
Mødekalender 2022 

 

Kære medlem,  

Bestyrelsen kan her fremlægge Selskabets aktivitetsprogram for 2022. Der kan dog ske 

ændringer, og vi vil derfor bede medlemmerne om at følge med på vores hjemmeside og på 

Facebook, hvor eventuelle ændringer i programmet vil blive annonceret.  

Dørene åbner kl. 18.00. Foredrag indledes kl.19.30 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen  

 

Onsdag den 5. januar  

Hyggemøde  

Traditionen tro starter sæsonen med et hyggemøde. Kom og hyg dig i selskab med de andre 

medlemmer og få en snak om nye figurer, militærhistoriske bøger og andre nyerhvervelser.  

 

Onsdag den 2. februar   

Nye militærhistoriske bøger, ved Simon Papousek. 

Bogåret 2021 bød på en håndfuld interessante titler indenfor det militærhistoriske område. Simon 

Papousek vil på aftenen fremhæve en række af udgivelserne fra 2021 og byde op til diskussion af 

disse samt hvad bogåret 2022 byder. 

 

Lørdag den 12. februar  

Anvisningssalg - Eftersyn fra kl. 13.30 - Salget starter kl. 14.00 

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 christian@raun.dk. Eventuelle bud skal være fremme senest dagen før 

anvisningssalget kl. 16.00.  

  



Onsdag den 2. marts   

Slaget ved Sedan 1940 ved Steen Bornholdt  

Forsvarsakademiet har gennem en årrække arbejdet med anvendelse af krigshistoriske hændelser 

og slag som trædesten for at opnå forståelse og indsigt militær doktrinudvikling – især for 

landoperationer. Steen Bornholdt Andersen, som har en baggrund fra hæren, er seniorforsker og 

arbejder i særlig grad med Staff Rides, som er det praktiske redskab, der anvendes på 

Forsvarsakademiet. Indlægget belyser hvordan Staff Rides og anvendelsen af Staff Rides har 

udviklet sig gennem de seneste godt 100 år har udviklet. De fransk-tyske kampe ved Sedan i maj 

1940, hvor general Guderians XIX. Panserkorps gik over Meuse og slog hul i det allierede for- svar, 

vil tjene som praktisk eksempel.  

 

Onsdag den 6. april  

Generalforsamling, børs og anvisningssalg  

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

medlemmerne 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 christian@raun.dk. Eventuelle bud skal være fremme senest dagen før anvisningssalget 

kl. 16.00.  

  



Onsdag den 4. maj  

Krigstegneserier i Danmark ved Simon Papousek  

I 1980 udkom der i Danmark en stribe tegneserier indenfor krigsgenren. De små ”konstabelhæfter” 

som Bajonetserien, Kampflyver og MiniBig for blot at nævne tre samt månedsbladet Yankee om 

Sergent Flint – soldaten, der hadede krigen. I løbet af 1990'erne fik tegneserien et nyt publikum. 

Tegneserier som format blev regnet for ligeså lødig som anden form for litteratur frem til 2000’erne, 

hvor tegneserier viste sig at blive eftertragtede samlerobjekter. Dette oplæg vil kortlægge 

hovedparten af danske krigstegneserier, deres indhold og udvikling samt forsøge at fremdrage 

karakteristika ved genren.  

 

Onsdag den 1. juni  

Den sene vikingetids amfibiske militæroperationer -eksperimentalarkæologiske forsøg med 

landsætning og kampformationer ved Morten Ravn og Rune M.G. Pommer  

De to arkæologer fra Roskilde Vikingeskibsmuseum, Morten Ravn og Rune Pommer, har begge 

været besætningsmedlemmer på Havhingsten fra Glendalough og har således praktisk erfaring med 

vikingeskibe. Det danner baggrund for deres motiv for at udforske skriftlige og arkæologiske kilders 

udsagn om planlægning og udførelse af vikingetidens sømilitære operationer. Pommer og Ravn har 

desuden beskrevet dette i en artikel til KUML - Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab i 2019, og som 

de bl.a. vil udfolde i forbindelse med arrangementet.  

 

Lørdag den 11. juni  

Søndag den 12. juni   

Krigshistorisk Festival  

Over to dage afholdes Danmarks største krigshistoriske festival på Vestvolden i Rødovre. 

 

Onsdag den 10. august  

Hyggemøde  

Vi mødes igen efter en lang sommerperiode. Kom og fortæl om feriens militærhistoriske oplevelser 

og hyg dig et par timer i godt selskab. Er vejret til det, finder vi grillen frem og griller nogle pølser. 

  



 

Torsdag den 25. august 

Danmarks krige efter 1990 - eller dengang vi troede, at militær magt kunne løse verdens 

problemer ved Peter Otken. 

