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Årsprogram 2020 

Onsdag den 8. januar 

Imperier i militærhistorisk lys v/Peter Fibiger Bang 

I vore dage er Danmark en nationalstat, hvor landegrænser og sproggrænser er næsten det samme. 

Men for de fleste mennesker i det meste af verdenshistorien har det været anderledes: Verdenshisto-

rien er på mange måder historier om imperier. Lektor Peter Fibiger Bang, Saxo-Instituttet på Køben-

havns Universitet, fortæller om imperier i militærhistorisk lys. 

 

Onsdag den 5. februar  

Danskere i canadisk krigstjeneste under Første Verdenskrig v/Morten Tinning 

Museumsinspektør M/S Museet for Søfart Morten Tinning vil fortælle om de danskere, der udvan-

drede eller blot rejste til Canada og meldte sig til krigstjeneste. Foredraget vil tage udgangspunkt i en 

håndfuld danskfødte soldaters krigsoplevelser og deres videre skæbne. Hvem var de, hvor de kom 

fra, og hvad var deres bevæggrunde for at rejse ud og melde sig frivilligt til krigen? 

 

Onsdag den 4. marts  

Warszawa pagtens angrebsplaner mod Danmark  
og den nye kolde krig v/Niels Jensen 

Niels Jensens foredrag starter kort med den artikel, han skrev i Chakoten marts 2019 om de britiske 

styrkers ankomst den til Wismar 2. maj 1945. Herfra går han over til at fortælle om den klassifice-

rede rapport ”Warsaw Pact Planning for operations against Denmark” fra 1989 – klassificeret TOP 

SECRET – nu afklassificeret. Han går videre til de rekognosceringer bl.a. polske flådeofficerer fore-

tog mod Sjælland i fra 1960´erne og de følgende årtier – herunder historien om de tre landsbykirker 

Solrød kirke, Havdrup kirke og Snoldelev kirke, der var vitale for WAPA-angrebet mod Københavns 

Lufthavn i Roskilde.  

Herefter om det globale kortlægningsprojekt omtalt i Chakoten juni 2018. Eksempler belyst ved kor-

tet N-33-13-A Roskilde og de to første atombomber mod mål i Danmark – den ene mod Esbjerg 

havn, der var vital for tilførsel af britiske forstærkninger UK Mobile Force og den anden der var en 

ren terrorbombe mod Roskilde by. 

Herefter polske WAPA-planer for angreb på Danmark og den polske oberst Ryszars Kuklinski – 

”Manden, der reddede Verden”. Han var CIA´s bedste agent under Den Kolde Krig. Hans sønner 

døde under mystiske omstændigheder – var det Tjeka´ens eller KGB´s værk? – tråden til den nye 

kolde krig – senest giftangrebet i Salisbury og allersenest pistoldrabet i Berlin. 

Niels Jensen er journalist og militærhistoriker. 
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Lørdag den 7. marts 

Ekstraordinært anvisningssalg 

Stort ekstraordinært anvisningssalg på Rødovregaard, lørdag den 7. marts fra kl. 13.00 til 18.00 

De, der har meddelt mailadresser, får lister over det udbudte tilsendt pr. mail. Listen over effekter vil 

kunne ses på hjemmesiden 14 dage før. Medlemmer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et 

tilstedeværende medlem, at denne byder på den fraværendes vegne, eller der kan fremsendes et 

skriftligt bud til Christian Raun, Carl Bernhards Vej 17, 3.th. 1817 Frederiksberg C tlf. 2682 0822 

eller mail c.raun@webspeed.dk. Eventuelle bud skal være fremme senest dagen før anvisningssalget 

kl. 16.00. 

Onsdag den 1. april:  

Mødet er aflyst 

Onsdag den 6. maj: 

 Planlagt arrangement: Finlands krige 1939-1945 v/Poul Grooss,  

er flyttet til en senere lejlighed 

Onsdag den 3. juni 

Planlagt Generalforsamling, børs og anvisningssalg 

er flyttet til den 2. september 2020 

 

Lørdag den 13. juni og søndag den 14. juni  

Krigshistorisk Festival er aflyst! 

Onsdag den 12. august 

Den tyske sværdtradition - Meister Johannes Liechtenauer og hans arv v/Lars Lind 

Tyske historiske fægtemanualer - fra praktisk kampsystem til fitness- og sports fægtning. Gennem-

gangen vil være såvel i praksis som teoretisk.  

Lars Lind er tidligere mangeårigt medlem af Chakoten. Han har i mere end 40 år trænet og undervist 

i både bevæbnet og ubevæbnet kamp, og han underviser hvert år på mange seminarer i såvel Dan-

mark som hele Europa. Har bl.a. i de seneste 20 år fast undervist mindst en gang om året på semina-

rer på The Royal Armouries i Leeds i historisk kampkunst. Han er Member of Society for Combat 

Archaeology. 
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Onsdag den 2. september  

Generalforsamling, børs og anvisningssalg 

Årets generalforsamling indledes med børssalg, der starter kl. 18.15. Til børsen opfordres medlem-

merne til at sætte effekter til salg. Alle er velkomne til at medbringe og sælge, hvad de har på reoler 

og hylder hjemme. Her er muligheden for at kombinere en rask oprydning af alt det, du har mistet 

interessen for, med nye køb. Efter børsen er der generalforsamling. 

Generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer.  

Generalforsamling starter kl. 19.15.  

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Anvisningssalget starter efter generalforsamlingen.  

De, der har meddelt mailadresser, får lister over det udbudte tilsendt pr. mail. Listen over effekter vil 

kunne ses på hjemmesiden 14 dage før. Medlemmer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et 

tilstedeværende medlem, at denne byder på den fraværendes vegne, eller der kan fremsendes et 

skriftligt bud til Christian Raun, Carl Bernhards Vej 17, 3.th. 1817 Frederiksberg C tlf. 2682 0822 

eller mail c.raun@webspeed.dk Eventuelle bud skal være fremme senest dagen før anvisningssalget. 

 

Søndag den 27. september  

Befæstningens Dag 
1914-18-grupperne deltager igen i år med personel og udstyr på hhv. Vestvolden i Rødovre og Glad-

saxefortet.  

 

Onsdag den 7. oktober 

Anvisningssalg 
De, der har meddelt mailadresser, får lister over det udbudte tilsendt pr. mail. Listen over effekter vil 

kunne ses på hjemmesiden 14 dage før. Medlemmer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et 

tilstedeværende medlem, at denne byder på den fraværendes vegne, eller der kan fremsendes et 

skriftligt bud til Christian Raun, Carl Bernhards Vej 17, 3.th. 1817 Frederiksberg C tlf. 2682 0822 

eller mail c.raun@webspeed.dk Eventuelle bud skal være fremme senest dagen før anvisningssalget 

kl. 16.00. 

 

Onsdag den 4. november 

Aften om figurer v/ Hans Chr. Wolter og Ole Thureholm 

Vi er nye og gamle medlemmer, der alle sætter stor fokus på figurerne - ud fra forskellige grader af 

erfaring. Derfor vil vi lære af hinanden inden for blandt andet fremstilling, lodning/limning samt be-

malingsteknikker og “washing” med de forskellige malingstyper. Medtag derfor gerne din egen for-

tælleglæde om den kreative tilgang og selvfølgelig det nødvendige udstyr for at forklare de fascine-

rende processer. 
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Lørdag den 5. december  

Julemøde 
Selskabets julemøde med årskonkurrence kl. 18.30 på Rødovregaard. 

Der serveres flæskesteg med rødkål og brunede kartofler samt dessert. Af hensyn til indkøb bedes 

deltagere senest den 21. november tilmelde sig hos: chakoten.kasserer@gmail.com. 

Selskabets medlemmer opfordres til at invitere ægtefælle / samlever samt børn og børnebørn med til 

det populære arrangement. 

Mellem kl. 18.00 og 18.45 er der indskrivning til konkurrencen. Kl. 19.15 starter mødet med præsi-

dentens velkomst, hvorefter vi spiser, synger og julehygger og til sidst præmieoverrækkelse. Pris for 

deltagelse er 140 kr. for voksne og 50 kr. for børn under 15 år. 

Årskonkurrencen 2020 

1. og 2. præmie uddeles i kategorierne 1-9 

Figurkategorierne 

 Betingelserne for at deltage i figurkonkurrencerne er, at alle figurer i katego-

rierne 1 til 8 er bearbejdet af udstilleren. Det kan være modellering, transfor-

mering/konvertering og bemaling mv. 

1) Legetøjsfigurer (alle størrelser) 

2) Enkeltfigur op til 65 mm (runde – flade) 

3) Rytterfigur op til 65 mm (runde – flade) 

4) Enkeltfigur over 65mm (runde – flade) 

5) Rytterfigur over 65 mm (runde – flade) 

6) Figurer op til 30 mm (enkelte og grupper – krigsspilsfigurer) 

7) Figurgrupper/vignetter (max. 4 figurer, alle størrelser, runde og flade) 

8) Dioramaer og opstillinger  

9) Fra det hjemlige skatkammer 

Alt hvad der ikke falder ind under kategorierne 1 til 8 kan tilmeldes her. Det udstillede 

skal dog have militærhistorisk eller figurmæssig forbindelse. Det kan være tegninger, 

publikationer, memorabilia, ordner og medaljer o.l. Det udstillede skal være fra før 

1990 og der skal være gjort en særlig indsats for at fremstille eller samle det udstil-

lede. 

 

10) Best of Show 

11) Uden for konkurrencen (uden præmier)  

For dem der har lyst til at udstille hvad som helst af figurmæssigt eller militærhisto-

risk tilsnit, men ikke ønsker at deltage i konkurrencen. 
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