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Foreningen 
  

 
Jubilæumstillæg til 
AS-bladet nr. 2-2011 

 
150 års jubilæumsfest  -  2. april 2011 

 
Mandag den 4. april 2011 kunne AS fejre sit 150 års jubilæum 

- men som formanden sagde: ”Hvem kommer til fest på en mandag” - 
så derfor blev dagen i stedet fejret med en stor fest lørdag den 2. april. 

 
  

     
 

 Til 1929 Fra 1930 
 

Akademisk Skytteforening 
150 års jubilæumsfest 

lørdag 2. april 2011 
i DGI-Byen 

 
 

Program / menu 
- blev udleveret til deltagerne med indlagt - 

Bordplan - og - Sange 
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Program 
 
Fra 17.30 Gæsterne ankommer 
  Velkomstdrink - Kir + hvidvin (til genpåfyldning) 
 
18.00 Formandens velkomst 
 
18.30 På plads ved bordene 
  Kong Christian 
 

 Middag Vin, øl og vand ad libitum under middagen 
  Hvidvin - Casa Mayor, Sauvignon Blanc, Chile 
  Rødvin - Protocolo, Dominio Eguren, Spanien 
 

 Forret  Sønderjysk spegeskinke med danske æbler i tekstur 
  Ristet hasselnød og frisk kørvel 
 

 Formandens tale 
 Lovsang til AS 
 

 Taler ? - Toastmaster 
 

 Hovedret Trøffel farseret unghane med bagte små grøntsager 
 Kartofler kogt med løvstikke og cremet Portvins sauce 
 

 Taler - sange - mv. ? - Toastmaster 
 

 Dessert Æblegrød med mandelmakron og syrlig sirup 
 

ca. 21.45 Formanden afslutter middagen 
 

 Kaffe + avec 
 
ca. 22.00 Musikken starter 
 

 Dans 
 

 Baren åbner - egenbetaling 
 

 Udlevering af historiebog 
  Til medlemmer og gæster 
 
ca. 23.00 Formanden afslutter formelt 
  Fanesang 
 
 Dansen fortsætter 
 

 Baren er fortsat åben 
 

01.00 Musikken slutter 
 Baren lukker 
 Festen slutter 
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Hvis man kan tage vejret som varsel, var suc-
ces’en hjemme, også før festen startede. Det 
viste sig at være årets hidtil bedste dag, hvor 
vinteren for alvor blev lagt bag os. 
 
 

 
 

4216 Evelyn og 3745 Finn Scheibye - 1. skyde-
inspektør - Raluca og 4195 Alexandru Datcu og i 
baggrunden Jeanie Majbred, formand KS. 
 
 

Velkomst 
 
Det akademiske kvarter var ikke i funktion den 
dag. Kl. 18.00 var - næsten - alle kommet, havde 
hilst på formandsrækken (nuværende, XX- og X-
) med hustruer ved indgangen, og havde fået 
velkomstdrink i glasset. Og præcis på klokkeslet-
tet tog Høje Formand ordet til velkomst. 
 
Han startede lidt tøvende med at citere fra 
operetten ”Sommer i Tyrol”, da borgmesteren 
skulle byde kejseren velkommen: ”Dette er et 
historisk øjeblik - - øh - - for os alle et - - øh - - 
historisk øjeblik, som vil gå over i - - øh - - 
historien som et - - øh - - historisk øjeblik”. 
 
Herefter bød han velkommen til alle, medlem-
mer, gæster, ledsagere og hjælpere og håbede, 
at alle ville få en god aften ligesom 125 års 
jubilæet i 1986 på Frederiksberg Slot. 
 
Han bad deltagerne - om lidt - stille og roligt 
finde jeres pladser ved bordene, så alle kunne 
være på plads lidt før kl. 18.30.  
 
Formanden sluttede med at udpege aftenens 
toastmaster, sekretæren Christian Bergqvist, 
som derefter tog ordet for nogle praktiske be-
mærkninger, bl.a. 
- at der var vin til genpåfyldning af velkomstdrink, 
- at vin, øl, vand var ad libitum under middagen, 
- han bad evt. talere melde sig til ham, 
- at vi var røgfrit i område, dvs. rygning måtte 
foregå uden for hovedindgang. 

 
 

Velkomst - 3415 Bjarne Sanddahl - 4192 Lis 
Bentzen og i baggrunden Elsebeth og Christian 
Kjær Pedersen - formand DDS. 
 

 
 

Lis og 3505 Kay Søren Nielsen - i bestyrelsen 
for Inge og Jørgen Pangels Mindelegat 
 

 
 

4292 Leif Berg Sørensen - gymnastiklærer. og i 
baggrunden 3901 Per Bannow, Mie og 3801 
Birger Hoff - Sandbjerginspektør - og 3953 Peter 
Willems - inspektør for HJV-sektionen, 
 

 
 

Lene og 4245 Mogens Camre og  
4312 Freya Larsen 
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Velkomstdrink 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

   
 

 
 
 
Efter formændenes hilsen 
fik alle en velkomstdrink og 
spredte sig ud mellem 
bordene og nød udsigten 
over København. 
 
 
 
 
Toastmasteren  
- sekretæren -  
4241 Christian Bergqvist - 
indledte de praktiske be-
mærkninger med at genne 
deltagerne ned i salens 
anden ende, så betjenin-
gen kunne komme til ved 
bordene. 
 
 
 
Velkomstdrinken fortsatte 
endnu et stykke tid. 
Yderst til venstre: 
Elsebeth og Christian Kjær 
Pedersen - formand DDS. 
 
 

 X-formanden  
- 3166 Steen Kledal -  
i samtale med festens 
ældste deltagere - Agnes 
og 0003 Axel Guldbrand-
sen - medlem siden 1936. 
 
Formandinderne  
- Lorna, Kirsten og Jytte -  
og Lis Mørup og 
Sigvard Andersson, P7 og 
Annikki og  
3538 Henrik Mørkeberg. 
 
 

 Feltsportere med 
hustruer. 
 
Salomy Nakirya og  
3898 Lars Worsaae,  
4150 Betina Lynnerup og  
3745 Finn Scheibye 
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Middagen 

Se BORDPLANEN side 6-7. 
 
Middagen startede med formandens oplæsning 
af AS’s hilsen til Dronningen, Dronningens svar, 
kongesangen og et 9-foldigt leve for Dronningen. 
 
