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Laugets 25 års jubilæum den 10. august 2013 
 
formede sig som en fin begivenhed for de over halvtreds deltagende medlemmer, venner og støtter, der var mødt op 
i det gamle arresthus på Nyholm for at fejre, at lauget har næsten en menneskealder bag sig. 
 
Her var både besøg af en lang række mangeårige medlemmer, to forhenværende direktører for Orlogsmuseet, to 
tidligere laugsformænd, interesserede, der gerne ville være medlemmer og en masse børn og børnebørn, som nød at 
snakke og hygge sig og gå rundt og kigge på de igangværende projekter, der altid vækker stor interesse. 
 
En lille gruppe modelbyggere havde arrangeret forfriskninger, både spiselige og drikkelige, der blev grillet pølser og 
serveret overdådige kager, og vejret artede sig fantastisk – det var opholdsvejr hele tiden, solen skinnede og blæsten 
havde lagt sig. 
 
Der var kanonsalut som indledning, så alle vinduer klirrede, og lauget blev således fejret med maner. Det var meget 
fornøjeligt. 
 
 

Efterårets første laugsmøde 
 
Afholdes 
 
onsdag den 4. september kl. 19.30 
 
på Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58, 1415 København K. 
 
Her får vi besøg af Massimiliano Ditta, der studerer marinearkæologi på Syddansk universitet i Esbjerg og tidligere 
har studeret på universitetet i Bologna i Italien.  
 
Massimiliano Ditta fortæller om rekonstruktion af historiske skibe, herunder computerskabte modeller, der bruges til 
at visualisere skrog og hele skibe i tre dimensioner. Det er en metode, der har fundet anvendelse i mange år inden 
for skibskonstruktion, men er relativt ny, når det drejer sig om historiske skibsmodeller, og den åbner helt nye, 
spændende og fremtidsrettede perspektiver for modelbyggere. Foredraget foregår på engelsk. 
 
Massimiliano Ditta underviser i emnet på universitetet og har i øvrigt fremstillet visualiseringer af Hummeren, som 
Christian Lemée og Køge Museum arbejder på at gøre til virkelighed. 
 
Der vil som sædvanlig være lette forfriskninger til de fremmødte. 
 
Vi glæder os til at se så mange som muligt til et yderst interessant emne, som er af interesse for alle 
modelbyggere og til stor inspiration. 
 

 



    

Deling af medlemmers navne og kontaktoplysninger 
 
Der har fra et antal medlemmer lydt et ønske om at modtage kontaktoplysninger på laugets øvrige medlemmer. Det 
er et relevant og fornuftigt ønske, men lauget har nok ikke uden videre lov til at offentliggøre disse oplysninger. 
 
Derfor efterlyser vi nu en tilbagemelding fra alle medlemmer på spørgsmålet. Ønsker man, at ens kontaktoplysninger 
videregives til andre medlemmer af lauget, bedes man derfor sende formanden en mail på formand.ombl@gmail.com. 
 
Det vil så blive noteret i laugets medlemsdatabase, om man ønsker sit navn, sine kontaktoplysninger og sine bygge-
interesser videreformidlet til alle i lauget. 
 
Det er således nødvendigt med et positivt tilsagn, før vi kan udsende et medlems data til andre. Melder man ikke 
tilbage til formanden, vil det blive noteret i databasen, at man ikke ønsker sine oplysninger videregivet til andre i 
lauget. 
 

Forespørgsel fra Radio 24-7 
 
Vi har fra journalist Rebecca Bannor-Addae modtaget følgende, som måske kunne have interesse for laugets med-
lemmer: 
 
”Jeg hedder Rebecca og laver dokumentar for Radio 24syv. Jeg er interesseret i at lave et program om mænd, der 
bruger en vis del af deres tid i familiens kælder. Måske bygger han modeltog, spiller musik, ordner frimærkesamling, 
laver ting af træ. Fælles for de medvirkende mænd er at de har en hobby og et værelse (kælder eller evt garage) der 
er deres, et sted hvor de ikke forstyrres af familiens øvrige medlemmer. 
 
Hvis man som jeg selv er opvokset i forstadsdanmark, så vil man sige nåårh ja, ham kender jeg da nogle stykker af. 
Bymennesket derimod kender ikke til manden i kælderen. Men hvor går manden i byen så hen? Hvorfor har mænd 
brug for deres eget rum? Hvad betyder det at have en hobby? 
 
Hvis du kunne være interesseret, send mig da gerne en email: rebeccabannoraddae@gmail.com. 
 
Jeg vil også være at træffe til jeres arrangement på Orlogsmuseet d. 4. september.” 
 

 

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 

Kontingent for 2013 for enkeltmedlemmer: 275 kr. 
 

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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