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Forord 
 
 
Akademisk Skytteforening - AS - er noget helt specielt. Foreningen har sin oprin-
delse i studenternes vilje til at yde en indsats. Foreningen har udviklet sig til en 
velfungerende flerstrengethed, der har få paralleller i Danmark. Foreningen har 
eksisteret i 150 år, hvilket i sig selv må siges at være ganske enestående. 
 
 I en historiebog som denne, er man naturligt tilbøjelig til at se mest tilbage, 
men ved et 150 års jubilæum - som jo er anledningen til bogen - bør man både se 
bagud og se på nutiden. Nogle få enkle - meget generelt og firkantet formulerede - 
sammenligninger mellem før og nu sætter meget i perspektiv. 
 

I gamle dage - - - var AS og traditionerne 
”livet”, hvorom tilværelsen drejede sig. 
Man havde tid til at deltage. 
 

 

 I vore dage - - - ligger ”livet” uden for. Man har travlt. 
AS betragtes - i lighed med alle andre foreninger - som 
et supplement, man kan vælge, hvis man har tid. 
 

I gamle dage - - - prioriterede man AS, og man 
var naturligvis: ”Engang AS’er - altid AS’er”. 
 

 

 I vore dage - - - gælder dette fortsat for nogle, men sam-
fundet byder på en bredere palet af attraktive tilbud, som 
man frit kan shoppe rundt imellem, og prioriteringen 
ligger i højere grad på arbejdet og i hjemmet. 
 

I gamle dage - - - drog man til AS-tjeneste,  
når der kaldtes, og der var mange ildsjæle,  
som ofrede tid og flid på foreningen. 
 

 

 I vore dage - - - skal man først have overstået børne-
pasning og opvask - uden at der hermed skal siges et 
ondt ord om det. Ildsjælene er der heldigvis fortsat - de 
er blot sjældnere og vanskeligere at engagere. 
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I gamle dage - - - 
 

          
 

 Skydning Gymnastik Terrainsport Korps 
 

 I vore dage - - - 
 

         
 

 Skydning Gymnastik Feltsport Hjemmeværn 
 

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

 

 I vore dage - - - bider de ”mindre seriøse” snapsen over 
- de er blevet flere og ældre - og ”de seriøse sportsud-
øvere” lader den helt stå. 

 
 Nu har enhver jo ret til at fortolke disse sammenligninger, 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, men 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 til trods for - 
samfundsudviklingen, samtidig med at AS - nok mere end de fleste - fortsat værd-
sætter og har været i stand til at bevare nogle af de ”gode gamle” traditioner og 
værdier. 
 

Hvordan tegner fremtiden sig så ?      Lys eller mørk ? 
 
 I 1861 var situationen præget af patriotisme og udefra kommende trusler, som 
gav grobund for en stærk vilje til at forsvare Fædrelandet. Viljen til at bevare de 
gode gamle værdier var fremtrædende. 
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 Ved 50 års jubilæet i 1911 var der en tilsvarende politisk baggrund med tilsva-
rende trusler, og viljen var der fortsat. 
 Halvvejs - ved 75 års jubilæet i 1936 var tiden præget af pacifisme og ned-
rustning. Man troede - måske lidt naivt - på freden og manglede viljen til at kæm-
pe. Men viljen til at bevare ”værdierne” var der fortsat, og i de næstfølgende år 
genopstod truslen og hermed også viljen til kampen for friheden. 
 Ved 100 års jubilæet i 1961 var ånden efter verdenskrigen fortsat gældende, 
og viljen var der endnu. Der var fortsat holdninger og værdier, som blev holdt i 
hævd i samfundet. Men kun kort tid. Vi var på vej ind i nutiden. 
 Nu - efter endnu 50 år - er den trussel, vi længe troede på, forsvundet: ”Vi har 
fred”, tror mange i dag, og tanken om kamp for Fædrelandet forekommer gammel-
dags og fjern for de fleste. Truslen kan måske søges andre steder, og kampen er 
flyttet ”behageligt” langt væk. Patriotisme, nationalfølelse, fædrelandskærlighed og 
forsvarsvilje er umoderne ord, ikke mindst blandt akademikerne. 
 Ser man på historien er det tydeligt - her og andre steder i verden - at der skal 
kriser til at samle folket, og vi oplever oven i købet, at kriser bliver kunstigt frem-
elsket med dette ene formål. Men ingen ønsker vel kriser, og vi vil vel ikke skabe 
vore egne, så fremtidens løsninger bør findes ad anden vej. 
 Det er blevet moderne, at alt skal ”nytænkes” og ”tænkes fremad”, og det er 
også godt, når det bare ikke sker uden hensyn til det, vi kender som ”de gamle 
værdier”. Det er ofte godt, hvis der er tale om tekniske løsninger, men skidt, hvis 
det går ud over almindelige omgangsformer, hensyntagen til andre, fællesskabsfø-
lelsen og viljen til at yde en indsats for andre. 
 I dette holdningsmæssige opbrud - kombineret med de legio muligheder, sam-
fundet i dag tilbyder - er det vanskeligt at samle interessen om et traditionelt for-
eningsliv. Man må ”nytænke” positivt - som resten af samfundet - og følge med 
tiden. 
 Salig udenrigsminister K.B. Andersen udtalte engang (som jeg husker det i en 
drøftelse med sovjetiske politikere ?): ”I taler altid om at kæmpe for freden; i 
Danmark foretrækker vi at arbejde for freden”. Og det er jo så sandt, som det er 
sagt. 
 

Fremtiden ligger nok ikke så meget i ”kampen”, men mere i ”arbejdet”. 
 
 Forandringsparathed er altid nødvendig. Uden udvikling går det hele i stå. 
Uden den udvikling - som denne bog beskriver - var vi ikke nået frem til 150 års 
jubilæet i dag. Uden fortsat udvikling vil de af os - der endnu måtte leve på det 
tidspunkt - ikke komme til at opleve et 200 års jubilæum.  
 
 Lad derfor vore ønsker for fremtiden være den kollektive vilje til at videreud-
vikle AS og den personlige vilje til at yde en indsats herfor. 
 

3740 Erling Heidler 
Høje Formand XXVII 
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Kapitel 1 
 

Akademisk Skytteforenings historie 
1861-1981 

v/ 3740 Erling Heidler 
 
Dette kapitel er et forsøg på at sammenfatte mange års begivenheder og i summarisk 
form give et samlet kortfattet overblik over Akademisk Skytteforenings historie 
frem til 1981. 
 Kapitlet gør derfor på ingen måde krav på at være et dækkende dokument for 
denne historie, men må kun opfattes som sammendrag af tidligere udgivne historie-
bøger (se tillæg 4), hvor de, som ønsker det, kan finde begivenhederne grundigere 
beskrevet. Til dette formål er valgt en skematisk kronologisk oversigt med tilknytte-
de bemærkninger. 
 

 
 

”Akademiske Skytter”, malet i 1915 af 50 H.H. Schou (Høje Formand 1885-1903) 
Populært kaldet ”Øl i sigte”. Forestiller en AS patrulje, der holder 

pause ved Damhussøen. (Ejes af Studenterforeningen af 1820) 
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 Kronologi 
  Tal i (kursiv) henviser til teksten 
  således: (1-21) = afsnit 1 på side 21. 
 

 
Baggrund: 1658-59 Studenternes Regiment  (1-21) 

 1700-?? og 1801-64 Studenterkorps  (1-21) 
 
 

1861: Akademisk Skytteforening (AS) oprettes (2-22) 
 

Skydeafdelingen  
(3-22 og 5-24) 
1861: 
Indtræder i DDS 
som Amtsforenin-
gen AS (3-22) 

 
 
 
1868: Gymnastik- 
 afdelingen 
 (6-24) 

 
 
1866: Akademisk Skyttekorps  
 oprettes (4-23) 

 
←     Tiden 1866-1900 (7-24)     → 

 
 

1896: DIF (9-27) 
 

 1899: DGF(9-27) 

1892:  Akademisk Skyttekorps’ 
 Underofficersforening  
 (ASUF) (8-26) 

 
←  Tiden 1900-1918 (10-27)  → 

 
←  Tiden 1900-1918 (11-28)  → 

 
 1910: Studenter-

 foreningen 
 (10-27) 

 
1910: Frivillig afdeling til Hæren 
 (11-28) 

 
1915-16: Høje Sandbjerg Lejren – 2 barakker (12-28) 

 
1919: 
DDS skifter navn 
til DDSG (13-30) 
 
1920:  
AS-I7 Geværskyd-
ning (15-31) 

  
 
 
1920: Genforeningsparade i Dybbøl  
 (14-30) 
 
1921: Stortur til Sverige (15-31) 

 
←  Tiden 1920-1937 (16-31)  → 

 
←  Tiden 1920-1937 (17-32)  → 

 
 1922:  

AS’s Seniorfor-
ening (ASSF)  
(16-31) 

 
1924-25: Afrustnings- og nedrust- 
 ningsforslag (17-32) 
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1929: 
DDSG skifter  navn til 
DDSG & I (13-30) 

  
1933: Uniformsforbud (17-32) 

 
1936: AS Aarhus oprettes (18-33) 

 
Skydeafdelingen 
 

Gymnastik-
afdelingen 

1937: Akademisk Skyttekorps  
 nedlægges (19-34) 
 

 
←  Tiden 1937-1940 (20-35)  → 

 
1936-37: 
Skyderlavet (20-35) 
 
1939:  Skyttehus på 
 Amager (22-37) 

 
 

 
←  Tiden 1937-1940 (20-35)  → 

 
 
 
1938:  Idrætsafdelingen (21-37) 

 
1940: Høje Sandbjerg Lejren – Barak 3 (23-38) 

 
←     Under krigen 1940-1945 (24-39)     → 

 
1943: 
Skytteforeningsskyd-
ning forbydes (24-39) 
 
1944 & -45: Skyde- 
standpl. og skyttehus 
nedbrændt (22-37) 

 1943: Terrainsportsafdelingen  
 (25-40) 
 
Modstandsbevægelsen (26-40) 
 
Christiansborg Bataillonen (27-41) 
 
1945: Befrielsen (28-42) 

 
←  Tiden 1945-1950 (29-44)  → 

 
  1946: 

Idræts- 
afdelingen 
(30-45) 
 
1948: 
AS-I7/P7 Felt-
sport (31-45) 

   
Indmeldelse i 
DOF (30-45) 

 
←  Tiden 1950-1960 (34-47)  → 

 
1954: KSSU oprettes  
 (35-47) 

 

 

Hjemmeværns- 
foreninger (32-46) 
 
1948: AS’s 
Hjemmeværns- 
afdeling (32-46) 
 
1949:  
Hjemmeværnet 
oprettes (33-46) 
 
4 HJV-kompagnier 
629, 631, 659, 662 
(Indre by, Fr’berg 
(2) og Hellerup) 
(33-46) 
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1954: Høje Sandbjerg Lejren – Barak 4 (39-49) 

 
 
 
 
 
1960:  Bøftur 
 (38-49) 

1949: 
AS’s kompagni: 
HJVK 6301  
(36-48) 
 
1953: 
Studenterdelingens 
tilknytning til AS. 
(37-48) 
 
1955:  Bøftur 
 (38-49) 

 
 
 
1957-58  
Skyderhuset 
(40-50) 
 

 

 
1963:  AS’s Terrainsportsafdeling  
 (Hjemmeværnsafdeling) 
 nedlægges (41-51) 
 

 
 ↓ ↓ Tiden 1960-1981 (42-51) ↓ ↓ 
 

Idrætsafdelingen 
(46-55) 

 
1961: 
Klubmesterskab  
O-løb (46-55) 
 

Skydesektionen 
(43-52) 

 
1958-66: 
AS Kbh.-AS-
Aarhus (43-52) 
 
1967: 
Universitets- 
matchen (43-52) 
 
 
 
 
 
 
1981: 
Københavns 
Skyttecenter 
(44-53) 

Gymnastik- 
sektionen 

(45-54) 
 
 
 
 
 
 
1970:  
Studenterfor-
eningens hus 
nedlægges 
(45-54) 
 
1977: 
Hellig Kors 
Skole (45-54) 

 
1968: 
Orienterings- 
sektionen (48-56) 
 
1968-76: 
AS-LG (48-56) 
 
 
1978-  
AS-ROK (48-56) 
 

1964: 
HJVK 6301 
(47-55) 
 
Slotsholmen  
(47-55) 
 
ASUF (47-55) 

 
1979: Kvinder optages som medlemmer (49-57) 

 
Akademisk Skytteforening 1981 (49-57) 
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Historisk sammenfatning 
Punkterne henviser til (tal i kursiv) i kronologien. 

 
 
 
 
Kronprinsens opfordring 
til de danske studenter 
(1801) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Studenterånden fra 1659 
 
Akademisk Skytteforenings historie kan naturligvis ikke føres helt tilbage til 1600-
tallet, men alligevel kan vi med rette hævde, at vores åndelige baggrund ligger i 
studenterkorpsenes frivillige deltagelse i Danmarks forsvar. 
 Specielt deltagelsen under Stormen på København den 10.-11. februar 1659 
har været fremhævet. Som en del af forsvaret havde studenterne ved Københavns 
Universitet i 1658, efter opfordring fra kong Frederik III, dannet et frivilligt korps, 
Studenternes Regiment. Studenterne deltog i bevogtningen og forsvaret af fæstnin-
gens volde og i udfald fra fæstningen. Studenterkorpset blev opløst straks efter 
krigen, men traditionen levede videre på Universitetet. 
 Dette markeres f.eks. ved genoprettelsen af studenterkorps i 1700 og 1801, 
hvor studenterne igen blev opfordret - nu af kronprins Frederik (senere VI) - til at 
danne et frivilligt korps, som deltog i 1801 og 1807. ”Kronprindsens Liv-Korps” 
blev ikke opløst efter krigen, men levede stille videre. Det opløstes først i 1864. 
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 Det er studenterånden fra disse korps, som - sammen med den herskende poli-
tiske situation i midten af 1800-tallet - førte til Riffel- og Skyttebevægelsen og 
oprettelsen af Akademisk Skytteforening. 

 
2) Akademisk Skytteforening oprettes 
 
Akademisk Skytteforening blev oprettet den 4. april 1861. Fra referatet citeres: 
 

”Konstituerende Møde den 4’ April 1861. 
 
Samtlige Deltagere være indkaldte til et konstituerende møde i Studenterforenin-
gens Sal af den foreløbige Komite, bestaaende af Fuldm. Ricard, Cancellist 
Plesner, Cand jur C.E. Th. Hansen, Stud jur Hansen (?), Cramer, J. Skou og V. 
Monrad. 

Dirigent Cand jur H.N. Hansen 
 
Ricard som Comiteens Ordfører gav en Beretning om Comiteens Virksomhed, 
udviklede nærmere Selskabets Formaal, at danne en Forening for at øve Medlem-
merne i Riffelskydning, uden militært Snit, staaende i Forbindelse med de øvrige 
Selskaber i Landet”. 
 Beslutningen blev (jf. nedenstående Uddrag af Forhandlingsprotokol nr. 1 - 4. 
April 1861 - 25. Nov. 1867) antaget enstemmigt. 
 På mødet anvendes navnet ”De akademiske Borgeres Riffelskytteforening”, 
hvilket på et efterfølgende bestyrelsesmøde allerede den 9. april 1861 ændres til 
”Den akademiske Skytteforening”. 
 

 
 
3) Skydeafdelingen til 1866 
 
Skydning var fra starten hovedaktiviteten, og allerede i 1861 indtræder AS som 
Amtsforeningen Akademisk Skytteforening (AAS) under Overbestyrelsen for De 
Danske Skytteforeninger (DDS). Det var den 1. amtsforening. Som nr. 2 indtræder 
Kjøbenhavns Skytteforening i 1862. 
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Enighedsværn (oktober 1862). Tegnet af Otto Bache (kilde: DDS gennem 150 år) 
 
 Det har dog ikke været helt nemt i starten. I referat fra bestyrelsesmøde den 18. 
juni 1861 står at læse: ”Capt. Mønster meddelte, at Bøsserne først ville ankomme i 
Slutningen af denne Maaned i det tidligste. Krigsministeriet vil dele halvt Udgif-
terne ved Indretningen af Enighedsværn. En Instruks er under Trykken”. 
 Enighedsværn var foreningens skydebaner, som først stod klar til skydning 
med udgangen af maj 1862. Denne lange ventetid på aktivitet medførte et stort 
medlemsfrafald, men i gang kom man da langt om længe. 
 Tidens urolige politiske forhold medførte også medlemstilbagegang, idet en 
del afgik til Hæren, dels som indkaldte, dels som frivillige. 
 Man har nok ventet, at krigen ville genoplive de gamle studenterkorps, og på 
en ekstraordinær generalforsamling den 16. januar 1864 drøftes emnet. I stedet for 
oprettelsen af korps munder drøftelserne ud i en opfordring til skytteforeningernes 
medlemmer til at melde sig frivilligt til hæren. 

 
4) Akademisk Skyttekorps oprettes 
 
Efter krigen og nederlaget opstår der gradvist et ønske om oprettelse af et korps. 
Dette medfører, at AS’s bestyrelse på generalforsamling den 9. maj 1866 foreslår 
følgende (jf. uddrag af Forhandlingsprotokol nr. 1 - 4. April 1861 - 25. Nov. 1867 - 
se næste side): 
 

”Overord. Generalforsamling d. 9. Mai. 
 

”Dirigent Sch. v Deurs 
Bestyrelsen indstiller: Generalforsamlingen bemyndiger Bestyrelsen til at træffe de 
fornödne Foranstaltninger for at give de Medlemmer, som ønske det, Adgang til 
Øvelse i Geværgreb, Exercits o.s.v.” 
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 I drøftelserne stiller Vilhelm Vallø (Høje Formand 1869-70) ændringsforslag: 
”- - - til at træffe de nödv. Foranstaltn. til at omorganisere Skytteforeningen i mili-
tær Retning”, hvilket ”vedtages mod 2 stemmer”. 
 Hermed er grunden lagt til Akademisk Skyttekorps som en del af AS, idet der 
fortsat var adgang for medlemmer, som ikke ønskede at deltage i de militære øvel-
ser. 
 Korpset organiserer sig, og modtager den 10. oktober 1867 sin fane i universi-
tetets festsal. Plougs ”Fanesang”, som den dag i dag synges til AS arrangementer, 
er skrevet til denne lejlighed og blev her sunget for første gang. 

 
5) Skydeafdelingen fra 1866  
 
Korpsets oprettelse betød ikke nedgang i skydeaktiviteten. Der var stor tilslutning 
til skydningen, og i 1868 oprettes nye skydebaner på Amager, efter at Enigheds-
værn i 1867 er blevet solgt, og Kødbyen opført på området. 

 
6) Gymnastikafdelingen 
 
Endnu en udvidelse af aktiviteterne er indførelsen af gymnastik. Dette sker ganske 
vist gradvist, mest på initiativ af 0001 Johannes Hage (Høje Formand 1869). Med 
holdepunkt i en indberetning er den 16. marts 1868 blevet fastsat som gymnastik-
afdelingens fødselsdag. 
 Afdelingen havde frem til århundredeskiftet stor aktivitet, og deltog med man-
ge medlemmer på forskellige repræsentative danske opvisningshold, f.eks. til Ver-
densudstillingen i Paris i 1889 med 7 af 20 deltagere og i Stockholm i 1891 med 5 
af 20 deltagere. 

 
7) Tiden 1866-1900 
 
Allerede i de første år efter korpsets oprettelse opstår der vanskeligheder. I 1968 
tilslutter AS sig ikke en sammenlægning med andre korps, men vælger at fortsætte 
som ”akademisk” forening og korps. Dette medfører nogen medlemstilbagegang. 
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 De politiske begivenheder og udbruddet i 1870 af krigen mellem Frankrig og 
Tyskland betyder en midlertidig medlemsfremgang, men herefter aftager interessen 
igen. I starten af 1870’erne ser vi faldende medlemstal, økonomisk tilbagegang og 
nedgang i antallet af aktiviteter og deltagere heri. Skydningen, som tidligere var 
tvungen, gøres frivillig, og antallet af afgivne skud falder. Kun gymnastikken synes 
at fortsætte uden nedgang. 
 De andre københavnske korps nedlægges, og AS’s bestyrelse ser sig tvunget til 
at overveje forandring af foreningens karakter og nedlæggelse af korpset. Af gene-
ralforsamlingsreferatet den 17. september 1875 fremgår: ”Bestyrelsen indstiller til 
Generalforsamlingens Vedtagelse, at der i dette Efteraar ingen Rekrutliste frem-
lægges”. Begrundelsen var, at: ”Naar man sammenlignede den nuværende Delta-
gelse med den i Foreningens første Aar forhaandenværende, maatte man opgive 
Haabet om en god Fremtid”. Referatet slutter dog heldigvis med sætningen: ”Be-
styrelsens Forslag blev forkastet med knusende Majoritet.” (jf. Forhandlingsproto-
kol nr. 3- 1869 (8. April) - 1883 (27. Marts)). 
 Herefter går det gradvist fremad igen, med korpset som foreningens drivende 
kraft, hvilket dog ikke foregik uden diskussioner. F.eks. på generalforsamlingen i 
1879, hvor der - dog uden for referatet (men alligevel indskrevet i forhandlingspro-
tokollen) - var en yderst heftig debat mellem tilhængere af korps og sport; eller på 
en ekstraordinær generalforsamling i 1886, hvor AS status som upolitisk forening 
slås fast. Foreningen afbryder herefter forbindelsen til Overbestyrelsen (DDS) med 
begrundelsen, at AS ”kan samle Studenter af enhver politisk Anskuelse i sine ræk-
ker; og idet den bestemt udtaler, at Udmeldelsen alene er begrundet ved dette prak-
tiske Hensyn og ikke tilsigter at paatrykke Akad. Skytteforening et bestemt politisk 
Præg.” (jf. Forhandlingsprotokol nr. 4- 1883 - 1900). Genindmeldelse sker i 1893. 
 

 
 

Korpsets stortur 1897 til Esrum Kro 
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8) ASUF oprettes 
 
Akademisk Skyttekorps’ Underofficersforening (ASUF) oprettes 13. november 
1892 på en underofficersudflugt til Maaløv og Frederiksdal Kro. 
 Det var ikke en forening i almindelig forstand, men snarere en ”sammenslut-
ning” uden love, kontingent, indmeldelse eller udmeldelse. Medlemmer var under-
officererne, inkl. delingsførere og halvkompagniførere. Formålet var ud over kam-
meratlig selskabelighed, også at ”røgte og værne Korpsets Traditioner og gode 
Aand”. Hertil er føjet ønsket om at være underofficerernes talerør over for office-
rerne. 
 ASUF ledes af ”Kjæften”, som har enerådende magt, og som har ”Den skide 
Underkjæft” som assistent. Kjæften udpeger også sin egen afløser, som dog formelt 
vælges af medlemmerne. 
 ASUF’s virksomhed blev ved korpsets nedlæggelse i 1937 videreført i AS’s 
Idræts- og Terrainsportsafdeling (se også AS-bladet: Jubilæumsnummer i anled-
ning af ASUF’s 50 års jubilæum - November 1942). 
 
 

 
 

Den 14. november 1942 fejrer ASUF sit 50 års jubilæum med bl.a. frokost i Studenterfor-
eningens Kongesal og om aftenen en gallafest i Borgernes Hus i København. 
 
På billedet fra frokosten ses forrest fra venstre: 
0024 E. Krarup, 1732 Peter Hartmann, 1997 Finn Carøe, 1825 Per Poulsen-Hansen, 1712 
Erik Nielsen, 1719 Hans Wilhelm Saxild, 1251 Egon Bruun (kaldet Operetteofficianten) 
m.fl. deriblandt 0688 L. Chr. Dyrlund, 0303 Victor Pürschel, 0447 Kield Brockenhuus-
Schack, 0059 Rudolph Kraft, 0888 Poul Petri og (stående) 0389 Oluf Jørgensen og 0451 J. 
Chr. Svanholm. 
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9) DIF og DGF 
 
Oprettelsen af Dansk Idræts Forbund (DIF) i 1896 får umiddelbart den sportslige 
betydning for AS, at gymnastikafdelingen går aktivt ind i organisationsarbejdet og 
er den 16. juli 1899 én af medstifterne af Dansk Gymnastik-Forbund (DGF). 
 Det må formodes - dog lidt usikkert - at AS har været medlem af forbundet fra 
starten. Der var i hvert fald samarbejde, og AS’ere har arbejdet og haft ledende 
poster i forbundet. 

 
10) AS 1900-18 
 
Vægtningen mellem AS’s sport og korps har varieret gennem årene, og det siger 
sig selv, at i tiden op til og under 1. verdenskrig var det de militære aktiviteter, som 
kom i højsædet. Når dette vurderes, er det værd at bemærke, at der ikke var skarpt 
afgrænsede skillelinier mellem afdelingerne, og at medlemmerne dyrkede flere 
aktiviteter samtidigt. 
 Skydningen trivedes således i bedste velgående med høje deltagerantal og med 
deltagelse i mange mesterskaber og stævner. 
 Også gymnastikken havde fortsat god aktivitet, bl.a. med deltagelse i Olympi-
ske Lege i Athen 1904, hvor 0059 Rudolph Kraft (modtageren af postkortet neden-
for) var det danske holds fanebærer, London 1908, Stockholm 1912 og Antwerpen 
1920. 
 Efter at have dyrket gymnastik forskellige steder i byen, bl.a. på Hærens Gym-
nastikskole på Sølvgades Kaserne, flyttede man i 1910 til gymnastiksalen i den nye 
Studenterforening, som i mange år frem til 1972 blev det faste tilholdssted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Korpset havde sit eget postkort (1903). 
Dengang var ”Kraft, Tølløse” tilstrækkelig adresse. 
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11) Korpset 1900-18 
 
Som nævnt var der i årene op til og under 1. verdenskrig stærk fokus på korpset og 
de militære aktiviteter. Man kan med rette sige, at korpset havde sin ”glansperiode” 
i disse år. 
 Hærloven af 1909 skabte mulighed for at knytte frivillige afdelinger til hæren. 
Akademisk Skyttekorps opnåede i 1910 som den første enhed denne status, hvor-
ved korpset blev stillet til rådighed for forsvaret af København og Sjælland. Dette 
medførte en lang række opgaver, hvoraf her blot nævnes nogle få.  
 I 1911 kunne korpset stille 243 mand til parade for kongen i anledning af AS’s 
50 års jubilæum. 
 Til paraden ved kong Frederik VIII’s ligfærd den 17. maj 1912 stillede korpset 
med et kompagni på seks delinger. 
 Hærens prøvemobilisering i 1913 omfattede også de frivillige afdelinger, dvs. 
også korpset. Tidspunktet var ukendt, men man vidste dog, at den ville komme i 
løbet af efteråret. Mobiliseringen kom den 11. september kl. 4,35 om morgenen. 
Man havde forberedt sig godt, og på dagen fik man hurtigt iklædt og bevæbnet en 
styrke på 360 mand. Korpset havde i overenskomsten forpligtet sig til at stille 335 
mand. 
 I forbindelse med 1. verdenskrigs udbrud 1914 skete der ikke en egentlig mo-
bilisering, men korpschefen havde selv iværksat en mønstring, hvor korpsmed-
lemmerne hver dag i starten af august stillede til kontrol. Korpset deltog samtidig i 
hærens udbedring af Københavns befæstning og stillede i et par uger hver dag med 
op til 275 mand til gravearbejdet. 
 Forsvarsviljen og tilgangen til korpset var markant, og Korpsets samlede styr-
ke nåede sit højeste under 1. verdenskrig. I efteråret 1914 uddannedes således ikke 
mindre end 700 nye rekrutter.  
 I alle årene gennemførtes øvelser og storture, bl.a. storturen til Sverige 7. maj 
1921 med deltagelse af 300 skytter (se også 15), side 31). 

 
12) Høje Sandbjerg lejren fra 1915 
 
Meget afgørende for aktiviteterne i AS var det, at frk. Barfred-Pedersen i 1915 
skænkede en del af sin ejendom - nu kendt som Høje Sandbjerg lejren eller ”Bjer-
get” - til foreningen. Efter den formelle overdragelse i februar 1916 afholdtes en 
parade på området den 13. maj 1916 i anledning af Korpsets 50 års dag, hvor AS’s 
formand afslørede en mindesten: 

 

”Barfredstenen”, som kan ses på vejen til Toppen. 
 

 Toppen - Høje Sandbjerg - er en del af lejrens område, men den skal i henhold 
til betingelserne i gavebrevet holdes åben for offentligheden. Høje Sandbjerg og 
lejrens område var dengang langt mindre bevokset end i dag. 
 Lejren blev hurtigt samlingspunkt for aktiviteter. Foreningens korpsmedlem-
mer byggede allerede i 1916 lejrens to første bygninger. 
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Livgarden marcherer ud af Høje Sandbjerg lejren i sommeren 1928 efter en fælles øvel-
se med Akademisk Skyttekorps. De akademiske skytter står opmarcheret på linie 

i hvide uniformer og præsenterer gevær for 2. Livgardebataljon. 
(Kilde: Den kongelige Livgarde 350 år, bind 1, side 228) 

 
 
 
 
 
 
 
Lejren med de to 
første nybyggede 
barakker (1916) 

 
 Siden har området fungeret som øvelsesområde for korpset og andre forsvars-
venlige organisationer. F.eks. afholdt man i de år, hvor der ikke var ”stortur” eller 
”langtur”, øvelseslejre på op til 14 dages varighed på Høje Sandbjerg, hvor der 
også foregik øvelsessamarbejde med andre enheder af Hæren. 
 Også foreningens gymnaster benyttede om sommeren ejendommen flittigt, så 
længe redskabsgymnastik og fritstående øvelser var i højsædet. 
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13) DDS 
 
De Danske Skytteforeninger (DDS) skifter navn flere gange. I 1919 ændres det til 
De Danske Skytte & Gymnastikforeninger (DDSG) og i 1930 til De Danske Skyt-
te-, Gymnastik- & Idrætsforeninger (DDSG & I). 

(Historien herom kan læses i Ib Nordbys ”Sablen og den bløde hat” og 
i ”De Danske Skytteforeninger gennem 150 år”). 

 Det får dog ikke praktisk indflydelse på hverdagen i AS. 

 
14) Genforeningsparaden i Dybbøl 1920 
 
At korpsets indsats under 1. verdenskrig har været værdsat kan bl.a. ses af, at det 
sammen med udvalgte enheder af hæren blev inviteret til at stille et detachement til 
genforeningshøjtideligheden på Dybbøl Banke den 11.-12. juli 1920. 
 Kommandoet tog toget fra København, deltog i bevogtningen af området, da 
man frygtede sabotage fra tyskvenlige elementer, nedlagde krans ved Dybbøl Møl-
le og deltog i parade og march. 
 Det var en stor ære at blive fundet værdig til deltagelse, og mange af de delta-
gende AS’ere har fremhævet begivenheden som én af de største i korpsets historie. 
 

 
 

Akademisk Skyttekorps på ”Chausséen” fra Sønderborg til Dybbøl Banke (11. juli 1920) 
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15) Stortur 1921 
 
Ved en selskabelig sammenkomst i 1918 opstod tanken om at tage på stortur til 
Sverige. Det blev dog ikke til noget i første omgang, men lykkedes først i maj 
1921. Ved fornyet samtale i 1919 blev man i stedet enige om at afholde en skyde-
konkurrence på gevær mellem AS’s skydeafdeling og Södra Skånska Regementets 
(I 7) Skytteförening. 
 