Derefter introducerede han et NOVA. Da ølsan-
gen ikke rigtigt passede til lejligheden grundet 
vin i langt de fleste glas, var der i dagens anled-
ning digtet en helt ny ”Vinsang” på ølsangens 
velkendte melodi. 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

VINSANGEN 
Mel.: Ølsangen 

 

  
Jeg er på plads - med vin i glas, 
det gør mig glad og veltilpas. 
 Det var vel nok en dejlig sang, 
 den må vi ha’ endnu en gang. 
Jeg er på plads - med vin i glas, 
det gør mig glad og veltilpas. 
 

”KLING” - slået på glassets kant 
(dog uden at slå det i stykker) 

 

 

 
 
Den blev sunget, og der blev ”kling’et” højlydt, 
hvilket overhovedet ikke afstedkom de højlydte 
NOVA-protester, man godt kunne have forventet 
sig. Man må således gå ud fra, at sangen er 
kommet for at blive. Hvor ”ølsangen” jo normalt 
startes med folkets ”Mii  - mii - mii  - mii - - -” kan 
”vinsangen” i fremtiden vel passende startes 
med ”Vii - vii - vii - vii - - -”. 
 
Og hermed var middagen skudt godt i gang. 
 

 
 

Forretten - Sønderjysk spegeskinke med danske 
æbler i tekstur. Ristet hasselnød og frisk kørvel. 

Jubilæumstalen 
 
Efter forretten fik Høje Formand igen ordet og 
konstaterede, at nogle få tilstedeværende var 
med allerede ved 100 års jubilæet i 1961 i 
Ingeniørforeningen, mens mange nuværende 
medlemmer, gæster og ledsagere kan huske 
det seneste jubilæum - 125 års festen i 1986 
på Frederiksberg Slot. Til stede var i alt 36, 
som også var med dengang. 
 
I de forgangne 25 år har både vi og forenin-
gen forandret og udviklet sig - og det er godt. 
 Vi kan mindes de, der var,  
 og den gode tid, der var, 
 og vi kan se fremad  
 og tænke på kommende generationer 
 og på nye gode tider. 
 
I 1986 havde vi svært ved at forestille os, at vi 
skulle være her i aften. I dag er det tilsvaren-
de svært at forestille sig, at nogle af os fortsat 
vil være her i 2036 og i 2061. 
 
Men lad nu det ligge, og lad os glæde os over 
nuet. Festkomitéen har gjort sit og kan ikke 
gøre mere. Nu er det op til jer selv at sørge 
for, at vi i aften får en rigtig god og minde-
værdig fest. 
 
Formanden takkede herefter deltagerne, ikke 
mindst de, som i dagligdagen yder en indsats 
for AS i bestyrelsen og sektionerne og XX-
formanden Mogens Løppenthien og X-
formanden Steen Kledal for god støtte under-
vejs. De tre har dækket formandsposten de 
sidste 40 år. 
 
Også tak til  
 de medlemmer, som var kommet fra vo-

res søsterforening fra AS Århus, med en 
hilsen til formanden Kåre Janussen, som 
desværre havde måttet melde afbud på 
grund af sygdom, og 

 vore svenske venner og konkurrenter fra 
Södra Skånska Regementet - P7. Chefen 
var desværre forhindret, og havde stedet 
sendt en god gammel ven  - överstelöjt-
nant Sigvard Andersson - som var også 
med på Frederiksberg Slot i 1986, og 

 vore norske konkurrenter fra Akademisk 
Skytterlag, Oslo - formanden kunne heller 
ikke komme, og havde også sendt deres 
”grand old man” - Jon Døhl - som sam-
men med en anden tidligere formand 
Svein Olav Hustved - også var med i 
1986. 
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Bord 1 
3763 Leo Lundgren Larsen 
3766 Sv. Krarup Christensen 
4111 Christoffer Jespersen 
4270 Jacob Poulsen 
Kia Poulsen 
4294 Pilar á Porta 
4312 Freya Larsen 
4319 Louise Hjelmroth 
 
Bord 2 
3793 Morten Hammer 
3898 Lars Worsaae 
Salomy Nakirya 
4150 Betina Lynnerup 
4192 Lis Bentzen 
4195 Alexandru Datcu 
Raluca Datcu 
4219 Alexander Khalileev 

 Bordplan 
 
 
Bord 3 
4262 Peter Joseph Henriksen 
Christina Johansen 
4310 Michael Saxbeck 
Anders Bendiksen 
Niels Bergqvist 
 
Bord 4 
3881 Thomas Fjeldborg 
4231 Mette Harder 
4245 Mogens Camre 
Lene Camre 
4308 Arne Hjersing Hansen 
Peter Aa. Henriksen, HPRD 
Eva Berg 

Bord 5 
3512 Svend Mørup 
Lis Mørup 
3538 Henrik Mørkeberg 
Annikki Mørkeberg 
3894 Peter Baasch 
Else Baasch 
3990 Hans Jørgen Vaaben 
4001 Pia Kraglund Vaaben 

 
Bord 6 
3158 Ole Kjærgaard 
Pia Busk 
3682 Flemming Andersen 
4186 Jørgen Søe Westergaard 
Ingelise Westergaard 
4281 Flemming Pahus Jensen 
Karen Sjølund 
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Bord 9 
3098 Peter Martin Lund 
Aase Lund Jensen 
3147 Viggo Neble Jensen 
3234 Bent Tholander 
Annelise Tholander 
3426 Kurt Hinnum 
Leila Hinnum 
4292 Leif Berg Sørensen 
 
Bord 11 
3430 Erik Folkersen 
Rikke Folkersen  
3849 Aksel Munk Iversen 
4089 Henrik Plenge Jensen 
Helena Westling, P7 
Peter Persson, P7 
Erik Brühl, ROK 
Lotte Brühl 
 
Bord 14 
3764 Niels Erik O. Hansen 
Lise Hansen 
3811 Peter Bjørn Jensen 
Bente Skov Jensen 
Bertil Turesson, P7 
Gunnel Turesson 
Palle Redder Madsen 
Elly Redder Madsen 

 

                                Per Olav Kallestad - ASL Oslo 
 

         4216 Evelyn Scheibye                    3745 Finn Scheibye 
 

       3903 Jacques Hermann                   3916 Kirstine Hermann 
 

                                        Torben Fischer - KS 
 

                                 0003 Axel Guldbrandsen  
                          Lotte Schou                    Kirsten Kledal  
              3166 Steen Kledal                        Jon Døhl - ASL Oslo 
    Anne Barbro Often Hassel                    Agnes Guldbrandsen 
                                      Niels Schou - AS Århus 
 

