
    

 

 

Nyhedsbrev fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 
 

 

April 2012 

I forbindelse med den ordinære generalforsamling 

 

torsdag den 12. april 2012 kl. 19.30 på Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58, 1415 København K. under 

punkt 5. Behandling af indkomne forslag fremlægger bestyrelsen tre mindre forslag til udvidelse af ordlyden i ved-

tægterne (herunder markeret med blåt) til vedtagelse. 

 

§ 2.  Formål og virke. 

Orlogsmuseets Modelbyggerlaugs formål er at udbrede og stimulere interessen for korrekt og omhyggelig model-

bygning som håndværk af primært den danske flådes fartøjer og orlogsskibe fra alle perioder, herunder dioramaer, 

bygninger og modeller af relaterende karakter, samt efter nærmere aftale at bistå Statens Forsvarshistoriske Mu-

seer/Orlogsmuseet med fremstilling og renovering af modeller. 

 

§ 7.  Regnskab og revision. 

Regnskabsåret følger kalenderåret.  

 

§ 9.  Hæftelse. 

Foreningen Orlogsmuseets Modelbyggerlaug hæfter udelukkende for sine økonomiske forpligtelser med den af 

foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen 

personlige hæftelser. 

 

Den tidligere § 9 om foreningens ophør bliver hermed til § 10. 

 

Der er ikke indkommet yderligere forslag til punktet. 

 

Billedet til højre viser Finn Knudsens 

fornemme skibsbåde til hans model af 

Prinds Christian Frederik, der nu indgår i 

den faste samling på Orlogsmuseet. 

 

Orlogsskibet blev nedkæmpet af eng-

lænderne ved Sjællands Odde den 22. 

marts 1808 i det slag, hvor bl.a. den 

unge Willemoes blev ramt i hovedet af 

en engelsk kanonkugle og døde. 

 

Modellen af linjeskibet tænkes udstillet 

sammen med Laugets model af et udsnit 

af skibets kanondæk, udført i 1:10, såle-

des, at de besøgende på museet kan få 

et levende indblik i forholdene om bord.  
Foto: PHW 

 



    

 

Laugsudflugt den 17. april 2012 

 

Tirsdag den 17. april 2012 inviterer lauget medlemmerne på udflugt med 

ledsager. 

 

Vi skal på en spændende bytur, hvor vi skal besøge skoleskibet Georg 

Stage på Holmen, Nationalmuseets fyrskib i Nyhavn og sejlmagerværkste-

det i Herluf Trolles Gade, afsluttende med frokost i Kanalcafèen ved 

Frederiksholms Kanal. 

 

Mødested: Kl. 10.00 ved Georg Stage, der ligger fortøjet ved sydsiden af 

Nyholm. Man kan tage bus nr. 66 fra Hovedbanegården eller fra Christi-

anshavns Torv ved metrostationen.  Køretiden med bus nr. 66 fra Ho-

vedbanen er ca. 15 minutter til stoppestedet ca. 200 meter fra Georg 

Stages kajplads. En anden mulighed er havnebussen fra Toldboden eller fra 

østenden af Nyhavn til anlægsbroen tæt ved Georg Stages kajplads. 

 

Program: Efter besøg og rundvisning på Georg Stage v/overstyrmand 

Helle Barner Jespersen tager vi havnebussen til Nyhavn, hvor vi får en 

rundvisning på Nationalmuseets fyrskib. Herfra er der få hundrede meter 

til Herluf Trolles Gade, hvor vi modtages på sejlmagerværk-stedet, der i 

dag ejes af Georg Stages overstyrmand. Her fremstilles stadig ”rigtige sejl” 

med de gode gamle værktøjer og teknikker. 

 

For at skærpe appetitten inden frokosten, tager vi herefter en rask én km 

lang spadseretur ad Havnegade til Slotsholmen, gennem Christiansborg og 

Ridebanen til Frederiksholms Kanal, hvor der kl. 14.00 er bestilt bord i 

den legendariske Kanalcafè, hvor der er alle muligheder for at få stillet 

sulten og tørsten i maritime omgivelser. 

 

Egenbetaling: Kun for frokosten, der f.eks. for nogle rigtig gode stykker 

smørrebrød normalt vil beløbe sig til omkring 175,- kr. + drikkevarer. 

Men der er selvfølgelig mange andre muligheder – bl.a. forskellige lune 

retter, frokostplatter m.v. 

 

Tilmelding bl.a. af hensyn til bordbestilling senest søndag den 15. april 

2012 til Poul Beck, tlf. 43 90 33 29, eller på e-mail: ombl.formand@sol.dk. 

 

Andre udflugter i 2012: Der arbejdes med en heldagstur til Hven tirsdag 

den 12. juni 2012 og en heldagstur til Beredskabsmuseet ved Hälsingborg 

i uge 32 eller 33.  

 

Mange gode hilsner og husk tilmeldingen. 

 

Poul Henrik Westh og Poul Beck 

 
 

Billedet viser et lille udsnit af Laugets 

omfattende bibliotek indrettet i loka-

lerne på Nyholm. Som det ses, er 

pladsen trang, men der er alligevel 

rigelig med litteratur til den, der 

søger oplysninger. Her kan alle Lau-

gets medlemmer finde inspiration og 

kompetent viden i kurante og ældre 

værker. (Foto: PHW) 

 

 

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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