 

 
 

Kongen afgiver AS-P7 konkurrencernes første skud (20. oktober 1920) 
 
 Den første AS-P7 konkurrence afholdtes i København den 20. oktober 1920. 
Kong Christian X overværede konkurrencen og afgav det første skud. AS vandt 
denne første konkurrence. 
 Året efter mødtes man på Revingehed den 9. oktober. AS vandt igen. 
 Dette var starten på et af AS’s mest betydningsfulde samarbejder, som med 
afbrydelse under 2. verdenskrig er fortsat og udvidet til i dag (se også 20) og 31)). 

 
16) AS 1920-37 
 
Skydningen og gymnastikken fortsætter stort set uændret, men korpset er fortsat 
den vægtigste faktor i foreningen. 
 Gymnasterne opretter den 16. maj 1922 Akademisk Skytteforenings Seniorfor-
ening (ASSF), hvori man blev optaget efter aflagt juniorprøve. Foreningens leder 
var ”Recktor” med assistenterne ”Ringer” og ”Plint”. Selv om medlemmerne i dag 
næppe er sig dette historiske faktum helt bevidst, ledes selskabelighederne fortsat 
af en ”Recktor”. 
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Det er vanskeligt at finde billeder, som ikke har været publiceret, og når de findes, er de 
normalt i temmelig dårlig kvalitet og stand. Her ses ”Forbidefilering for Hans Majestæt 
Kong Christian X efter felttjeneste sidst i tyverne”. 

(Berlingske Tidende - 8. maj 1966 - i anledning af korpsets 100 års dag) 

 
17) Korpset 1920-37 
 
Korpsets status som frivillig afdeling til hæren bevaredes med mindre ændringer 
gennem alle årene frem til 1937. I ”Lærebog for Hærens Menige 1933” kan man 
læse: 
 

”h. Frivillige Korps. 
43. Ved mobilisering faar Hæren Raadighed over nogle frivillige Korps, 
som har Overenskomst med Krigsministeriet.” 

 
 Men alligevel mærkede man den voksende politiske modvind. AS fastholdt sin 
grundholdning som ”upolitisk forening”, men det afholdt ikke politikere fra at drøf-
te korpsenes forhold. 
 Et socialdemokratisk forslag fra 1924 foreslog nedlæggelse af frivillige militæ-
re korps og overdragelse af våbnene til Staten. Ikke militære skytteforeninger skul-
le fortsat være tilladt. I 1925 fremsætter socialdemokratiet og de radikale i fælles-
skab et forslag, der går ud på en mere generel nedrustning. Forslagene blev dog 
ikke vedtaget, men viser de tendenser, som skulle vise sig at vinde yderligere frem. 
 AS kunne således fortsætte sine aktiviteter nogenlunde uhindret, dog med 
mindre politisk og folkelig opbakning. I en sådan situation skal man - dengang som 
i dag - være varsom med ikke at ”træde ved siden af”. Netop det skete i september 
1931, hvor nogle studenter kastede tåregas ved AS’s præsentationsaften i Studen-
terforeningen. Denne episode - formentligt drengestreger - gavnede ikke ”anseel-
sen” og blev anvendt mod korpsene - ganske som enkeltsager i dag kan medføre 
stor politisk reaktion. 
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Akademisk Skyttekorps fotograferet ved ”storturen” i maj 1933 foran restaurant ”Ny Ro-
senborg” på Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard) mellem Jarmers Plads og 
Rådhuspladsen (Kilde: Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune. Særtryk af Søllerødbogen 
med artikel om kaptajn P.V.T. Ahnfeldt-Mollerup). 
 
 
 Den 12. april 1933 vedtager Rigsdagen ”Lov om forbud mod at bære Uni-
form”. Formålet var at forhindre politiske foreninger i at bære uniform. AS var 
upolitisk, og korpset havde ydermere siden 1910 haft status som frivillig afdeling 
til hæren. Det betød, at uniform fortsat måtte anvendes til, fra og på øvelser, men 
ikke længere på Universitetet eller læreanstalterne. 

 
18) AS Aarhus 
 
AS’s Aarhusafdeling oprettes den 15. juni 1936. Der var dog ikke stor aktivitet de 
første år. Det var reelt kun ASUF, som fra 1942 holdt aktiviteterne i gang. 
 Efter 2. verdenskrig og ved Hjemmeværnets oprettelse i 1949 oprettedes en 
HJV-studenterdeling, rekrutteret fra foreningens medlemmer. Det gik dog ikke 
længe, og forbindelsen døde langsomt ud. 
 Først fra 1957, hvor AS Århus - via amtsforeningen AS i København - var 
blevet indmeldt i DDSG&I, og hvor man fik rådighed over skydebaner, gik det 
fremad igen. 
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Fra forsiden af Dagens Nyheder den 6. april 1936 med underteksten: 
”AKADEMISK SKYTTEKORPS paraderede i Gaar på Rosenborg Eksercerplads for Kon-
gen i anledning af Skytteforeningens 75 års Jubilæum. Bag Kongen ses Generalløjtnant E. 
With, Oberst E. Dreyer, Korpsfører Bang og Chefen Kaptajn C.M. Nørresø.” 

 
19) Akademisk Skyttekorps nedlægges 
 
Allerede i 1936 forlød det, selv om forhandlingerne havde været hemmelige, at et 
nyt Hærlovsforslag ikke længere ville indeholde muligheden for korpsenes over-
enskomst som ”frivillige afdelinger til hæren”. Forslaget blev fremsat 4. februar 
1937. Ikke alene var ”overenskomstparagraffen” fra 1909 fjernet; der var også 
indført en ny paragraf: ”Private Sammenslutninger af Personer, der organiseres, 
uddannes eller udrustes til militær Virksomhed, maa ikke bestaa”. 
 Der blev under Rigsdagens forhandlinger om lo-
ven arbejdet ihærdigt på at få ændret paragraffen, bl.a. 
fik en forhandlingsdelegation, hvor også AS var re-
præsenteret, foretræde for det nedsatte Folketingsud-
valg. Men det hjalp ikke, ”Lov nr. 112 af 7/5 1937 om 
Hærens Ordning” blev vedtaget. Mellemkrigstidens 
nedrustningsholdninger og politiske modvilje mod 
Forsvaret sejrede. 
 Dette betød i praksis korpsenes nedlæggelse. og 
24. maj 1937 modtog foreningen en skrivelse, hvori 
Krigsministeriet i henhold til lovens ”§ 88, sidste 
stykke” opsiger overenskomsten med Akademisk 
Skyttekorps ”til Ophør fra og med Udgangen af Juni 
Maaned”. Den 20. juni 1937 afholdes en storstilet 
parade på Vognmandsmarken under kommando at 
generalløjtnant 0030 Erik With, senere formand for 
AS. I paraden deltog ud over AS, som stillede med ca. 
800 mand, hvoraf  ca. 450 var i uniform, Kongens Liv- 
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jægerkorps, Københavns Amts Skyttekorps, Københavns frivillige Luftforsvars-
korps og Motorordonnanskorpset, som alle var omfattet af loven om nedlæggelse. I 
alt deltog ca. 2.000 frivillige skytter. 
 Generalen indledte sin afskedstale således: ”Det er Lovens Bud, at vore frivil-
lige Korps skal nedlægges. Lov er Lov, og Lov skal holdes, hvor bittert det end er; 
og i Dag, da Korpsene for sidste Gang er samlede under Fanerne, da gamle og unge 
Skytter er mødt for at sige det sidste Farvel, da føler vi alle, Korpsene som Hæren, 
en Sorg i Hjertet, der præger Dagen med dyb Vemod. - - -”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faneparaden 
foran 

Universitetet. 
(20. juni 1937) 

 
 Efter paraden marcherede Akademisk Skyttekorps gennem byen, op ad Strø-
get til pladsen foran Universitetet. Her overleverede AS’s formand fanen til Uni-
versitetets rektor med ordene: ”- - - Vi takker Dem, fordi Universitetet i Dag vil 
gøre os den Ære at modtage vor gamle Fane til Opbevaring indtil den Dag, da den 
maaske atter maa faa Lov at vaje over et akademisk Skyttekorps og dets Arbejde”. 
 Hermed endte Akademisk Skyttekorps sin virksomhed, og AS måtte finde nye 
veje for foreningen. 

 
20) Tiden 1937-40 
 
Nu var gode råd dyre. Hvad gjorde man? Det siger sig selv, at i en forening, som 
har virket stort set uændret siden 1866, var denne omvæltning voldsom. 
 På et medlemsmøde 7. juni 1937 - hvor 350 medlemmer deltog - drøftedes 
mulighederne. Der var ingen tvivl om, at de ”gamle” aktiviteter skydning og gym-
nastik skulle fortsættes, men herudover kom der mange forslag til nye aktiviteter, 
f.eks. oprettelsen af en rytterafdeling. En udbygning af Høje Sandbjerg lejren blev 
også foreslået på dette møde. 
 Bestyrelsen undersøgte herefter mulighederne, og på en ”overordentlig” gene-
ralforsamling  9. september 1937  forelagde den  forslag til øvelsesprogram,  fortsat 
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uden forslag til nye aktiviteter. På denne generalforsamling blev der fra medlem-
merne stillet forslag om, at man genoptog en vis forsvarsuddannelse inden for de 
rammer, som loven nu tillod. Herved kunne man bibeholde forsvarsformålet i lo-
vene, som dog nu måtte udøves i civil og - på dette tidspunkt - i passiv form. Der 
nedsattes et udvalg, som skulle formulere et program og aktivitet samt udarbejde 
forslag til nye love. 
 På den ”ordentlige” generalforsamling 25. marts 1938 vedtoges de nye love 
efter voldsom debat, bl.a. om formål og bestyrelse. Formålsparagraffen ændredes 
til at anføre, at ”Akademisk Skytteforening er en national og upolitisk forening - - -
” med formål ”- - - at styrke den akademiske Ungdoms Vilje til at forsvare Fædre-
landet og at give denne Ungdom en sund legemlig Opdragelse”, mens det stærkt 
omdiskuterede spørgsmål om bestyrelsens sammensætning endte med, at den be-
stod af ”- - - en Formand, en kasserer, tre skydeinspektører, tre Gymnastikinspektø-
rer, tre Idrætsinspektører (Red. bem.: Som overtog pladsen fra repræsentanterne fra 
Korpset), en arkivar og to sekretærer”, hvorved grunden var lagt til den tredje akti-
vitet: Idrætsafdelingen. 
 Hermed var diskussionerne imidlertid ikke afsluttede. Der var i bestyrelsen 
betydelige meningsforskelle. Et mindretal krævede, at den ny Idrætsafdeling skulle 
have hele medlemstilgangen, og at skydning og gymnastik derfor ikke måtte agite-
re efter medlemmer. Da de ikke kunne komme igennem med dette, samlede min-
dretallet tilstrækkeligt mange underskrifter til at gennemtvinge indkaldelse af en 
”overordentlig” generalforsamling 6. september 1938. Man indså dog snart, at den-
ne fremgangsmåde ikke var gunstig, og det lykkedes at opnå enighed i bestyrelsen 
om et øvelsesprogram, hvorfor den indvarslede generalforsamling blev aflyst. 
 ”Skyderlavet” oprettes i 1936-37 af skyderne som en afløsning for et tidligere 
lignende selskab ”Uglen” fra 1919. Det var en slags parallel til Korpsets ASUF og 
gymnasternes ASSF. Det formelle formål var at fremme kontakten mellem med-
lemmerne og skydeinspektionen og yde assistance til skydningernes afvikling. 
Lavet var dog i hovedsagen af selskabelig karakter. Man afholdt ”Aarsgildet” med 
udnævnelse af ”drenge”, ”svende”, ”brødre” og ”mestre”, ”Fugleskydningen” om 
foråret og ”Løvfaldsfesten” om efteråret.  
 Lavet styredes enevældigt af en oldermand. 0263 Erik Elliot Nyegaard blev 
oldermand i 1938, en titel han bevarede til sin død i 1992, selv om lavets aktiviteter 
døde ud i løbet af  50’erne og 60’erne.  Han var en markant personlighed, som bl.a. 
 

 

 
 
Oldermanden (1968) 

 

 

Skyderlavets lille guldugle. 
Båndets farve var forskellig 
for lavets grader, det grøn-
ne var Oldermandens. 
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deltog ofte som gæst ved AS-P7-konkurrencerne, hvortil han også udsatte flere 
vandrepræmier. 
 I 1939 afløstes 0064 Hans H. Sthyr af 0030 Erik With som Høje Formand. 
With, som var hærchef og initiativtager til oprettelsen af terrainsportsafdelinger 
rundt om i landet og engageret i arbejdet i DDSG&I, og hans afløser i 1942 - en 
anden af de store formandspersonligheder - den tidligere korpsfører 0598 Martin 
Guldbrandsen, var de hovedansvarlige for at bringe foreningen sikkert gennem 
krigen. 
 Kapskydningerne mod Södra Skånska Regementet (I 7) var blevet afholdt 
siden 1920, dog ikke hvert år. I 1939 gennemførtes den 14. kapskydning i Ystad, 
hvorefter samarbejdet af gode grunde måtte indstilles. 
 Da man allerede i 1936 kunne forudse Korpsets nedlæggelse, var der behov 
for et meddelelsesmiddel, som kunne afløse korpsbefalinger og årsberetninger. Det 
blev ”Medlemsblad for Akademisk Skytteforening”, som så dagens lys første gang 
i januar 1937. Kontingentet var på det tidspunkt 1 kr. om måneden. 

 
21) Idrætsafdelingen 
 
Øvelsesprogrammet fra 1938 behandler for første gang idrætsafdelingen som en 
selvstændig afdeling i AS. 
 Ud over de traditionelle grene - skydning og gymnastik - som afdelingen også 
dyrker, trænes der også i spring, kast, håndbold og terrænløb, herunder uddannelse 
i brug af kort, kompas og andre orienteringsmidler. Afholdelsen af prøver til 
Idrætsmærker - som hidtil har sorteret under gymnastikafdelingen - overtages også 
af idrætsafdelingen. 
 I maj 1940 indtræder 1028 P.V.T. Ahnfeldt-Mollerup i bestyrelsen som 
idrætsinspektør og afdelingsleder, hvilket kom til at betyde meget for afdelingens 
udvikling. 

 
22) Det første skyttehus 
 
I 1938 fik AS 
tilladelse til at 
rive det gamle 
skydebaneanlæg 
på Amager ned 
og bygge et nyt 
anlæg og en ny 
”kontorbarak”. 
 Dette første 
Skyttehus på A-
mager blev op-
ført og indviet 
den 1. maj 1939. 

 

 

Skyttehuset (1938) 
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Da foreningens økonomi ikke rakte, trådte formanden Hans H. Sthyr hjælpende til, 
betalte for opførelsen og forærede huset til AS.  
 Desværre blev skydestandpladsen nedbrændt ved ”Schalburgtage” i november 
1944 og Skyttehuset ved ”Hipotage” i februar 1945, hvorefter AS fik stillet et mid-
lertidigt kontorlokale til rådighed i hærens skivedepot. 

 
23) Høje Sandbjerg lejren 1940 
 
Efter Korpsets ned-
læggelse i 1937 over-
tog den nydannede 
idrætsafdeling driften 
af Lejren. 
 
 
 

Vinteren 1942 med den 
ny Barak 3 i baggrunden. 

 
 

 I 1940 byggedes Barak 3 
med mandskabsmessen, som 
det var foreslået på medlems-
mødet i 1938. Herudover re-
staureres de andre barakker, 
der opføres en kortdistance-
skydebane og anlægges en 
forhindringsbane, springbaner 
og håndboldbanen. 
 Under krigen fungerede 
lejren fortsat som foreningens - 
og andre organisationers - 
samlingssted, men i høj grad 
også som uddannelsessted for 
de unge medlemmer, der sene-
re gik ind i modstandsbevæ-
gelsen. Her lærte man de nød-
vendige våben- og sprængstof-
teknikker, og - frem for alt - 
lærte man hinanden at kende. 
 
 

 
 

  
 

Dametur under krigen til Høje Sandbjerg (14. maj 1943). Til stede bl.a. 
Mollerup, Eget, Wahl, Bang, Clausen, Hartmann, H.H. Hansen, og Carøe. 
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24) Under krigen 1940-45 
 
Efter den tyske besættelse 9. april 1940 udstedte regeringen forbud mod skydeøvel-
ser. Samtidig blev det bekendtgjort, at samtlige geværer - eller bundstykkerne - 
skulle afleveres til politiet. Efter forhandlinger blev skydning dog tilladt igen, men 
kun på indendørs kortdistancebaner. AS genoptog derfor skydningen 22. september 
på banerne i Ryparken. I foråret 1941 tillades igen udendørs skydning, dog med 
meget restriktive kontrolforanstaltninger. AS kunne derfor igen skyde på Amager 
fra 25. maj. 
 Der var under krigen stærk interesse for skydningen, som fortsatte uhindret 
indtil 29. august 1943, hvor al skytteforeningsskydning blev forbudt. Samtlige 
geværer skulle afleveres til politiet, og bundstykker og ammunition opbevares i 
Skyttehuset på Amager, hvor de senere blev fjernet af tyskerne, og Skyttehuset 
nedbrændtes. Hverken geværer eller bundstykker blev leveret tilbage efter krigen. 
 Da skydningen således var uden våben, ammunition, skydebane og Skyttehus, 
opfordredes medlemmerne til at være aktive i de to andre afdelinger. 
 Gymnastikken fortsætter stort set uhindret indtil september 1944, hvor det 
ikke længere er muligt at benytte lokalerne i Studenterforeningen. Øvelseslokaler 
andre steder blev også ofte uvarslet beslaglagt, så man var tvunget til at flytte 
rundt. Nogle af gymnasterne deltog også i terrainsportsafdelingen aktiviteter og var 
derfor forhindret i at dyrke gymnastik. Det lykkedes dog at deltage med et AS-hold 
i en holdkonkurrence i februar 1945. 
 Foreningens bestyrelse beslutter tidligt at holde lav profil og agere i overens-
stemmelse med de givne direktiver for foreningsdrift. Det betød, at man under hele 
besættelsen kunne fortsætte det lovlige foreningsarbejde. 
 For mange medlemmer har dette været en stor skuffelse. Ikke mindst blandt de 
aktive unge i idrætsafdelingen sporedes der utilfredshed, og flere af dem - her-
iblandt ledende og kendte - har efterfølgende beskyldt foreningens ledelse for ikke 
at engagere sig og oven i købet at fraråde og direkte at søge at forhindre medlem-
mernes deltagelse i modstandsbevægelsen.  
 

 

 Sådanne beskyldninger er vel forståelige, 
når de kommer fra unge ”ildsprudende” med-
lemmer, men ret beset må bestyrelsens holdning 
anses for fornuftig og gavnlig. Den sikrede for-
eningens mulighed for - gennem lovlige aktivi-
teter - at dække over medlemmernes forberedel-
se til og deltagelse i, hvad man dengang kaldte 
”anden virksomhed”. 

 
 
 
Morgengymnastik under en DGF instruktions- og 
træningslejr den 21.-28. juni 1942 i Høje Sandbjerg 
lejren. Det var den første sådanne lejr i forbundets 
historie. 

(kilde: DGF’s 50 års jubilæumsbog) 
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 Det blev - efterhånden som det tyske pres øgedes - absolut nødvendigt at være 
forsigtige, og fra sommeren 1944 blev deltagelse i ”anden virksomhed” frarådet. 
 I de sidste krigsår blev der optaget meget få nye medlemmer og først efter en 
streng sortering. Herved lykkedes det at vælge en kurs, som tillod AS at holde de 
lovlige aktiviteter i gang, samtidig med at man undgik en infiltration, som eventuelt 
kunne have forhindret, både aktiviteterne og ”anden virksomhed”. 
 Efterhånden kom AS dog så langt ud, at det daglige legale arbejde blev lagt på 
hylden. Fra efteråret 1944 søgte man at eliminere alle muligheder for opsporing af 
medlemmerne. Medlemsprotokoller, adressefortegnelser mv. blev destrueret og 
adressografpladerne til udsendelse af bladet blev smeltet om. 
 Bladet, som gennem hele forløbet havde undgået at bringe noget som helst 
kompromitterende, udkom således ikke fra septembernummeret 1944 til et sær-
nummer juni-juli 1945, som søgte at forklare det hele, også dækkende tiden fra 29. 
august 1943, ”for saa vidt angaar de Begivenheder, som det af gode Grunde ikke 
har været muligt at bringe.” 

 
25) Terrainsportsafdelingen 
 
Ahnfeldt-Mollerup udnævnes i 1942 til chef for idrætsafdelingen og under hans 
ledelse udvikles arbejdet. Der udarbejdes et tjenestereglement, og efterhånden står 
afdelingen som en god sammentømret enhed. 
 Mere og mere vægt lægges efterhånden på uddannelsen i terrænsport, hvorfor 
det forekommer helt naturligt, at afdelingen i 1943 tager navneforandring til ter-
rainsportsafdelingen. 
 Arbejdsvilkårene under krigen er dog vanskelige, men medlemmernes indsats 
og interesse er stor, og følelsen af at være afløseren for Korpset fremmer korpsån-
den - eller afdelingsånden.  
 Da meget af afdelingens uddannelse - i lighed med Korpsets - drejede sig om 
skydning og øvrige militære discipliner, er det forståeligt, at der i de første krigsår 
er en meget stor tilgang til afdelingen, og heller ikke uforståeligt, at der her lægges 
kimen til at yde en forsvarsindsats, og at der her kan rekrutteres aktive medlemmer 
til modstandsbevægelsen.  

 
26) Modstandsbevægelsen 
 
Ahnfeldt-Mollerup samlede allerede ti dage efter besættelsen - den 16. april 1940 - 
idrætsafdelingens førere til et orienterende møde. Her udtalte han den almindelige 
mening, at AS’s opgaver nu var at forberede den dag, hvor aktiv modstand under 
én eller anden form kunne ske. 
 Utilfredsheden med danske politikeres ledelse og AS’s officielle holdning 
udadtil resulterede meget forståeligt i, at adskillige - især yngre - medlemmer hur-
tigt gik over til illegalt arbejde. Mange måtte som følge heraf ”gå under jorden”. 
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 Første egentlige mulighed for modstand kom i oktober 1943, hvor tyskerne 
forsøgte at fange og deportere de danske jøder. Det blev tidspunktet, hvor AS’ere 
”på egen hånd” for alvor tog fat på den væbnede modstand. 
 AS’ere deltog i jødetransporterne, som foregik f.eks. med taxa’er og ambulan-
cer, der hentede jøderne og kørte dem til forskellige samlings- og ventesteder bl.a. 
Gjorslev Hovedgård på Stevns og i Gilleleje, før de kunne udskibes til Sverige, 
bl.a. fra Møn og Gilleleje. De fleste gange gik det godt, og i alt ca. 2.450 personer 
blev hjulpet til Sverige over en periode på 3-4 uger. Det var en kæmpe operation, 
og flere steder virkede det, som om tyskerne ”vendte det blinde øje til”, men i Gil-
leleje blev en transport opdaget, og tyskerne fangede ca. 80 jøder på kirkeloftet. 
Det vides dog ikke, om dette var én af AS arrangeret transport ? 
 AS’ere deltog også i sabotagehandlinger og var aktive i flere af de kendte 
modstandsgrupper f.eks. ”Bopa”, ”Holger Danske” og ”Studenternes Efterretnings-
tjeneste”. Der foreligger utallige ”spændende” beretninger om disse aktioner, som 
jeg ikke skal forsøge at uddybe yderligere her. 
 ”Spændende” er måske for mildt udtrykt. Modstandsarbejdet var yderst risika-
belt, og mange AS-medlemmer blev dræbt i aktion eller fanget, afhørt og henrettet.
 Det var således mere individuelle medlemmer i andre grupperinger, end det 
var foreningen AS, som stod for denne del af modstanden. 
 
27) Christiansborg Bataillonen 
 
En helt anden forberedelse til modstand fandt sideløbende 
sted i mere kontrollerede rammer inden for AS, men også i 
det skjulte. Det var også her tvingende nødvendigt, at AS 
udadtil fungerede så ”normalt” som muligt, og at der ikke 
blev optaget ”infiltratorer” som medlemmer. 
 Befalingsmænd fra terrainsportsafdelingen modtog 
kort tid efter den 29. august 1943 de første illegale våben-
transporter. Våbnene blev nedkastet, hentet og anbragt på 
steder, man anså for ”sikre”. 
 I november og december afhentedes uniformsgen-
stande og stålhjelme, og i foråret 1944 fordeltes armbind. 
Det armbind, som nu er kendt som frihedskæmper-
armbindet, blev egentlig planlagt af hæren i 1942 til brug 
som nødtørftig uniformering af hasteindkaldte værnepligti-
ge i en situation, hvor det ikke ville være muligt at skaffe 
rigtige uniformer. 
 I løbet at 1944 dannes der i afdelingen bevæbnede og delvist uniformerede 
grupper og delinger. Der afholdes øvelser - dog mest på gruppeplan - da det var 
vanskeligt at organisere større aktiviteter. Der afholdes ugentlige koordinationsmø-
der mellem ledere og holdførere på vekslende steder. Der aftales et alarmeringssy-
stem, som afprøves flere gange. Alt dette foregik skjult for tyskerne, hvis interesse 
for foreningen imidlertid var stigende, og der forekom adskillige arrestationer og 
deportationer, dog uden at helheden herved blev kompromitteret. 
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 I det store billede bliver afdelingen underlagt ”Detachement Slotsholmen”, 
som herudover bestod af to styrker fra Livgarden og en gruppe befalingsmænd fra 
hæren. 
 På møder, bl.a. i kældrene under Christiansborg udarbejdes planer og befaling, 
som fastlægger detaljerne i opgaven, som overordnet omfattede 3 faser: 

1. Alarmering og samling. 
2. Fremrykning og angreb på Slotsholmen. 
3. Besættelse og forsvar af Slotsholmen. 

 Den 27. februar 1945 bliver chefen Ahnfeldt-Mollerup arresteret. Han om-
kommer under bombardementet af Shellhuset den 21. marts 1945. 
 Dette store tab standser dog ikke forberedelserne. 1503 O.C. Permin overtager 
chefposten, og afdelingen er klar til indsats. Det er ubegribeligt imponerende, at det 
har kunnet lade sig gøre at samle, udruste, uddanne og alarmere en styrke - senere 
kendt som Christiansborg Bataillonen - på over 400 mand, uden at tyskerne har 
opdaget og forhindret det. 
 

 
 

Frihedskæmperarmbindet 
med AS-uglemærke . 

 
28) Befrielsen 
 
Da styrken mobiliseres 5. maj om morgenen 
samles den på Christiansborg Slots ridebane, 
klar til at kæmpe. Det har været en broget ska-
re, da ikke alle var fuldt uniformerede og derfor 
kom i en blanding af uniform og civil påklæd-
ning, dog alle med våben, ammunition og stål-
hjelm samt frihedskæmpernes blå armbind som 
identifikation. Afdelingen omfattede også en 
ordonnansdeling, udrustet med cykler. 

 
 
 

Fægtningsberetningen, som 
beskriver alarmeringen. 
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Morgenen 5. maj 1945: AS på vej til Christiansborg. 
Bl.a. 0974 Jørgen Pangel på post ved Bryghuset. 

 

 

 
 

Kompagnibefalingen af 8. maj 1945 
(i genpart til AS), hvor foreningens  
beslutning om afhentning af fanen  
på Universitetet meddeles. 
 

 

 
 

Flagparaden 10. maj 1945. 

 
 Da det viser sig, at planens to første faser ikke bliver påkrævede, går man 
straks i gang med gravearbejder og indretning til forsvar. 
 AS’s opgave blev således primært feltbefæstningsarbejder og bevogtningstje-
neste. Det berettes, at der var en tydelig skuffelse over ikke at få lejlighed til at 
kæmpe mod tyskerne. 
 Men sådan skulle det altså ikke være, og ret beset må man være taknemmelig 
over, at kamp og tab af menneskeliv blev undgået. 
Herefter var forløbet: 

 10. maj afholdes på Christiansborg en parade, hvor Korpsets gamle fane, 
som er hentet ud fra Universitetet, overdrages til terrainsportsafdelingen. 
Samme dag hjemsendes godt ½-delen af styrken. 

 19. maj opløses Bataillonen, og det sidste kompagni bliver hjemsendt. 
 20. maj deltager Bataillonen i modstandsbevægelsens parade på Vogn-

mandsparken. 
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 10. juni deltager størstedelen af Bataillonens personel på Høje Sandbjerg 

i afsløringen af mindestenen for Ahnfeldt-Mollerup. 
 5. december 1948 afsløres mindemuren på Høje Sandbjerg. På tavlen står 

navnene på 31 AS-medlemmer, som faldt under eller som følge af besæt-
telsen. 

 På jubilæumsdagene i 1955, -70, -85 og sidste gang på 50 års dagen i 1995 (se 
billederne i kapitel 2, side 70) har Bataillonens personel været samlet til parade på 
Christiansborg for at mindes begivenheden - markant både for den enkelte deltager 
og for AS. 

 
29) Tiden 1945-50 
 
Der var meget at samle op efter krigen. 
 Skydningen stod uden geværer, ammunition, skydebane og hus. I starten skød 
man med tyske og svenske militærgeværer. Det var ikke før først i 50’erne, man 
kunne begynde at skyde med egentlige skytteforeningsgeværer. Man skød på ba-
nerne på Artillerivej. De havde den store fordel, at de lå tæt på København, så der 
var ikke transportproblemer, men forholdene var til gengæld meget primitive. 
 Kapskydningen mod Södra Skånska Regementet (I 7) genoptages i 1946. 
 Gymnasterne, som havde kunnet fastholde en aktivitet under hele krigen, kom 
hurtigt i gang igen, men havde især vanskeligheder med at finde egnede lokaler. 
Hertil kom, at medlemmerne jo ikke var blevet yngre, hvorfor udviklingen, hvor 
motionsgymnastikken gradvist tog over fra redskabs- og konkurrencegymnastik-
ken, startede allerede her. 
 Terrainsportsafdelingen var - efter indsatsen under krigen - en god sammen-
tømret enhed, men det skulle hurtigt vise sig, at medlemmernes interesser gik i to 
retninger, den ene mod forsvar og senere Hjemmeværn, den anden mod sport og 
idræt. Derfor besluttedes det allerede i 1946 at opdele afdelingen i to dele, en 
idrætsafdeling og en terrainsportsafdeling, også - fra 1948 - kaldet AS’s hjemme-
værnsafdeling. 
 Foreningen kunne igen bruge lokalerne i Studenterforeningen, hvor også kon-
toret - ”Staben” - holdt til. Lovene var på generalforsamling i 1943 blevet ændret, 
således at Århusafdelingens oprettelse og terrainsportsafdelingens overtagelse af 
Korpsets aktiviteter nu var legaliseret. 
 Økonomien trængte sig også på. I et brev i april 1946 takker formanden de 
passive medlemmer, som var forblevet i AS og herigennem havde ydet deres støtte. 
Der orienteres om en kontingentstigning for aktive fra 1 kr. om måneden til 1,50 
kr. (50%) og for passive fra 4 kr. årligt til 8 kr. (100%). Passive fra før 1946 kunne 
dog bibeholde kontingent på 4 kr., men ville så heller ikke modtage bladet. Over-
gang til livsvarigt medlemskab steg fra 200 kr. til 400 kr., dog kun 200 kr. for de 
medlemmer, som havde betalt aktivt kontingent i mere end 10 år. Denne ordning 
benyttede en del sig af. Nogle af disse er medlemmer den dag i dag - 65 år senere - 
så det har jo vist sig at være en ”ganske god forretning”. 
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30) Idrætsafdelingen 
 
Da der - som nævnt - var forskellige interesser blandt terrainsportsafdelingens 
medlemmer, og da der sporedes en vis tilbageholdenhed hos de unge nye studenter 
overfor hjemmeværnstanken, og måske også ud fra separatistiske tilbøjeligheder, 
besluttedes det - med genbrug af navnet fra 1938 - at oprette idrætsafdelingen. 
Medlemmerne her følte sig tiltrukket af orienteringsløbets konkurrencemæssige 
udfordringer, og mindre af terrainsportsafdelingens mere traditionelle øvelser. Af-
delingen var således lidt i opposition til de herskende holdninger i AS’s ledelse, og 
førte i mange år en meget selvstændig tilværelse. 
 Hovedaktiviteten var i starten orienteringsløb, og afdelingen blev indmeldt i 
Dansk Orienteringsforbund (DOF), men også de militært inspirerede mangekampe 
terrænsport og feltsport påkaldte sig gradvist stigende interesse. 
 