                            Lis Nielsen                  Christian Kjær - DDS  
 

             3740 Erling Heidler                      Lorna Heidler 
 

                Elsebeth Pedersen                 3505 Kay Søren Nielsen 
 

                              Svein Olav Hustved - ASL Oslo 
                           Bodil Bruhn                   Jytte de Thurah 
 Lauritz de Thurah - AS Årh.                     3448 Bo Scheibye 
                   Kirsten Scheibye                   Irene Løhre  
                                4220  Kristian Krogsgaard 
 

                                     Sigvard Andersson - P7 
                         Dora Ovesen                  Jytte Løppenthien 
   966 Mogens Løppenthien                      3259 Svend Ovesen 
             Jeanie Majbred - KS                   Jørgen Fensbo - AS Årh. 
                                    3415 Bjarne Sanddahl 
 

Bord 15 Bord 16 Bord 17 
3801 Birger Hoff 
Mie Hoff 
Torbjörn Rix, P7 
Sigun Rix 
Bent Christensen, ROK 
Ruth Christensen 
Frants Hagen Hagensen, ROK 
Lis Rude, ROK 
 

3572 Peter Werling 
Karin Werling 
3610 Ole Jensen 
Lene Jensen 
Lars-Henric Ottosen, P7 
Ann-Britt Ottosen 

 

3901 Per Bannow 
4002 Carl Helman 
4106 Adam Wagner 
Marianne Wagner 
4115 Bo Brøndum Pedersen 
Mia Porsborg Nielsen 
4151 Mathias Hertz 
Trine Amdi Ottesen 

 

Bord 18 
2495 Ole Behn 
3819 Peter Koefoed 
Susanne Koefoed 
3953 Peter Willems 
Marina Willems 
4206 Carsten Sveding 
4241 Christian Bergqvist 
 (Toastmaster) 
Jeanette Serritzlev 
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(Jubilæumstalen - fortsat fra 6) 
 

 
 
 repræsentanter for flere forskellige forenin-

ger og samarbejdspartnere - ingen nævnt - 
ingen glemt. Stor TAK til jer alle for det, vi 
har opnået sammen - og også TAK for alle 
de mange gange vi har udkæmpet drabeli-
ge dyster mod hinanden. Vi har været så 
heldige, at vennerne i samarbejdet og fjen-
derne i konkurrencen meget ofte har været 
de samme.  

 
Og endelig kunne formanden byde velkommen 
til formanden for De Danske Skytteforeninger - 
Christian Kjær - som netop også har kunnet 
fejre 150 års jubilæum - med AS som den 
ældste amtsforening. 
 
Vi var i DGI-byen på Vesterbro - selv om lokalet 
her hed ”Østerbro” - og dette sted har stor 
symbolsk værdi. DGI-byen ligger nemlig lige 
her, hvor skydebanerne Enighedsværn lå i 
1861. Det var på disse baner, at AS afgav sine 
første skud, så intet sted kunne vel have været 
mere passende til en jubilæumsfest end lige 
netop her, hvor man skød indtil 1867, hvor 
Enighedsværn måtte vige pladsen for Kødbyen. 
 
Det - og meget mere - kan man læse om i en 
 ”150 års jubilæums-historiebog”, 
som var skrevet i dagens anledning, og som 
deltagerne ville få udleveret efter middagen.  
 
Bogen dækker alle 150 år fra 1861 til i dag, 
men naturligvis specielt årene fra 1981, hvor 
sidste historiebog blev udgivet. 
 

Formanden præsenterer historiebogen

Formanden rettede en meget stor tak til besty-
relsen for  

Inge og Jørgen Pangels Mindelegat 
som også er her i aften. Legatet står som ud-
giver af bogen og har dækket alle udgifterne 
ved udgivelsen. 
 
 

Efter disse bemærkninger gik formanden 
over til den egentlige jubilæumstale - her 
citeret efter manuskriptet: 

 
 
”En aften som denne er man mest tilbøjelig til 
at se tilbage, men ved et 150 års jubilæum må 
man både se tilbage og se fremad.  
 
Et par enkle sammenligninger - meget generelt 
og alt for firkantet formuleret - sætter meget i 
perspektiv. 
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I gamle dage var AS og traditionerne ”livet”. 
Man havde tid til at deltage. 

I dag ligger ”livet” andre steder end i AS. 
Man har nemlig travlt. 

 
I gamle dage var man ”Engang AS’er - altid 
AS’er”. 

I dag gælder dette fortsat for nogle, men 
samfundet byder på en bredere palet af at-
traktive tilbud, som man kan shoppe rundt 
imellem. 
 

I gamle dage drog man til AS-tjeneste, når 
foreningen kaldte. 

I dag skal man først have overstået så 
mange andre ting. 
 

I gamle dage drak man snapsen ud hver gang; 
det gjaldt både de ”mindre seriøse” og ”de 
seriøse sportsudøvere”, som dengang kunne 
klare begge dele. 

I dag bider de ”mindre seriøse” snapsen 
over; de er blevet flere og ældre, og ”de se-
riøse” lader den helt stå. 

 
Nu har hver enkelt jo ret til at fortolke dette, 
som man vil, men tro endelig ikke, at det er 
ment som det ofte pessimistisk udtrykte:  
 

”I går var alt godt,  
i dag er det slemt,  
og i morgen bliver det nok værre”. 

 
Tværtimod skal det betragtes optimistisk som 
den positive kendsgerning, at det er lykkedes at 
bevare foreningen og udvikle den i takt med - 
og også til trods for - samfunds-udviklingen, 
samtidigt med at AS - nok mere end de fleste - 
fortsat værdsætter og har været i stand til at 
bevare nogle af de ”gode gamle” traditioner og 
værdier. 
 
Forandringsparathed er altid nødvendig. Uden 
udvikling går det hele i stå. Og uden den udvik-
ling var vi ikke nået frem til 150 års jubilæet i 
dag.  
 
Uden fortsat udvikling vil de af os - der lever på 
det tidspunkt - ikke komme til at opleve et 200 
års jubilæum. 
 

”Lad derfor ønskerne for fremtiden 
være den kollektive vilje til at vide-
reudvikle AS og den personlige vil-
je til at yde en indsats herfor.” 

