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Kastellets 341. fødselsdag - og dermed også
vores eget Miniaturemilitær - afvikledes i
strålende sol og efterårsfarver, vi ikke har set i
flere år.

Udstillingen var godt besøgt, vel 8-900 gæster,
der alle virkede meget interesserede. De
arbejdende værksteder fik vist ikke produceret
ret meget, for der var hele tiden interesserede
gæster, der stillede spørgsmål - hvilket jo også
var hele ideen. Ved indgangen blev man mødt
af John Sjøbergs smukke model af
Hovedvagten, som vel efterhånden er
Miniaturemilitærs varemærke.

Derefter fulgte Wolter og John Hansen, der
støbte heste til et helt kavaleriregiment. En

perfekt introduktion til Selskabet og
understregede medlemmernes forskellighed.
Wolter som sædvanlig i ulastelig skjorte og
slips med diskret forklæde, John i et smukt
iøjnefaldende forklæde, som uden tvivl var
stillet til rådighed af fru Hansen.

John Sjøberg og Svend Nielsen malede figurer
uden at være skjult bag forstørrelsesglas og
luplamper, så alle kunne se, hvordan det
foregår. En stor lup kunne de fleste nok have
haft brug for, når de kom til Kim Lee's
skibsværft, hvor mikroskopiske stykker
udskåret papirtyndt plastik på forunderlig vis
blev forvandlet til krigsskibe. Salgsafdelingen
trådte på denne baggrund lidt i baggrunden,
men der var dog et vist salg i numre af
Chakoten, og der blev udleveret mange

hvervebrochurer - lad os så håbe at det også giver resultat.

Montrene med de udstillede figurer, dioramaer krigsskibe og fly blev behørigt beundret. Leif
Christensens store opstilling af slaget ved Gettysburg trak publikum til - især de helt unge var
svære at trække væk fra en opstilling, der virkelig talte til fantasien. Leif var passende klædt i
Nordstaternes uniform.

Også krigsspillernes bord under kyndig ledelse af Jørgen Larsen og Ole Thureholm med en
træfning fra Treårskrigen var populært - såvel hele krigsspilskonceptet som de charmerende
figurer, hvor man kunne genkende generaler mm. - både på rebellernes og de danskes side.

Christian Raun viste, hvordan man modellerer figurer helt fra begyndelsen. Der var vist en trin-



for-trin udvikling af en figur, materialer og
redskaber. Det affødte mange interesserede
spørgsmål, især fra mødre og bedstemødre der
gerne ville starte deres poder i denne sunde
hobby! Figurmageriet forgik med en fuldsize af
en kampuniform fra Algierkrigen i slutningen
af 1950erne i baggrunden, og Christian var selv
forklædt i en udgangsuniform fra den franske
Fremmedlegion fra samme periode.

Udgang var der ellers ikke meget af for
deltagerne i Miniaturemilitær - det gode vejr og
de mange aktiviteter på resten af Kastellet var

lokkende, men den store tilstrømning til vores udstilling bandt
alle deltagere til deres bord.

Alle de deltagende medlemmer morede sig dejligt og havde en
virkelig hyggelig dag og nød at vise deres personlige gren af
vor hobby frem.

Stor tak til Aksel Willumsen som den fremragende organisator
han er, for det kæmpearbejde han har udført med kontakt til
Kastellet, indskrivning af udstillere, afhentning og
fremskaffelse af figurer og montrer og meget, meget mere. Uden ham ikke meget udstilling.

Og Stoppel skal have tak for udlån af montrer.

Et mindre problem er, at folk løb med deres figurer, inden det var muligt for vor hoffotograf at
tage de ønskede billeder. Et lille problem, der vel er til at løse en anden gang.

Et større problem er, at det måske var sidste gang, vi afholdt Miniaturemilitær i Kastellet, idet
montreforhold og økonomi i arrangementet efterhånden er temmelig belastende. Annoncering er
også lidt af et problem. At Våbenmessen synes at blive afholdt hvert år på samme dato som
Kastellets Fødselsdag, kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Kommandanten har meddelt, at han
måske kender en løsning på montreproblemet.

Chr. Raun


