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Mødekalender 2023 
Kære medlem, 
Bestyrelsen kan her fremlægge Selskabets aktivitetsprogram for 2023. 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. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Onsdag den 4. januar   

Hyggemøde 

Årets første møde er et hyggemøde. Kom og vær med når vi over et glas bobler ønsker hinanden 
godt nytår. Præsidenten ser tilbage med en status for året der gik, samt fortæller om det program vi 
kan se frem til i 2023 
Medlemmerne er som altid velkomne til at medbringe spændene nyerhvervelser eller fortælle om 
nye projekter for det kommende år. 
 

Lørdag den 28. januar   

Anvisningssalg 

Foregår kl. 14-17. 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 Frederiks-
berg C tlf. 2682 0822 eller mail christian@raun.dk. Eventuelle bud skal være fremme senest dagen 
før anvisningssalget kl. 16.00. 

Da formidlingssalget foregår i Kostalden, vil der af pladshensyn ikke være mulighed for Børssalg. 

Onsdag den 1. februar   

Nye militærhistoriske bøger  
ved Simon Bering Papousek, præsident for Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab 

Bogåret 2022 bød på en håndfuld interessante titler indenfor det militærhistoriske område. Simon 
Papousek vil på aftenen fremhæve en række af udgivelserne fra 2022 og byde op til diskussion af 
disse samt hvad bogåret 2023 byder.  

 

 



 

Side 2 af 5 
 

Onsdag den 1. marts   

Renæssancens krigsførelse og Christian 3.s krigsbog  
ved Jørgen Seit og Per Klaumann 

Renæssancen betød opblomstringen af lejehære i de europæiske fyrsters utallige indbyrdes krige. 
Hvordan en hær af landsknægte skulle organiseres og anvendes, belyser vi med udgangspunkt i den 
500 år gamle “Kriegs Memorial”, som er en vejledning i krigsførelse for krigsherrer. Bogen har 
tilhørt kong Christian III, sejrherren i Grevens Fejde. 

 

Onsdag den 12. 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.  

Anvisningssalg: starter 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 3. maj 

Levende historieformidling (Reenactment) 
ved cand.mag. Aleksander Haug, sekretær i Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab 

Man siger at ”et billede ofte kan sige mere en tusind ord”. Men kan man ved at klæde sig ud og 
opfører slag eller hverdagssituationer fra historiske perioder bidrage til forståelse af vores historie? 
Måske – det er der i hvert fald mange ivrige, såkaldte reenactors der mener. Aftenen byder på en 
præsentation af en række danske foreninger, der tegner et bredt historisk billede og fortæller om 
levendegørelsen hver deres periode. 
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Onsdag den 7. juni 

Dramatiske højdepunkter fra flådens historie  
ved Søværnets historiske konsulent, Søren Nørby 

Søværnets historiske konsulent Søren Nørby vil med afsæt i sine to bøger om den danske flådes 
historie - "Hverken ubesindig eller frygtsom" og "Med fornøden dristighed" - fortælle om 
dramatiske højdepunkter fra flådens historie.   

 

Lørdag den 10. juni / Søndag den 11. juni  

Krigshistorisk Festival 

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

 

Onsdag den 9. august 

Hyggemøde 

Efterårssæsonens første møde. Kom og nyd en hyggelig aften på Rødovregaard hvor vi griller et par 
pølser – hvis vejret tillader. Medbring og fortæl gerne om nyanskaffelser – eller fortæl om 
militærhistoriske oplevelser du har haft i løbet af sommeren. 

 

Onsdag den 6. september 

Den skotske korridor - Operation Epsom  
ved Ole Thureholm, bestyrelsesmedlem i Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab 

Den 26. juni 1944 blev den uprøvede 15. skotske division indsat i Operation Epsom. Det lykkedes 
divisionen at lave en smal kile gennem de tyske SS-panserdivisioner og erobre en bro over Odon 
floden. Denne kile blev kendt som den skotske korridor, som tyskerne gjorde alt for at eliminere. 
Ole Thureholm har i mere end 50 år fremstillet krigsspilsenheder fra 15. skotske division. Nogle af 
disse vil blive fremvist på aftenen. 

 

Søndag den 24. september  

Befæstningens Dag 

1914-18-grupperne deltager igen i år med personel og udstyr på hhv. Vestvolden i Rødovre og 
Gladsaxefortet.  
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Onsdag den 4. oktober 

Fremstilling af dioramaer  
ved NN 

Aftenens program er endnu ikke tilrettelagt. 

 

Lørdag den 28. 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 christian@raun.dk. Eventuelle bud skal være fremme senest dagen før anvisningssalget 
kl. 16.00. 

 

Onsdag den 1. november 

Krigsspil: hvorfor nye regelsæt – der er jo så mange?  
ved Jens Holst 

Til trods for mange tusinde regelsæt, hvor mange er gode, og nogen endog bedre end det, hvorfor så 
lave nye regelsæt for gamle perioder? Og hvad er ideerne i det? 
Vores medlem, Jens Holst, er hovedforfatter på regelsættet Torden over Europa, som fokuserer på 
armékorpsets kamp på Napoleonstiden. Regelsættet er udgivet for nogle år siden. 
 

Lørdag den 2. december  

Julemøde 

Selskabets julemøde med årskonkurrence kl. 18.30 på Rødovregaard. 
I år bliver der serveret 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. 17.30 og 18.30 er der indskrivning til konkurrencen. Kl. 19.15 starter mødet med 
præsidentens velkomst, hvorefter vi spiser, synger og julehygger og til sidst præmieoverrækkelse. 
Pris for deltagelse er 150 kr. for voksne og 75 kr. for børn under 15 år. 
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Årskonkurrencen 2023 

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 32 
mm). 

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: Uden for konkurrencen (ingen præmier). 

Best in show. 

Kategorierne 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. 

 


