynligvis med et lille overskud. Mere om regnskabet til gene-
ralforsamlignen i april, der vil blive indkaldt til i det kommende nummer af Marinehistorisk Tidsskrift. 
  

 



    

 
Billederne herover viser de to montrer, lauget råder over på Orlogsmuseet. Udstillingen beskriver bygningen af 
Mastekranen og af kongebåden Svanen og blev sat op på kulturnatten i oktober 2012. Det var en stor succes, og vi 
fik i lauget talt med langt de fleste af næsten 800 besøgende. Fotos: P.H. Westh 2012. 
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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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