 
Fra AS/I7 
skydningerne 
i København  
i 1947. 
 
Bemærk studenter-
huerne. 
 
Det var sidste år, 
hvor konkurrencer-
ne udelukkende 
bestod af kap-
skydningen. 

 
31) AS-Södra Skånska Regementet (I 7/P 7) 
 
Allerede i 1945 modtog AS invitation fra I 7. Især, når det tages i betragtning, at 
det ikke var I 7’s tur til at afholde kapskydning, måtte dette initiativ i allerhøjeste 
grad værdsættes. Svenskerne hjalp i det hele taget AS på enestående måde i disse 
første vanskelige år efter krigen, bl.a. ved at stille svenske våben til rådighed sam-
men med gratis ammunition. 
 Til trods for svenskernes forslag om at tilgodese AS på grund af den manglen-
de skydetræning, gennemførtes den 15. kapskydning i 1946 - efter AS’s ønske - på 
normal vis efter de samme regler, som havde været anvendt før krigen. 
 Man mødtes igen i København i 1947, og i 1948 udvidedes samarbejdet med 
feltsport. I AS var vi på det tidspunkt ganske uerfarne på det område, hvorimod 
svenskerne allerede havde høje traditioner. Fra I 7’s side mente man imidlertid, at 
samarbejdet - trods denne forskel i forudsætninger - burde indledes, og i foråret 
1948  modtog AS derfor en invitation til  feltsportsmatch i Sverige.  Resultatet blev 
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da heller ikke uventet store svenske sejre i starten, men senere - efter at AS for 
alvor optog feltsport som hovedaktivitet - udlignede dette sig. 

 
32) Hjemmeværnsforeningerne 
 
Efter 2. verdenskrig opstod hjemmeværnstanken, og i 1946 oprettedes ”Danske 
Hjemmeværnsforeningers Forbund” med det formål at videreføre Frihedsbevægel-
sens arbejde og styrke den danske befolknings vilje og evne til forsvar af landet. 
Forbundet bestod af 7 regioner. 
 31. maj 1946 blev der undertegnet en overenskomst mellem Krigsministeriet 
og hjemmeværnsforeningerne, hvori bestemmelserne for deres virke fastsattes, bl.a. 
medlemskort, våbentilladelse og -registrering. Uniformering blev også drøftet, men 
den måtte af økonomiske årsager opgives. 
 Terrainsportsafdelingen blev formeret som hjemmeværnsafdeling og skiftede i 
1948 officielt navn til ”Akademisk Skytteforenings Hjemmeværnsafdeling”. Denne 
navneændring trængte dog kun igennem udadtil, men aldrig i AS, hvor den fortsat i 
daglig omtale blev kaldt terrainsportsafdelingen, og officielt ”Terrainsportsafdelin-
gen (Hjemmeværnsafdelingen)”. Afdelingen var et af 8 lokale afsnit under Region 
VI: København. Det blev optakten til en meget aktiv periode, hvor aktiviteten stort 
set - dog i nye rammer - var som i Korpsets tid med møder, uddannelse, øvelser og 
storture. Der opbyggedes en militær struktur, og uddannelsen havde det overordne-
de formål, at afdelingen skulle kunne overgå som enhed i Hjemmeværnet, når det 
oprettedes. 
 Dette varede indtil overenskomsten mellem Krigsministeriet og Hjemme-
værnsforeningerne blev opsagt til 1. april 1949, hvor Hjemmeværnet blev oprettet. 

 
33) Hjemmeværnet oprettes 
 
Folketinget oprettede et ”Udvalg til Forslag om Lov om Hjemmeværnets Ordning”. 
Loven blev vedtaget i Folketinget den 6. juli 1948 til ikrafttræden 1. april 1949. 
 Akademisk Skyt-
teforening opfordrede 
straks sine medlem-
mer til at søge med-
lemskab i Hjemme-
værnet, og takket være 
medlemstilgangen fra 
hjemmeværnsforenin-
gerne havde Hjemme-
værnet allerede fra 
dag ét ca. 30.000 med-
lemmer. 

 

 
 

Rekrutter fra AS’s hjemmeværnsafdelingen på Bjerget (ca. 1950) 
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 Veteranerne fra AS-bataljonen og medlemmerne i AS’s hjemmeværnsafdeling 
samt unge studenter dannede i København fire hjemmeværnskompagnier 629, 631, 
659 og 662 (Indre by, Frederiksberg (2) og Hellerup). 
 Efter et par år skifter kompagnierne navn til 6209, 6301, 6509 og 6602, og den 
kompagnistruktur, som stort set skulle holde i ca. 50 år frem til 2006 var etableret. 

 
34) Tiden 1950-60 
 
For skydningen gav flytningen fra de primitive baner på Artillerivej til de nye ba-
ner på Kalvebod skydeterræn på den ene side klart bedre skydeforhold. På den 
anden side var den større afstand til banerne en ulempe, og det blev vanskeligt at 
opretholde samme høje aktivitetsniveau, som tidligere. 
 Disse år var en god tid for gym-
nastikafdelingen, hvor redskabsgym-
nasterne fortsat kunne klare sig i 
konkurrencen. AS stillede med 2-3 
hold ved danmarksmesterskaberne, 
og i 1950 blev der etableret en gym-
nastikplads med springgrav og alle 
de nødvendige redskaber på Høje 
Sandbjerg, hvor afdelingen en år-
række holdt sommerlejre og gymna-
stik-weekends. En vedtægtsændring, 
som tillod gymnasiaster at blive 
medlemmer af AS, gav nogen til-
gang af yngre gymnaster, hvorfor 
redskabsgymnastikken fik en op-
blomstring. 
 

2857 Tommy Bergstein. Billedteksten 
lød: ”Foreningens mestergymnast 

slapper af på Høje Sandbjerg”. 

 

 
 Idrætsafdelingen levede fortsat sit eget liv. Der var en rimelig medlemstilgang, 
og man klarede sig hæderligt ved mesterskaberne i terrænsport og feltsport. 
 På foreningsplan afgik 598 Martin Guldbrandsen som Høje Formand i 1952 
og afløstes af 361 Arne Boas. 

 
35) Københavnske Skytteforeningers Samarbejds Udvalg oprettes 
 
AS - med relativt få medlemmer - havde som amtsforening i De Danske Skyttefor-
eninger (DDS) nogen indflydelse, men langt det meste arbejde her blev koordineret 
i Københavnske Skytteforeningers Samarbejds Udvalg (KSSU), som oprettedes i 
1954. 
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 Udvalget bestod af i alt 10 Københavnske amtsforenin-
ger, og det siger sig selv, at de ikke alle sammen kunne have 
den store indflydelse. Når dette er sagt blev KSSU’s eksi-
stens aldrig rigtigt anerkendt i DDS, men til gengæld kunne 
de enkelte amtsforeninger hver især stemme for de beslut-
ninger, som man kunne blive enige om i udvalget. Samarbej-
det var dog ikke altid lige nemt, og selv om udvalget eksiste-
rede i mange år, havde det langt størstedelen af tiden ikke 
den helt store politiske betydning i DDS. 
 KSSU, hvor 3415 Bjarne Sanddahl var formand i 1970-73, stod dog bag den 
praktiske afvikling af en lang række skydninger, som de enkelte amtsforeninger i 
Københavnsområdet ikke kunne magte på grund af deres beskedne størrelse. 
 KSSU arrangerede således i hele perioden frem til stiftelsen af StorKøben-
havns Skytteforeninger (SKS) i 2005 årligt Øresundsskydning, KM på 200 m. og 
om ikke hvert år, så dog de fleste år, en terrænskydning i Jægerspris skydeterræn. 

 
36) Hjemmeværnskompagni 6301 
 
Af de fire københavnske kompagnier med AS-oprindelse, som blev etableret ved 
Hjemmeværnets oprettelse, blev det Hjemmeværnskompagni 6301 (HJVK 6301), 
som blev det kompagni, der gennem mange år havde tilknytning til AS, og kom-
pagniets første chef blev afdelingsforstander i terrainsportsafdelingen 1813 Hans 
Henning Hansen. AS bibeholdt indledningsvis terrainsportsafdelingen, hvorfor 
kompagniet i de første år ikke var repræsenteret i bestyrelse. 
 Første iklædning fandt sted i september 1949, og kompagniets første øvelse 
afholdtes søndag den 2. oktober 1949 med udrykning til Høje Sandbjerg lejren. I 
november samme år var kompagniets styrke på 100 mand. Kompagniet fik opgaver 
på Slotsholmen, hvor Christiansborgbataljonen havde haft opgaver i 1945. Det 
deltog i mange øvelser, og forårshalvårets øvelser afsluttedes normalt med en to-
dages udrykning: Storturen, som man havde gjort det i Korpsets tid. 

 
37) Studenterdelingen 
 
Fra starten var HJVK 6301 et kompagni, hvor langt den største del af styrken alle-
rede havde en akademisk uddannelse. Ny tilgang til kompagniet kom i væsentlig 
grad fra de studerendes rækker, og i efteråret 1953 oprettedes en speciel studenter-
deling, som i mange år var kompagniets mest aktive og den deling, som primært 
udgjorde forbindelsen til AS. Tilknytningen til AS var i starten meget stærk, og 
forbindelsen er siden holdt ved lige. Kompagniet har i udstrakt grad benyttet Høje 
Sandbjerg lejren til søndags- og weekendudrykninger. Ikke alene cheferne, men 
også Kjæften og Underkjæften var - som en forlængelse af ASUF - de hovedan-
svarlige for, at traditionerne fra Korps og terrainsportsafdeling blev videreført. 
Formelt omfattede dette kun de af kompagniets personel, som var medlemmer af 
AS, men i praksis søgte man også at medinddrage de andre. 
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 Kompagniet gjorde meget for at bevare ”stilen” fra det nedlagte Korps, og 
man kan med rette kalde Studenterdelingen for Korpsets arvtagere. Denne beteg-
nelse anvendtes da også positivt ikke bare til at skabe sammenhold og ”korpsånd”, 
men også i agitation og hvervning. 

 
38) Bøfture 
 
Fra omkring 1955 var det normalt, at 
efterårshalvårets kompagniøvelser 
sluttede den første weekend i de-
cember med en øvelse og frokost på 
Høje Sandbjerg. Siden 1959 har AS 
og kompagniet fastholdt denne tradi-
tion i form af bøfturen, ledet af 
Kjæften og Underkjæften, hvor de 
aktive medlemmer mødes med årets 
jubilarer fra Korps og terrainsports-
afdeling (se også kapitel 6, side 
144). 
 Inspireret heraf indledte AS’s 
idrætsafdeling i 1960 en tilsvarende 
Bøftur. Også denne tradition er ble-
vet videreført af orienterings- og 
senere feltsportssektionen, således at 
de årlige Bøfture i dag gennemføres 
første lørdag og søndag i december. 

 
 

At O-bøfture ikke nødvendigvis bør være 
 reelle, fandt man tilsyneladende hurtigt ud 
af. Her er - i ca. ½ størrelse - orienterings- 

kortet fra 1963, med dele af kortet afklippet. 
 
39) Høje Sandbjerg lejren 1954 
 
Efter befrielsen holdt Hjemmeværnet sit indtog som en væsentlig bruger af lejren. I 
alle årene har der været et samarbejde med mange andre af forsvarets enheder, der 
har holdt øvelser med udgangspunkt i lejren. 
 I samme periode udskiltes ansvaret for driften af lejren gradvis til Sandbjerg-
inspektionen. Som en naturlig udvidelse har andre idrætsforeninger, spejdere og 
visse skoler også i en del år benyttet lejen, når der var plads. 
 Den udvidede anvendelse stillede efterhånden krav om bedre sanitære forhold, 
og i 1954 byggedes derfor barak 4, ”Badebarakken. 
 Lejren er i øvrigt beskrevet i foreningens tidligere udgivne historiebøger. Dis-
se blev i 2002 fulgt op med bogen ”Høje Sandbjerglejren”, også kaldet ”Fotobo-
gen”, som fokuserer på selve ejendommen og dens brug. Bogen viser en impone-
rende samling af historiske billeder, som - i kombination med ældre medlemmers 
beretninger - har muliggjort en samlet kronologisk beretning om brugen og udbyg-
ningen af lejren. 
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Høje Sandbjerg lejren - siden 1954 - med 4 barakker. Vinteren 1980. 

 
40) Skyderhuset på Kalvebod 
 
Da skydningen flyttede til Kalvebod var det en ulempe, at skytteforeningerne - 
herunder også AS - ikke havde deres egne huse, men var henvist til forsvarets mar-
ketenderi. 
 Det nyoprettede Københavnske Skytteforeningers Samarbejds Udvalg (KSSU) 
påtog sig opgaven på foreningernes vegne, og takket være økonomisk bistand fra 
Overbestyrelsen, Tipstjenesten og Carlsberg m.fl. blev der i efteråret 1957 opført 
fire huse, som deltes - to og to - af foreningerne. AS delte hus med Kongens Liv-
jæger Korps Skydeselskab (KLK). 
 Indretning, maling mv. måtte foreningerne selv klare, og AS’s ”Skyderhuset” 
var klar til brug fra starten af 1958 sæsonen. 
 

 
 

Skyderhuset, foråret 1958. AS havde ½-delen til venstre. 
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41) Terrainsportsafdelingen (Hjemmeværnsafdelingen) nedlægges 
 
Efter medlemmernes indmeldelse i Hjemmeværnet var der tale om dobbeltaktivitet, 
dels i kompagniets regi, dels i AS’s regi. 
 Afdelingen bibeholder øvelser og arrangerer storture mv., og ASUF og Kjæf-
ten fungerer også i AS, f.eks. uddeles Sandbjergpokalen indtil 1959 i ASUF-regi, 
og både kompagniet og afdelingen benytter Høje Sandbjerg lejren til deres aktivite-
ter. 
 Der er også et vist overlap med idrætsafdelingen, f.eks. er det terrainsportsaf-
delingen, som i 1957 sender hold til DM-feltsport, ganske vist med deltagere fra 
idrætsafdelingen. Og for at gøre det hele helt forvirrende, blev gymnastikken også 
drevet under idrætsafdelingen i en periode. 
 Dette fører naturligvis til en vis sammenblanding af aktiviteterne, og man kan 
med ret hævde, at der har været en vis rivalisering mellem de forskellige afdelin-
ger. På et tidspunkt er det derfor uundgåeligt, at der opstår ønsket om ”rene linier”. 
Det udtrykkes bedst af et indlæg i bladet allerede i 1958: 

”OM SAMARBEJDE - 
Størstedelen af A.S.’s medlemmer kan kun afse tid og kræfter til deltagelse i 
een af foreningens afdelinger. De, der særligt interesserer sig for skydning, 
bruger deres søndage på skydebanen, gymnastikinteresserede helliger sig 
idrætsafdelingens program, og terrænsportsinteresserede mødes med ligesin-
dede i orienteringssektionen. Studenterdelingens medlemmer er ikke i første 
række specialister, men lægger tværtimod vægt på at tilegne sig alle de fær-
digheder, en feltsoldat kan få brug for. - - -” 

 Bemærk, at Terrainsportsafdelingen ikke nævnes, og at ordet ”orienteringssek-
tionen” her dukker op, selv om sektionen formelt først blev oprettet 10 år senere. 
 Det er tydeligt, at ledelsen har reageret langsomt - og for langsomt - og at 
”folket” ikke har haft tid at vente på dette. Heri ligger forklaringen på noget af den 
separatistiske adfærd, som ikke mindst orienteringssektionen førte. 
 Terrainsportsafdelingen nedlægges først ved generalforsamlingen i 1963 og 
betegnelserne ”afdeling” ændres til ”sektion”. Herefter optræder AS ikke bare i 
praksis, men også formelt, i den renere 4-strengede form, som - med justeringer - 
har holdt sig siden: 

 
42) Foreningen 1960-81 
 
Lovene har været principielt uændrede siden 1938, idet udviklingen dog blev af-
spejlet. Formålsparagraffen var pr. 1963 blevet udvidet fra ”- - at styrke - - vilje - -” 
til ”- - at styrke og udvikle den akademiske ungdoms vilje og evne til at forsvare 
fædrelandet - -”, og bestyrelsens sammensætning ændret, således at arkivaren var 
udgået, og hans opgaver overtaget af den ene sekretær, mens de tre idrætsinspektø-
rer var udgået og erstattet med en Sandbjerginspektør, en orienteringsinspektør, en 
repræsentant for hjemmeværnsafdelingen og en tilsynsførende med foreningens 
faste ejendomme. 
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 Fra 1968 indføres formelt en næstformand (havde tidligere været udpeget af 
bestyrelsen selv blandt de valgte), og de tre sidstnævnte ændres til tre orienterings-
inspektører og en ”repræsentant for Hjemmeværnets Studenterdeling”, hvilket fra 
1969 i praksis var kompagnichefen for HJVK 6301. 
 0361 Arne Boas blev i 1962 afløst som Høje Formand af Christian Friis, som 
efterfulgtes i 1965 af 0396 Ole Schmidt og i 1971 af 2966 Mogens Løppenthien. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Tre Høje For-
mænd, Boas, 
Schmidt og  
Guldbrandsen 
ved AS-P7 1966 
på Revingehed. 

 
43) Skydesektionen 1960-81 
 
Selv om AS var begunstiget af at have en række topskytter - hvoraf brødrene 
Scheibye må fremhæves som de fremmeste - var der alligevel en begrænset tilgang. 
Holdningen på Universitetet var i 60’erne og 70’erne ikke til skydning, og de få 
hverveforsøg, der udførtes, gav ikke resultat. Den tilgang, der var, bestod primært 
af polyteknikere og nogle få jurister. 
 Der blev skudt en del mod andre foreninger, bl.a. Livjægerne, Kjøbenhavns 
Skytteforening (KS) og Holbæk Amts Vestre Skytteforening (HAV), og deltagel-
sen i feltskydninger voksede. 
 Baneskydningerne med Södra Skånska Regementet (P7) fortsattes og udvide-
des i 1965 med feltskydning. 
 I 1958 havde man startet en årlig skydning mod AS Århus. Den blev i 1966 
udvidet, således at også Akademisk Skytterlag Oslo deltog, hvorved Universitets-
matchen - normalt omtalt som Uni-matchen - var skabt. 
 Foreningen deltog hvert år med gode resultater i mesterskaber og stævner. 
Bl.a. vandt vi i Københavnsmesterskabet for hold 12 gange og blev nr. 2 de fleste 
andre gange, mens AS-skydere vandt 8 individuelle mesterskaber. Det blev også til 
2 individuelle Danmarksmesterskaber ved 3745 Finn Scheibye. 
 Der var i flere omgange også stor usikkerhed med hensyn til skydebanernes 
fremtid, idet der opstod mange planer for byggeri mv. på Kalvebod Skydeterræn, 
som tilhørte Forsvaret. 
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Skydesektionens præmiefest 1966. Til stede m/ damer er bl.a. 1. skydeinspektør 
3033 Poul Glesner, 3415 Bjarne Sanddahl, Høje Formand 0396 Ole Schmidt, 
næstformand 0346 Thorkild Franck, 3166 Steen Kledal, 3406 Orla Straarup og 
3512 Svend Mørup, som alle har været toneangivende i skydesektionen. Dette 
var første gang damer deltog. Ellers havde det været en ren ”mandefest”. 

 
 Efter flere års tvivl om de fremtidige skydebaneforhold for udendørs skydning 
i Københavnsområdet stod det i 1978 klart, at Forsvaret ville forlade skydeanlæg-
gene på Kalvebod. 
 Anført af daværende Høje Formand 2966 Mogens Løppenthien og formanden 
for Kjøbenhavns Skytteforening Hother A. Jensen lykkedes det efter langvarig og 
meget dedikeret indsats at overbevise Københavns Kommune om, at Københavns 
Idrætspark skulle overtage ansvaret for skydebanerne fra Forsvaret. 

 
44) Københavns Skyttecenters tilblivelse 
 

v/ Hother A. Jensen, Kjøbenhavns Skytteforening 
 
Ingen troede på det. De militære skydebaner på Kalvebod Brygge ville blive luk-
ket. Vi havde hørt det igen og igen de sidste 10 år, og vi vidste fra de ”gamle” sky-
debaner på Artillerivej, at et sådan rygte kunne køre i mange år, så vi tog det roligt. 
Men nu var der hold i rygterne. Der skulle bygges motorvej til lufthavnen, og det 
ville umuliggøre brugen af Kalvebod Skydebaner. 
 Københavns Skytteforeningers Samarbejds Udvalg (KSSU) måtte handle på 
medlemmernes vegne. Der blev nedsat et, måske ikke særligt demokratisk, men 
meget effektivt, arbejdende udvalg, bestående af formanden for Akademisk Skytte-
forening, Mogens Løppenthien (Løp), og formanden for Kjøbenhavns Skyttefore-
ning, Hother Jensen (HJ). Sidstnævnte var tillige formand for KSSU. Løp var stra-
teg og taktiker, HJ var ”praktiske gris”. Han var bygningsingeniør. Målet var at få 
Københavns Kommune til at betale for et nyt, civilt, skyttecenter på Kalvebod. 
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 Løp trak på sine mange bekendtskaber, og inden længe var landets kulturmini-
ster, Niels Mathiasen, involveret. Han kunne godt se problemet, og bad om et for-
slag til et virkeligt første klasses civilt skyttecenter af international standard, og det 
fik han. Dette forslag - dog væsentligt reduceret - kom, via overborgmester Egon 
Weidekamp, til Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, for endelig vedta-
gelse. Her løb det ind i vanskeligheder - det var for dyrt, og Løp og HJ måtte i fore-
træde for udvalget på Københavns Rådhus. Efter endnu en reduktion blev projektet 
vedtaget og pengene bevilliget, og så var der blot tilbage at udføre arbejdet for det 
bevilligede beløb. 
 Mens Forsvaret stadig benyttede banerne, blev der lavet markeringsanlæg og 
endevold på langdistancebanerne, 50 m. baner og pistolbaner blev rokeret rundt på 
centret, jagtbaner og flugtskydningsanlæg blev indarbejdet, langdistancebanerne 
blev blenderet og meget mere. Det hele blev løst ved gode menneskers hjælp, en 
umådelig stor håndsrækning fra Forsvaret og skydebaneforvalteren, og så et umå-
deligt stort engagement og en stor arbejdsindsats fra skytternes egen side. 
 Tidsplanen var stram. Vi havde 30 dage i juli måned 1981, hvor vi kunne ind-
bygge på endevoldens 20.000 m³ jord, gøre markørdækningen klar og opstille mar-
keringsanlægget. Jeg tror aldrig, jeg har set så stor en arbejdsiver noget andet sted, 
og 1. august 1981 kunne det første skud falde på det nye Københavns Skyttecenter. 
Det var nu et ”lukket” skydeanlæg, og motorvejen var ikke længere til gene for 
skyttecentret. 
 Belønningen for skytterne var, ud over at have fået et nyt skyttecenter, helstegt 
oksehøjreb fra egen grill, serveret ved københavnsmesterskaberne på 200 m. Vi 
havde godt nok ingen grill, der var stor nok, og ingen anede hvordan man grillede 3 
hele stykker oksehøjreb, men på den anden side, vi havde haft problemer før i pro-
jektet. Det blev en kæmpe succes. Gud ske lov var der ingen, der så selve stegnin-
gen. Pludselig stod flammerne 4 m. op i luften og havde nær brændt klubhusene af, 
men kødet smagte godt og var meget mørt. 

 
45) Gymnastiksektionen 1960-81 
 
Redskabsgymnastikken levede fortsat, men motionsgymnastikken overtog i højere 
og højere grad scenen. Forsøg på at lave drengemesterskaber måtte efter kort tid 
opgives, og de ældre blev ældre. 
 Der var dog klubmesterskaber helt frem til 1982, hvor 3426 Kurt Hinnum 
vandt, og Mac’s Handicap, hvor alderen talte med en faktor 0,2 pr. år over 30. 
 Et stort tilbageslag kom i 1970, hvor Studenterforeningens hus blev nedlagt, 
hvorved vi ikke blot måtte give afkald på vores gymnastiksal gennem mange år, 
men også på foreningens kontor, som havde fungeret som samlingssted. Efter kor-
tere perioder i fem forskellige gymnastiksale lykkedes det i 1977 at få en aftale i 
stand om brug af gymnastiksalen på Hellig Kors Skole på Nørrebro. 
 Et forsøg i 1974-75 på at etablere en AS drengeafdeling gik i vasken, igen 
fordi der måtte skiftes sal et par gange. 
 En fast tradition siden 1950 var AS’s Senior Forenings (ASSF) Fugleskyd-
ning, som hvert år blev afholdt på Høje Sandbjerg på Kristi Himmelfartsdag. 
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46) Idrætsafdelingen 1960-68 
 
Man kan - i lyset af tidens tendens og holdningen udtrykt i ovenfor citerede indlæg 
i bladet - hævde, at beslutningen om at bevare idrætsafdelingen reelt allerede var 
blevet overhalet af begivenhederne.  
 Afdelingen - der havde én idrætsinspektør i bestyrelsen - fungerede som ”ho-
ved” på en krop, som gik sine egne veje, og da orienteringsløb, terrænsport og felt-
sport var de væsentlige aktiviteter, kunne man lige så godt have oprettet oriente-
ringssektionen i 1963. 
 Men det gjorde man ikke, og der skulle gå endnu fem år, før det skete. 
 I den periode indledtes i 1961 AS klubmesterskabet i orienteringsløb. 

 
47) Hjemmeværnskompagni 6301 i perioden 1963-81 
 
Med nedlæggelsen af terrainsportsafdelingen var kompagniet ene om at arrangere 
aktiviteterne. 
 Kompagniet blev herved tættere knyttet til AS, og det kom til formelt udtryk 
ved at en ”Repræsentant for Hjemmeværnet” fra 1964 fik plads i AS’s bestyrelse. 
Fra 1969 ændredes repræsentanten til at være kompagnichefen, som i de første 
mange - og meget aktive år - indtil 1982 var 0974 Jørgen Pangel, som om nogen 
arbejdede for og satte sit præg på kompagniet som et AS-kompagni. 
 Det var en periode med stor aktivitet. Opgaverne var stadig på Slotsholmen, 
mens øvelsesaktiviteterne spændte vidt med øvelser i samarbejde med hær, flyve-
våben og civilforsvar. 
 Høje Sandbjerg lejren blev fortsat anvendt flittigt, både til kompagniets egne 
øvelser og til de årlige Bøfture. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jørgen Pangel, mangeårig leder 
af studenterdelingen og siden 
chef for Hjemmeværnskompagni 
6301 i årene 1969-82. 
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48) Orienteringssektionen 1968-81 
 
Nedlæggelsen af idrætsafdelingen og oprettelsen af en orienteringssektion var - 
som tidligere nævnt - en naturlig konsekvens af udviklingen. Den betød formelt, at 
sektionen nu - i lighed med de andre sektioner - fik 3 inspektører i bestyrelsen. 
 Som tilfældet var i resten af foreningen, var det småt med tilgangen fra Uni-
versitetet. I 1960’erne var der derimod en god tilgang af ingeniører, som kom til 
positivt at præge resultatlisterne i mange år, og i 1970’erne en tilgang af militært 
uddannede medlemmer. 
 Aktiviteterne var fortsat: 

 Orienteringsløb, hvor der i perioden var flittig deltagelse i Dansk Oriente-
rings Forbunds (DOF) åbne løb. 

 Terrænsport, ikke at forveksle med feltsport. I terrænsportsmesterskaberne 
- arrangeret af Dansk Terrænsportsforbund - blev der dengang konkurreret 
i tre-, fire- eller femmands hold, hvor deltagerne fordeltes på disciplinerne 
kortlæsning, afstandsbedømmelse og håndgranatkast, med en eller to mand 
på hver - hvorefter der afhængig af klassen blev løbet holdløb (fem løbere 
sammen), parstafet (to og to) eller én løb natløb, mens de to sidste løb dag-
stafet. AS deltog de fleste år i mesterskaberne dog uden de store resultater. 

 Feltsport, individuelt og hold, hvor vores bedste resultater blev opnået. 
1974-81 blev begyndelsen til AS’s storhedstid, hvor vi vandt danmarksme-
sterskaber for hold én gang og fem individuelle mesterskaber ved 3572 Pe-
ter Werling. 

 Af væsentlig betydning for sektionen har været feltsportsmatcherne mod 
Livgardens Idrætsforening (LG) i årene 1968-76 og 1981, som desværre 
måtte ophøre, da LG ikke længere kunne stille hold, og AS-ROK mod Re-
serveofficerernes Orienterings Klub (ROK), som indledtes i 1978. 

 Internt fortsattes gennemførelsen af et årsmøde, klubmesterskaber i orien-
teringsløb og sæsonafslutning med Bøftur på Høje Sandbjerg. 

  
 
 
 
 
 
 

Orienterings-
sektionens 
klubmester- 
skab 1976. 
Frokost i  
Einars have. 
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49) Akademisk Skytteforening anno 1981 
 
Foreningen trives i bedste velgående, og dagligdagen er, som den plejer. 
 Den 50. AS-P7 baneskydning afholdes i København med stor jubilæumsmid-
dag i Hafnia Hånd i Hånds kantine. AS vinder det hele, bane- og feltskydning samt 
feltsport. Feltsport har genoplivet AS-LG matchen, og AS vinder. Det blev den 
sidste match mod LG. Øvrige resultater fra det år kræver lidt bortforklaring. 
 2966 Mogens Løppenthien afløses som Høje Formand af 3166 Steen Kledal. 
 Kontingentet er nu halvårligt: Aktive kr. 85 / passive kr. 45 /juniorer kr. 45. 

 
 

Alarm i Aarhus 
AS Århus havde samme problem  

allerede i 1958 (fra avisen): 
 

Studenterskytterne i Aarhus 
er kommet udi stor fortræd, 
for der har meldt sig en studine, 
som nu vil til at lege med. 
Og det er kommet som en bombe, 
en rystelse, et vældigt chok, 
at sligt et væsen nu vil trænge 
sig ind i deres skytteflok. 
 

De ved jo nok, der findes piger, 
det er dem også velbekendt, 
at piger tilmed nu og da kan 
bestaa eksamen som student. 
Og man har også set dem færdes 
paa Aarhus Universitet. 
Men ind i deres skytteforbund ? 
Næh - det har ingen forudset. 
 