Foredraget giver et bud på, hvorfor Danmark gik fra stort set ikke at have været i krig siden 1864 og 

til at blive et af NATO’s mest aktive medlemmer og til at stille med soldater til kampoperationer i 

de mest komplekse internationale militære operationer i vor egen tid.  

 

Onsdag den 7. september  

Figurhåndtering og -teknikker - ved Hans Chr. Wolter, æresmedlem  

Selskabets medlemmer sætter fokus på figurkvalitet - ikke bare til Årskonkurrencen. Præsentationen 

har til formål at bidrage til gensidig læring inden for blandt andet kilder, modellering, støbning og 

samling af enkeltdele, klargøring og bemaling samt til at finde inspiration. Skabelse af modeller 

dækkende Treårskrigen 1848-1850 vil være et gennemgående tema.  Til belysning af processerne 

medbringes relevante remedier og resultater. I Chakoten marts 2021 er bragt artiklen “Figurens gang 

fra undfangelse til vitrine” af Hans Chr. Wolter, der med fordel kan genlæses. Præsentationen 

suppleres af Ole Thureholm med blandt andet krigsspilsfigurer.  

 

 

Af hensyn til deltagerantal samt eventuelle ændringer i programmet, bedes man meddele 

bestyrelsen på chakoten@chakoten.dk om man deltager, senest fredag den 16.9.2022.  

 

Søndag den 25. september   

Befæstningens Dag  

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

Gladsaxefortet.   

 

Onsdag den 5. oktober  

Rædselstiden ved Sune Wadskjær Nielsen  

Forfatteren Sune Wadskjær Nielsen fortæller historien om de sidste kamphandlinger mellem 

Danmark og Sverige, som foregik i Holsten og Slesvig i 1813. Gennem 20 personer fortælles den 



spændende og drabelige historie. Fortællingen har Sune Wadskjær Nielsen samlet i bogen 

Rædselstiden, som således danner baggrund for aftenens foredrag. 

 

Lørdag den 29. oktober  

Anvisningssalg - Eftersyn fra kl. 13.30 - Salget starter kl. 14.00 

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 christian@raun.dk. Eventuelle bud skal være fremme senest dagen før anvisningssalget kl. 

16.00.  

 

Onsdag den 2. november  

Ruslands og Ukraines nyere historie 

Pensioneret Kommandør Poul Grooss gæster selskabet og vil fortælle om Ruslands og Ukraines 

nyere historie. Foredraget vil sætte fokus på baggrunden for den igangværende konfrontation 

mellem Ukraine og Rusland. 

 

 

Lørdag den 3. december   

Julemøde  

Selskabets julemøde med årskonkurrence kl. 18.30 på Rødovregaard.  

Året menu er endnu ikke fastlagt, men af hensyn til indkøb bedes de der ønsker at deltage tilmelde 

sig pr. mail, senest den 25. november 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 aftenen med 

præsidentens velkomst, hvorefter vi spiser, synger og julehygger og til sidst præmieoverrækkelse. 

Pris for deltagelse er 150 kr. for voksne og 70 kr. for børn under 15 år.  

 

  



Årskonkurrencen 2022 

1.-2. præmie uddeles i hver kategori. 

 

 Kategori 1:  Legetøjsfigurer (alle størrelser). Kategorien består af 

fabriksfremstillede figurer, der oprindeligt er solgt i fabriksbemaling. Figurerne 

kan være reparerede og/eller konverterede af udstilleren.  

 Kategori 2:  Enkeltfigur til fods i målestok fra 1:43 t.o.m. 1:32 (målestok 40 mm 

til 54 mm). Figuren kan være rund eller flad.  

 Kategori 3:  Bereden enkeltfigur i målestok fra 1:43 t.o.m. 1.32 (målestok 40 

mm til 54 mm). Figuren kan være rund eller flad.  

 Kategori 4:  Enkeltfigur til fods eller bereden i målestok fra 1:30 til 1:6 

(målestok 60 mm til 300 mm).  

 Kategori 5:  Enkeltfigur til fods eller bereden i målestok fra 1:300 til 1:48 

(målestok 6 mm til 32mm).  

 Kategori 6:  Figurgrupper/vignetter med højst fire figurer (mennesker eller 

dyr). En soldat til hest er således to figurer. Figurer tilladt i alle størrelser, såvel 

runde som flade.  

 Kategori 7:  Dioramaer og opstillinger. Højst 50 figurer/genstande. 

 Kategori 8:  Fra det hjemlige skatkammer. 

 Kategori 9:  Best in show. 

 Kategori 10:  Uden for konkurrencen (ingen præmier). 

 

Kategori 2 til 7 skal udelukkende være bemalet af udstilleren. 

Kategori 8:  Alt, hvad der ikke falder ind under kategori 1 til 7. Det kan være tegninger, 

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

2010, og der skal være gjort en særlig indsats for at fremstille eller samle det 

udstillede. 