  

Der var i dagens anledning skrevet en  
 

”Lovsang til AS” (se side 10 (XX)), 
 
som meget kort opsummerer de første 150 år. 
Melodien ”Nyboders pris” skulle være kendt af 
de fleste, og formanden bad de, der kan synge 
- og som kender melodien - synge for. 
 
Efter sangen udbragte formanden et AS-leve - 
3 lange og 3 korte - for vores gamle forening og 
for vores gode ønsker for fremtiden. 
 
 

 
 

Hovedretten - Trøffelfarseret unghane med 
bagte små grøntsager, kartofler kogt med løv-
stikke og cremet portvins sauce 
 
 
Taler 
 
Efter formandens tale fortsatte middagen med 
servering af hovedretten, og herefter blev der 
holdt nogle taler: 
 
Christian Kjær - formanden for De 
Danske Skytteforeninger - DDS 
ønskede ikke bare AS, men ”os alle sammen” 
tillykke. Foreningsbegrebet, foreningskulturen, 
som er et helt unikt koncept, som slet ikke ek-
sisterer i mange andre dele af verden, fylder jo 
nemlig 150 år, og lige nu er der rigtig mange 
foreninger, der inviterer til fest her efter, at 
DDS holdt jubilæumsfest den 11. februar. Her-
efter sagde ham bl.a. 
 
At AS allerede nu kan fejre dagen, fortæller 
noget om at I også på den tid var visionære og 
fremsynede. Jeg vil ærligt være ved, at jeg 
ikke kender jeres forening og virke specielt 
godt. For det første så er det ikke en akademi-
ker i har inviteret. For det andet agerer I jo i 
København og Århus og I kan måske nok høre  
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LOVSANG TIL AKADEMISK SKYTTEFORENING 
Skrevet i anledning af AS’s 150 års jubilæum. 

Mel.: Nyboders pris 

 

  

1: 
Vores akademiske forening 
kom til verden atten-én-og-tres, 
hvor studentens offentlige mening 
var, at: ”Jeg er ikke helt tilfreds”. 
Så da skyttesagen blev moderne, 
ville han da også være med, 
tage del i kampen for at værne 
Danmarks frihed, rettighed og fred. 
 

2: 
Da i fir’-og-tres vi forurettes 
gennem krig med tab og nederlag. 
Akademisk Skyttekorps oprettes 
for at genoplive Danmarks sag. 
Og studentens idealer hæves, 
gennem mange år i Korpsets ånd, 
og han tager gerne, når det kræves 
både pen og sabel i sin hånd. 
 

3: 
Korpset, skydningen og gymnastikken 
havde sammen mange gode år. 
Men en dag så skifter politikken, 
idealer ændres og forgår. 
Tidens ånd var fredsdrøm, pacifisme, 
hvorfor Korpset måtte lægges ned. 
Der var blandet opti-pessimisme, 
men det gav da heller ikke fred. 
 

4: 
Korpsets bortgang, reorganisering 
nye rammer, storpolitisk splid. 
Krigens vilkår blev for vor forening 
starten på en ny og virksom tid. 
Typisk for en akademisk skytte, 
handler, når der kaldes ”til gevær”, 
det beviser, det kan altid nytte 
deres frihedskamp var livet værd. 

 

5: 
Tid og holdning, mål og midler skifter, 
verden ændres, og vi følger trop, 
gamle hæderkronede bedrifter 
regnes måske ikke helt i top. 
Og det nytter ikke at beklage, 
men se fremad, være fordomsfri 
med et lille vågent blik tilbage 
og bevare det, som har værdi. 
 

6: 
Vi har skydning både ude inde, 
vi har gymnastik i lille sal, 
og i dag kan både mand og kvinde 
løfte sejrens tungeste pokal. 
Vi har O-løb, feltsportsmesterskaber, 
vi har Hjemmeværn i Korpsets ånd 
og visioner, som vor fremtid skaber 
blandet op med traditionens bånd. 
 

7: 
Vi har træning, hvil og konkurrence, 
vi har venner, som vi kæmper mod, 
det er kamp og venskab i balance, 
kampen hård og siden festen god. 
Vi forstår i glæde hæve glasset, 
vi forstår et godt og muntert lag, 
vi forstår at handle helt A-S’set, 
når det gælder en alvorlig sag. 
 

8: 
Selv om ikke altid blandt de største 
var vi forberedte, når det gjaldt. 
Vi vil håbe, vi er blandt de første, 
hvis engang igen, der bliver kaldt. 
Nu som før - i dag ”Vi vil ej savnes, 
på den dag”, hvis pligten banker på, 
når retfærdighedens sag skal gavnes, 
lad da fordums vilje genopstå. 

 

3740 (2011) 
 

 

 
på min udtale at jeg mest agerer langt mere 
mod nordvest. 
 
Jeg kan godt se og høre, at AS er noget for 
sig selv, ment på den gode måde. For netop i 
DDS har vi plads til mangeartede foreninger 
og mange forskellige aktiviteter. På jeres 
Hjemmeside kan man læse bl.a. om jeres 
”hjemmeværnsaktiviteter”, hvor det fremgår, 
at I afholder aktiviteter, som normalt  ikke kan 

gennemføres i Hjemmeværnet, såsom ”stortur” 
og ”bøftur”. Det var jeg ikke klar på, at vi havde 
i vor organisation. Men der laves også meget i 
Hirtshals og Fåborg, som jeg ikke har kendskab 
til.  
 
Ved starten på det hele, for 150 år siden i 1861, 
blev der oprettet en centralkomite, hvor Kaptajn 
Mønster indtrådte som ”forretningsfører”. Formå-
let var at genrejse et svagt rige og give folket tro- 
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en på styrkelse og bevarelse af friheden, efter 
at enevælden var afskaffet. 
 
I sig selv er det en præstation at blive 150 år. At 
være en del af en organisation med en masse 
foreninger, der i den grad har været med til at 
præge hele vor nation og kultur, er jeg meget 
stolt af. 
 
På håndskrevne Foliosider hedder det om 
oprettelsen: ”I København er en sådan forening 
dannet under navn af ”Den Akademiske Skytte-
forening”, og dernæst er der udgået en indby-
delse fra en del mænd om at sammenskyde de 
nødvendige midler for oprettelsen af en almin-
delig københavnsk skytteforening. For at tilve-
jebringe de hertil nødvendige skydebaner har 
komiteen i overensstemmelse med sit tidligere 
løfte henvendt sig til Krigsministeriet med et 
andragende om en passende indretning af 
banerne på Enighedsværn mod at deltage med 
i de deraf betingede udgifter”. Så allerede 
dengang var I noget helt specielt !  
 
