Årsprogram 2019
75-året for Dansk Militærhistorisk Selskab

Onsdag den 9. januar
Hyggemøde
Traditionen tro starter sæsonen med et hyggemøde. Få en snak med ligesindede om nyanskaffelser.
Fortæl også gerne om, hvad du især sætter pris på, og del oplysninger med de andre medlemmer.
Bestyrelsen giver indlæg om en virtuel udstilling i jubilæumsåret.
Onsdag den 6. februar
Hæren og de kemiske våben i 1920’erne
Med udgangspunkt i arkivalier fra Rigsarkivet vil Selskabets sekretær, Aleksander Haug, fortælle om,
hvordan Gaskommissionen af 1922, Hærens tekniske Korps og enkelte personer i Krigsministeriet op
gennem 1920erne forsøgte at indføre kemiske våben ved hæren - et arbejde som trak tråde til resten af
Skandinavien, Carlsbergs Kemiske Laboratorium og sågar til USA.

Onsdag den 6. marts
Pegasus-Broen og Merville-Batteriet – to britiske commandoraid
Militærhistoriker og rejseleder Hans Dal fortæller om to britiske kommandoangreb, som i over 75 år
har været omgærdet af mange myter, legender og konspirationsteorier. Natten mellem den 5 og 6. juni
1944 indtog D Coy/ 2 Bn/ 6 Airborne Division, under kommando af major John Howard, Bénouvillebroen (Pegasus-Broen) over Caen kanalen og broen over Orne floden (Horsa-Broen). Det var den mest
vellykkede kommandooperation under invasionen i Normandiet. Men som hidtil beskrevet var broen
ikke befæstet med forsvarsværker, maskingeværer og en deling infanterister. Kun to 17-årige tyske
soldater bevogtede broen, og de stak af, da svæveflyene landede ved siden af broen.
De tab, englænderne havde ved indtagelse af broen, skyldtes friendly fire.
Kun 6 km fra broerne lå det tyske kanonbatteri - HKB-Merville - som var en trussel mod
invasionsstyrken. For at uskadeliggøre kanonbatteriet nedkastedes 9 Para Battalion, under ledelse af
oberstløjtnant Terence Otway, men denne operation blev en total fiasko. Af de 750 mand nåede kun
150 til battereistillingen, hvor de mødte stor modstand. Tre gange forsøgte englænderne at indtage
batteriet, men de blev hver gang slået tilbage, da tyskerne beskød batteriområdet med egne kanoner fra
et nærliggende kanonbatteri. Først 71 døgn efter invasionen trak tyskerne sig tilbage fra området og tog
tre af kanonerne med.
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Lørdag den 30. marts til søndag den 31. marts
Historiske Dage i Øksnehallen i København kl. 10-18
I samarbejde med Oplevelsescenter Vestvolden deltager ”Sikringsstyrken 1914-18” atter i dette års
Historiske Dage i Øksnehallen. Kom og få en snak med gruppens medlemmer om livet som soldat
under Første Verdenskrig – samt besøg de mange andre militærhistoriske stande og udstillere.
Onsdag den 3. 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.
Generalforsamling starter kl. 19.15. Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Anvisningssalget starter efter generalforsamlingen. Få en snak med ligesindede om nyanskaffelser.
Fortæl også gerne om, hvad du især sætter pris på og del oplysninger med de andre medlemmer.
Anvisningssalget er forbeholdt medlemmerne.
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, telefon 26 82 08
22 eller e-mail christian@raun.dk. Eventuelle bud skal være fremme senest dagen før anvisningssalget
kl. 16.00.

Onsdag den 8. maj
Gøngehøvdingen – i virkeligheden
Gitte Kjær, cand. mag. i historie og etnografi, tager i sit foredrag udgangspunkt i Svend Poulsens
deltagelse i slaget ved Lutter am Barenberg, og følger derefter hans virke som dragon, kaptajn og
guerillaleder, hvor det er muligt. Hun fortolker Svend Poulsens rapport om, hvorledes han opildnede
bønderne i Sydsjælland til modstand mod svenskerne, skrevet til den danske konge, hvilket har gjort
Svend Poulsen så berømt. Derefter omtales tiden i Lundby, hvor han startede som herremand med at
drive en gård, der var så forfalden, at det ville have slået benene væk under enhver. Endelig fortælles
om Svend Poulsens sidste tid som anerkendt, men ludfattig krigsveteran. Som noget nyt har svensk
forskning dokumenteret, at Svend Poulsen som "gøngehøvding" var anerkendt i Skåne allerede i
samtiden.
Gitte Kjær skrev den første bog om Svend Poulsen, "Gøngehøvdingen i Virkeligheden", for mere end
25 år siden, efter at have gennemgået et særdeles omfangsrigt materiale på Rigsarkivet. Bogen udkom i
en ny og opdateret udgave i 2010.
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Juni
Besøg på museumsskibene på Holmen
Detaljer tilgår

Lørdag den 15. juni til søndag den 16. juni
Krigshistorisk Festival
Over to dage afholdes Danmarks største krigshistoriske festival på Vestvolden i Rødovre. Festivalen
arrangeres af Oplevelsescenter Vestvolden i samarbejde med flere hundrede reenactorer fra levende
historie-formidlingsgrupper i Danmark. Krigshistorisk Festival er gratis for alle.