Man stejler over denne frækhed, 
at kvinderne nu maser paa, 
og man har travlt med at faa smækket 
portalen fast i laas og slaa. 
Dog maa de stadig gerne komme 
til fest fra baade fjern og nær 
og skyde li’saa tit, de lyster, 
men altsaa ikke med gevær 

(Sylvia)
 

 En - efter nogle medlemmers 
opfattelse måske den mest grænse-
overskridende ændring i AS gennem 
tiderne - besluttedes på generalfor-
samlingen i 1979. 
 Allerede på generalforsamlingen 
i 1961 havde et fremsynet medlem 
foreslået: ”Vi burde revolutionere 
foreningen ved f.eks. at tage piger ind 
i foreningen - ”, og i 1978 læser man i 
generalforsamlingsreferatet: ”På et 
spørgsmål om at åbne foreningen for 
kvindelige medlemmer, svarede for-
manden, at hans personlige kriterium 
herfor var, at det kunne ske den dag, 
da en kvindelig løjtnant af Livgarden 
førte fanen til fløjen på Amalienborg”. 
Et medlem med kendskab til de dele 
svarede, at der allerede var en kvinde-
lig løjtnant i Livgarden. 
 Det betød i 1979 forslag om at 
ændre lovenes formulering: ”Som 
aktive medlemmer kan kun optages 
mænd - - -” til ”- - - kan optages per-
soner - - -”. Forslaget fik mange be-
mærkninger med på vejen, f.eks. kraf-
tig advarsel ”mod at opgive dette vort 
sidste fristed” eller at undgå ”hæm-
mende og komplicerende hensyntagen 
til kvinder”. Forslaget blev dog vedta-
get med pænt flertal, - - - 
 

 

 
3851 Janne Wirenfeldt Asmussen - 
som meldte sig ind om aftenen 10. oktober 
1979 umiddelbart efter generalforsamlingen - 
blev det første aktive kvindelige medlem i AS 
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Historiebogen 1946-81 
skrevet, trykt, leveret og 
klar til udlevering og salg. 
(1984) 
 

 
 
- - - og med denne epokegørende beslutning er vi kommet igennem perioden, som 
er grundigere dækket af de tidligere historiebøger, og nået frem til 1981. 
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Jubilæer 
 
 
I et jubilæumsår - som denne bog er skrevet i anledning af - vil det også være på 
sin plads at mindes nogle af de mange tidligere jubilæer og mærkedage. 
 
 
50 års jubilæum - 1911 
 

 Sted og deltagerantal ukendt. 
 Blev - jf. historiebog 1916 - fejret ”under forholdsvis storstilede Former”. 
 Ingen nuværende medlemmer kan have været med, men to var født. 

 
 
70 års jubilæum - den 27. april 1931 
 

 Over 500 deltagere til ”Skyttesold i Studenterforeningen”. 
 Palæstrinakoret sang 1. del af Rekrutkantaten. 
 Heller ingen nuværende medlemmer kan have været med her, men nu var 

ikke mindre end 38 født. 
 Der var parade på Rosenborg Eksercerplads den 4. april. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
75 års jubilæum - den 4. april 1936 

 ”Medlemsaften med Damer” i Haandværkerforeningen. 
 Fire nuværende medlemmer kan have været med. 
 Kuvertpris: Ukendt (men medlemsaftenen i 1937 kostede kr. 1,25). 

 



 
60 
 

 
90 års jubilæum - den 4. april 1951 
 

 ”Medlemsaften for medlemmer med damer” i Ingeniørforeningen. 
 Spisning (varm ret, ost, øl, snaps, kaffe). 
 ”Halphemsiana”-revy, underholdning og dans. 
 Påklædning: Festdragt. 
 Ca. 35 nuværende medlemmer kan have været med. 
 Kuvertpris: kr. 5,- (= 1937 + 220 %). 

 
 
100 års jubilæum - den 4. april 1961 
 

 I Ingeniørforeningen med ca. 450 deltagere. 
 Middag, taler og sange, medaljer, kaffe, dans. 
 Studentersangerne sang ”Kantaten”. 
 En hel del nuværende medlemmer med ledsagere var med. 
 Kuvertpris: kr. 25,- (= 1951 + 400 %). 

 
 
125 års jubilæum - den 4. april 1986  
 

 På Frederiksberg Slot med 210 deltagere - de fleste i kjole og hvidt. 
 Livgardens musikkorps spillede i slotsgården.  
 Middagen måtte holdes i to spisesale. Talerne transmitteredes i højttalere 

mellem salene. 
 Jubilæums-ugleglas, kaffe, bar og dans. 
 43 nuværende medlemmer med ledsagere vil huske den fest - 72 andre 

kunne også have været med. 
 Kuvertpris: kr. 160,- (= 1961 + 640 %). 

 
 
 

 

 
 
- - - og nu: 
 
150 års jubilæum - den 2. april 2011 
 

 I DGI-byen, hvor medlemmer og gæster 
med ledsagere forhåbentlig vil opleve endnu 
en god, festlig og mindeværdig AS-aften. 

 I skrivende stund (medio januar 2010) 
har 119 allerede tilmeldt sig. 

 Middag, taler, sange, medaljer, bar og dans 
- og denne historiebog. 

 Kuvertpris: ca. kr. 480,- (ca. gennemsnit) 
(= 1986 + 200 %). 
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4. april 
1986 på 
Frederiks- 
berg Slot 
 

Gruppefoto 
  i slotsgården.  
 

Formandsparret 
og en af arrangø- 
rerne, nuværende  
formandspar, 
blev på trappen. 

 

 

 
 

Forsvarschefen (gruppefører 1648 i AS) 
ankommer  

Svenske og norske gæster: 
Sigvard Andersson, P7 

Jon Døhl og S.O.Hustved, ASL, Oslo  

 
 

 
 

    
 

 

Store sal. Der var 
ikke megen plads 

mellem bordene til 
serveringspersonalet 

 
Lille sal 
 

Jubilæumsglasset 
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Kronologi 1981-2011 
 
 
I årene siden sidste historiebog blev udgivet - fra 1981 til 150 års jubilæet i 2011 - 
er der også sket en del. Herom berettes i de følgende kapitler: 
 
 Foreningen  Kapitel 2 
 Skydesektionen  Kapitel 3 
 Gymnastiksektionen  Kapitel 4 
 Orienterings- og feltsportssektionen Kapitel 5 
 Hjemmeværn (HJV-kompagni 6301 og HJV-sektionen) Kapitel 6 
 
 Her bringes en fortsat kronologisk sammenfatning med oversigt over de mest 
markante begivenheder og med henvisninger til kapitlerne, hvor emnerne er grun-
digere behandlet. 
 
 
År Begivenhed / emne Kapitel
 
1861-1981 
 

 
Sammendrag af tidligere historie. 

 
1 

1981 
 
 

AS-P7: 50. kapskydning i København med fest med da-
mer i Forsikringsselskabet HHIH’s kantine. 

2 

1981 
 
 

Sidste feltsportsmatch AS-Livgarden (LG) - gennemført 
siden 1968. 

5 

1981 
 
 

Formandsskifte:  
2966 Mogens Løppenthien afløses af 3166 Steen Kledal. 

2 

1982 
 
 

”Civilingeniør Orla Zehngraff og hustru Karen Margrethe 
Zehngraffs Idrætsfond for Danske Studenter” oprettes. 

2 

1984 
 

Historiebogen 1946-81 udkommer. 1 & 2 

1984 
 

AS starter benyttelse af 25 m. pistolbanen på Kalvebod. 3 

1985 
 

40-året for befrielsen: Parade på Christiansborg. 2 

1985 
 

Godkendelse til terrænskydning på Høje Sandbjerg. 3 

1986 
 
 

125 års jubilæumsfest på Frederiksberg Slot. 
Åbent hus på Høje Sandbjerg. 

2 

1987 
 

Skydebanerne på Kalvebod får elektronisk markering. 3 
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1990 
 

AS-P7: 70 års jubilæum med damer på Revingehed. 2 

1990 
 

Sidste skydning AS-HAV. 3 

1992 
 

DDSG&I opdeles i DGI og DDS. 2 

1992 
 

1. skydning AS-KS. 3 

1993 
 

Den gamle korpsfane fra 1867 bliver restaureret. 2 

1994 
 

Indretning af nye køkkener på Høje Sandbjerg. 2 

1994 
 

Orienteringssektionen udmeldes af Dansk Skiforbund. 5 

1994 
 

Den første AS-hjemmeside oprettes. 2 

1995 
 

50-året for befrielsen: Parade på Christiansborg. 2 

1995 
 
 

AS-P7: 75 års jubilæum i København med fest med damer 
i Kanonhallen på Tøjhusmuseet. 

2 

1995 
 
 

Skydebanerne på Kalvebod bliver ændret, som følge af 
jernbaneføringen til den ny Øresundsbro. 

2 & 3 

1996 
 
 

Gymnastiklæreren gennem 52 år - 127 Johannes Larsen - 
afgår ved døden. 

4 

1997 
 

AS-P7: 50. feltsportskonkurrence. 5 

1996-97 
 

Skyderhuset på Kalvebod udvides. 3 

1997 
 

Sidste skydning AS-KS. 3 

1998 
 

Skydebanerne i DGI-byen tages i brug. 2 & 3 

1998 
 
 

Villaen på Høje Sandbjerg opføres af materialer fra den 
gamle standplads 12 på Kalvebod. 

2 

2000 
 

AS-P7: 80 års jubilæum med damer på Revingehed. 2 

2000 
 
 

Formandsskifte: 
3166 Steen Kledal afløses af 3740 Erling Heidler. 

2 

2001 
 
 

Orienteringssektionen omdøbes til 
Feltsportssektionen. 

5 

2001 
 

Bladets redaktionsteknik ændres. 2 

2002-05 
 

Forhandlinger om nedlæggelse af Skyderhuset. 3 

2002 AS-P7 udvides med pistolskydning. 3 
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2003-04 
 

Trægavle mv. fra 1916 udskiftes på Høje Sandbjerg. 2 

2004 
 

Gymnastiksektionens fugleskydninger på Bjerget ophører. 4 

2004 
 
 

3415 Bjarne Sanddahl afgår som redaktør for bladet efter 
29 år på posten. 

2 

2004-05 
 
 

AS’s love revideres og ændres til vedtægter. 
Bestyrelsens sammensætning ændres. 

2 

2005 
 

Hjemmesiden omstruktureres. 2 

2005 
 
 

Feltsportsmatch AS- Reserveofficerernes Orienterings-
klub (AS-ROK) - gennemført siden 1978 - ophører. 

4 

2005 
 
 
 
 
 

Amtsforeningen AS nedlægges og slås sammen med  
Kjøbenhavns Skytteforening (KS) og 
Kongens Livjæger Korps Skydeselskab (KLK) til 
StorKøbenhavns Skytteforeninger (SKS). 
Samtidig nedlægges KSSU. 

2 & 3 

2005 
 
 

Skyderhuset på Kalvebod rømmes. 
Anlæg af golfbane på området påbegyndes. 

3 

2005 
 

Feltsportssektionen indfører klubmesterskab i O-biathlon. 4 

2006 
 
 
 
 

”De Akademiske Skyttefonde” oprettes ved sammenlæg-
ning af ”Akademisk Skyttefond”, ”Etatsraad Georg Bestle 
og Hustrus Legat” og ”Kaptajn P.V.T. Ahnfeldt-
Mollerups Mindelegat”. 

 

2006 
 
 

SKAK-huset opføres og tages i brug på Kalvebod 
(SKAK = Samarbejde KS, AS og KLK). 

3 

2006 
 

AS arrangerer DM feltsport i Jægerspris. 4 

2006 
 

”Inge og Jørgen Pangels Mindelegat” oprettes. 6 

2007 
 
 
 
 
 
 

Hjemmeværnet omorganiseres:  
 HJVK 6301 nedlægges/slås sammen med HJVK Fre-

deriksberg, som efter kort tid opløses, hvorefter perso-
nellet overflyttes til HJVK Kastellet. 

 Infanteridelen af HJVK 6301 overflyttes til Motorise-
ret Infanterikompagni København City. 

6 

2007 
 

AS opretter Hjemmeværnssektionen. 6 

2007 
 

AS modtager donation fra 0974 Jørgen Pangel til bygning 
af Barak 5 på Bjerget. 

2 
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2007 
 
 

SKS slås sammen med DDS Hovedstaden og DDS Firma-
skytterne til DDS Storkøbenhavn (DDSS). 

2 

2007 
 

Barak 5 opføres i Høje Sandbjerg lejren. 2 

2007 
 

AS indmeldes i Dansk Skytte Union (DSkyU). 2 & 3 

2007-09 
 

Barak 1 i Høje Sandbjerg lejren genindrettes. 2 

2008 
 

Mollerup-stenen flyttes til Toppen af Høje Sandbjerg. 2 

2008 
 

AS arrangerer DM O-biathlon i Teglstrup Hegn. 4 

2009 
 
 
 

350 året for Stormen på København. 
Arrangement med kranseophængning på Christiansborg 
og reception Kanonhallen på Tøjhusmuseet. 

2 

2009 
 

Bladets redaktion ændres. 2 

2009 
 

Hjemmesiden omstruktureres. 2 

2009 
 

Klubmesterskab i O-biathlon udvides til åbent mesterskab. 5 

2009-10 
 

Barakkerne 1 og 4 i Høje Sandbjerg lejren renoveres. 2 

2010 
 
 

Gymnastikken flytter fra Hellig Kors Skole på Nørrebro 
til Korsager Skole i Husum. 

4 

2010 
 
 

3363 Henrik Franck afgår som Sandbjerginspektør efter 
30 år på posten. 

2 

2010 
 

AS indmeldes i Dansk Sportsskytte Forbund (DSF). 2 & 3 

2010 
 

AS-P7: 90 års jubilæum med damer på Revingehed. 2 

2010 
 
 

Der søges midler til renovering af barakkerne 2 og 3 
i Høje Sandbjerg lejren. 

2 

2011 
 

Sandbjerginspektionen omstruktureres. 2 

2011 
 
 

150 års jubilæumsfest i DGI-byen. 
Denne historiebog udgives. 

1 
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 Kapitel 2 

 

Akademisk Skytteforening 1981-2010 
 

v/ 3166 Steen Kledal og 3740 Erling Heidler 
 
I de 30 år, der er forløbet fra udgivelsen af den seneste historiebog frem til 150 års 
jubilæet i 2011, er der også sket meget. 
 2966 Mogens Løppenthiens afgang som Høje Formand XXV i 1981 på grund 
af nye opgaver bl.a. først - fra 1980 - som 1. næstformand og senere - 1983-88 - 
som formand for landsorganisationen De Danske Skytte Gymnastik & Idrætsfor-
eninger (DDSG&I) og afløseren 3166 Steen Kledals tiltræden - som XXVI - med-
førte ingen revolutioner i foreningens ledelse og bestyrelsesarbejde. Steen Kledal 
havde gennem en årrække deltaget i arbejdet, dels som skydeinspektør og dels som 
sekretær. Foreningen levede videre med sine forskellige aktiviteter: Skydning, 
gymnastik, orientering, hjemmeværn med ASUF, Kjæft og Underkjæft og det fæl-
les samlingspunkt: Høje Sandbjerg lejren. 
 Perioden var navnlig i 80-erne 
stadig præget af, at mange unge 
mennesker ikke mindst på universi-
teterne og de højere læreanstalter var 
temmelig venstreorienterede og 
antiautoritære, men foreningen hav-
de trods dette mulighed for at til-
trække et antal nye unge medlemmer 
til skydning og orientering, ikke 
mindst baseret på gode resultater 
ved sektionernes deltagelse i kon-
kurrencer og engagement i at fast-
holde interesserede nye emner. 
 Foreningens forpligtigelse - fra 
1919 - til - som minde om studen-
ternes deltagelse i udfaldet fra Kø-
benhavn natten mellem 10. og 11. 
februar 1659 - at ophænge en krans 
på mindesmærket i Kongeporten på 
Christiansborg har været gennemført 
alle årene med større eller mindre 
deltagelse afhængig af, om 11. fe-
bruar var fridag eller ej. 

 

 
 

XX-formanden og X-formanden har ophængt 
kransen, mens Underkjæften sænker den 

gamle korpsfane (11. februar 2009) 
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 Ved 350 årsdagen i 2009 afholdtes en større højtidelighed med deltagelse af 
bl.a. kommandanten i København, gæster fra hjemmeværn og forsvar, Studenter-
foreningen, Dansk-Skaansk Forening, P7 og AS’s medlemmer. Der afsluttedes med 
en reception i Kanonhallen på Tøjhusmuseet. Det er nu besluttet herefter kun at 
ophænge en krans hvert 10. år. 
 Foreningens institutioner, som generalforsamlingen på Bjerget har i hele peri-
oden kørt i fast ramme, som gjorde, at referatet stort set kunne skrives i forvejen. 
En tidligere formand - dvs. før X- og nuværende - udtalte engang: ”Det må du ikke 
sige, for så passer det på forhånd skrevne referat ikke”. Oplyst enevælde, og dog 
med debat. Generalforsamlingerne indledes altid med gule ærter som optakt og 
som sindets blødgører, i en kort periode 2006-07 dog konverteret til forloren skild-
padde, på grund af et midlertidigt flertal i bestyrelsen, hvorefter de gule ærter blev 
genindført efter stort flertal i en folkeafstemning. Demokrati - ja, naturligvis. 
 Hvert år har Høje Sandbjerg lejren været et meget stemningsfyldt og dejligt 
familiemødested Sct. Hans aften. Formandinden har traditionelt sørget for, at en 
passende bespisning kunne finde sted ledsaget af Sandbjerginspektørens liquider til 
Bjergets rimelige priser - i de senere år suppleret med vin - samt slid af sangbogen, 
før bålet blev tændt, og båltalen og midsommervisen lød mod nattehimlen. Og det 
var aldrig regnvejr (læs: næsten aldrig), bålet brændte altid fint (læs: næsten altid), 
og der var aldrig myg (læs: næsten aldrig), og dejligt var det (læs: altid). 
 

 
 

Sct. Hans aften 2005.
 4106 Adam Wagner holder båltalen

 på en dejlig lun sommeraften
- - som det plejer at være.

 

- - og som det, ”næsten aldrig” sker. 
Det regner. 
Så vidt huskes, er det kun sket i 1978 
og i 2003 (billedet). 

 
 Det store arrangement i 1981 var den 50. årlige ”kapskydning” mod vore mili-
tære svenske venner fra Södra Skånska Regementet (P7). Det var en stor begiven-
hed konkurrencemæssigt og ikke mindst selskabeligt med damer og mange gæster 
til middag og dans i de af X-formanden 2966 Mogens Løppenthien venligt udlånte 
lokaler i forsikringsselskabet HHiH. 
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 I 1982 havde foreningen den glæde at erfare, at den var indsat som universal-
arving i boet efter civilingeniør 0356 Orla Zehngraff og hustru Karen Margrethe 
Zehngraff. Ifølge testamente blev der, med fundats af 29. december 1982, oprettet 
en fond ”Civilingeniør Orla Zehngraff og hustru Karen Margrethe Zehngraffs 
Idrætsfond for Danske Studenter” hvori bestemmes, at Akademisk Skytteforening 
skal oppebære afkast af Fondens formue, som ved eksekutors hjælp var blevet an-
bragt i de dengang mulige 12 % statsobligationer. 
 I 1984 kom den seneste historiebog omhandlende perioden fra 1946 til 1981, 
initieret og indledt af Mogens Løppenthien, der således afsluttede sin formandspe-
riode med et flot punktum.  
 1984 afgik foreningens ældste ”aktive” medlem 486 P.W. Liebst ved døden, 
kort før vi skulle fejre hans 100 års fødselsdag. Han havde bl.a. deltaget for AS i 
De Olympiske Lege i London 1908 og efter mange arbejdsår med sukker på Lol-
land og Møen igen som pensionist at have kastet glans og morskab over talrige AS-
aktiviteter. Han indstiftede bl.a. et portvinslegat til det ældre medlem, der ved 
Hjemmeværnets Bøftur - som næstældst - ventede på - som ældst - at modtage ”Det 
Rasch`ske Rødvinslegat. 
 1986 var jubilæumsår med en storslået fest på Frederiksberg Slot på selve 125 
års fødselsdagen den 4. april (se billederne side 61) og med åbent hus på Høje 
Sandbjerg dagen efter. 
 I 1990 var det igen fest-år for den 70 år gamle konkurrence mellem Sverige og 
Danmark AS-P7. Svenskerne arrangerede 30. juni - 2. juli på Revingehed, hvor 
AS’erne med damer blev beværtet, befestet og besejret (dog ikke i baneskydning 
individuelt og i formandsskydningen). En meget flot og glorværdigt jubilæumsfest 
med musik og dans, gaver til damerne, medaljer, fine præmier og anden virak. 
 Fanen blev restaureret i 1993. Den gamle korpsfane fra 1867, der blev afleve-
ret på Universitetet i 1937 ved korpsets nedlæggelse og hentet igen af Christians-
borg Batallionen i maj 1945, var nu blevet så mør i dugen, at en restaurering var 
nødvendig. Med henblik på fortsat anvendelse af HJVK 6301 foranstaltede ASUF 
og Kjæftoratet indsamling af medlemsbidrag, som muliggjorde denne til glæde for 
fortsat liv og anvendelse. 
 1995 blev skydebanerne på Kalvebod ændret, da de lå i vejen for jernbanefø-
ringen til den ny Øresundsbro. Der kom nye standpladshuse på de flyttede 200 og 
300 m. baner, og de gamle standpladshuse blev stillet til rådighed for skyttefore-
ningerne. AS var i denne forbindelse nedrivningsentreprenør og materialeopsamler 
på bane 12. Materialet blev senere genbrugt i en velgennemført udvidelse af vort 
AS Skyderhus på Kalvebod og til bygning af Villaen på Høje Sandbjerg. 
 

 

Den gamle standplads 12 
er næsten revet ned.  
I dag løber jernbanen hen over 
pladsen. AS’s Skyderhuset ligger 
i baggrunden (under pilen). 
Rammerne, som er stablet til  
højre, blev genbrugt til Villaen  
på Bjerget. 
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50 års paraden 
på Christiansborg 
5. maj 1995 
med bl.a. 
 
Underkjæften m/ fanen 
Kjæft LXVIII 
Kompagnichef 6301 
Høje Formand 
Folketingets formand 
Slotsforvalteren 
Chefen for 
 Hjemmeværnet 
 
 
1766 Carl Preisler, 
 holdfører 
 

som dækker for 
 

0974 Jørgen Pangel 
 tidl. chef 6301 
 

 og 137 jubilarer 

 

 

 
 

   
 

 
 50-året for befrielsen blev mindet 4. maj 1995 på Høje Sandbjerg, hvor med-
lemmer af Christiansborg Batallionen lagde kranse ved mindepladen for de 31 
faldne AS’ere og ved Mindestenen for Terrrainsportafdelingens faldne chef kaptajn 
P.V.T. Ahnfeldt-Mollerup.  
 50-året blev også - i lighed med tidligere årsdage - fejret med en parade på 
Christiansborg for medlemmer af Christiansborg Batallionen. 427 mand havde 
været med i 1945; af dem stillede ca. 150 den 5. maj 1995. Den daværende chef 
generalmajor 1503 O.C. Permin, der havde stillet styrken ved de tidligere parader, 
var desværre alvorligt syg (han døde 8. maj), så styrken blev modtaget af komman-
døren 1766 Carl Preisler, før folketingets formand Erling Olsen - akkompagneret af 
skyttesignalet - inspicerede Bataillonen. Efterfølgende blev Snapstinget indtaget 
med taler og morgenmad. 
 1995 var også året, hvor der var 75 års jubilæum i samarbejdet AS-P7. Resul-
tater og oplevelser er fyldigt refereret i en særskilt publikation, hvorfra det kort kan 
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nævnes, at i al skydning blev AS næstsidst, hvorimod denne ære tilkom Sverige i 
feltsport. Nævnes skal det også her, at festen lørdag aften med damer og mange 
gæster fandt sted i Kanonhallen i Tøjhusmuseet, der var en fantastisk ramme om en 
fortrinlig middag med taler, klavermusik og sang samt efterfølgende dans på et 
over brostenene udlagt tæppe og med et festligt band - oven i købet betegnet ”Me-
daljens bagside” - og med afslutning og fanesang klokken 00.30 så man kunne 
være klar til en ny dags ”tävlinger”. 
 I 2000 gik det løs med endnu et AS-P7 jubilæum - 80 år - på Revingehed, 
hvor man også havde fundet, at det runde tal berettigede til at invitere med damer. 
Skydningerne vandtes af AS, mens feltsport kun vandt individuelt. Festen søndag 
aften var igen fornem med ”dinnermusik” og dans, natmad og snak til det blev sent, 
så det var godt, at konkurrencen fandt sted 3. og 4. juni, så de trætte danskere man-
dag havde en national fridag til at søge mod de hjemlige græsgange. 
 

    
 

Formandsfløjten overdrages fra formand 
XXVI til XXVII (10. oktober 2000) 

Høje Formand, X- og XX-formanden 
 ved AS-P7 på Revingehed 2004 

 
 Ved generalforsamlingen i 2000 fik AS en ny Høje Formand, idet XXVI 3166 
Steen Kledal afløstes af XXVII 3740 Erling Heidler. 

 
2000-2010 
 
I årene herefter har de væsentligste aktiviteter været: 

 Det skelsættende AS initiativ i 2002-03, som i 2005 førte til nedlæggelse af 
amtsforeningen AS og sammenlægning med to andre amtsforeninger, hvil-
ket igen i 2007 blev hovedårsag til en kædereaktion med flere sammenlæg-
ninger og en omfattende omlægning af hele DDS’s amtsstruktur (se dette 
kapitel, side 80-82 og kapitel 2: Skydning, side 100-101). 

 De langvarige forhandlinger - i KSSU regi - om skytteforeningshusene på 
Kalvebod. Husene lå, hvor der skulle bygges golfbane. Forhandlingerne, 
som strakte sig fra 2002 til 2006,  resulterede i,  at Skyderhuset og de andre  
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 foreningers huse måtte forlades, at skytteforeningerne fik kompensation fra 

golfbaneinvestoren, og at SKAK-huset blev opført (se kapitel 2: Skydning, 
side 89-91). 

 Bestyrelsesarbejde, som i 2005 resulterede i vedtagelse af et helt nyt sæt 
vedtægter til erstatning af de gamle love (se dette kapitel, side 79-80). 

 Nedlæggelsen i 2005 af HJK 6301 - som følge af omstrukturering i Hjem-
meværnet - og i konsekvens heraf oprettelsen af hjemmeværnssektionen 
(se kapitel 6: Hjemmeværn). 

 Opførelse i 2006-07 af Barak 5 på Bjerget, renovering og genindretning af 
Barak 1 i 2007-09, totalrenovering af Barak 4, badebarakken i 2010, og i 
2010-11 håb om renovering af Barak 2 og 3 (se dette kapitel side 76-79). 

 
 
 
 
 
 
 

Skovturs- 
frokosten 

 14. august 
 2005 

 med musik 
 i lejrgaden 

 

 
 I 2005 blev en gammel tradition, som ophørte i 1991, ”Skovturen” genoplivet; 
her fik medlemmerne på tværs af sektionstilhør mulighed for at afprøve de andres 
aktiviteter. Den har senere været afholdt både på Bjerget og i SKAK-huset på Kal-
vebod. 
 I 2005 måtte vi også tage 
afsked med én af tidens store 
AS’ere, 974 Jørgen Pangel. Kom-
pagnichefen og Høje Formand 
holdt talerne ved begravelsen 13. 
december i Christianskirken. 
 I Pangels testamente blev AS 
tilgodeset med en større donation, 
som muliggjorde fuldførelsen af 
Barak 5, og der oprettedes ”Inge 
og Jørgen Pangels Mindelegat”, 
som ved mange lejligheder har 
ydet støtte til AS, bl.a. som udgi-
ver af denne bog. 

 
 

Høje Formand modtager på 
 generalforsamlingen 2007 checken med 
974 Jørgen Pangels donation til Barak 5
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AS-P7 90 års jubilæum på Revingehed 
(23.-24. oktober 2010) 
 

 
 

2705 Niels Schou, som har været med 61 år i træk 
 
 I oktober 2010 fejredes den 90. kapskydning mod P7 ved en stort anlagt kon-
kurrence på Revingehed med deltagelse af damer og med al den traditionelle festi-
vitas. Til den anledning blev der også skrevet en historiebog, som sammenfattede 
konkurrencerne, samværet og resultaterne fra starten i 1920 til i dag. 

 
Høje Sandbjerg lejren - eller ”Bjerget” 
 
Foreningen bruger i dag selv lejren til foreningsmøder, generalforsamling, besty-
relsesmøder, Sankt Hans aften, fælles skovtur og lignende. Inspektionerne bruger 
lejren til stævner som pistolfeltskydninger, orienteringsløb og -biathlon, sæsonaf-
slutninger, bøfture m.v.  
 Vedligeholdelsen af ejendommen ligger i hænderne på Sandbjerginspektionen, 
der har foranstaltet jævnlige rydningsdage/-weekends og i øvrigt med en mindre 
gruppe hjælpere holder grund og bygninger i en passende tilstand. 
 For at sikre økonomisk fornuftige forhold udlånes lejren i dag også til andre 
formål, som indebærer brug af terræn og bygninger til formål, der stemmer med 
giverens ønsker. Det vil typisk sige til arrangører af teambuildingkurser, hvor om-
råde og bygninger udgør en ideel kombination til denne form for holdundervisning. 
Der er ikke tale om erhvervsmæssig drift, for ejendommen ville ikke kunne blive 
vedligeholdt og udbygget på rimelig måde uden et væsentligt bidrag af arbejdskraft 
fra foreningens venner og medlemmer eller gennem betalt arbejdskraft. Tilsvarende 
sker store nyskabelser som regel med et væsentligt element af donationer fra fonde 
og medlemmer. 
 Beskaffenheden af de gamle bygninger og hensynet til naturen gør, at lejren 
som regel holdes lukket i tre vintermåneder, hvor der derfor kun foretages arbejder 
på grunden,  som harmonerer med  temperatur og nedbør.  Den øvrige del af året er  
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lejren typisk i brug til ca. 60 arrangementer spændende fra foreningens bestyrel-
sesmøder til store stævner med åben - herunder også international - deltagelse. I 
nyere tid har vi set op til 160 personer i et enkelt arrangement. Ved sådan en lejlig-
hed er lejrens indhegnede 14 tdr. land ikke for meget. Yderligere ca. 2 tdr. land, 
omfattende udsigtspunktet Høje Sandbjerg (85 m.o.h.), kaldet ”Toppen”, er perma-
nent tilgængelig for offentligheden ad en af regionens grønne stier. Selve lejrens 
øvelsesområde er derimod indhegnet og overvåget. 
 Fra toppen er der en storslået udsigt mod Københavns tårne og over Øresund 
mod Ven og den svenske kyst. For offentlige midler er der opstillet en kraftig kik-
kert, der frit kan benyttes. Selve Toppen har tidligere været benyttet dels som op-
tisk telegrafstation mellem Holmen og Kronborg og dels som overordnet fikspunkt 
ved trianguleringen af Danmark. Disse anvendelser er beskrevet på en planche, der 
er opstillet nær kikkerten på Toppen. 
 