Det er jo derfor også et helt specielt og historisk 
sted vi befinder os her i DGI byen. Lige her lå 
skydebanerne, Enighedsværn. Det var her, det 
første landsstævne blev holdt i oktober 1862, 
med deltagelse af 36 skytter fra provinsen og 
67 skytter fra København. Det var måske ikke 
så stort efter nutiden forhold, men der var udsat 
et stort sølvdrikkehorn, som blev overrakt ved 
den efterfølgende fest på den kongelige skyde-
bane. Og det er jo her at I udfolder jeres for-
eningsaktiviteter på 15 m. banerne, i dag. 
 
Nu kunne jeg godt have forberedt en lang tale 
over begivenhederne der har udspundet sig i 
DDS’s 150 års historie. Det vil jeg ikke gøre, 
men opfordre interesserede til at læse jubilæ-
umsbøgerne, hvor Ib Nordby har skrevet de 2 
første, og Erling Madsen har skrevet det 3. 
bind, som blev udgivet i februar. Jeg har der-
imod tænkt mig at genfortælle nogle få sætnin-
ger som jeg mener der afspejler en mikrosko-
pisk del af 150 års arbejde, kamp, udvikling, 
glæder, fællesskab og udfordringer i DDS og 
foreningslivet. DDS’s historie - starten på det 
hele, er jo grunden til, at vi er samlet her i dag). 
 
1. En helt ny ide til en organisation bestående 

af frivillige bliver født. 
 

2. Forsvarsviljen, beskyttelse af fædrelandet 
og vækkelse af folket var grundtanken. 

 

3. Skyttesagens støttes af Forsvaret, ministre 
og Folketing. 

 

 
 

Formanden for DDS taler. 
 
4. Der oprettes skytteforeninger rundt i landet 

som organiseres under Amtsforeninger, hvor 
AS var en af de første. 

 

5. Efterhånden kommer der præmieskydninger 
og sågar Landsstævner, også i provinsen 

 

6. En god skytte/soldat skulle være i god fysisk 
form, mange steder fyldte eksercits meget, i 
nogle år fordi våben og ammunition ikke 
kunne skaffes. 

 

7. Højskolerne kommer ind i billedet, men det 
er stadig forsvarsviljen og generaler, der er 
de drivende kræfter. 

 

8. I mange skytteforeninger blev eksercitsen 
overtaget af gymnastikken. 

 

9. Gymnastikken (Svensk eller Dansk) var en 
folkebevægelse. 

 

10. DDS’s gymnastikhold til olympiade i London 
1908. 

 

11. Verdenskrigenes lukning og genopblom-
string af skytteforeningerne. 

 

12. Skytter og gymnaster kunne ikke enes om 
penge og alt mulig andet. Buch beskriver, 
hvordan man samledes om gymnastikkens 
værdier, taler og sang, uden gøgl, øl, præ-
mier og andet uværdigt - underforstået, at 
det så var skydningen. 

 

13. Man blev delvis samlet igen under DDSG&I 
hvor nu også idrætten var med, men hvor 
DDGU skiller sig fra. 

 

14. I 1992 gik de to organisationer sammen i 
DGI og DDS blev en associeret part. Nogle 
betegnede det, som at komme tilbage til ud-
gangspunktet. 

 

15. DDS har siden 1992 været meget tæt knyttet 
til DGI, som en udløber af at vi har de sam-
me rødder, arbejder grundlæggende med de 
samme ting og har langt hen af vejen de 
samme  holdninger til  vigtige idrætspolitiske 
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Christian Kjær overrækker DDS’s gaver 
til Høje Formand 

 
spørgsmål, herunder håndteringen af bred-
de/elite spørgsmål. 
 

16. Efter mange tilløb og mange meninger, der 
blev vendt, blev det vedtaget at de 4 tilbage-
blevne Amtsforeninger i København i okto-
ber 2007 blev slået sammen til DDS Storkø-
benhavn, hvor AS så er én blandt 108 for-
eninger. 

 
Noget som er gået igen hele vejen og som 
bestemt stadig også fylder det meste af vores 
virke i dag, er: Aktivitet, frivillighed, fællesskab, 
foreningernes indflydelse i samfundet, facilite-
ter, koncentration, konkurrencer, fester, og 
organisering.  
 
En anden ting som man støder på hele vejen 
op er de rabiate unge, citat: ”De idealer, de 
unge har nu, synes ikke at have den store 
glans, som de ældres ungdoms idealer havde”. 
Skrevet i 1911. Der kan godt findes en enkelt 
foreningsmand, der tænker det samme i 2011. 
Hvem fortæller det så mest om? 
 

Tak til alle i foreningen AS med ønsket om, at vi 
vil sende stafetten videre til dem, som kommer 
efter os. Pas på Foreningstanken og Skyttesa-
gen. Sæt pris på de glæder og det samvær, I vil 
opleve i foreningslivet 
 
Herefter overrakte Christian Kjær DDS’s gaver - 
et bordflag og en faneplade, begge med inskrip-
tion - til Høje Formand, og sluttede med ordene: 
”Man kan ikke leve i nutiden, hvis ikke man 
kender fortiden” er der kloge mennesker der har 
udtalt. Men hvis vi kun lever i fortiden og holder 
på gamle traditioner, så kører fremtiden forbi 
os, og vi svigter vore forfædre og vore efter-
kommere. Og med dette lille udsagn vil jer 
gerne udbringe et leve - som vore forfædre kan 
høre - for Akademisk Skytteforening”. 
 
 
Herefter talte 
Jon Døhl - Akademisk Skytterlag, Oslo 
- ASL,  
som også gratulerede med de 150 år - og skulle 
hilse ”fra vår formann, som kunne dessverre 
ikke delta grunnet små barn. 
 
I over 40 år har vi hatt Universitetsmatchen eller 
Danskestevnet, som vi kaller det. Først med 
København senere også med Århus. Det har 
vært gode konkurranser og enda bedre selska-
pelighet efterpå. Det har alltid vært et av høyde-
punktene for oss og bidratt til oppslutning og til å 
binde skytterne i laget godt sammen. Det har 
vært en vesentlig miljøfaktor. 
 
