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Oktober måneds laugsaften afholdes 
 
Onsdag den 2. oktober 2013, kl. 19.30 
 
på Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58, 1415 København K. 
 
John Andersen, mangeårigt medlem af lauget og bestyrelsesmedlem, fortæller om arbejdet med bygningen af diora-
maet over det store forlis på Vestkysten julenat 1811. 
 
De to engelske orlogsskibe St. George og Defense gik på grund i en voldsom storm ud for Thorsminde, og kun 18 
overlevede. En gruppe modelbyggere fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug fremstillede for en del år siden en fornem 
model af St. George, som det må have set ud midt under forliset, og den er at finde på en fremtrædende plads på 
Strandingsmuseet i Thorsminde. 
 
Der vil som sædvanlig være lette forfriskninger til de fremmødte. 
 

Efterårets første laugsmøde 
 
med foredrag af Massimiliano Ditta, som studerer marinearkæologi på Syddansk Universitet i Esbjerg, var en spæn-
dende oplevelse, og de knap 20 tilhørere fik en informationsspækket aften med en uhyre vidende ekspert i opmåling 
af skibsvrag og rekonstruktion af historiske skibe. Der var stor spørgelyst efter foredraget. Massimiliano forærede 
lauget en hel række publikationer om emnet og gik dagene efter i gang med at opmåle orlogsskibet Wenden fra Or-
logsmuseets samling, og man har på hans Facebook-profil kunnet se eksempler på hans arbejde og resultater. 
 

Kulturnatten i København 
 
løber af stabelen fredag den 11. oktober med mange muligheder overalt i København. Af særlig interesse for laugets 
medlemmer er Arresten på Nyholm og Orlogsmuseet. På museet er en gruppe modelbyggere er til stede, reviderer 
udstillingerne i montrerne i lobbyen og Holmen 68-dioramaet og giver en kop kaffe til de kaffetrængende. Derudover 
er Arresten på Nyholm åben for alle interesserede. Også her er der mulighed for at møde modelbyggerne og få en 
snak og en kop kaffe. Selvfølgelig er det også muligt at besøge Mastekranen, Peder Skram og museumsskibene på 
stedet. Det hele kræver blot et kulturnatspas, som kan købes flere steder. 
    Man kan se mere her på disse websites: 
 
http://tinyurl.com/qej69we (Arresten på Nyholm), http://tinyurl.com/ot5patu (Orlogsmuseet), 
http://tinyurl.com/ohzu5wq (Kulturnat-Holmen), http://tinyurl.com/pqzsvuq (Kulturnat-Holmen - Arresten) 
 

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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