 

 Da mindestenen for kaptajn P.V.T: Ahnfeldt-
Mollerup blev rejst i 1945, var forskellige place-
ringer på tale, men man endte med at opstille den 
ved Håndboldbanens østlige ende med ryggen op 
mod Høje Sandbjergs top. Uanset området indgår 
i den del af grunden, der løbende holdes ryddet, 
var stenen kun sjældent set af lejrens brugere, og 
selvfølgelig slet ikke af offentligheden. 
 I 2007 stillede sønnen 1028 Claus Ahnfeldt-
Mollerup forslag til en ny placering, og det endte 
med, at man med fredningsmyndighedernes vel-
signelse kunne flytte Mollerup-stenen til selve 
Toppen, hvor den - efter professionel renovering - 
blev ”genafsløret” den 28. marts 2008. 

 Lejrens omgivelser ændrer sig. Børnehjemmet Bethlehem mod sydvest, hvor-
fra lejrens grund oprindelig er udstykket, er lukket. Ejendommen er nu i privat eje. 
Den gamle gartnerbolig, hvor lejrens opsynsmand gennem 50 år ”Einar” boede, er 
nedrevet og grunden soigneret. 

 
Modernisering og udbygning af Høje Sandbjerg lejren 
 
I et samfund som vort sker der stadige forandringer i levevis og komfortkrav. Da 
lejren i sin tid blev indrettet, var den netop beregnet på primitiv livsførelse som 
livet i felten. Bygningerne blev konstrueret som datidens mere ydmyge militære 
forlægninger, og komfort var et ikke anvendt begreb. Med den stigende velstand i 
det civile liv bliver det ”romantiske” element i lejrlivet derfor efterhånden nærmest 
en belastning. Uanset der gennem årene er foretaget mange ændringer i de beståen-
de forhold, er ”civilisationsgabet” dog stadig markant. Foreningens medlemmer har 
som alle andre, fået mange andre gøremål i konkurrence med foreningslivet, så de 
arbejdsmæssige rutiner ved grundens vedligeholdelse må nu løses med færre delta-
gere og øget mekanisering. 
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 3363 Henrik Francks overtagelse af posten som Sandbjerginspektør i 1981 
betød starten på en lang række vedligeholdelses-, renoverings- og byggeprojekter 
såvel på grunden som bygningerne. Summarisk kan de mest markante beskrives 
således, idet dog rene vedligeholdelsesopgaver og rydninger, som har genskabt 
overskueligheden på grunden, er udeladt: 
 
1982: Mageskifte med børnehjemmet Bethlehem, der gav lejren et område syd for 
bygningerne, og åbning af en ny forbindelse ”Troels Passage” langs skellet syd om 
”Mosehullet”, som har lettet vedligeholdelsen af sydvestområdet. 
 
1983: Kabellægning af elforsyning og indførelse af belysning på vej og P-plads. 
 
1986: Vending af faldretningen af taget på mellembygningen mellem mandskabs- 
og undermesse (barak 2 og 3) fra 1940, så regnvand ikke længere ødelægger bro-
forbindelsen mellem de to barakker. 
 
1988: Atter et magelæg, nu mod sydøst mod ”Professorens grund”, således at lej-
ren fik yderligere jord syd for barakkerne, som det allerede havde været skitseret i 
udbygningsplaner lige efter befrielsen. 
 
1989: Udskiftning af det hegn mod Toppen, der blev sat ved fredning af området i 
1949. Søllerød Kommune bidrog til udskiftningen, hvor der samtidig blev indsat en 
rigtig port ved ”Toplågen”. Yderligere indsattes en låge i hegnet i grundens nord-
østlige hjørne.  
 
1992-93: På det nyvundne areal øst for mandskabsmessen blev der etableret en ny 
vejforbindelse mod øst og en ny indkørsel til lejrgaden, så gennemkørsel blev mu-
lig. 
 
1994-96: Nyindretning af køkken i Barak 3 og forrum (nu ”opvask”) til Undermes-
sen i Barak 2 samt udskiftning af ovne i tre messer. 
 
1998: Opbygning af nyt depotskur - ”Villaen” - på gymnastikpladsen med gen-
brugsmaterialer fra Kalvebod og efterfølgende nedrivning af det gamle gymnastik-
hus. 
 
2003-04: De to ældste barakker fra 1916 fik udskiftet trægavlene, og en ny bredere 
bro blev indsat mellem Barak 1 med officersmessen og den i 1954 opførte, Barak 
4, Badebarakken. Arbejderne blev muliggjort ved donationer fra 2409 Victor Mid-
delboe, 4291 Arne Jensen og 1905 Bjørn Markmann 
 
2007: Den karakteristiske ”store fyr” midt på grunden, hvor gymnasterne i mange 
år holdt deres ”generalforsamling”, må fældes efter at være blevet beskadiget i en 
storm i 2005 (se billederne side 76). 
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2006-07: På en del af det tilbyttede areal syd for de gamle barakker opførtes med 
alle myndigheders godkendelse en ny driftsbygning, Barak 5. 
 
 Siden besættelsesårene har der været fremsat en del planer for udbygning af 
lejren. Med tilkomsten af Badebarakken blev toilet- og badeforhold løst på en efter 
datidens målestok udmærket måde, men depot-, arkiv- og serviceområdet var sta-
dig henvist til interimsløsningen fra 1940, hvor samlingsstuen i barak 1 blev indret-
tet til materiel- og værktøjsdepot. 
 Efter det andet mageskifte i 1988 var der blevet plads til en ny bygning som 
de hidtidige på det nye areal. Hen mod årtusindeskiftet stod det efterhånden klart, 
hvorledes en ny bygning burde indrettes, så den voksende maskinpark kunne rum-
mes, og arkiv- og mandskabsforhold kunne etableres med tanke på fremtidige 
driftsforhold. 
 Området er som nævnt fredet siden 1948, så et nyt projekt måtte være både 
velmotiveret og velafstemt med de eksisterende bygninger. På grundlag af tegnin-
ger udarbejdet af 0504 Albert Gehrke, lykkedes det at få kommunens og fred-
ningsmyndighedernes godkendelse, hvilket resulterede i en dispensation gældende 
i tre år. 4168 Poul Bay Beenfeldt udarbejdede et overslag på ca. 1,1 million kr. Det 
var i 2003, og tiden for ansøgning om byggetilladelse blev efterhånden meget kort. 
Mange fonde blev søgt uden succes. 
 I 2006 muliggjorde en gave fra 2409 Victor Middelboe, at vi kunne få gravet 
ud og støbt grunden til den ny bygning. Kommunen havde accepteret, at vi gik i 
gang, også selv om grunden måtte komme til at ligge i ”nogen tid”, før vi kunne 
sætte hus på. 
 I foråret 2007, viste det sig, at 0974 Jørgen Pangel, tidligere chef for Hjemme-
værnskompagni 6301, havde testamenteret 1 million kr. til formålet, hvilket gjorde 
det muligt at gennemføre byggeriet. 
 Rejsegilde blev holdt 19. januar 2007, og bygningen stod færdig i løbet af 
efteråret 2007. 
 Barak 5 indeholder værksted, folkerum, arkiv og hems med plads til de mate-
rialer, som ikke bruges til hverdag samt på loftet et overnatningsrum for vagter. 
Hermed blev det muligt at overføre driftsmateriel og arkivmateriale fra de gamle 
depoter i Barak 1, der nu kunne rømmes og nyindrettes. 
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Byggepladsen 
(8. maj 2006) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Barak 5 under 
opførelse 

(8. februar 2007) 

 
 Med fondsstøtte blev pladsen mellem den ny bygning og de gamle indrettet til 
udendørs spiseplads for 30-40 personer. Herefter var det ikke længere nødvendigt 
at slæbe borde og bænke ned fra lofterne. 
 
2007-09: Genindretning af Barak 1, der siden 1940 havde været benyttet som 
depot og ”maskinstation”. Dette kunne igen kun lade sig gøre med fondsstøtte. 
 Egentlig er barak 1 den ”fineste” af lejrens bygninger, idet den indeholder 
Officersmessen, der som det eneste rum er forsynet med trægulv. Fordelen ved 
gulvet er nu så som så, da isolering var et ukendt begreb, da bygningen blev opført 
i 1916. Resten af bygningens stueplan var indrettet som samlingsstue (uspecifice-
ret) indtil 1940. Undervejs havde den, som gamle billeder viser, været brugt som 
fornem spisestue, men da idrætsafdelingen i 1940 manglede plads til den udrust-
ning, man selv havde måttet skaffe sig, blev rummet indrettet som depot.  
 Der var ”øldepot” (et vigtigt aflåst rum), og der var værktøjsdepot og munde-
ringsdepot, hvor depotkommandøren residerede i et særligt aflukke. Disse var alle 
”tremmebure”, der gav rummet en meget primitiv karakter. Hver for sig var de 
aflåst, men det var en smal sag at skrue hængsler af og hente, hvad man havde brug  
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for. I disse rum samlede der sig gennem årene en anseelig bunke rariteter, som 
skiftende inspektører hver havde kendt betydningen af, men som ingen rigtig turde 
kassere. Der var værktøj til et helt kompagni, men efterhånden er det sjældent at se 
så mange arbejdsduelige på én gang i Lejren. Oprydning og kassation var derfor 
første nødvendige punkt, da genindretning skulle ske. 
 Projektet var groft budgetteret ud fra, hvad man kunne se før oprydningen, 
men meget måtte revideres efterhånden som tømningen skete. Frem for alt var 
angreb af råd og borebiller langt mere udstrakt end forventet, så alt unødigt træ-
værk måtte fjernes, og nye isolerede indervægge etableres. 
 I stedet blev indrettet et grupperum - ”D-messen” - til 32 personer med løse 
stole, et servicedepot og igen et øldepot/kontor samt et nyt indgangsparti. For at 
skaffe lys og navnlig luft til D-messen måtte tagbeklædningen skiftes, så der kunne 
indsættes Velux-vinduer både i messen og på loftet. 
 
2009-10: Badebarakken, Barak 4, moderniseres. Siden opførelsen i 1954 var der 
kun sket små fremskridt i udstyret, hvorfor hovedparten af lejrens brugere længe 
havde kaldt på fremskridt. 
 Siden opførelsen havde bygningen ligget delvis gravet ind i bakken bagved. 
Nu blev den gravet fri, og nordfacade og østgavl delvis muret om for at udbedre de 
skader, jordtrykket havde medført. Samtidig ændredes adgangsforholdene, og rum-
disponeringen blev justeret efter nutidens behov med en mere ligelig kønsforde-
ling. Ved frigravningen måtte en i bakken liggende ”ølkælder” fra 1926 borthug-
ges, for at skrænterne om bygningen ikke skulle blive for stejle. 
 Umiddelbart var vanske-
ligheder ved den tekniske ved-
ligeholdelse af de gamle toilet-
ters styremekanisme stærkt 
motiverende for en udskiftning 
til moderne toiletter, hvis vand-
låse skulle beskyttes mod frost. 
 Derfor måtte hele bygnin-
gens isolering forbedres, især 
ved at isolere tag og mure, 
hvorved det også blev muligt - 
som i Barak 1 - at montere Ve-
lux-vinduer og solvarmeanlæg 
til luftfornyelse og tørring af 
rummene. 

 

 
 

Barak 1 og 4 med nye tage og vinduer. 

 Igen kunne arbejderne - i både Barak 1 og 4 - kun lade sig gøre med fondsstøt-
te, dels med eksterne midler (bl.a. fra Bygningsbevaringsfonden af 1975) og dels 
med en tidligere donation fra 1925 Ib Thranow. 
 
2010: Arbejderne med moderniseringen af Barak 1 og 4 afsluttes, lofterne over 
barakkerne renoveres, og der sker nyordning af sengepladser.  Gulvet i  D-messen i 
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Barak 1 hugges op og isoleres. Og endelig tages der initiativer til at tilvejebringe 
midler til tilsvarende modernisering af Barak 2 og 3. 
 2010 blev også året, hvor en æra afsluttedes. Sandbjerginspektøren gennem 29 
år - 3363 Henrik Franck - som med en kæmpe personlig indsats og interesse for 
Bjerget har sikret ejendommens gode stand og drift - meddelte på generalforsam-
lingen i april sit ønske om at træde tilbage fra posten, idet han dog fortsatte året ud 
som fungerende og som leder at byggearbejderne. 
 Ved årsskiftet 2010-11 omstruktureredes Sandbjerginspektionen, og bestyrel-
sen konstituerede 3801 Birger Hoff som ny Sandbjerginspektør, indtil formelt valg 
kunne finde sted. 

 

 
 

Høje Sandbjerg lejren 2010, med den ny Barak 5 og nyrenoverede Barak 1 og 4. 

 
Bestyrelse, love og vedtægter 
 
Fra 1995 blev praksis fra 1969 formaliseret, således at ”repræsentanten for Hjem-
meværnet” blev ændret til ”en chef for HJVK med personlig afløser”. På dette tids-
punkt indtrådte også ”en Kjæft valgt af ASUF ved ovennævnte HJVK” i bestyrel-
sen, som nu bestod af ikke færre end 17 medlemmer. 
 Det viste sig hurtigt, at være uhensigtsmæssigt. Bestemmelsen om, at ”Besty-
relsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt 
formanden eller næstformanden er til stede”, og den efterhånden herskende praksis, 



 
80 
 

 
at kun én inspektør repræsenterede sektionerne, medførte adskillige tilfælde, hvor 
bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, og betød også tilfælde med aflysning af 
møder. 
 Det var naturligvis ikke holdbart, og i 2004 blev lovene radikalt ændret, og 
betegnelsen ”love” ændredes til det mere foreningskorrekte ”vedtægter”. Mens 
formålsparagraffen fra 1963 forblev uændret, betød ændringen en smidiggørelse af 
arbejdet, bl.a. ved at ændre regnskabsåret til kalenderåret (gik tidligere fra/til 1. 
juli) og at reducere bestyrelsen fra 17 til 9 medlemmer - en formand, en næstfor-
mand, en sekretær, en kasserer, en Sandbjerginspektør, en skydeinspektør, en gym-
nastikinspektør, en feltsportsinspektør og kompagnichefen for HJVK 6301 (ændre-
des i 2007 - som følge af kompagniets nedlæggelse - til inspektør for hjemme-
værnssektionen). Herudover vælges stedfortrædere for inspektørerne. 

 
Omverden, ekstern organisation og samarbejde. 
 
Organisatorisk var AS som Amtsforeningen AS (AAS) under DDSG&I én af de 
små københavnske amtsforeninger, der dels samarbejdede i Københavnsområdet 
gennem Københavnske Skytteforeningers Samarbejds Udvalg (KSSU) og Køben-
havns Amts Samarbejds Udvalg (KASU) og dels deltog i landsforeningens årsmø-
der m.m. I 1981 blev det første landsskyttestævne gennemført, hvor det drejede sig 
om familien og hvor alle kunne deltage. Til trods for at vore yngre medlemmer 
ikke kunne præstere ”familie”, var stævnet også en succes for AS og har siden 
været et af de gode arrangementer at deltage i - også på ”hyggeplanet”. 
 DDSG&I blev i 1992 fusioneret med den anden folkelige landsorganisation 
De Danske Gymnastik og Ungdomsforeninger (DDGU) til Danske Gymnastik og 
Idrætsforeninger (DGI) med skytterne associeret som De Danske Skytteforeninger 
(DDS). 
 Foreningen fortsatte sit virke som AAS også under DDS, og havde ansvar for 
kredsforeningerne AS, AS Århus, Palnatoke, Pilen, Ryvang og Hellerup Skydesel-
skab. Samarbejdet i KSSU (DDS regi) og i KASU (DGI regi) fortsattes også. 
 Da de to organisationer - DDSG&I og DDGU - i Jylland havde haft hvert sit 
landscenter for uddannelse og stævner - Fuglsø Centret og Vingsted Centret - med-
førte sammenslutningen, at der blev iværksat arbejde på at tilvejebringe et ”Center 
Øst”. Det resulterende i oprettelsen af DGI-byen i København, hvor også skytterne 
fra 1997 fik gode og velbeliggende indendørs skydebaner. 
 Tilknytning til andre organisationer - som Dansk Skytte Union (DSkyU) - 
fandt sted, ved at AS-skytter også var medlemmer af de kredsforeninger, som hørte 
under AAS - Pilen, Ryvang eller Hellerup - der også havde et direkte medlemskab 
af DSkyU og deltog i deres konkurrenceprogrammer. Formandsposten i DSkU har 
herudover i perioden - igen via andre kanaler - været besat af aktive AS-skytter. 
 Uanset de manglende officielle forbindelser via bestyrelsen til organisationer 
under Danmarks Idræts-Forbund (DIF - før 1998: Dansk Idræts-Forbund) havde 
såvel gymnastik- som orienteringssektionen gode relationer. 
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 Foreningen var - med alle medlemmer - medlem af Danmarks Gymnastik 
Forbund (DGF - tidligere Dansk Gymnastik-Forbund). og AS’ere har siddet i 
DGF`s bestyrelse og Amatør og Ordens Udvalg i mange år. Medlemsnoteringen 
ændredes i 2010 til kun at omfatte gymnastiksektionens medlemmer. 
 Orienterings- og feltsportssektionens medlemmer havde alle været medlem-
mer i Dansk Orienterings Forbund (DOF). Dette reduceredes i 2007 til kun at om-
fatte de aktivt løbende. Sektionen har tillige haft et mangeårigt samarbejde med - 
men ikke organisatorisk tilknytning til - Dansk Militært Idrætsforbund (DMI). 
 Endelig var der også gennem gymnastiksektionen god kontakt til Danske Stu-
denters Idrætsforbund (DSI), med AS-medlemmer i forretningsudvalget og en år-
række også som formand. 
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 Disse organisatoriske tilhørsforhold, som mildt sagt var lidt indviklede, og 
som principielt havde været stort set uændrede gennem mange år, gennemgik i 
starten af 2000’erne flere markante ændringer (se også kapitel 2: Skydning, side 
100-101 og kapitel 6: Hjemmeværn). 
 AAS blev nedlagt i 2005 og sammenlagt med andre - først til StorKøbenhavns 
Skytteforeninger (SKS) - og igen i 2007 efter endnu en sammenlægning til DDS 
Storkøbenhavn (DDSS). Kort efter i 2007 indmeldte AS sig i Dansk Skytte Union 
(DSkyU) og nu senest i 2010 også i Dansk Sportsskytte Forbund (DSF). 
 Rømning af Skyderhuset på Kalvebod medførte i 2006 oprettelsen af ”For-
eningen SKAK-huset” i samarbejde med Kjøbenhavns Skytteforening (KS) og 
Kongens Livjæger Korps Skydeselskab (KLK) (se kapitel 2: Skydning, side 92). 
 Hjemmeværnskompagni 6301’s nedlæggelse med udgangen af 2006 fjernede 
det organisatoriske tilhørsforhold til Hjemmeværnet, og der oprettedes en Hjem-
meværnssektion (se kapitel 6: Hjemmeværn, side 138). 
 Alt dette medførte et enklere organisatorisk forhold til samarbejdsomverde-
nen, hvilket indebar betydelig aflastning, ikke mindst for formanden og kontoret. 
 
Bladet indtil 2000 

v/ 3415 Bjarne Sanddahl 
 
I starten - da bladet blev oprettet i 1937 - var det et månedligt meddelelses- og kon-
taktorgan. Dette har gennem årene ændret sig i takt med den almindelige kommu-
nikationsudvikling til nu at være et kvartalsskrift med aktivitetsreferater og i ho-
vedsagen officielle meddelelser. 
 Dette skyldes bl.a. - som det kan læses allerede i blad nr. 4-1952: ”Betingelsen 
for, at et blad kan virke som formidler af meddelelser, er, at bladet kommer den 
pågældende kreds af medlemmer i hænde, inden meddelelsen er forældet. Dette er 
meget langt fra tilfældet i øjeblikket, - - -” 
 Det forsøgte man så at opfylde med varierende succes og i perioder en meget 
begrænset og svingende bladaktivitet. Der har i perioder været tilfælde af meget 
sent udsendte numre og enkelte huller, hvor det ikke blev udsendt til terminen. 
Dette har blandt andet medført, at det ikke er så let at se, om man mangler nogle 
eksemplarer i en årgang. En sådan periode med svigtende fremkomst resulterer i nr. 
1-1976 i bemærkningen: ”Bestyrelsen beklager den manglende kontinuitet, der på 
det sidste har været i medlemsbladets udsendelse. Dette forsøges nu udbedret gen-
nem redaktionsarbejde på bredere basis”. 
 Relativt hurtigt efter at denne beklagelse var blevet bragt, havde den lovede 
bredere basis fundet sin form med tre til fire inspektionsredaktører, der skaffede 
stoffet og indsendte manuskripter til sætning hos trykkeren. Tilblivelsen af lay-out 
af tekst og billeder skete ved, at redaktionens medlemmer aktivt deltog i klippe-
klistre møder en aften i forbindelse med hver udgivelse. En af betingelserne for, at 
dette kunne fungere stort set lydefrit gennem 25 år var, at det ”kedelige” arbejde, at 
renskrive enhver form for manuskripter og resultatlister til en fejlfri sats, blev ud-
ført af trykkeren, mens det ”svære”, at korrekturlæse, ombryde og opklæbe origi-
nalsats og billeder til reproklart materiale, udførtes af redaktionen. 
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Næstsidste 
redaktionsmøde 

med klippe-klistre 
 teknik. 

 (blad nr. 4-2000) 
(9. november 2000) 

 
Billedet er taget af 

 redaktøren 3415 
 Bjarne Sanddahl 

 

4064 Thomas Bendixen, Hjemmeværn, 3813 Niels Lund Christensen, skydning, 
3740 Erling Heidler, forening og feltsport, 3363 Henrik Franck, Høje Sandbjerg 

 
 Resten, det kreative, har vekslende besætninger i redaktionen kunnet enes om. 
Det har været under hovedoverskriften, at det væsentligste formål var: ”- - - bringe 
referater af enhver begivenhed - - -”, således at bladet - om ikke andet - kunne bli-
ve et rimeligt komplet historisk kildemateriale for foreningen. 

 
Bladet efter 2001 
 
Det var 3415 Bjarne Sanddahl, der som redaktør fra 1975-2004 - og ansvarlig for 
udgivelsen af ikke mindre end 123 blade - stod for dette store arbejde, og det er 
med stor glæde vi, der var med, mindes de mange og lange aftener med saks og 
limstift. 
 Men den manuelle metode blev naturligvis umoderne, og fra starten af 2001 
gik vi over til at lave bladet på computeren. Det var igen Bjarne Sanddahl, som 
stod for transformeringen, som forløb smertefrit trods betydelige tekniske proble-
mer undervejs, og uddannelsen af os andre tekniske nonkombattanter. 
 Redaktionsaftenerne skiftede selvfølgelig dramatisk karakter, og blev nu ind-
læggelsen af vore egne produkter, tilpasningen af det hele og ikke mindst grundige-
re korrekturlæsning, da vi jo ikke længere havde trykkerens betryggende filter mel-
lem kladde og sats. 
 Efter redaktørskifter i 2004 og 2005 fortsattes i starten uændret, men det stod 
hurtigt klart, at der med den langt smidigere redaktionsteknik ikke længere var 
behov for de lange - men hyggelige - redaktionsaftener. Fra 2009 har redaktionen 
derfor kun bestået af redaktøren og et medlem, som nu mødes før hver udsendelse. 
 Overgangen til den ny årtusinde betød således overgangen til ”en ny tid”. Det 
ændrede dog ikke ved sandheden i udtalelsen fra 1952 eller det tidligere erklærede 
formål, og uanset hvor meget man anstrenger sig, kan et trykt blad ikke konkurrere 
som nyhedsformidler. Ikke alle medlemmer har adgang til internet eller e-mail, så 
bladet vil fortsætte mange år endnu, selvfølgelig i den ”gamle rolle” som ”rimeligt 
komplet historisk kildemateriale for foreningen”. 
 Her og nu opgaverne vil i fremtiden - som et naturligt skridt i kommunikati-
onsudviklingen - i højere og højere grad blive overtaget af hjemmesiden. 
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Hjemmesiden 
 

www.as-kbh.dk   eller   www.akademiskskytteforening.dk 
 
Den første AS-hjemmeside opret-
tedes i 1994 af 4076 Gunnar 
Toftegaard og et web-team. Den 
omfattede oprindeligt kun emner 
til passiv og statisk orientering 
for skydesektionen.  
 

Når man klikkede på uglen, 
 udstødte den et forkølet uglehyl. 

 
 
 I 2005 blev siden udvidet og 
omstruktureret af Høje Formand, 
som på det tidspunkt også over-
tog ansvaret for kontoret. Siden 
kom herefter til at omfatte hele 
foreningen og blev udbygget til 
at give en komplet orientering 
om AS historie, traditioner, op-
bygning, sektioner og aktiviteter. 
Selv om der blev indlagt aktivi-
tetskalendere mv. var der fortsat 
hovedsageligt tale om statiske 
oplysninger. 
 I vinteren 2009 skete endnu 
en omstrukturering til nuværende 
udseende. Væsentligste forbed-
ring var, at der oprettedes en 
smidigere procedure for opdate-
ringer, således at den herefter - 
med rimeligt kort varsel - også 
kunne anvendes til nyhedsfor-
midling, invitationer mv. Der er 
dog fortsat tale om ”passiv” for-
midling, idet bemærkninger og 
debat ikke kan indskrives direkte 
på siden af brugerne. 

 

 
 

 
 

 

 For at åbne mulighed for en sådan debat oprettede 3793 Morten Hammer i 
2007 et debat-testforum - www.hammer.dyndns.dk - som i princippet kunne an-
vendes af hele foreningen. Det har dog kun i begrænset omfang været anvendt i 
skydesektionen. 
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Kontoret 
 
Oprindeligt kaldet ”Staben” - med kontor i Studenterforeningen - har kontoret si-
den 1970 været drevet ”fra hjemmet”. Det har været bemandet af medlemmer, som 
frivilligt har påtaget sig opgaven (se tillæg 1, side 166) og har - både for AS og 
Amtforeningen AS (AAS) - passet hele det ”administrative apparat” omfattende 
bl.a.: 

Amtsforeningen (indtil 2005) 
 at være amtsforeningens officielle adresse (inkl. ddsamt02@skytten.dk) 
 at videresende post fra DDS og myndigheder til skytteforeninger i AAS 
 at indhente nødvendige oplysninger fra skytteforeningerne 
 at indberette fra AAS til DDS 

AS: 
 at være AS’s officielle adresse 
 at være webmaster for www.as-kbh.dk (fra 2005) 
 at fordele post til sektionerne og de ansvarlige i AS 
 at indhente oplysninger fra sektionerne og medlemmerne 
 at foretage indberetninger til organisationerne 
 at udsende intro- og info-materiale til potentielle nye medlemmer 
 at holde medlemskartoteket ajour, herunder modtage ind- og udmeldelser 
 at holde adressekartoteket til bladet ajour 
 at udsende kontingentopkrævning (til 2002 - udføres i dag af kassereren) 
 at levere medlemsoplysninger til bladet og bestyrelsen 
 at - om ønsket - deltage i bestyrelsens møder 

 Kontorets arbejde - som har været udført i samarbejde med især formanden og 
kassereren - har indebåret en meget omfattende og væsentlig indsats, som dog nu - 
efter amtsforeningens nedlæggelse i 2005 - er betydeligt reduceret. 
 I dag er nogle af opgaverne delt mellem kontoret og sektionerne. 

 
AS Århus 
 
Samarbejdet med AS Århus (ASA) som kun dyrker skydning, har været tæt og 
hjerteligt, dels ved deltagelse med fælles hold i diverse feltskydninger i Jylland, 
dels ved at AS Århus skytter deltager på AS-holdene mod Södra Skånska Rege-
mentet (P7), dels ved skydningen AS-ASA, som løb fra 1958-66, og ikke mindst i 
Universitetsmatchen, hvori også deltager skytter med baggrund i Oslo Universitets 
Akademisk Skytterlag (ASL). I denne match har man siden 1967 dystet en gang 
årligt på skift i de tre byer med gode konkurrencer og meget veludviklet socialt 
engagement. 
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 Kapitel 3 

 

Skydning 1981-2010 
 

v/ 3745 Finn Scheibye 
 

 
 
Kalvebod 
 
De nye skydebaner (se kapitel 1, afsnit 43), side 52-53 og ”Københavns Skyttecen-
ters tilblivelse”, kapitel 1, afsnit 44), side 53-54) blev indviet efter sommerferien 
netop i 1981, hvor denne beretning starter. Vi slap nu for at køre skiverne i markør-
tunnelen fra skivehuset ved bane 0 og ud til bane 13, hvor AS som regel skød på 
200 meter. I 1987 blev banerne udstyret med elektronisk Sius Ascor markeringssy-
stem, så vi ikke længere skulle skiftes til at markere for hinanden. 
 Frem til denne beretnings begyndelse var Kalvebod skydeterræn fra 1969 
anvendt af AS til afholdelse af 10 egentlige feltskydninger i terræn med god tilslut-
ning. Den sidste egentlige feltskydning blev afholdt i 1981 i forbindelse med kon-
kurrencen mellem AS og P 7. 
 I hele perioden 1981-2010 er de faste standpladser for langdistanceskydning i 
vinterhalvåret anvendt til en forenklet form for terrænskydning først afholdt af 
KSSU, senere af DDS Hovedstaden og i dag af DDS Storkøbenhavn. Samme form 
for terrænskydning er fra og med 1983 også anvendt, når kapskydningerne mod P 7 
har været afholdt i København. 
 Skydesektionens udendørs skydning har i alle årene haft sit tilholdssted på 
Københavns Skyttecenter på Kalvebod. Først og fremmest på 200 og 300 m. ba-
nerne, hvor AS’s baneskydninger på langdistance har været afviklet. 
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 Fra og med 1984 har skydesektionen også benyttet Københavns Skyttecenters 
25 m. pistolbaner til regelmæssig træning og interne konkurrencer i sommerhalv-
året. 

 
Skyderhuset 
 
Skyderhuset på Kalvebod var skytternes naturlige samlingssted, når vi mødtes til 
træning eller konkurrence på Københavns Skyttecenter. 
 På et tidspunkt midt i 1990’erne så vi dels, at Kjøbenhavns Skytteforening 
(KS) havde udvidet deres hus, dels fik vi mulighed for at arve materialerne fra 
standpladshuset på den gamle bane 12 - ”gamle 12” (se også kapitel 2, side 69). 
Materialerne var blevet i overskud i forbindelse med anlæggelsen af den nye øre-
sundsforbindelse (se nedenfor). Under projektledelse af 3881 Thomas Fjeldborg og 
med 3903 Jacques Hermann som fagkyndig bygmester blev Skyderhuset ved med-
lemmernes egen indsats derfor udvidet med 24 m2. Kongens Livjæger Korps Sky-
deselskab, som ejede ½-delen af huset, forlængede tilsvarende, ligesom de fleste af 
de andre huse også i tidens løb var blevet udvidet, ombygget eller nybygget. 
 Det ufærdige hus blev først gang benyttet til konkurrencen mod P 7 i 1997. 
Byggeriet blev finpudset i løbet af efteråret 1997, og det ”nye” Skyderhus - med 
betydeligt bedre opholdsfaciliteter - dannede herefter rammen om skydernes tilvæ-
relse på Kalvebod frem til sommeren 2005 (se nedenfor om SKAK-huset) - når vi 
da ikke var på banerne. 
 