AS har også vært vår kulturelle port til resten av 
Europa for oss oppe i det perifere nord. 
 
Men en klubb driftes ikke av seg selv. Det må 
være gode medlemmer som gjør arbeidet. Det 
er  noen  AS’ere,  som vi har  hatt  mye  kontakt  
 

 
 

Jon Døhl overrakte ASL’s orden Minerva Skytte til Erling Heidler, Lars Worsaae og Finn Scheibye 
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Efter festen - søndag 10. april - aflag-
de formanden, Finn Scheibye og Lars 
Worsaae besøg hos 3311 Ove Popp 
Poulsen i hans hjem i Taastrup, hvor 
de overrakte ham  
- Akademisk Skytterlags orden Mi-
nerva Skytte - kommandørkorset  
- og AS’s ”FORTJENT”-medalje. 

 

 
 

På foreningens generalforsamling 
den 28. april på Høje Sandbjerg over-
rakte formanden 
- Akademisk Skytterlags orden Mi-
nerva Skytte - ridderkorset  
- og AS’s ”FORTJENT”-medalje. 
til 3363 Henrik Franck. 

 

med og som vi har sett gjort mye godt ”fotar-
beid” og som vi ønsker å hedre med vår utmer-
kelse, Minerva Skytte. Vårt representantskap 
har besluttet å hedre med ridderkorset av 
Minerva Skytte til  

 Erling Heidler, 
 Finn Scheibye og  
 Lars Worsaae. 

 
Det er også andre som skal hedres. De er ikke 
tilstede i dag. Vi har alltid satt stor pris på op-
holdene på Høje Sandbjerg. Og arbeidet der 
gjør seg ikke selv. Jeg vil be Høje Formand 
overbringe Henrik Franck ridderkorset av Mi-
nerva Skytte. I alle år siden vi startet med 
Universitetsmatchen har Ove Popp Poulsen 
vært vårt anker i København. Han har tidligere 
fått ridderkorset og tildeles nå kommandørkor-
set av Minerva Skytte. Også her vil jeg be Høje 
Formand om overbringelsen. 
 
Jeg vil avslutte med igjen å gratulere med de 
150 år og ønske alt det beste for de neste år. 
Og jeg vil gjøre mitt for å bli med på 175 års 
jublieumsfest.” 
 
 
Næste taler var 
Jeanie Majbred - formand for Kjøben-
havns Skytteforening - KS,  
som med at takke for gode konkurrencer, hvor 
AS og KS nogle år i 90’erne havde en årlig 
skydning, som KS for det meste vandt. Om det 
var derfor AS ikke længere ”turde” optage 
kampen, lod hun stå hen i det uvisse, men 
erklærede med stor sikkerhed, at KS var klar til 
at genoptage skydningerne. AS kunne bare 
sige til, hvornår de igen turde forsøge sig. KS 
var klar. 
 
Hun takkede derefter for samarbejdet - ikke 
mindst i SKAK-huset - og rettede en speciel tak 
til formanden for  hans indsats og ledelse af for- 
 

 

 
 
handlingerne i forbindelse med amtsforenings-
sammenlægningerne, organisationen på KSC, 
udflytningen fra skytteforeningshusene og opfø-
relsen af SKAK-huset på Kalvebod.  
 
Hun afsluttede med at overrække formanden 
KS’s guldmedalje. 
 
Jeanie Majbred - formand KS - taler 
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Erik Brühl - Reserveofficerernes Orien-
terings Klub - ROK  
sluttede sig til talerne med et muntert indlæg, 
hvor han mindedes de 40 år, han - og mange 
andre ROK’ere - havde kendt ”os” og især 
mindedes de mange gode AS-ROK feltsports-
konkurrencer, hvor han selvfølgelig ikke undlod 
at nævne, hvem der havde vundet flest gange. 
 
Han sluttede med en lille anekdote om, hvordan 
Høje Formand og han engang havde spillet golf 
sammen med en ikke indviet tredjemand, som 
havde ytret sin undren over, hvor rige vi måtte 
være, når vi hvert år kunne få råd til at mødes 
ved ”Ayers Rock”. 

 
 

Erik Brühl - ROK - taler 

 

 

 
 
 
 
 
 
Sigvard Andersson har 
overrakt P7’s gaver til  
Høje Formand 

 
Sidste taler var  
överstelöjtnanten Sigvard Andersson - 
Södra Skånska Regementet - P7.  
 
”Det är en stor ära för mig att på uppdrag av 
Regementschefen Överste Jan Pålsson framfö-
re hans och Södra Skånska Regementets 
hjärtliga gratulationer vid Akademisk Skytte-
förenings 150-årsjubileum. I dessa gratulationer 
deltar också P7 Skytte- och Idrottsförening. 
 
I fjor kunde vi fira 90-årsjubileum av tävlingsut-
bytet mellan AS och P7. 90 års tävlibgar i skytte 
och fältsport har naturligvis varit mycket viktiga, 
men har ochså blivit en fin tradition med möten 
och festligheter. I kväll är vi tre stycken, som 
var med i tävlingen i Köpenhamn i 1953, nåmn-
ligen Niels Schou, Bertil Turesson och jag själv. 
De personliga band, som etablerats och den 
vänskap, som därmed skapats mellan AS och 
P7 och mellan våra länder, ár mycket glädjan-
de. De festliga avslutningarna har ovhs¨på ett 
påtagligt sätt bidragit till, att vi Södra Skåningar 
ser fram emot de årliga tävlingarna med 
särskild glädja.  Det är allas vår förhoppning, att  

 

vi kan fortsätta vårs möten på tävlingsplpaner 
och i festsalar under lång tid framöver. 
 
Jag vill nu till Höje Formand överräcka Södra 
Skånska Regementets vapensköld med gravyr 
och P7 SKIF silverpokal som minna av dette 
fantastiska 150¨årsjubileum.” 
 
 
Toastmasteren afsluttede rækken af taler af 
med at dekretere fællessang af ”Borgeren” 
og ”Studenten”, hvorefter desserten blev 
serveret.  
 