Onsdag den 14. august
Mødeaften
Første møde efter sommerpausen. Kom og hyg dig med vennerne i Selskabet og fortæl om sommerens
militærhistoriske oplevelser og om, hvad der peger fremad for dig. Hvis vejret tillader det, kører vi
grille frem og sidder udenfor i gården på Rødovregård. Mødet begynder kl. 18.30.

Lørdag den 24. august
Jubilæumsfejring med middag på Rødovregård
I anledning af Selskabets 75 års jubilæum afholdes der jubilæumsfest på Rødovregård for medlemmer
med ledsager. Vi viderefører her den populære tradition med at opfordre medlemmerne til på denne
aften at deltage iklædt historiske uniformer eller lignende, således at deltagerne også kan få noget
kolorit at leve op til.
Velkomstdrinks i haven, hvor præsidenten vil byde velkommen. Efterfulgt af en tre-retters menu med
vine serveret i Havestuen. Middagen afsluttes med kaffe og hyggeligt samvær.
Selskabet vil yde et beskedent tilskud, men vi regner med en deltagerpris på ca. 200 kr.
Yderligere information, herunder tilmelding, vil tilgå senere.
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Onsdag den 4. september
Slaget ved Austerlitz
Med vægt på selve slagets forløb den 2. december 1805 fokuserer Selskabets præsident, Hans Chr.
Wolter, på at forklare, hvorfor én kejser vandt og to tabte. Organisatorisk centralisering, fokus, offensiv
og nytænkning er ikke til at komme udenom i en forståelse af den sejrende franske tilgang. Strategisk
kan hele felttoget ses som generalprøven på hærkorpsenes gennemslagskraft og slaget som udtryk for
den solide taktiske formåen, som våbenarterne kavaleri, artilleri og infanteri var blevet optrænet i inden
afmarchen fra kanalkysten. Alle tre kejsere stillede om morgenen med meget dedikerede og
professionelle styrker. Det forhindrede ikke Napoleon i om eftermiddagen at have besejret væsentligt
større styrker.

Søndag den 29. september
Befæstningens Dag
1914-18-grupperne deltager igen i år med personel og udstyr på hhv. Vestvolden i Rødovre og
Gladsaxefortet. Der vil være mulighed for at få en snak om Danmark under Første Verdenskrig og at se
våben og udstyr tæt på.

Onsdag den 2. 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 telefon 26 82 08 22
eller e-mail: christian@raun.dk. Eventuelle bud skal være fremme senest dagen før anvisningssalget kl.
16.00.

Onsdag den 6. november
Kanonerne i Alleshave 1944-1945
Sent i krigen oprettede tyskerne 2 kanonstillinger i Sejerø Bugten til at imødegå en eventuelt allieret
invasion i Danmark. Selskabets medlem Søren Pedersen fortæller om kanonstillingen i Alleshave, et
7,5 cm PAK batteri (panserværnskanoner) med tilhørende 20 mm RK (raketkastere) og lyskastere. Der
vil blive fortalt om, hvordan jorden blev overdraget til tyskerne, og hvorledes de lokale beboere
oplevede tyskernes tilstedeværelse. Foredraget er baseret på interviews af de lokale beboere,
undersøgelser af resterne af kanonstillingen samt studier på Rigsarkivet.
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Lørdag den 7. december
Julemøde.
Selskabets julemøde med årskonkurrence kl. 18.30 på Rødovregård.
Igen i år bliver der serveret grønlangkål med hamburgerryg, 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, derefter bespisning, sang samt julehygge og til sidst præmieoverrækkelse. Pris
for deltagelse er 125 kr. for voksne og 50 kr. for børn under 15 år.
Årskonkurrencen 2019
Der uddeles 1.og 2. præmie i kategorierne 1 til 10
Figurkategorierne 1. til 8.
Betingelserne for at deltage i figurkonkurrencerne er, at alle figurer i
kategorierne 1 til 8 er bearbejdet af udstilleren. Det kan være
modellering, transformering/konvertering og bemaling m.v.
1. Legetøjsfigurer (alle størrelser)
2. Enkeltfigur op til 65 mm (runde – flade)
3. Rytterfigur op til 65 mm (runde – flade)
4. Enkeltfigur over 65 mm (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 indsamle det
udstillede.
10. Best in Show
11. Uden for konkurrencen (uden præmier)
For dem der har lyst til at udstille hvad som helst af figurmæssigt eller
militærhistorisk tilsnit, men ikke ønsker at deltage i konkurrencen
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