    
 

 
 

Skyderhuset (2002) 
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Øresundsforbindelsen og golfbanen 
 
Den stadige anvendelse af Københavns Skyttecenter (KSC) og Skyderhuset på 
Kalvebod og er dog ikke sket uden kamp for at bevare velerhvervede rettigheder. 
 Efter etableringen af Københavns Skyttecenter i 1981 opstod der igen i 
1990’erne tvivl om fremtiden for skydningen på Kalvebod. 
 I første omgang fordi detailplanlæggerne placerede tracéet til den nye jernba-
neforbindelse over Øresund tværs igennem standpladshusene. De levede vel i den 
tro, at de på kortet viste skydebaner var de gamle militære skydebaner, som ikke 
længere var i brug ? 
 Den daværende formand for Dansk Skytte Union, 3415 Bjarne Sanddahl slog 
alarm, og 2966 Mogens Løppenthien og Hother A. Jensen fra Kjøbenhavns Skytte-
forening trådte igen i karakter (se kapitel 1, afsnit 44), side 53-54). Det lykkedes at 
flytte tracéet for jernbaneforbindelsen et lille bitte nøk mod nord, så der kunne 
bevares tre 200 m. baner, og hæve skinneniveauet 4 meter, så der kunne bygges en 
tunnel mellem husene og skydebanen. 
 Til gengæld måtte vi tåle, at vi skulle slæbe den tunge riffeludrustning 400 m. 
længere til 200 m. banen, som tidligere lå blot 100 m. fra Skyderhuset. 
 

 

Skytteforeningshusene bygget i 
1957 - og AS’s Skyderhus udvidet i 
1997 - havde efterhånden udviklet 
sig til en hel lille by. Billedet oven-
for viser de gamle huse set fra 
jernbanedæmningen (2002). 

 
 I anden omgang var det ikke så meget skydebanerne som Skyderhuset, der var 
i fare. Allerede omkring 1995 kom de første planer om at bygge en golfbane, men 
det gik i sig selv igen. I 2000 var det til gengæld et fait accompli, at området nord 
for jernbanen skulle anvendes til golfformål, mens al skyderelateret aktivitet - inkl. 
husene - skulle flyttes syd for jernbanen. Det blev starten på et langt forhandlings-
forløb, med Høje Formand, 3740 Erling Heidler - som også var formand for KSSU 
- som forhandler, primært med Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Skyttecenter 
(KSC), Københavns Kommune, Fredningsmyndighederne og golfbanekonsortiet. 
 Det lykkedes hurtigt i starten af 2002, at komme til enighed om, at skyttefore-
ningerne skulle genhuses syd for jernbanen på  skyttecentrets areal,  og at golfbane- 
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investor skulle betale kompensation herfor, men herefter blev det til et vanskeligt 
forløb, som kom til at strække sig over tre år. 
 Planerne omfattede indledningsvis flytning af de gamle huse. Men da golfba-
neinvestor kun ville betale nedrivning og flytning, mens vi selv skulle bekoste gen-
opbygningen, blev flytning hurtigt opgivet. Flytning ville i givet fald nok også have 
været teknisk umulig. Det stod således klart, at der skulle nybygning til. 
 Som forhandlingerne skred frem, blev golfbaneinvestor mere og mere besvær-
lig. Vores første estimat var en kompensation i størrelsesordenen 2,5 millioner kr., 
men det var naturligvis urealistisk. På et tidspunkt var hans tilbud - til alle forenin-
gerne til deling - nede omkring 300.000 kr. Med god hjælp fra skovrideren blev 
den endelige kompensation ca. 700.000 kr., hvoraf AS’s andel var ca. 60.000 kr. 
 Golfbaneinvestor ønskede også, at området blev ryddet allerede i efteråret 
2004. Det lykkedes at forhandle tidspunktet for rømningen frem til 1. juli 2005. 

 
Nyt hus – SKAK-huset 
 
Sideløbende med forhandlingerne om rømning af husene, blev der arbejdet på at 
finde en egnet løsning på KSC’s areal. Der var stærkt divergerende interesser mel-
lem Skov- og Naturstyrelsen, KSC og skytteforeningerne. 
 Snart ville KSC have husene ét sted og snart et andet. Der blev i forløbet ud-
arbejdet ikke mindre end 10 forskellige planer for placeringen. Først i efteråret 
2004 blev det endeligt afgjort, at placeringen skulle være uden for KSC på ”trekan-
ten” bag 300 m. banerne. 
 De usikre økonomiske muligheder og organisatoriske forhold komplicerede 
planlægningen. Der var ikke plads til, at vi kunne få hver vores hus, så det stod 
hurtigt klart, at to større huse var løsningen.  
 De tre skytteforeninger, som både havde huse og var med i den nydannede 
amtsforening StorKøbenhavns Skytteforeninger (SKS) (se senere under ”Amtsfo-
reningerne”) var Kjøbenhavns Skytteforening (KS), AS og Kongens Livjæger 
Korps Skydeselskab (KLK). De blev enige om at tilbyde deres hus til SKS, hvilket 
også muliggjorde optagelse af lån fra De Danske Skytteforeninger (DDS). Der var 
således fundet en løsning, som sikrede fremtiden. 
 I foråret 2005 købte SKS derfor en egnet pavillon, som kunne flyttes til Kal-
vebod. Planen var flytning i sommeren 2005, så at vi hurtigt kunne blive genhuset. 
 Sådan skulle det dog ikke gå. Godkendelsesproceduren i Københavns Kom-
mune var ekstremt langtrukken. Godkendelsen kom først hen på foråret 2006. 
 Samtidigt - som beskrevet under Amtsforeningerne - stod det allerede i foråret 
2006 klart, at SKS skulle nedlægges, hvorefter de tre foreninger igen måtte overta-
ge huset alene. DDS - som normalt ikke udlåner til individuelle skytteforeninger - 
dispenserede og overførte lånene til foreningerne, nu garanteret af den nystiftede 
amtsforening DDS Storkøbenhavn. 
 Den indkøbte pavillon kom således til at vente i næsten et år, før den i maj 
2006 kunne komme på plads. Huset stod klar til overtagelse i juli, og indflytningen 
skete 15. august. Det blev officielt indviet ved en reception 29. september 2006. 
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1. juni 2006: Pavillonen er på plads, og formændene - Jeanie Majbred, KS, 
Høje Formand og Orla Winckelmann, KLK - holder planlægningsmøde. 

 

 
 

SKAK-huset  
ved åbningen 
29. september 2006 
 
 
 
Frokost ved AS ”Skovturen” 

7. september 2008 

 
 
 Husets drift er lagt i hænderne på ”Foreningen SKAK-huset”, bestående af 
foreningernes formænd og et driftsudvalg med repræsentanter fra hver forening. 
Navnet SKAK-huset står for: Samarbejde KS, AS og KLK. 
 SKAK-huset er dermed i dag vores tilholdssted på Københavns Skyttecenter 
før og efter skydningerne. Fællesskabet med KS og KLK fungerer gnidningsfrit og 
pladsen er rigelig. Kun når fælleslokalet er udlejet til undervisningsbrug eller andre 
formål, kan det give lidt pladsproblemer. 

 
DGI-byen 
 
DGI fusionerede i 1992 med DDGU og savnede et større idrætscenter øst for Sto-
rebælt. Daværende Høje Formand, 3166 Steen Kledal, var som mangeårig formand 
for Vingstedcentret selvskrevet som medlem af det udvalg, der blev nedsat for at 
undersøge mulighederne. Som næstformand havde Steen Kledal en betydelig aktie 
i, at DGI-byen fra starten blev bygget med en 15 m. skydebane med 40 gode stand-
pladser. 
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Skydermøde 
på skydebanen
i DGI-byen 
28. oktober 
2008 

 
 På grund af Steen Kledals centrale placering i byggeudvalget var det naturligt, 
at skydesektionen allerede inden byggeriets færdiggørelse lagde billet ind på at 
anvende DGI-byens faciliteter. DGI-byen blev indviet i december 1997 og allerede 
fra 6. januar 1998 anvendt af AS til brug for træning i de indendørs skydediscipli-
ner med riffel og pistol. 

 
Kapskydninger 
 
Som i de foregående år har Akademisk Skytteforenings skydesektion i perioden 
1981-2010 deltaget i en række kapskydninger mod andre foreninger og amts-
foreninger, hvor skydningen var det sportsligt bærende element, men hvor et 
mindst lige så vigtigt element har været det sociale samvær med konkurrenterne og 
den festivitas, som skydningerne gav anledning til. 

 
AS-P 7 
 
Højdepunktet blandt årets kapskydninger, den årligt tilbagevendende konkurrence 
mod Södra Skånska Regementet (P 7), er afholdt i alle årene uden undtagelse. 2010 
er 90 års jubilæumsår for skydningerne, og i 2011 kan vi afholde den firsindsty-
vende baneskydning mod P 7. 
 Konkurrencerne foregik indtil 1991 med festmiddag og præmieuddeling søn-
dag aften og hjemrejse mandag morgen. Fra 1992 er festmiddagen afholdt lørdag 
aften og præmieuddelingen søndag efter frokost, så alle kan nå hjem søndag sidst 
på dagen. Konkurrencerne og måske især festlighederne har i alle årene været be-
gunstiget af, at mange af deltagerne fra begge sider af Sundet har deltaget mange 
gange. 2705 Niels Schou tager prisen i så henseende. I 2010 deltog Niels i konkur-
rencerne for 61. gang i træk, heraf de første 55 gange som aktiv deltager og de 
seneste år som holdleder eller banekommandør. 
 Riffelskydningen har i hele perioden været afviklet med baneskydning, bestå-
ende af svensk og dansk hovedskydning,  og terrænskydning med normalt  fem sta- 
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tioner. Undervejs er der sket en enkelt ændring i afviklingen, idet vi fra 1982 over-
gik til at skyde den danske 200 m. hovedskydning på samme skive, som vi benytter 
til den svenske hovedskydning på 300 m, den såkaldte internationale ringskive - 
med en tier på 10 cm. i diameter og en ringbredde på 5 cm. - i stedet for at benytte 
den danske skive nr. 1. med en tier på 12,5 cm. og en ringbredde på 6,25 cm. 
 Fra 1982 er terrænskydningsdelen både i Danmark og Sverige afviklet fra 
faste standpladser i stedet for i det egentlige terræn. 
 Holdstørrelserne, som oprindeligt var fastsat til 15, hvoraf de 12 bedste skytter 
talte til holdkonkurrencen, blev fra 2003 ned sat til 12 skytter. Dette var dog mest 
en stadfæstelse af allerede gældende praksis. De senere år, har holdstørrelserne 
været fastsat i forhold til antallet af deltagere fra P 7, idet en enkelt dansker - når 
den var større forskel på holdene - i dagens anledning er blevet udpeget til æres-
svensker og har talt med i det svenske holdresultat. 
 Fra 2003 blev pistolskydning forsøgsvist indført som et nyt element i skyd-
ningerne.  I  2005  vedtog  Høje Formand og  Översten, at  pistolskydning fremover 
 
 
AS-P7 konkurrencerne er en fin blanding af konkurrence og fest. 
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skulle være en permanent del af konkurrencerne. Hvert hold består af fem skytter, 
hvoraf de fire tæller i konkurrencen. 
 De senere år har især P 7 – men også AS – været ramt af en svigtende tilgang 
af nye riffelskytter, så vi har i 2009 indledt drøftelser af, hvordan skydningerne kan 
tilpasses til den nye virkelighed. 

 
AS-HAV 
 
Kapskydningerne mod Holbæk Amts Vestre Skytteforening (HAV - én af de andre 
amtsforeninger under DDS) blev indtil 1990 afviklet skiftevis på Kalvebod og hos 
HAV. Skydningerne hos HAV foregik som oftest med udgangspunkt i banerne ved 
Danmarksgården. 
 Selve skydningen blev afviklet som 15 skud i tre stillinger. Holdene bestod 
oprindeligt af 15 skytter, hvoraf de 12 bedste talte til konkurrencen. Med årene har 
antallet af tællende skytter også her været justeret nedad, fordi den ene, den anden 
eller begge foreninger kun var i stand til at stille med færre skytter. 
 Efter en hyggelig frokost fortsattes med serieskydninger og dagen blev afslut-
tet med middag og præmieuddeling. 
 Skydningerne ophørte omkring det tidspunkt, hvor HAV fusionerede med 
Holbæk Amts Østre og blev til De Danske Skytteforeninger Vestsjælland. 

 
AS-KS 
 
I perioden 1992-97 blev der afholdt en årlig kapskydning mod Kjøbenhavns Skyt-
teforening (KS), med lidt skiftende skydeprogram. Første år blev der skudt 3x5 
stillingsskydning efterfulgt af 10 skud på 2 minutter. Som serieskydning blev der 
skudt nærkampskydning på 30 m. De følgende år blev skydningen udvidet med 25 
skud liggende på 300 m. 
 KS vandt de tre første skydninger, som er omtalt med resultater i medlemsbla-
det. Om dette var årsagen til, at denne konkurrence led en hurtig død, skal være 
usagt. 
 Efter skydningerne var der - i de tre i medlemsbladet refererede år - fælles-
spisning. AS’s to værtskaber med udgangspunkt i de Høje Sandbjergske pauluner, 
som deltagerne fra KS til stadighed omtaler med megen veneration. 

 
Uni-matchen, AS-ASL-ASA  
 
Kapskydningerne mod Akademisk Skytterlag, Oslo (ASL) og Akademisk Skytte-
forening, Århus (ASA) er afholdt i alle årene 1981-2010 med undtagelse af 1989. 
Til og med 1991 var det alene en riffelskydning, hvor der typisk blev skudt dansk 
hovedskydning, 3 x 5 skud, 10 skud liggende på 2 min. samt den norske 10-
skudsserie ”Grunnlag” med 3 stående, 3 knælende og 4 liggende skud på 3 minut-
ter.  Den norske 10-skudsserie er de senere år skudt på 200 m. for at forenkle afvik- 
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Terrænskydning pistol - Uni-matchen 14.-15. oktober 1995 i Århus 
 
lingen, og for ikke at udsætte utrænede skytter for at skulle skyde denne meget 
krævende skydning på 300 m., som oprindelig var udgangspunktet. 
 Pistolterrænskydningerne, der er indgået som en del af skydningerne fra 1983, 
har været med varierende antal stationer, mål og regler for pointtælling. Vinderen 
af den samlede skydning har de senere år været den skytte, der har laveste sum af 
pladscifre i de to skydninger. 
 Arrangementet af skydningen går på omgang mellem de tre foreninger, så den 
enkelte forening kun skal bære arrangementsbyrden hvert tredje år. Når skydningen 
har været afholdt i København, har vi skudt riffelskydning på Kalvebod og (med en 
enkelt undtagelse) pistol terrænskydning på Høje Sandbjerg. 
 Uni-matchen udmærker sig ved, at det er en skydning, hvor der deltager de 
skytter, som har lyst, og som mener sig i stand til at gennemføre skydningen. Der 
er derfor gode muligheder for, at nye skytter kan prøve sig udi kunsten at skyde 
både langdistance og pistol. Samtidig er konkurrencens formål at møde skytterne 
fra de andre foreninger i et muntert lag snarere end at vinde skydningen, hvilket 
dog heller ikke skader humøret. 

 
Interne skydninger og traditioner 
 
I perioden indtil 1981 var AS en forening, hvor skytterne næsten udelukkende skød 
med riffel på langdistance. Her markerer perioden 1981-2010 et stærkt brud med 
traditionerne. Fra 1982 kom pistolskydning for alvor på programmet, og fra 1998 
har medlemmerne haft mulighed for at skyde på 15 m. indendørs baner med såvel 
riffel som pistol. 
 Ved årets præmiefest, som har været afholdt i næsten alle årene i perioden, har 
vi under indtagelse af lækker mad og diverse fluider hædret det foregående års 
præmietagere.  Præmiefesterne har i perioden været afholdt dels i ØK’s lokaler ved  
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200 m. banerne på Kalvebod 
 
3512 Svend Mørups mellemkomst, dels i Kastellet, og sidst - men ikke mindst - på 
Høje Sandbjerg. 
 
Langdistance: 
De interne skydninger på langdistance har været koncentreret om deltagelsen i de 
forskellige pokalskydninger med skyttekongeskydningen som toppen af kranseka-
gen. Statutterne for de vigtigste pokalskydninger har siden før anden verdenskrig 
været ganske robuste. Der er dog sket de forandringer, der følger af omverdenens 
ændrede skivemateriel og ændrede skydeafstande. Det er således tankevækkende at 
læse statutterne i medlemsblad nr. 2 fra 1939. Reglerne for Foss pokalen, Haand i 
Haand pokalen (i dag XXX-pokalen), Damm pokalen og Schmiegelow pokalen er i 
store træk enslydende med dagens gældende statutter. 
 Skyttekongeskydningen har derimod gennem årene gennemgået betydelige 
forandringer, som ikke alene kan henføres til ændrede skiver, men derimod til den 
regerende 1. skydeinspektørs ambition om til enhver tid at udfordre skytterne. Sta-
tutterne for skyttekongeskydningen har således været ændret fem gange i perioden 
1981-2010. Den største ændring skete i 1992, hvor 1. skydeinspektør 3512 Svend 
Mørup ændrede skydningerne fra primært at foregå på 200 m. til nu at have tyng-
den på 300 m. Den seneste ændring skete i 2006, hvor DDS ændrede 200 m. skiven 
fra skive nr. 1. med en tier på 12,5 cm. i diameter til den internationale 300 m. ski-
ve med tier på 10 cm. Skive nr. 1 havde da været benyttet siden før anden verdens-
krig - oprindelig på 250 m. afstand. 
 I årene 1981-88 skød stort set alle seriøse skytter i AS med Otterup M69 ge-
været, som var baseret på Mauser systemet. DDS havde givet tilskud til udskiftnin-
gen og foreningen rådede over et betydeligt antal Otterup rifler M69. I 1989 indfør- 
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te DDS en ny standardriffel, Sauer STR 200 (STR = Scandinavian Target Rifle), 
som medvirkede til forbedrede resultater i årene derefter. Desværre var der ikke i 
samme grad tilskud til anskaffelsen af dette nye våben, så først fra og med 2008 har 
foreningen en beholdning af Sauer rifler, som er tilstrækkelig stor til at dække be-
hovet hos de skytter, som endnu ikke har anskaffet sig deres egne våben. 
 
Pistolskydning, 25 m.: 
I AS blev pistolskydning på 25 m dyrket sporadisk i årene siden begyndelsen af 
60’erne. I 1966 modtog AS i forbindelse med skydningen mod HAV en pokal, som 
siden har været anvendt som vandrepokal ved foreningens pistolskydninger. I de 
første år bestod skydningen af standardpistolprogrammet kombineret med grov-
pistol. Senere er skydningen reduceret til alene at bestå af standardpistolprogram-
met. Skydningerne om HAV-pokalen blev de første mange år som regel afgjort 
mellem nogle få skytter, hvis den overhovedet blev gennemført. 
 Ved årets skydermøde i 1982 gav 2757 N.O. Graversgaard tilsagn om frem-
over at varetage foreningens pistolskydning. Det bevirkede, at der i årene derefter 
blev udarbejdet skydeprogrammer for både langdistance og 25 m. pistol. 
 

 
 

Pistolbanen på Kalvebod 
 

 
 
 
 
 
 

Terrænskydning 
pistol på 

Bjerget 
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 I sommeren 1985 tog Graversgaard initiativ til at få Høje Sandbjerg godkendt 
til afholdelse af pistolterrænskydning. Den første instruks for skydning med pistol 
stol cal .22 blev godkendt af justitsministeriets skydebanesagkyndige i august 
1985. Siden da er foreningens ejendom jævnligt anvendt til afholdelse af pistolter-
rænskydninger. 
 Graversgaards indsats for pistolskydningen resulterede i de følgende mange år 
i en stærkt stigende aktivitet på 25 m pistol. Således deltog i 1986 18 skytter i 
skydningen om HAV-pokalen. I 1986 blev der for første gang skudt om et af Gra-
versgaard udsat evigt vandrende trofæ, duelsablen. 
 I 1999 udsatte 3512, Svend Mørup en udhugget granitugle som vandrepræmie 
til årets bedste skytte i grovpistolskydning. Den er efterfølgende døbt ”grov-
pistuglen”. 
 
15 m. pistol- og riffelskydning: 
Til og med 1997 blev indendørs 15 m. skydning ikke dyrket som selvstændig di-
sciplin i AS. De skytter, der ønskede at skyde indendørs skydning med salonvåben, 
kunne i stedet dyrke interessen i andre foreninger. Navnlig Palnatoke, hvor 3415 
Bjarne Sanddahl en periode var formand, og Hellerup Skydeselskab, hvor 3033 
Poul Glesner var formand en overgang i 1970’erne og 3745 Finn Scheibye formand 
fra 1976-84, samlede i perioder mange AS-skytter. Tilknytningen virkede også den 
anden vej, så en del unge skytter fra Hellerup Skydeselskab i 80’erne også var 
medlemmer hos AS. 
 Med ibrugtagningen af DGI-byens skydebaner i 1998 fik foreningens skytter 
mulighed for også at dyrke indendørs skydning i AS’s eget regi. Siden har disse 
skydebaner været rammen om den indendørs skydning på 15 m., hvor der skydes 
hver tirsdag aften fra kl. 19 (ofte med tillæg af det akademiske kvarter) - kun af-
brudt af sommerferien. Skydningerne i DGI-byen har vist sig at være et meget stort 
trækplaster for nytilgang af skytter, som i en periode kommer og træner med stor 
iver. Mange af de nye opgiver imidlertid ævred, når de i løbet af en sæson eller to 
finder ud af, hvor svært det egentlig er at skyde på et konsistent højt niveau. Kun få 
når at opdage, at der også er andre skydninger, som foregår udendørs på Kalvebod. 
 På 15 m. skydes selvstændige konkurrencer for pistolskydning og riffelskyd-
ning. Resultaterne i skydningerne opgøres ved at tage gennemsnittet af årets 10 
bedste serier. 

 
Deltagelse i eksterne konkurrencer 
 
AS har med riffelhold på langdistance deltaget i KM og Øresundsskydninger på 
200 m. igennem alle årene frem til skydningerne ophørte. KM på 200 m. som følge 
af KSSU’s nedlæggelse i 2005 (se side 100-101,) og Øresundsskydningerne, som 
sidste gang blev afholdt af DDS Storkøbenhavn i 2008 med meget ringe deltagelse. 
 Foreningens hold har indtil sidst i 1980’erne vundet både Øresundsskydninger 
og KM på 200 m. jævnligt, og fra 1990 og herefter er holdet ofte blevet placeret på 
andenpladsen. Nogle år har AS-skytter også vundet den individuelle konkurrence. 
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Et DDS Storkøbenhavn- 
hold med bl.a. fra højre  
Kaare Janussen 
- formand AS Århus -  
4230 Ola Hvamstad og 
3881 Thomas Fjeldborg 
- i rød jakke (2009) 
 
 
 
3793 Morten Hammer 
- leder af AS’s terræn-
skydning - og  
3745 Finn Scheibye 
- 1. skydeinspektør i AS  
og formand for DDS  
Storkøbenhavn -  
har vundet medaljer ved 
geværterrænskydning Øst 
i Jægerspris som deltage-
re på DDS Storkøben-
havns hold (2010) 

 
 

 
 AS har i perioden deltaget i DDS’s Ø-stævner, landsmesterskaber og lands-
skyttestævner med såvel riffel- som pistolskytter ved mange lejligheder. Vi har 
typisk brilleret ved en række enkeltskytter med gode resultater. 3745 Finn Scheibye 
opnåede således i 1986 at vinde landsskyttemesterskabet på 200 m. riffel, hvorved 
han for tredje gang hjemførte Sandemann pokalen. AS har imidlertid ikke i sådan-
ne eksterne stævner i den her omhandlede periode gjort sig bemærket som for-
eningshold eller som hovedparten af de skydende medlemmer i Amtsforeningen 
AS. 
 I geværterrænskydninger har det hele perioden 1981-2010 været de eksterne 
konkurrencer - i modsætning til kapskydningerne og de interne skydninger - som 
flest gange i løbet af året har fået skytterne af huse. I 1984 havde foreningens 6 
flittigste terrænskytter således deltaget i 14 terrænskydninger i gennemsnit i løbet 
af året. 
 Helt frem til 2005, hvor Amtsforeningen AS fusionerede med KS og KLK 
lykkedes det forbløffende ofte at stille til DDS’s terrænskydning Øst med et 10-
mandshold. 
 Indtil 1989 deltog foreningens skytter i Malmøhus Läns Skytteförbunds divi-
sionstävling, hvor det mest var turene i Poul Glesners ”glesmobil”, overfarten med 
båd og det deraf følgende hyggelige sociale samvær der trak, snarere end det egent-
lig konkurrencemæssige islæt. 
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 I Danmark deltog AS i en række terrænskydninger, primært på Sjælland, men 
også lejlighedsvis i Klitmøller, Tranum eller ved DM i Borris. Turene til Tranum 
var især eftertragtede, fordi det sociale element blev begunstiget af, at AS-Århus-
medlem 6021 Jørgen Fensbo gerne stillede sin lystejendom ved Hadsund til rådig-
hed natten mellem lørdag og søndag, så AS Århus kunne mødes med skytterne fra 
AS i København i et - efter referaterne at dømme - meget muntert kalas. 
 AS’s pistolskytter deltog som nævnt ovenfor i de af DDS arrangerede lands-
mesterskaber, landsskyttestævner og Ø-stævner. Eller var det snarere riffelskytter, 
der ved slige begivenheder benyttede lejligheden til at lufte deres evner til også at 
skyde pistol? I hvert fald deltog AS’s pistolskytter sjældent i eksterne konkurrence-
skydninger på 25 m. 
 Begunstiget af en stærk medlemstilgang på 15 m. sidst i 90’erne var der i peri-
oden 2001-06 en heftig opblomstring af AS-skytternes deltagelse ved terrænpistol-
stævner på Sjælland. Da flere af ildsjælene i de pågældende udrykninger holdt op 
af forskellige årsager, aftog iveren efter at køre Sjælland tyndt desværre igen efter 
2006. 
 På 15 m. har foreningens skytter siden midt i 90’erne jævnligt deltaget i kon-
kurrencer, når de vel at mærke blev afholdt i DGI-byen. Her har 4111 Christoffer 
Jespersen opnået særdeles pæne placeringer på pistol ved Ø-stævner og i KSSU-
mesterskaber. 
 I årene efter sammenlægningen af alle de københavnske amtsforeninger til 
DDS Storkøbenhavn i 2007 har AS deltaget i de turneringer, som DDS Storkøben-
havn har afholdt og dermed haft mulighed for at deltage i DM på 15 m. forenings-
hold, uden at resultaterne dog har været noget at skrive hjem om. 

 
Skydesektionens relation til De Danske Skytteforeninger 
 
De 10 amtsforeninger, som i 1954 oprettede Københavnske Skytteforeningers 
Samarbejds Udvalg (KSSU) var efterhånden ved sammenlægninger reduceret til 
fem i 1998, heriblandt Amtsforeningen AS (AAS) med skytteforeningerne AS, 
AS Århus, Palnatoke, Pilen og Ryvang som kredsforeninger. 
 På initiativ fra AAS indledtes i 2003 drøftelser i KSSU om yderligere sam-
menlægning til én stor amtsforening. Høje Formand, Erling Heidler, som på tids-
punktet også var formand for KSSU, ledede drøftelserne.  Det lykkedes dog ikke at 
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få alle med på idéen, så resultatet blev, at tre amtsforeninger: AAS, Kjøbenhavns 
Skytteforening (KS) og Kongens Livjæger Korps Skydeselskab (KLK) pr. 1. juli 
2005 slog sig sammen til StorKøbenhavns Skytteforeninger (SKS). Heidler blev 
også formand for SKS. 
 I forbindelse med oprettelsen af SKS blev KSSU opløst efter 51 års virke. 
 Foreningen SKS fik dog kun kort levetid. De Danske Skytteforeninger 
(DDS) havde tidligere forgæves forsøgt at lave sammenlægninger. Det køben-
havnske initiativ genoplivede øjensynligt tanken, og resultatet af en analyse blev 
en sammenlægningen af 24 amtsforeninger til 15. 
 Det betød så, at SKS pr. 1. oktober 2007 blev tvangssammenlagt med de to 
resterende københavnske amtsforeninger: DDS Hovedstaden (DDSH) og DDS 
Firmaskytterne (DDSF) til én ny stor forening: DDS Storkøbenhavn (DDSS). 
3745 Finn Scheibye, som havde været formand for langdistanceudvalget i SKS, 
blev formand for DDSS. 

 
Skydesektionens relation til Dansk Skytte Union (1981-2010) 
 
I perioden fra 1981-2006 var Akademisk Skytte-
forening i skyderegi udelukkende medlem af De 
Danske Skytteforeninger. De skytter, der ønskede 
at gøre sig gældende i mere international retning 
var henvist til også at være medlemmer af forenin-
ger under Dansk Skytte Union. 
 For at give skytterne i AS direkte mulighed 
for at deltage i Dansk Skytte Unions skydninger 
vedtog generalforsamlingen i 2007 at indmelde AS 
i Københavns Skytte Forbund og dermed i Dansk 
Skytte Union. 

 

 Selv om skytterne i AS ikke i kraft af deres medlemskab af foreningen har 
deltaget i Dansk Skytte Unions mesterskaber, skal det dog nævnes at 3745 Finn 
Scheibye og 3869 Karl Kronskjold i perioden siden 1981 har vundet danske me-
sterskaber individuelt såvel som på hold og deltaget på Dansk Skytte Unions lands-
hold. 
 På det organisatoriske felt har skytter fra AS gennem hele perioden 1981 - 
2010 sat sit markante præg på Dansk Skytte Union. Først og fremmest gennem 
unionsformændene, 3033 Poul Glesner, formand 1967-91 og 3415 Bjarne Sand-
dahl, formand 1991-2009. 
 I årene 1980 - 1985 var 3524 Ulf Scheibye skydeudvalgsformand, mens 2779 
Leif Rump i perioden har været formand for Sjælland Skytte Forbund og medlem 
af Dansk Skytte Unions Amatør- og ordensudvalg. Leif Rump har herudover i pe-
rioden været dommer ved en række internationale stævner. 3745 Finn Scheibye var 
i en årrække fra sidst i 1980’erne til medio 1990’erne revisor for Dansk Skytte 
Union. 
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 Kapitel 4 

 

Gymnastik 1981-2010 
 

v/ 3234 Bent Tholander, 3682 Flemming Andersen og 3158 Ole Kjærgaard 
 
Gymnastikken 
 
Efter en glorværdig fortid ved gymnastikafdelingens etablering, hvor redskabs-
gymnasterne deltog i de bedste rækker, gled man efterhånden ned i 2. og 3. divisi-
on. Ildhu og flid savnedes ikke, men redskabsgymnastikkens udvikling forudsætter, 
at talenter allerede starter træning i skolealderen. De elitegymnaster, der kom til 
hovedstaden for at studere, søgte naturligt ind i de få foreninger, som havde ung-
domsafdelinger og dyrkede elitegymnastik. 
 Uden tilgang af unge og naturlig aldring hos kernen af redskabsgymnasterne, 
måtte gymnastikinspektionen erkende, at redskabsgymnastikkens æra i AS var 
omme. Det primære har dog altid været foreningsarbejdet og kammeratskabet i 
salen, så det var en erkendelse uden sorg. Redskabsgymnasterne fik et nyt hjem hos 
motionsgymnasterne, og rekruttering gennemførtes overfor passende emner, dvs. 
indenfor den gruppe man kalder ”det grå guld”. 
 127 Johannes Larsen - ”Johs” - var indtil sin død i 1996 en myndig træner, og 
vi var begunstiget af at have stabilt opholdsted på Hellig Kors Skole. Johs var en 
energisk  drivkraft,  til det sidste dog  siddende og  med stok,  som passende  kunne 
 

 
 

Motions-gymnasternes juleafslutning 1987 med de traditionelle gule ærter 
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I pigesalen på Hellig Kors Skole 
 
bruges til at dunke i gulvet med, hvis der blev drevet lidt. Johs var ”gymnastikken i 
AS” og med hans bortfald, var der store bekymringer for fremtiden. 
 Skæbnen var os gunstig stemt, da 4292 Leif Berg Sørensen accepterede træ-
nerjobbet, som han har bestredet siden. Leif var lidt nervøs i starten, dels om han 
kunne falde ind i den specielle tone i salen, dels om de ældre medlemmer ville lide 
skade af hans træning. Den sidste bekymring forsvandt dog efter, at have set holdet 
til den afsluttende håndbold, hvor der gås til sagen som i ungdoms vår, og med 
hensyn til det første varede det ikke så længe, før Leif begyndte at svare igen. 
 Medlemstallet og fremmødet i salen har ligget ret konstant. Antal og størrelse 
af elastikbind vokser med alderen. Første stade er erkendelsen af, at håndbold må-
ske er lidt for voldsomt. Statistisk - men med udsving - bliver det sværere også med 
gymnastikken, når man når op i firserne. 
 