Festkomitéen havde valgt, at der skulle ser-
veres ”dansk mad”, og alle var vist enige om, 
at middagen var rigtig god, især ”unghanen”, 
som viste sig at være usædvanligt lækker. 
Men det skal dog også nævnes, at der var 
nogle få kritiske bemærkninger om, at portio-
nerne - især forret og dessert - var vel små, 
og det kan man nok give kritikerne ret i. Til 
gengæld blev vinen serveret i rigelige mæng-
der, så ingen kom til at sidde med tomt glas 
ret længe. 
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Stemningen under middagen fejlede heller ikke 
noget, og ”snakken” summede hele tiden i et 
passende højt støjniveau. 
 
 

 

Bord 13 
 

 

Bord 8 
 

 

Bord 5 
 

 
Bord 17 

 
 
 
 
 

 
 

Desserten klargøres - Æblegrød med 
mandelmakron og syrlig sirup 

 
 

 
 

Bord 7 
 

 
 

Bord 6 
 

 
 

Bord 16 
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Efter desserten kom et - for næsten alle uventet 
- indslag, da formanden igen fik ordet: 
 
Han oplyste, at der ved 100 års jubilæet blev 
uddelt ikke mindre end 27 AS-guldmedaljer. Det 
eneste nuværende medlem blandt modtagerne 
er 859 Preben de Fine Kühl, som desværre ikke 
kan være med i dag. 
 
Formanden kunne - igen takket være støtte fra 
Inge og Jørgen Pangels Mindelegat - overræk-
ke en nyindstiftet ”FORTJENT”-medaljer til en 
række medlemmer, som i mange år har forrettet 
lang tids frivillig, uegennyttig og værdsat 
tjeneste til glæde og gavn for AS. 
 
To af medaljemodtagerne var desværre ikke til 
stede. De vil modtage medaljen på anden vis 
(se side 13 (XX)). 
 
3311 Ove Popp Poulsen 
 var i 26 år medlem af bestyrelsen, som 

skydeinspektør (1976-87) og som kasserer 
(1986-2002). 

 gjorde i 10 år tjeneste som kontor/stab 
(1993-2003). 

 har altid været én af de trofaste, når der 
kaldes, ikke mindst på Bjerget. 

  
3363 Henrik Franck 
 var i 29 år medlem af bestyrelsen som 

Sandbjerginspektør (1981-2010) og forud 
for det kasserer og hjælper for den tidligere 
inspektør. 

 har i 27 år været medlem af bladets redak-
tion (1981-2008). 

 er én af de, som har ydet den største per-
sonlige indsats for AS, og har stort set 
egenhændigt sørget for, at Bjerget er i den 
gode vedligeholdelsesstand, det er i dag. 

 har været den absolutte hovedkraft i byg-
ningen af den ny Barak 5 og den senere 
renovering af barak 1 og 4. 

 

 har altid med stor interesse deltaget aktivt i 
debatten, i stort set alle emner, som besty-
relsen har drøftet gennem årene. 

 
De, der var til stede blev herefter kaldt frem og 
blev dekoreret: 
 
2966 Mogens Løppenthien 

 var i 20 år medlem af bestyrelsen, først 
som Sandbjerginspektør (1961-71) og der-
efter som Høje Formand XXV i 10 år (1971-
81). 

 var en af de betydeligste deltagere i de 
vanskelige forhandlinger om udflytning af 
skydebanerne til Amager og som sådan en 
væsentlig årsag til, at vi i dag har Kalve-
bodbanerne. 

 var formand for Vingstedcentret i 9 år 
(1975-84) og først næstformand i 3 år og 
senere formand for De Danske Skytte- og 
Idrætsforeninger - DDSG&I - i 5 år (1980-
88), og har i høj grad været med til at sætte 
AS’s navn på dagsordenen. 

 har modtaget DDSG&I’s Ærestegn og De 
Danske Skytteforeningers - DSS’s - Skyt-
ternes Ærestegn. 

 
3147 Viggo Neble Jensen 
 var medlem af bestyrelsen, som gymnastik-

inspektør i 25 år (1976-2001). 
 var medlem af bladets redaktion i i alt 30 år 

(fordelt over tiden 1965-2008). 
 har vundet mesterskabet i gymnastik 4 

gange (1960 og 1965-67). 
 
3166 Steen Kledal 
 var i 36 år medlem af bestyrelsen, som 

skydeinspektør (1964-72), sekretær (1972-
81) og Høje Formand XXVI i 19 år (1981-
2000). 

 var formand for Vingstedcentret i 15 år 
(1985-2000) og samtidigt også for Sønder-
jysk Idrætscenter. 

 

 

 
 
 
 
 
Høje Formand 
motiverer 
de første 
”Fortjent”- 
medaljer 
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Sekretæren motiverer den sidste medalje. 
                   2966 Mogens Løppenthien          3415 Bjarne Sanddahl                     3740 Erling Heidler 
                              3147 Viggo Neble Jensen                  3512 Svend Mørup 
                                                   3166 Steen Kledal                          3745 Finn Scheibye 
 

 var bestyrelsesmedlem i DGI-byen i 11 år 
(1995-2006), heraf 10 år som næstformand 
og én af de toneangivende i byens opbyg-
ning, og også formand for Borrevejlecentret 
i 5 år (2003-08). 

 har modtaget DDSG&I’s Ærestegn og 
DDS’s Skytternes Ærestegn. 

 
3415 Bjarne Sanddahl 
 var i 25 år medlem af bestyrelsen som 

skydeinspektør (1964-68), sekretær og 
næstformand.var i 33 år i bladets redaktion, 
heraf 28 år som redaktør (1975-2004). 

 var først skydeudvalgsformand (1970-74) 
og senere formand for Dansk Skytte Union i 
18 år (1991-2009). 

 er æresmedlem i Dansk Skytte Union. 
 
3512 Svend Mørup 
 var medlem af bestyrelsen i 31 år som 

skydeinspektør, sekretær og næstformand 
(fordelt over årene 1969-2003). 

 var formand for de Københavnske Skytte-
foreningers Samarbejds Udvalg - KSSU - i 
4 år (1993-97) og samtidigt medlem af sty-
relsesudvalget og brugerudvalget i Køben-
havns Skyttecenter - KSC. 

 var i mange år Amtsforening AS’s repræ-
sentant til møderne i DDS, og det er ingen 
overdrivelse, at din indsats og dine indlæg i 
debatten her, har gjort både dig og AS 
kendte i skytteverdenen. 

 
3745 Finn Scheibye 
 har i 11 år været medlem af bestyrelsen 

som sekretær (1976-84), næstformand 
(2007-09) og fortsat som skydeinspektør 
(fra 2009). 

 har gjort tjeneste i 12 år som kontor/stab 
(1970-82). 

 var medlem i bestyrelsen i StorKøbenhavns 
Skytteforeninger - SKS - og formand for 
DDS Storkøbenhavn de seneste 4 år. 

 har deltaget på landsholdet i mange år og 
har talrige mesterskaber i Dansk Skytte 
Unions regi. 

 har vundet DM i DDS-regi 3 gange, AS’s 
skyttekongeskydning 31 gange og AS-P7’s 
Agnetes Hæderspris 8 gange. 

 
Der er helt sikkert mange flere, som godt kunne 
have fortjent det, men de er jo så unge og kan - 
hvis de yder en indsats, som kan stå mål med 
de her nævnte - måske gøre sig håb om rosen-
de omtale engang i fremtiden. 
 
Sekretæren afbrød her formanden og konstate-
rede, at han havde glemt én medaljemodtager, 
nemlig sig selv. 
 
3740 Erling Heidler 
 har - trods en fraværsperiode på 11 år på 

grund af udlandsophold og arbejde - været 
medlem af bestyrelsen i 25 år som oriente-
rings- og feltsportsinspektør (1973-84), se-
kretær (1984-87) og Høje Formand XXVII 
de seneste 11 år.  

 har i 26 år været i bladets redaktion (1973-
87 og fra 1999), heraf de seneste 6 år som 
redaktør. 

 gør (siden 2005) tjeneste som kontor/stab. 
 var kaptajn for det militære landshold i 

orientering & feltkonkurrence og medlem af 
bestyrelsen og forretningsudvalget i Dansk 
Militært Idrætsforbund. 

 har været formand for KSSU og SKS. 
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 var hovedforhandler vedrørende de første 

Københavnske DDS amtsforeningers 
sammenlægninger, reorganiseringen af 
brugerorganisationen på KSC, udflytningen 
fra skytteforeningshusene på Kalvebod og 
opførelsen af SKAK-huset. 

 har modtaget DDS’s Skytternes Ærestegn. 
 
Sekretæren fortsatte med at udtrykke håbet om, 
at forsamlingen var enig i, at disse få udvalgte i 
særlig grad har fortjent denne hæder. 
 
Medaljetagerne fik stort bifald. 
 
 
I direkte forlængelse af medaljeoverrækkelsen 
meldte formanden middagen slut og meddelte, 
at kaffen avec ville blive serveret ved bordene. 
Han takkede for taler og gaver, mindede om 
udleveringen af historiebøger, bød velkommen til 
musikken ”Blue Monday” og åbnede baren, fra 
nu af dog mod egenbetaling. 
 
Dette betød opbrud af bordplanen, deltagerne 
fandt sammen i andre grupper, og snakken 
fortsatte med  uformindsket styrke.  Dansegulvet  
 

 
 

På norsk initiativ etableredes et selvbestaltet kor 
til afsyngelse af ”Cognacvisen” - 3898 Lars 
Worsaae, 3894 Peter Baasch, 3881 Thomas 
Fjeldborg, Jon Døhl, Svein Olav Hustved og Per 
Olav Kallestad (tre tidligere formænd for ASL) 
 

 
 

Musikken 

 

 
 

     ASL’s orden           KS’s          AS’s Fortjent 
   Minerva Skytte   Guldmedalje       medalje 
 
 
blev flittigt benyttet til den traditionelle Jazz, som 
de fleste syntes vældigt godt om, og som på 
særdeles god måde fangede deltagernes gen-
nemsnitsalder og indstilling. Man hørte mest ros, 
og kun de få fanatikere, som i forvejen ikke 
bryder sig om Jazz, var utilfredse med Blue 
Mondays fem medlemmers indsats. 
 

 
 

Udlevering af historiebøger - Jon Døhl, 3166 
Steen Kledal, Svein Olav Hustved og hjælperne i 
gamle AS uniformer - Anders Bendiksen og 
4262 Peter Joseph Henriksen. 
 

 
 

Den flotte udsigt over byens nattelys 
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Kl. 23.00 tog formanden igen - for sidste gang - 
ordet for at afslutte den formelle del af festen. 
Han understregede at ”det betyder naturligvis 
ikke, at festen er slut - I fortsætter bare ufor-
melt - og baren er naturligvis fortsat åben - og 
musikken fortsætter til kl. 01 - og historiebogs-
bordet holder åbent ca. et kvarter endnu”. Han 
takkede igen alle, som var med - og rettede en 
speciel ”tak” til Christian Bergqvist for godt 
samarbejde i festkomitéen. 
 
Formanden sluttede med - på god traditionel 
AS-manér - at bede deltagerne synge ”Fane-
sangen”, som første gang blev sunget 10. 
oktober 1867, da AS modtog fanen. ”Fanen fra 
1867 er med os endnu og står her i salen 
sammen med - banneret fra 1892 - den store 
fane fra ca. 1938 - foreningsfanen fra 1973 - og 
fanesangen synges den dag i dag som afslut-
ning på alle AS arrangementer”. 
 
 

 
 

Baren var fortsat åben og 
musikken og dansen fortsatte 

 
 

 
 

Høje Formand afslutter festens formelle del. 
 

 
 

Toastmasteren - sekretæren - 4241 Christian 
Bergqvist kunne nu slappe af sammen med 
Jeanette Serritzlev og 4262 Peter Joseph Hen-
riksen, som nu havde lagt uniformen. 
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Efter Fanesangen fortsatte festen med ufor-
mindsket styrke. Fra omkring midnat begyndte 
”de gamle” langsomt at forlade festen, og kl. 
01.00 sluttede musikken, baren lukkede og 
salen tømtes. 

Vi takker meget for alle de positive tilbagemel-
dinger, vi har modtaget. De udtrykker alle - på 
forskellig vis, at det endnu en gang lykkedes at 
afholde en jubilæumsfest, som vil blive mindet 
med glæde. 

 

 
 

Den sidste dans 
Kl. 01.00 lukkede baren, musikken standsede og festen sluttede. 

 
 
 
 
Tak til de, der var med fra 
 

             
 
             AS         De Danske    Kjøbenhavns       Södra        Akademisk        Reserve-       HPRD og 
             og              Skytte-           Skytte-          Skånska       Skytterlag      officerernes     Feltsports- 
        AS Århus     foreninger       forening        Regementet       Oslo       Orienteringsklub    kursus 
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