 Men! (Citat fra senioroptagelsen): 

Har I prøvet at tage et styrtebad, 
med lemmerne æltet og møre, 
og følt, hvor muskler, der slet intet gad, 
igen lod sig spillende røre, 
og mærket, når I jer hårdhændet gned, 
at blodet det prikked og bed? 
Jo, jeg ser, I ved besked. 
 

 Omkring 80 % er aktive over en sæson, når helbred og omstændigheder tilla-
der. Selvom man ikke får startet en gymnastiksæson, kan man dog godt deltage i de 
to sæsonafslutninger, hvor. fremmødet er tæt på de 100 %. 
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Forårs-
afslutning 
på Bjerget 

24. maj 2005 

 

 

 
 

Forårsafslutning på Bjerget - 19. maj 2009 
 
 Gymnastikinspektionens vigtigste opgave er at sikre lokaler. Disse skal søges 
hvert år, og da gymnastiksektionens alderssegment ikke har højeste kommunale 
prioritet, er det første svar altid, at det ikke er sikkert, at vi kan få plads. Dette vir-
ker lidt overraskende, da der i de sidste adskillige år ikke har været andre i de to 
sale på Hellig Kors Skole, hverken før eller efter os. 
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 Før sæsonen 2009 blev vi endeligt opsagt på Hellig Kors Skole, fordi salen 
skulle ombygges til kantine. I stedet fik vi efter flere henvendelser til Københavns 
Kommune, anvist en gymnastiksal på Korsager Skole i Husum, men her var salen 
under renovering på ubestemt tid. Tilbage til Københavns Kommune, som så anvi-
ste Blågårds Skole, som i mellemtiden var slået sammen med Hellig Kors og med 
fælles pedel. Pedellen kunne så oplyse, at det godt nok var nogens plan at ombygge 
en sal på Hellig Kors, men man havde glemt at afsætte penge. Så i efteråret 2009 
var gymnastikken tilbage på Hellig Kors, hvor vi havde været i 32 år siden 1977. 
 Parkeringsafgiften på Nørrebro havde imidlertid udviklet sig til den største 
omkostning forbundet med gymnastikken, og enkelte udtrykte bekymring over, at 
kampzonen i den i 2009 standende bandekrig, lå ca. 100 m. nord for vores sal. Det 
var derfor ikke med sorg, at vi måtte konstatere, at 2009 var den sidste sæson på 
Nørrebro. 
 Fra januar 2010 flyttede vi til den ny sal på Korsager Skole, som nu var reno-
veret. Det er en fin sal med en god beliggenhed, så det er der almindelig tilfredshed 
med og forvisning om, at gymnastikken kan fortsætte i gode rammer. 

 
Akademisk Skytteforenings Seniorforening (ASSF) 
 
Seniorforeningen - oprettet i 1922 - har en lang og glorværdig historie, og det er 
her traditioner og sammenhold er skabt. Foreningen ledes af Recktor, Ringer (se-
kretær) og Plint (kasserer). Recktor valgtes hvert år på seniorforeningens general-
forsamling, som afholdtes umiddelbart efter fugleskydningen Kristi Himmelfarts-
dag på Høje Sandbjerg under den store fyr på sletten. 
 De seneste Recktorater har været: 
 

 Recktor Ringer Plint 
 

1969-71 3526  
Kaj Wessel Jacobsen 

3426 Kurt Hinnum 

1971-72 3426 Kurt Hinnum 
1972-75 3282 Søren Schmith 

3615 Hans Lardy 
3712 Viggo Knachstedt 

1975-  3098 Peter M. Lund 3567 Preben Lund 3682 Flemming Andersen 
 
 3098 Peter Lund har således været Recktor i hele denne bogs periode, og der 
er ikke etableret noget nyt forum, hvor han evt. ville kunne meddele, at han er på 
valg. 
 Recktor har tidligere præsideret over sammenkomsten efter optagelsen af ju-
niorgymnaster som seniorer og over fuglekongemiddagen, men da begge traditio-
ner er ophørt, er Recktors kompetence noget uklar. Recktor er udstyret med en 
klokke, som benyttedes til myndigt at lede seancerne. Klokken er dog ikke set eller 
hørt de sidste 20 år, hvad enten det nu skyldes at Recktor glemmer den, eller at den 
er blevet væk. 
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Fugleskydning 
på Bjerget.  
 
Vinderen  
180 Jørgen Møl-
ler gratuleres af 
sidste års vinder 
615 Hans Karnov 
(1988) 
 

 
 

Fugleskydningen på Høje Sandbjerg er udfør-
ligt beskrevet i historiebogen, der dækker årene 
1946 til 1981. Arrangementet blev afholdt i 
endnu 22 år, hvor 3147 Viggo Neble i 2003 
blev kåret som den - indtil videre - sidste fugle-
konge. ”King of the fools”, som Kay Wessel 
udtrykte det under en takketale ved en fugle-
kongemiddag adskillige år tidligere. 
 Fuglekongerne fra 1981 ses i tillæg 3. Man 
vil bemærke, at alle på nær Viggo Neble figure-
rer mindst 2 gange - han kom for sent i gang. 
En af årsagerne til gengangerne er, at deltager-
antallet skrumpede betydeligt med årene, måske 
som følge af manglende nyt blod i ASSF. 

 
 

Ny fuglekonge 3567 Preben Lund 
og afgående 421 Arne Jacobsen 

(1997) 

 Der blev i øvrigt indført forskellige nova i de omtalte år. Således blev senior-
tieren, der tidligere var blevet indsamlet over giro, nu afløst af startpenge ved 
skydningen i 1984. For ikke at slide de få skydeberettigede seniorer helt op, blev 
det også mere og mere almindeligt, at familiemedlemmer fik lov at skyde på de 
mindre betydende beslag før frokost. På den måde kunne seniorerne samle alle 
kræfterne til efter frokosten, hvor kun hjertepladen var tilbage. 
 

 
 
 
 
 
 

Fugleskydning 
frokosten i 
lejrgaden 

(1991) 
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 For at skabe øget tilslutning omkring fugleskydningen blev motionsgymna-
sterne inviteret med midt i halvfemserne. Det kneb dog stadigvæk med interessen, 
og nogen mente, at årsagen var, at Kristi Himmelfartsdagene efterhånden var ble-
vet til en hel lille ferie, hvor mange havde andre gøremål. Derfor blev arrangemen-
tet i de sidste år flyttet fra Kristi Himmelfartsdag til en nærliggende lørdag. 
 Men lige meget syntes det at hjælpe, og til sidst så recktoratet sig nødsaget til 
at indstille skydningen. Det skete ved en ekstraordinær generalforsamling på Bjer-
get Kristi Himmelfartsdag 2004. Ved den lejlighed blev 3098 Peter Lund udnævnt 
til æresrecktor. Det betyder, at han selv må bestemme, hvornår der skal indkaldes 
til næste generalforsamling. 
 Hvad angår ASSF´s andet arrangement, Mac Handicap, som var en gymna-
stikkonkurrence med indlagt aldershandicap, blev den indstillet allerede i 1985. 
 Forløbene ved sammenkomsterne er derfor lidt mindre disciplinerede, men når 
der er en kerne med mere end halvtreds år medlemskab - 431 Arne Jacobsen og 
2939 Erik Friis faktisk rækkende tilbage til 1941 - så klares det på rutinen. Sangene 
er som altid sunget med stor indlevelse, og når bare alle synger med, generer det 
ikke andre. 
 I stedet for fugleskydningen gik man fra 2003 over til at afholde forårets gym-
nastikafslutning på Høje Sandbjerg. 
 Afslutningen af efterårssæsonen er i december, og menuen er gule ærter og 
flæsk. Den tidligere rundhåndede uddeling af medaljer og pokaler er indskrænket 
til uddeling af pokalen for godt kammeratskab, som er henlagt til denne lejlighed. 
 Recktor undlader ikke at gøre opmærksom på, at gymnastikafslutninger ikke 
er hans, men gymnastikinspektionens, ansvar, men han har dog - formentlig i egen-
skab af menig gymnast - hentet smørrebrød til forårsafslutningen på Høje Sand-
bjerg. Den hårde kerne af gamle redskabsgymnaster slår ved denne lejlighed gerne 
et smut op til den gamle gymnastikplads, og mindes mange gode timer og de kam-
merater, som ikke er mere. 
 

Lad andre kun ældes i tanke sind og krop, 
vi gamle fri seniorer, vi følger ikke trop, 
vi har endnu vor styrke i arme og i bryst, 
og vore ungdomsminder, de holder sindet lyst. 
Vi bare gør et spring - et lille tankespring 
tilbage til den tid, da spring og sving var ingenting. 
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Relationer til DGF 
 
AS gymnastikafdeling har, som det vel er de fleste bekendt, lige siden Dansk 
Gymnastik-Forbunds (i dag Danmarks Gymnastik-Forbund) stiftelse i 1899 spillet 
en stor og markant rolle i forbundet dels i forbundsledelsen og dels i udvalg mm. 
En detaljeret beskrivelse af dette forhold er allerede givet i tidligere jubilæums-
skrifter, hvor der findes en detaljeret gennemgang af de mange prominente navne 
fra AS, som har ydet en indsats i DGF-regi. 
 Som det vel ligeledes er bekendt, fyldte gymnastikken desværre ikke længere 
så meget i AS, og dette har naturligvis betydet, at indflydelsen i DGF heller ikke er 
stor i dag. På trods heraf har vi dog stadig en finger med i spillet, idet AS fortsat 
beklæder formandsstolen i forbundets Ordensudvalg (tidligere Amatør og ordens-
udvalg) ved 3158 Ole Kjærgaard, og dertil kommer, at vi fra 1985 har haft endnu et 
medlem i udvalget, 3098 Peter Lund. Vi er således også i dag trods vores lidenhed 
repræsenteret i forbundet og til stede ved forbundets repræsentantskabsmøder. 

 
Fremtiden 
 
Vi er ikke, hvad vi var. Vi er ikke unge længere. Vi har ikke længere er elitehold, 
som konkurrerer i redskabsgymnastik ved mesterskaber og mod andre foreninger. 
Vi har ikke længere interne konkurrencer om AS mesterskab og pokal. Vi har ikke 
længere gymnastisk aktivitet på Bjerget. Vi har ikke længere juniorhold, som vi 
kan uddanne til elite. 
 Men vi har til gengæld et godt stabilt sammenhold, mod på at gå til den i salen 
og en dygtig og engageret gymnastiklærer, så der er god grund til forhåbninger om, 
at vi vil kunne forblive aktive, og at vi fortsat kan få nogen tilgang af ligesindede, 
hvervet ved mund til mund metoden, så motionsgymnastikken i AS kan forsætte, 
som den er i dag. 
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 Kapitel 5 

 

Orientering og feltsport 1981-2010 
 

v/ 3801 Birger Hoff 
 
Orienteringssektionen, fra 2001 omdøbt til feltsportssektionen, blev oprindeligt sat 
i verden for at give akademiske skytter mulighed for at dyrke orienteringsløb og 
terrænsport, men efterhånden koncentrerede man sig mest om de militært inspire-
rede mangekampe, der har orienteringsløb og skydning som de bærende discipli-
ner. De dækker - ud over terrænsport - idrætter som feltsport og orienteringsbiath-
lon og omfatter enkeltdisciplinerne: 

 Orienteringsløb, hvor der løbes individuelt, som stafetløb eller i hold. 
 Skydning, hvor der skydes på grovpistol eller skiskydningsgevær. 
 Kortlæsning, enten udført fra stationspunkt eller som punktorientering. 
 Afstandsbedømmelse. 
 Kast med blinde håndgranater. 

 Udøvelsen af disse idrætter kræver naturlig tilknytning til relevante special-
forbund. Da forbindelse til et skydeforbund er klaret af hovedforeningen, er sektio-
nen selvstændigt medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF), mens sektionen 
aldrig har opnået medlemskab af det tredje relevante specialforbund, Dansk Mili-
tært Idrætsforbund (DMI). 
 Da træning i flere forskellige discipliner er krævende, og sektionen aldrig har 
været særligt stor, har rekrutteringsfilosofien været at finde interesserede personer, 
som i forvejen har et grundlæggende kendskab til mindst orientering og skydning, 
og så bruge ressourcerne på træning til de specifikke konkurrencer. 
 

 
 

Klubmesterskab i orienteringsløb (1981) med frokost i lejrgaden 
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 Reserveofficersforeningen og AS har derfor levet i symbiose med hinanden. 
Medlemmerne af sektionen har dels været konkurrenter dels kolleger i såvel Reser-
veofficersforeningens militære som civile aktiviteter gennem årene. 
 Sektionens bærende aktiviteter har været 

 klubmesterskaber, hvor mesterskabet i orienteringsløb er det ældste, og 
fra 2005 også i orienteringsbiathlon, 

 konkurrencer med andre feltsportsudøvere, hvor Södra Skånska Rege-
mentet (P7) og Reserveofficerernes Orienteringsklub (ROK) har været de 
største, 

 den årlige bøftur, 
 deltagelse i større stævner indenfor de relevante idrætter og 
 deltagelse i DOF’s åbne orienteringsløb. 

 Sektionens aktiviteter i tiden fra 1981 til i dag falder naturligt i tre dele, som vi 
har valgt at kalde   ”Guldalderens anden halvdel”,   ”Stagnation” og   ”Fornyet 
optimisme”.  Hovedtræk og karakteristika fra hver del er beskrevet i nedenfor, 
mens de enkelte større aktiviteter i perioden kan findes i de efterfølgende afsnit. 

 
Guldalderens anden halvdel (1981-89) 
 
I løbet af 1970’erne etablerede Reserveofficersforeningen i Danmarks Køben-
havnskreds (ROID/KK) og AS sig som de førende foreninger indenfor feltsport.  
 
 

AS medaljer DM feltsport 
År DM hold DM indiv 

1981 Sølv Sølv 
1982 Sølv Guld+Sølv 
1983 Sølv Bronze 
1984 Guld Guld+Sølv 
1985 Sølv Sølv 
1986 Bronze Sølv 
1987 Guld Bronze 
1988 Sølv  
1989 Guld Sølv 

 

Se alle resultaterne i tillæg 2 
 

 

 

 På grund af to usædvanlige 
idrætsmænd 3863 Peter Rude, som i en 
periode også var AS-medlem men stil-
lede op for ROID/KK, og 3572 Peter 
Werling samlede andre ambitiøse 
feltsportere sig omkring dem i de to 
foreninger. Som resultat delte de to for-
eninger danmarksmesterskaberne både 
individuelt og i hold mellem sig.  
 ”Guldalderen” fortsatte i 1980-
erne, men da resultaterne var opnået af 
en lille gruppe uden egentlig nytilgang, 
blev det år for år stadig sværere, og de 
kortere baner i Old Boys klasserne trak 
stadig mere. 

 Foreningens danske mesterskaber for hold er vundet af 3572 Peter Werling 
(3), 3746 Lasse Werling (3), 3801 Birger Hoff (2) og 3849 Aksel Munk Iversen 
(1), mens de individuelle danmarksmestre er 3572 Peter Werling (5) og 3746 Lasse 
Werling (1). 
 Glasuglen, om hvilken der blev kæmpet i AS-ROK fik næsten lige mange 
plaketter fra hver forening med 4 til AS og 5 til ROK. Fra AS deltog i gennemsnit 
9 løbere. 
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Klubmesterskab 
1981 på Bjerget 
 
De to ”store”: 
3863 Peter Rude, 
som vandt i 1980 -  
og derfor var banelæg- 
ger - overrækker poka- 
len til vinderen i 1981, 
3572 Peter Werling 

 
 

 
1984 blev guldalderens  

helt store år 
ved DM-feltsport i Holstebro 

 
 
Danmarksmester individuelt: 
 3572 Peter Werling 
 nr. 2 3801 Birger Hoff 
 nr. 4 3746 Lasse Werling 
 
 
 
 
 
De tre vandt også hold-DM til AS. 
 
nr. 2: ROID/KK med to AS’ere på  
 holdet: 
  3863 Peter Rude og 
  3838 Kai Willadsen 
 
 
 
 
 
AS blev herudover nr. 2 i 
yngre old boys klassen med: 
 3740 Erling Heidler 
 3811 Peter Bjørn Jensen og 
 3751 Torkild Glaven 
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 Faunen, om hvilken der blev kæmpet i AS-P7 fordeltes også ganske ligeligt, 
idet hver forening vandt på eget territorium undtagen i 1986, hvor AS også vandt i 
Sverige. 
 Det årlige klubmesterskab i orienteringsløb havde mange deltagere såvel på 
mesterskabsbanen, hvor der i perioden i gennemsnit var 10 deltager, som på moti-
ons- og børnebanerne. 
 Også den årlige bøftur havde mange 
deltagere med et gennemsnit på 14 mand. 
 I 1981 afholdtes for sidste gang felt-
sportskonkurrence mod Den kongelige Liv-
garde. Det foregik efter DMI regler og kræ-
vede mange hjælpere for den arrangerende 
forening. 
 AS deltog med 10 mand, men det er 
ikke hele sandheden, idet 3 medlemmer af 
AS, som tillige var gardere, den pågældende 
dag skiftede til Livgarden, for at give dem 
en fornøden forstærkning, hvad der dog ikke 
gjorde konkurrencen meget mere lige. 

 
AS medaljer DM Terræn-

sport 
År DM hold Række 

1981 Sølv H-Sen. 
1982 Bronze YOB 
1983 Guld H-Sen. 
1984 Bronze H-Sen. 
1985   
1986 Diskval.  
1987 Guld YOB 
1988 Guld YOB 
1989

 
  

 
 AS deltog ved det danske mesterskab i 
Terrænsport med 1-2 hold næsten alle årene i denne periode, og bortset fra en en-
kelt diskvalifikation fik foreningen medaljer med hjem hvert år, vi deltog. 
 Sektionen var i hele perioden medlem af DOF på et B-medlemskab, idet vi 
som en mindre klub ikke arrangerede åbne løb. Vi deltog dog ofte i disse løb. En-
kelte medlemmer af AS deltog for orienteringssektionen, mens de fleste deltog for 
ROK og på hold med reserveofficererne. 
 

 
 

Efter bøfturens løb og frokost går turen normalt til Toppen, hvor vi afsynger ”Nu er 
det stille” og ”Borgeren og studenten”. 
Her i 2000. m/bl.a. 2966 Mogens Løppenthien, 3454 Vagn Laursen, 3276 Johan 
Goth, 3764 N.E.O. Hansen, 2403 Finn Beck, 3430 Erik Folkersen, 3448 Bo Schei-
bye, 3740 Erling Heidler og 4266 Nis Schmidt. 
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 Endelig var sektionen også medlem af Dansk Skiforbund i disse år, men meld-
te sig ud i 1994 efter en række grønne vintre og manglende aktivitet. 

 
Stagnation (1990-2002) 
 

 
 

AS placeringer DM feltsport 

År ÆOB VET Hold 

1990    
1991 2   
1992    
1993 3   
1994    
1995    
1996 2   
1997 2   
1998 2 2 (Sølv) 
1999 1+2   
2000 1+2 3 Sølv 
2001    
2002 1   

 

Se alle resultaterne i tillæg 2 
  

Denne tid blev præget af stagnation. 
 Vi har ikke siden 1989 vundet dan-
marksmesterskaber i feltsport, men resul-
tater blev stadig opnået i old boys ræk-
kerne. Til højre ses placeringerne på 
præmieskammelen i ældre old boys / H45 
(ÆOB) og veteranklassen / H55 (VET) 
samt holdplaketter, som gives til hold 
kombineret af disse to klasser fra DMI’s 
forbundsmesterskaber de år, hvor for-
bundet tillod dette. Læs om vort ambiva-
lente forhold til DMI nedenfor. 
 Kampen om glasuglen mod ROK 
blev som oftest tabt. De var både flere og 
bedre. Når vi vandt, var det fordi vor 
viden om vore deltageres aktuelle form 
var bedre end hos modstanderne, og at vi 
forstod at udnytte denne viden taktisk. I 
alt vandt ROK 8 gange mod AS 5 gange. 
I gennemsnit deltog 7-8 løbere fra AS.  

 

 
 
 

AS medaljer i Terrænsport 
År Hold Række

1990   
1991 Sølv ÆOB 
1992   
1993   
1994   
1995   
1996   
1997 Sølv ÆOB 
1998 Guld ÆOB 
1999 Disk`et guld  
2000 Guld + Bronze ÆOB 
2001   
2002 

 
  

 
 

 Også feltsporterne fra P7 var bedre end 
deltagerne fra AS. De vandt 9 gange mod 
AS 4 gange og vandt også de fleste gange 
individuelt. 
 Klubmesterskabet i orienteringsløb, 
som blev afholdt hvert år i hele perioden, var 
fortsat rimeligt velbesøgt om end deltageran-
tallet faldt til 8 løbere på mesterskabsbanen 
samt nogle få på børnebanen 
 Også i stagnationsårene deltog sektio-
nens medlemmer fortsat i det årlige mester-
skab i terrænsport, men kun i ÆOB-klassen. 
Her kunne vi stadig gøre os gældende. 
 Bøfturen fortsatte ligeledes i det traditi-
onelle spor, men også her faldt deltageran-
tallet lidt, nemlig fra ”guldalderens” 14 til 
11 løbere. At der stadig deltog så mange 
skyldtes blandt andet, at vore venner fra P7 
var med i 1993, 1995 og 1997. 
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Fornyet optimisme (2003-10) 
 
Den nyeste tid har været præget af en forsigtig optimisme. Den gennemsnitlige 
alder for sektionen medlemmer steg ikke længere. Resultaterne ved DM Feltsport i 
Old Boys rækkerne  stabiliseredes, og mange af tendenserne fra den forrige periode  

 
 

AS placeringer 
DM Feltsport 

 

År 
 

ÆOB VET Hold 
2003 1   
2004   Sølv 
2005 1+2 2 Guld 
2006 AS var arrangør 
2007   Sølv 
2008 1 2 Sølv+Bronze 
2009 2+3 1 Sølv 
2010 1+2 2 Sølv+Bronze  

  

blev brudt. 
 Feltsportskonkurrencen mod ROK 
ophørte efter 2005, fordi ROK ikke mere 
var i stand til at stille arrangør og hold. 
 Vi satte os tungt på P7, som kun har 
vundet to ud af periodens otte konkurren-
cer. Dette skyldtes bl.a. nye yngre stjer-
ner, som 4174 Jørgen Nielsen, der har 
vundet konkurrencen individuelt alle 
disse år. 
 Sektionen blev fuldt medlem af 
DOF under den mundrette betegnelse 
”AS Feltsport”, og sektionens medlem-
mer har siden løbet åbne løb for AS.  
 Endelig er det værd at bemærke, at den sportslige kontakt til andre sektioner er 
øget; således deltog feltsportere på AS holdet ved DM grovpistol 2005, og AS’s 
opgaver som arrangør af DM feltsport i 2006 og DM biathlon, orientering i 2008 
kunne aldrig være gennemført uden hjælp fra foreningens andre sektioner. 
 

 
 

Holdet til DM grovpistol på Kalvebod: 4111 Christoffer Jespersen, 4174 Jørgen 
Nielsen, 3572 Peter Werling, 3448 Bo Scheibye og 3801 Birger Hoff. Starteren er 
3740 Erling Heidler, som var formand for arrangerende SKS (21. august 2005) 

 
 Biathlon, orientering er begyndt at fylde blandt sektionens aktiviteter. Det 
gælder deltagelse i mesterskaber og stævner og ved, at vi siden 2005 har indført et 
klubmesterskab, som beskrevet nedenfor. 
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 Samtidig er traditionerne fortsat med klubmesterskab i orienteringsløb med en 
gennemsnitlig deltagelse på 8 mand, og bøfturen med gennemsnitligt 9 mand. 
 Al kommunikation mellem sektionens medlemmer samt formidling af indby-
delser, tilmeldinger og resultater, foregår nu elektronisk via mails og diverse 
hjemmesider. 

 
Feltsport 
 
De danske mesterskaber gennemførtes indtil 1998 over to dage, og derefter med 
alle disciplinerne på en enkelt dag, normalt en lørdag i slutningen af august eller 
begyndelsen af september. De stadigt strengere krav til arbejdstidsregulering har i 
dag flyttet mesterskabet til fredag. Udover DMI-foreninger inviteres alle DOF’s O-
klubber til at deltage. Der løbes individuelt og for tre-mands hold, idet de tre bedste 
individuelle resultater lægges sammen. Der konkurreres i en seniorklasse (over 18 
år), hvor der udover mesterskabsklassen også løbes i en B-række for mindre øvede. 
Desuden afholdes et antal forbundsmesterskaber bl.a. yngre old boys / H35 (YOB), 
ældre old boys / H45 (ÆOB) og veteraner (VET), som de senere år er opdelt i to 
klasser H55 og H65. Feltsporten omfatter fem adskilte discipliner: pistolskydning, 
afstandsbedømmelse, kortlæsning, håndgranatkast og orienteringsløb. Beregningen 
foregår efter den negative metode, hvor bedste resultat er 0 point. Point fra de fire 
førstnævnte discipliner omregnes til løbsminutter og lægges til løbetiden for gen-
nemført orienteringsløb som det samlede resultat. 
 Pistolskydning er en feltskydning på grov-
pistol. Efter en prøveskydning skydes normalt 2-3 
skydninger med 20-30 patroner mod udhuggede 
figurer. Strafpoint fra 0-75 fordelt på antal træffere 
og trufne mål. Alle deltagere, som ikke har egen 
pistol, kan låne en pistol af arrangørerne. Da det 
ikke er den bedste løsning, har AS normalt søgt at 
låne pistoler, vi kender, fra medlemmer, som ikke 
skal deltage, så lån fra arrangøren begrænses. 
 Der skal afstandsbedømmes 5 mål på afstande 
op til 1500 m. på 10 minutter. I alt fordeles max. 
25 strafpoint med 0-5 point pr. mål ud fra fejl på 0-
10% - 20% - 30% - 40% og over 50% fejl. 
 Der skal kortlæses 10 mål på 30 minutter. 
Hvert mål, som er udpeget med sigtestokke, ligger 
på afstand fra 500-3.000 m. Hvert mål kan give op 
til 8 strafpoint, idet fejlen fordeles på ¼ af afstan-
den. Fra 2009 ændredes dette til en lidt enklere 
måde, som fortsat afprøves. 
 Der kastes 3 serier á 5 håndgranater. Målene 
er en ring på 20 m. afstand, et vindue og et skytte-
hul på 15 m. Der gives 2 strafpoint pr. forbier. 

 

Kortlæsning. Målet udpeges 
med sigtestok og evt. billede. 
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Kortlæsning: 
Deltagerne - her 
3572 Peter Werling 
i 1978 - finder 
stedet og indprik- 
ker det på kortet 

 
 Mesterskabsklassen løber 10-12 km. svær orientering, mens længden for de 
øvrige klasser er afkortet afhængig af alder. Der anvendes orienteringskort i måle-
stok 1:10.000 eller 1:15.000 tegnet af klubber under DOF. 
 Da mesterskabet strakte sig over to dage afholdtes en sammenkomst / ”kam-
meratskabsaften” lørdag aften. Det sociale har altid betydet meget for disse konkur-
rencer, hvor mange af deltagerne har kendt hinanden over en lang årrække. AS 
holdet er enkelte gange gået ud og har spist sammen, når stævnet var i det jyske. 
 

 

Håndgranatkast: 
DM feltsport 2006, som 
AS arrangerede. 
Gymnasterne 

3234 Bent Tholander 
3147 Viggo Neble og  
3158 Ole Kjærgaard 
 (i hvide trøjer) 

var hjælpere. 

 
Terrænsport 
 
I 1980 opløstes Dansk Terrænsportsforbund (DTF), og opgaverne overførtes til 
Forsvaret. Terrænsport afholdtes herefter i tjenstligt regi, men medlemmer af civile 
idrætsforeninger - som AS - kunne deltage. Mesterskabet - i A-klassen - gennem-
førtes som en stafetkonkurrence for hold på tre mænd/kvinder. Konkurrencen gen-
nemførtes på en hverdag i efteråret. Der konkurreredes på tre discipliner, vejfin-
ding (orienteringsløb), målbestemmelse (kortlæsning) og håndgranatkast. Der var 
samlet tidtagning for de tre deltagere, som hver gennemførte alle discipliner, før 
stafetten blev givet videre. O-løbet gennemførtes på orienteringskort. Banelængden 
lå på 4-8 km. Kortlæsning blev foretaget til 5 punkter på afstande op til 3 km. Ved 
mere end 10% fejl skulle der løbes strafrunde. Der var 2 håndgranatmål, et skytte-
hul  og et vindue,  på  15 meters  afstand.  Hvert mål skulle  træffes en gang.  Hertil 
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havde deltageren 5 granater. For hvert ikke trufne mål, skulle deltageren - som ved 
kortlæsning - løbe en strafrunde. 
 Med en velvalgt stævneplads ved et kortlæsningspunkt i en skovkant kunne 
hele stævnet afholdes uden transport. Disse mesterskaber var ganske sjove med 
mulighed for opmuntrende ”hep’en” fra tilskuere og deltagere, som ikke var i gang. 
 Trods de overkommelige logistiske krav til arrangørerne kunne heller ikke 
disse mesterskaber i længden finde arrangerende regimenter. I dag er mesterskabet 
erstattet af et rent Forsvarsmesterskab, uden civil deltagelse. Kortlæsning er erstat-
tet af punktorientering, og der konkurreres individuelt. Mesterskabet går til det to-
mandshold med sammenlagt bedst resultat. Desuden regnes vinderen af O-løbet 
med i en særlig konkurrence, som Forsvarsmester i O-løb. Medlemmer af AS del-
tager stadig, men må dølge sig under forskellige regimentale tilhørsforhold. 

 
Biathlon, orientering 
 
Orienteringsbiathlon blev først taget op af AS efter årtusindskiftet, selv om det 
under betegnelserne ”felttävlan” og ”feltkonkurrence” har været grundlaget for 
hele feltsportsudviklingen. Der afholdes en række stævner, hvoraf et er det officiel-
le danske mesterskab. Der konkurreres individuelt og for hold samt som stafetløb. 
Nye former opstår stadig, som f.eks. sprint. 
 Orienteringsbiathlon individuelt gennemføres primært som en sammenhæn-
gende konkurrence, hvor de tre discipliner - geværskydning, punktorientering og 
orienteringsløb - tages efter hinanden, men ikke nødvendigvis i denne rækkefølge. 
Fejlpoint (minutter) fra skydning og punktorientering lægges oveni den samlede 
løbetid. 
 Skydningen udføres med et skiskydningsgevær kal .22 (5,6 mm). Indskydning 
foregår inden konkurrencen. Efter ca. 300 m. løb afgives 10 skud liggende og efter 
atter ca. 300 m. løb 10 skud stående mod selvmarkerende skiver/faldskiver. Skud-
afstanden er 50 m., og målene er 4 cm. i diameter for liggende og 11 cm. for ståen-
de skydning. Der gives 2 strafminutter pr. forbier. 
 Punktorientering løbes på en ca. 3 km. lang snitzlet bane. Undervejs stedfæ-
stes fem punkter i banen og fem andre, som ligger op til 400 m. uden for banen, 
udpeget med retningsstokke. Hver mm fejl giver et strafminut. 
 

 

 
 
O-biathlon 
klubmesterskab 2009. 
Skydning med gevær 
cal .22, også kendt 
som skiskydningsgevær. 
 
      4206 Carsten Sveding 
   3572 Peter Werling 
4166 Nis Schmidt 
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 Mesterskabsklassen løber et frit orienteringsløb på 9-11 km svær, mens de 
øvrige løber 4-11 km afhængig af alder og køn. Der anvendes orienteringskort. 
 Holdkonkurrencen afholdes som tre-mands hold, idet de individuelt opnåede 
resultater lægges sammen. Der løbes normalt individuelt og for hold på stævnets 
første dag, mens den anden dag er helliget stafetkonkurrencen. 
 Stafetten gennemføres ligeledes for tre-mands hold. Konkurrencen findes i 
mange varianter, men omfatter normalt - for hver af deltagerne - et indledende løb 
på mindst 300 m. efterfulgt af liggende skydning mod 5 mål, hvor deltageren har 8 
patroner til sin rådighed. For hvert ikke-truffet mål løbes en strafrunde af ca. 1½ 
min. varighed. Herefter løbes O-løb på 5-6 km. længde. Efter O-løbet skydes atter 
mod 5 mål, men nu stående, hvorefter der løbes evt. strafrunder, før stafetten gives 
videre til næste løber. Holdets tid er den samlede konkurrencetid for de 3 deltagere. 
Det er en spændende konkurrenceform med megen mulighed for at følge løberne 
fra tilskuerpladserne og med megen medleven under skydningen. 
 Medlemmer af AS har deltaget i mange af disse konkurrencer som individuel-
le deltagere og i enkelte også som hold. Flere af vore yngre medlemmer - som 4179 
Jørgen Nielsen og 4250 Jørgen Pedersen - er gode O-biathleter. Da sektionen i 
2004 fik to fine skiskydningsgeværer via Vingstedfonden, løftedes sektionens mu-
lighed for deltagelse. Deltagerantallet i O-biathlon konkurrencerne synes at pege 
på, at det er her udviklingen vil foregå på bekostning af feltsport. 
 

 
 

O-biathlon på Bjerget 2010. Stævneleder 3801 Birger Hoff instruerer. 
 

 Siden 2005 har AS afholdt klubmesterskab i Biathlon, Orientering. Høje For-
mand genudsatte ”Lunds Akademiska Skytteklubbs Hederspris” til dette formål. 
Stævnet gennemføres fra Høje Sandbjerg, idet der først skydes på skydebanen over  
 

 

AS klubmesterskab i  
O-biathlon 

År 
 

Deltagere Bemærkning 
2005 5  
2006 9 Heraf 5 gæster 
2007 4  
2008 6 Heraf 2 gæster 
2009 17 Heraf 11 gæster 
2010 

 
43 Heraf 38 gæster 

 

Rafts Navle, hvorefter der fortsættes med 
punktorientering og orienteringsløb i Ru-
de Skov.  
 Stævnet afholdes normalt en lørdag i 
efteråret og afsluttes på sædvanlig AS vis 
med en samlet frokost med deltagernes 
familier. 
 Det er en fin konkurrence, og vore 
faciliteter på Bjerget er tilstrækkelige. 
Men  resourceforbruget  for at  stille et så- 
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dant stævne på benene er voldsomt, og da arbejdet med få deltagere er det samme 
som for mange, valgte vi at åbne mesterskabet og inviterer gæster. I 2009 havde vi 
for første gang deltagere fra Jylland og anvendte også for første gang elektronisk 
tidtagning. Idéen med et åbent mesterskab viste sig at være helt rigtig, og i 2010 
var deltagerantallet steget til ikke mindre end 43, heriblandt stort set hele den dan-
ske elite. 

 
Orienteringsløb 
 
I al denne tale om feltsport og 
mesterskabsstævner må vi ikke 
glemme, at orienteringsløbet er 
den bærende disciplin i vor 
idræt. Der er her, vi har lagt 
langt den største del af vor træ-
ning. Mange er de tidlige søn-
dag morgener, hvor de aktive af 
os har forladt familien for med 
rygsækken fuld af udstyr og 
skiftetøj at have kørt til fjerne 
skove for at løbe i sol og regn, 
og mange er de tirsdags efter-
middage, hvor vi efter arbejde 
er kørt til nærskovene for at 
løbe træningsløb. Duften af 
mose og sure O-sko er uadskil-
leligt forbundet med sektionens 
aktiviteter. 

 

 
 

Orienteringsløb. 3849 Aksel Munk Iversen - 1. 
orienteringsinspektør 1984-93 

ved AS-P7 i Sverige 1996 

 Så længe nogen kan huske - dvs. siden 1961 - har vi afholdt et klubmesterskab 
i orienteringsløb. Banerne udgår fra Bjerget og mesterskabsbanen, som i guldalde-
ren var ca. 8 km lang og i dag er ca. 6 km, er en reel O-bane med klippetænger. 
Desuden oprettes afkortede baner og børnebaner efter behov. Dagen afsluttes med 
en frokost med familier, børn og hunde i lejren. Vinderen pålægges at være bane-
lægger det følgende år, hvad der sikrer skiftende navne på pokalen. 
 Bøfturen, som afholdes første lørdag i december er også et orienteringsløb, 
men langt fra reelt. Kortene (se eksempler på næste side) er manipulerede, foldede 
og flettede, hvis de da ikke er erstattet af uforståelige tegninger, kurver eller foto-
grafier. Her gælder det om kløgt og lokalkendskab, og resultatet afgøres desuden af 
pålagte handicaps. Løbet afsluttes med en formidabel frokost, hvor de medbragte 
madpakker skylles ned med rigelige mængder af snaps, de akademiske traditioner 
og sange lever, og vore livsledsagere slutter sig til ved den afsluttende vandring til 
Toppen, før de fører os sikkert hjem. Det er dog - desværre - som om disse hæder-
kronede traditioner, så værdsat af sektionens ældre medlemmer, i dag ikke fænger 
på samme vis hos de yngre. 
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Bøfturkortene har altid været et kapitel for sig. Banelæggerne har ikke just været i 
gavehumør, men dog i julestemning, som her på kortene fra 1984 og 1998. Julehjer-
tet 1984 bestod af to ens sammenflettede kortdele. Post 1 og 8 var begge i lejren 
(forskellige hjørner af samme barak), og post 14 og 26 lå mindre end 100 m. fra 
hinanden. I begge tilfælde var der strafpoints for at ødelægge juledekorationen. 

 
AS-P7 
 
Som del af AS’s årlige stævne mod Södra Skånska Regementet (P7), har sektionen 
siden 1948 stillet med et udvalgt hold på 6 mand og en holdleder. Når AS var vært, 
blev konkurrencen afholdt efter regler for et dansk mesterskab i feltsport, mens den 
 

 
 

AS-P7 jubilæum 1990. Indmarch til officersmessen. 
I bladet omtalt: ”Langt om længe dukkede feltsporterne op i samlet trop. Forrest: Fane, 
dernæst marcherede svenskerne ind, og bagerst sjoskede danskerne af sted” og senere 
kommenteret: ”Jeg var selv med og mener nu at erindre, at det var temmelig stilfuldt”. 
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i Sverige bestod af punktorientering, orienteringsløb, pistolskydning og håndgra-
natkast, som i dag afholdes på en kastebane for militær femkamp. 
 Der har altid været en speciel aura over dette stævne. Holdet blev udtaget af 
feltsportsinspektøren, ofte på baggrund af resultater fra udvalgte O-løb. De fine 
forhold på P7’s hjemsted på Revingehed med militærmusik og den traditionsrige 
messe har givet stævnet et ganske særligt præg. Men også når stævnet blev afholdt 
i Danmark med privat indkvartering og ofte lange transporter, fik vi mulighed for 
virkelig at lære hinanden at kende, bekendtskaber som for nogles vedkommende 
har holdt i årtier. Særlig sektionens egen ”forfest” i 1981 hos 3430 Erik Folkersen 
og middagen i 1995 på Tøjhuset samt udrykningerne til Møn hos 3811 Peter Bjørn 
Jensen og til Jylland hos 3430 Erik Folkersen samt jubilæerne med deltagelse af 
damer var mindeværdige. Det nære venskab førte i stagnationsperioden til at 
feltsportere fra P7 deltog i vores bøftur, mens medlemmer af sektionen deltog i 
natløb i Sverige, som Mortensnatten og Revinge-by-night. 

 
AS-ROK 
 
Denne feltsportskonkurrence blev skabt for at give Københavnsområdets to store 
civile foreninger AS og Reserveofficerernes Orienterings-Klub (ROK), mulighed 
for at træne mod hinanden inden det danske mesterskab. Men den måtte ikke være 
en generalprøve, og den skulle have et stærkt socialt element. 
 Derfor fødtes idéen at lave en konkur-
rence for 2-mands hold, omfattende de tre 
tunge feltsportsdiscipliner, kortlæsning, 
pistolskydning og O-løb. Ved at lade hol-
det skyde samtidigt mod en fælles gruppe 
skiver og ved at give begge deltagere et 
kort hver til kortlæsning, så de frit kunne 
fordele opgaverne eller hjælpe hinanden, 
skabtes en reel holdkonkurrence. 
 For fairness og spændings skyld løb 
deltagerne hver sin O-bane, en kort og en 
lang. Ved at tilføje særlige regneregler om 
spredning kompenseredes for foreninger-
nes forskellige størrelse. Og endelig tilfø-
jedes en fælles frokost på AS maner med 
familier. 
 Konkurrencen, som første gang blev 
afholdt i 1978,  var en succes fra begyndel- 

 

sen. Den arrangeredes på skift af de to foreninger, og det skal ikke skjules, at selv 
om den kun bestod af tre discipliner, var den ganske krævende at organisere. 
 Den arrangerende forening havde derfor svært ved at stille med det samme 
antal hold som gæsterne. Fra AS deltog der i det første årti i gennemsnit 10 mand 
pr. konkurrence, mens deltagelsen senere svandt til i gennemsnit 7 mand. 
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 AS stillede en fin glasugle til rådighed som vandrepokal. På dens træfod 
sømmedes sølvplaketter for den vindende forening. 
 Efter ”guldalderen” vejede skålen til ROK`s fordel, og AS vandt kun ind imel-
lem ved med stor taktisk dygtighed at sammensætte holdene, så deltagernes aktuel-
le form gjorde det muligt at udnytte de særlige regneregler fuldt ud (se resultaterne 
i tillæg 2). 
 Til slut fik ROK vanskeligheder med at stille hold, og da de skulle arrangere i 
2006, efter at AS havde vundet uglen året før, måtte de opgive. Året efter prøvede 
de igen, men måtte atter aflyse. Uglen står derfor stadig hos AS og vidner om en 
periode med mange mindeværdige konkurrencer og fint kammeratskab mellem 
konkurrenterne. 
 
Relationer til ROID / HPRD og Feltsportskursus 
 
Sektionens historie kan ikke skrives uden at behandle relationerne til Reserveoffi-
cersforeningen i Danmark (ROID), som i dag hedder Hovedorganisationen for 
Personel af Reserven i Danmark (HPRD), relationer der uden overdrivelse kan 
betegnes som godt samarbejde. Denne fagforening etablerede tidligt en række ud-
rykninger støttet af Forsvaret, hvor officererne trænede i terrænsportsmærkets di-
scipliner, orienteringsløb, kortlæsning, afstandsbedømmelse og kast med blinde 
håndgranater. Aktiviteterne blev døbt Feltsportskursus. Senere udvidedes Felt-
sportskursus til også at have skydning og gymnastik på programmet. Det havde et 
tæt samarbejde med vore svenske naboer, og blev en organisation parallel med AS. 
Disse feltsportsudrykninger var efter krigen med til at danne grundlaget for den 
moderne civile orienteringsidræt. 
 Selv om Forsvaret giver logistisk og monetær støtte, skal der nogle til at orga-
nisere udrykningerne og lægge orienteringsbanerne ud. Medlemmer af AS, som 
tillige var officerer, har altid været en væsentlig bestanddel af Feltsportskursus, 
hvorfor vi i hele perioden har haft mulighed for at deltage, også med foreningens 
civile medlemmer i feltsportstræningen, som i denne bogs periode normalt foregik 
tirsdag aften i en forårs- og en efterårssæson. På denne måde mødtes reserveoffi-
cersforeningens og sektionens medlemmer reelt oftere, end vi mødtes med skydere 
og gymnaster i AS. 
 For at kunne deltage i DOF’s åbne orienteringsløb dannede reserveofficererne 
en civil O-klub, den tidligere omtalte Reserveofficerernes Orienterings-Klub 
(ROK). Da vor sektion var relativt lille og i modsætning til ROK kun B-medlem af 
DOF, var det naturligt, at aktive og ambitiøse feltsportere fra AS også meldte sig 
ind i ROK. Vi løb åbne løb for denne forening, mens vi ved DMI’s aktiviteter var 
skarpe konkurrenter. 
 I ROK’s navn har adskillige løbere fra AS opnået fine resultater og mester-
skaber. Det nære forhold til vore jævnaldrende i ROK ses nok bedst gennem en af 
overlæge Bent Christensens mange fremragende sange: 
 ”En ROK’er er en ”yngre” mand, med ubehåret isse,  
   mærket efter tidens tand, problemer med at tisse”.  
 Det dækker vel også helt sektionens medlemmer. 
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AS-ROK-
frokosterne 
huskes som 
meget muntre. 
 
 
Forskellige 
steder - her på 
en græsplæne i 
Sandholmlejren 
(1982) - når 
ROK arrange-
rede - - - 
 
 
- - - og altid på 
Bjerget, når  
AS arrangerede 
(2004) 

 
 

 
 
 Sangens sidste vers er et venligt ”smædesvers” til AS, som vi ofte har sunget 
med på under frokosten ved AS-ROK konkurrencerne, og som vi også selv synger 
under vor bøftur. 
 
  

Mel.: Vi lister os af sted på tå - - - 
 

Men trods den ringe alder kan 
det hele stadig nytte, 
en gang om året spiser han 
en akademisk skytte, 
Og før et AS-ang-sje-mang 
så træner vi en enkelt gang, 
og ellers så skyldes vor store syk-se 
kun erfaring og alder og renomé. 

 

 

 
 Fra 2007, hvor vort medlemskab af DOF ændredes, har sektionens aktive 
medlemmer løbet åbne løb i AS feltsports navn. ROK har desværre - på grund af 
svigtende aktivitet - måttet indstille konkurrencevirksomheden. 
 De sociale og selskabelige kontakter til ROK’erne er dog uændrede, og delta-
gelsen i Feltsportskursus fortsætter. 
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Relationer til DOF 
 
Sektionen har i hele perioden været tilknyttet Dansk Orienterings-Forbund (DOF), 
det meste af tiden som en B-klub. Da den teknologiske udvikling med nem adgang 
til print af gode O-kort fjernede det traditionelle grundlag for forbundets indtægter 
omlagdes strukturen. Sektionen blev tvunget til nogle vanskelige valg. 
 Efter nogle års drøftelser, besluttede vi i 2007 at blive fuldgyldigt medlem, 
men kun at tilmelde de medlemmer af sektionen, som reelt løb åbne løb. Det har 
vist sig at give mange fordele for de enkelte medlemmer såvel som for sektionen 
og har kunnet gøres indenfor en overkommelig økonomisk ramme. Vi løber under 
navnet ”AS Feltsport” og nyder godt af de elektroniske muligheder for oversigt 
over løb, on-line tilmelding, instruktioner, startlister og resultater, som forbundet 
har udviklet. 
 
Relationer til DMI 
 
Forholdet til Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) har været ambivalent. Som en af 
de få og vindende civile foreninger måtte vi hvert år se en dobbelt præmieuddeling. 
Først kom vinderne på præmieskamlen heriblandt de akademiske skytter, og siden 
de samme, blot uden AS’ere, for at modtage et nyt sæt præmier som forbundsme-
stre. Da Reserveofficersforeningens civile medlemmer talte som militære, mens 
AS’s reserve- og linieofficerer talte som civile, var forestillingen lettere komisk. 
Forsøg på at blive fuldt medlem af DMI slog tidligt fejl. I stagnationsperioden, 
hvor AS ikke længere vandt danske mesterskaber, måtte vi ind imellem opleve, at 
hvis vi ikke vandt, optrådte vi slet ikke på resultatlisten. De ældre klasser talte ale-
ne som forbundsmesterskaber. 
 Men den vigende tilslutning til feltsport og de stigende vanskeligheder med at 
skaffe kompetente arrangører har dog ændret forholdet til DMI, som i dag er varmt, 
og AS anses som en del af familien. 
 Da feltsporten i begyndelsen af 2000-tallet havde vanskeligheder, og DMI 
havde svært ved at finde kvalificerede arrangører, tilbød AS at arrangere DM-
feltsport i 2006. 
 Mesterskabet, som blev afholdt i Jægerspris, blev en overvældende succes. 
Dette skyldtes ikke mindst en flot indsats fra feltsportsinspektøren 3801 Birger 
Hoffs side, men også i høj grad de mange sektionsmedlemmer, som med stor eks-
pertise og feltsportserfaring ledede discipliner og administration samt de medlem-
mer fra de andre sektioner, som beredvilligt stillede op som hjælpere. 
 DMI værdsatte indsatsen, og da der i 2008 var problemer med arrangementet 
af DM i O-biathlon, anmodede forbundet igen AS om assistance. AS accepterede 
og trådte til med kort varsel. Igen arrangeredes - i samarbejde med HPRD - et 
fremragende mesterskab i Teglstrup Hegn, igen med Birger Hoff som leder og 
disciplinledere og hjælpere fra feltsportssektionen og de andre sektioner. 
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DM feltsport: 25. august 2006: 

 

 
 

Leder skydning, 3764 Niels-Erik O. Han-
sen, havde udkommanderet hele familien 
som hjælpere. 
 
 

3849 Aksel Iversen - kommandant 
 i Jægerspris - indgik sammen med 

Høje Formand i DMI’s præsidie. 
 

3276 Johan Goth var leder håndgranatkast 
hjulpet af gymnasterne (se side 118) 

 

 
 

 
 

3801 Birger Hoff oplæser resultater og Høje Formand overrækker præmier. 
 
 

DM O-biathlon: 24. april 2008: 
 

 
 

Stævneleder 3801 Birger Hoff byder velkommen. 
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 Kapitel 6 

 

Hjemmeværn 1981-2010 
 

v/ 3505 Kay Søren Nielsen 
 
Akademisk Skytteforenings hjemmeværnssektion 1981-2011 
 
Hjemmeværnet har i perioden 1981 til 2001 både indenrigspolitisk og forsvars- og 
sikkerhedspolitisk været præget af stedse ændrede vilkår og derfor også store for-
andringer. Ved indgangen til 80’erne var hjemmeværnet, herunder hjemmeværns-
kompagni 6301 (HJVK 6301) - Akademisk Skytteforenings hjemmeværnssektion, 
stadig præget af arven og tankesættet fra den modstandsbevægelse, som det frivil-
lige hjemmeværn var udrundet af. Kompagnichefen for HJVK 6301, 0974 Jørgen 
Pangel, havde sine rødder i AS, i modstandsbevægelsen, i AS’s Slotsholmsbatal-
jon, der den 5. maj 1945 fik til opgave at beskytte Christiansborg, og i hjemme-
værnsforeningerne (se også kapitel 1). Ordene ”aldrig mere en 9. april” gav stadig 
mening. Kompagniets ældre medlemmer havde den samme baggrund som kom-
pagnichefen, men der var naturligvis kommet en række yngre medlemmer til i åre-
nes løb. En del var kommet til kompagniet, medens de studerede, og før de havde 
aftjent  deres  værnepligt.  Nogle af dem kom  efterfølgende tilbage  til kompagniet 
 

 
 

HJVK 6301 i et generationsskifte, KN/KC Jørgen Pangel 
med gammelt og nyt nøglepersonel. Høje Sandbjerg, 1982 
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efter endt værnepligt. Andre havde aftjent værnepligten, inden de meldte sig til 
hjemmeværnet, og nogle havde af forskellige grunde ikke aftjent deres værnepligt, 
men meldte sig, da de ønskede at bakke op om forsvaret. Specielt i begyndelsen af 
80’erne, efter at den nye værnepligtslov af 30. maj 1980 var blevet vedtaget af 
Folketinget, og forsvaret skar ned på indtaget af værnepligtige, valgte mange, der 
havde trukket frinummer, at melde sig til hjemmeværnet. 
 
Lovgrundlaget for Hjemmeværnet 
 
I 1981 var HJVK 6301’s situation ikke væsensforskellig fra andre hjemmeværns-
kompagniers. Det var en aldersmæssigt og uddannelsesmæssigt broget skare, der 
skulle løfte hjemmeværnet gennem et generationsskifte. Hjemmeværnets opgaver 
havde ikke ændret sig meget siden værnets oprettelse. Udgangspunktet var den 
Kongelige anordning af 6. marts 1952 om forholdsordre ved angreb på landet og 
under krig. Hertil kom den seneste Lov om Hjemmeværnet af 23. maj 1973, der 
dog allerede den 26. maj 1982 blev ændret, først og fremmest ved at den gamle 
lovs bestemmelser om kvindekorpsene faldt ud. Kvindekorpsene blev dog først 
nedlagt i 1989, hvor medlemmerne af kvindekorpsene overførtes til de almindelige 
hjemmeværnsgrene. Den kongelige forholdsordre havde sit meget klare udgangs-
punkt i begivenhederne den 9. april 1940. Ordren slog fast, at ethvert angreb på 
dansk territorium eller på dansk militær enhed uden for dansk territorium skulle 
besvares øjeblikkeligt uden at afvente ordre, og at et sådant angreb var at betragte 
som en ordre om mobilisering, og at hjemmeværnet uopholdeligt skulle møde som 
bestemt ved ordren om, at hjemmeværnet skulle på plads. Det vil sige at give møde 
på et i forvejen bestemt sted med våben og beredskabsammunition. 
 Hjemmeværnslovene af 1973 og -82 skal naturligvis ses i sammenhæng med 
det samlede lovkompleks om Danmarks forsvar. Det, der kan være vanskeligt at 
forstå, er, at hjemmeværnet havde og har to organisationsplaner, en i fredstid og en 
i krig. I fredstid var og er hjemmeværnet en myndighed under Forsvarsministeriet 
og deltager som en del af det militære forsvar af Danmark. Hvis hjemmeværnet 
eller dele af hjemmeværnet under krig eller under truende udsigt til krig beordres 
til at deltage i løsningen af forsvarsmæssige opgaver, overtager forsvarschefen 
kommandoen over de deltagende hjemmeværnsenheder. 
 
Hjemmeværnets organisation 
 
Det er naturligvis - og heldigvis - fredstidsorganisationen, der fylder mest i hverda-
gen, hvor hjemmeværnsledelsen består af to personer: Chefen for hjemmeværnet 
og den kommitterede for hjemmeværnet. De har en stab til hjælp. Landet var i 
1980’erne opdelt i et antal regioner - oprindelig otte nu seks - samt Bornholm. Ind-
delingen havde sin oprindelse i modstandsbevægelsens regionsinddeling. Hver 
region var igen opdelt i distrikter, der servicerede et antal kompagnier, som hver 
havde et ansvarsområde. Hertil kom specialkompagnier og specialenheder samt 
marinehjemmeværnet og flyverhjemmeværnet. Størstedelen af hjemmeværnet var 
organiseret som områdekompagnier,  således at enhver plet på  Danmarkskortet var 
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Kompagniets nye chef 
KN/KC Peter Wiren-
feldt Asmussen afleve-
rer bøftursparaden til 
afsnitsleder Slotshol-
men.  

Høje Sandbjerg, 1982 

 
dækket af et hjemmeværnskompagni. Chefen for kompagniet var ansvarlig for 
kompagniets opstilling og uddannelse samt indsættelse. På landsplan var hovedop-
gaven at se og melde. Radioen og telefonen var vigtige våben. Et områdekompagni 
skulle ”se og melde” for at sikre, at ingen uset kunne infiltrere dansk territorium. I 
en truende eller uventet situation kunne en kompagnichef sætte sit kompagni på 
plads og udlevere kompagniets normalbeholdninger. Ifølge forholdsordren kunne 
han straks optage kampen, hvis der var fjendtligt forsøg på indtrængen i kompagni-
ets område. En kompagnichef havde således meget store beføjelser, men disse skal 
ses på baggrund af begivenhederne den 9. april 1940. Man ville på tværs af parti-
skel have en folkelig garanti for, at der blev kæmpet ved aggression mod dansk 
territorium. 
 
Generationsskifte i Hjemmeværnet  
 
De ”gamle” kompagnichefer, der havde oplevet Danmarks besættelse, stod i 
1980’ernes begyndelse over for ”pensionering”. Aldersgrænsen for kompagniche-
fer var 60 år, og det var karakteristisk, at mange ”gamle” kompagnichefer blev 
forlænget ud over det fyldte tresindstyvende år. Chefen for HJVK 6301, 0974 Jør-
gen Pangel, blev således forlænget to gange og gik først af som 62-årig den 30. juni 
1982, hvor han fik overrakt Hjemmeværnsregion VI’s plakette i sølv for ”lang og 
tro tjeneste”. Hans næstkommanderende siden april 1981, 3459 Peter Wirenfeldt 
Asmussen, blev ansat som kompagnichef, og våbenmesteren i kompagniet, 3505 
Kay Søren Nielsen, ansattes som næstkommanderende. De havde begge meldt sig 
til hjemmeværnet det år, de fyldte 18, og begge var efter endt værnepligt vendt 
tilbage til HJVK 6301. 
 HJVK 6301 var enkadreret i tre delinger. En af delingerne var den såkaldte 
studenterdeling. Den havde ”S”-numre, en tradition fra dengang AS’s studenterde-
ling samlet gik ind i det statslige hjemmeværn. Kompagniet havde endvidere en 
forsyningsgruppe og en radiogruppe. Styrketallet var på ca. 100. I kompagniet var 
også personel fra 6209, et af de gamle AS-Slotsholmskompagnier, der ved hjem-
meværnets begyndelse  havde fået områdeansvar for Dyrehaven,  hvor tilgangen til 
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kompagniet selvsagt var begrænset. Derfor nedlagdes HJVK 6209 i juli 1979, 
hvorefter 12 mand fra ”kompagniende” søgte over i HJVK 6301, der som et af 
meget få hjemmeværnskompagnier ikke havde et bopælskriterium. Begrebet 
”hjemmeværn” blev dengang taget meget bogstaveligt. Hvis et medlem af hjem-
meværnet flyttede blot et par gader væk og derved flyttede ind i et andet kompag-
niområde, blev den pågældende flyttet til det hjemmeværnskompagni, i hvis områ-
de han nu boede. 
 
HJVK 6301’s område og opgave  
 
Da HJVK 6301’s kompagniområde var Slotsholmen med de broer, der førte til øen, 
var det på forhånd erkendt, at det ikke var muligt at opstille et kompagni med be-
boere fra området. Dette, sammen med at studenterdelingen optog medlemmer fra 
alle Københavns højere læreanstalter, gjorde det muligt at få tilladelse til at opstille 
et kompagni uden skelen til bopæl. Ud over at være områdeansvarlig for Slotshol-
men i fredstid havde kompagniet som eneste opgave, i tilfælde af at hjemmeværnet 
eller dele deraf blev sat på plads, at bevogte og forsvare Slotsholmen, hvor Dan-
marks lovgivende, udøvende og dømmende magt har til huse. Det var i hjemme-
værnssammenhæng en meget usædvanlig opgave. For at støtte kompagniet i denne 
opgaveløsning, havde man oprettet et ”Hjemmeværnsafsnit Slotsholmen”, hvor en 
afsnitsleder havde til opgave at samordne indsatsen fra HJVK 6301 med to andre 
kompagnier (HJVK 6304 og HJVK 6307). 
 De foreliggende planer for forsvar af Slotsholmen stammede for størstedelens 
vedkommende fra den gamle Slotsholmsbataljon. De var udarbejdet af kompagni-
ets første chef i det statslige hjemmeværn, 1813 Hans Henning Hansen. Alt var 
utroligt fint opstillet og tegnet med sirlig arkitektskrift. Ingen i HJVK 6301 stillede 
sig tvivlende overfor, om den pålagte opgave kunne løses, men opgaven var i klar 
modstrid med hjemmeværnets taktiske principper. Et hjemmeværnskompagni skul-
le ikke føre det, der i feltreglementer kaldes stedbunden kamp. Det vil sige at blive 
stående, hvor man var, og optage kampen fra forberedte stillinger. Derfor var der 
ikke undervisning eller kurser i denne form for kamp på Hjemmeværnsskolen i 
Nymindegab. Kompagniet og distriktet brugte derfor hærens feltreglement om den 
lette infanteribataljons kamp. 
 Hjemmeværnsskolens positive betydning for hjemmeværnet i 80’erne kan 
dårligt overvurderes. Dens brevskolekurser, men først og fremmest dens tilstede-
værelseskurser prægede hjemmeværnet, der stod midt i et generationsskifte. Skolen 
havde tilrettelagt et uddannelsesforløb for henholdsvis delingsførere, næstkom-
manderende og kompagnichefer. Dette gav eleverne den nødvendige militærfaglige 
ballast, og samtidig fik de noget med hjem, som de kunne bygge videre på i arbej-
det med at opstille lokalkompagnierne. Udgangspunktet var enhedsanalysen, der 
skulle udmunde i en operationsplan (O-plan), en beredskabsplan (B-plan) og en 
alarmeringsplan (A-plan). Dertil kom en faglig plan og en signalplan. O-planen var 
omdrejningspunktet i planlægningen. Den skulle samordnes med distriktets og 
regionens planer. Hvis der var specielle opgaver i et områdekompagnis ansvarsom-
råde,  befalede region og  distrikt for  opgavens udførelse.  Ødelæggelsesordre blev 
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eksempelvis beordret af regionen, mens specielle bevogtningsopgaver blev pålagt 
af distriktet, der havde til opgave at koordinere kompagniernes planlægning inden 
for distriktets område. 
 
Ny organisation på Slotsholmen 
 
Et distriktslederskift i Distrikt 
III i Region VI fik stor betyd-
ning for arbejdet med plankom-
plekserne. Den nye distriktsle-
der, major K. V. Lyngtorp, hav-
de været chef for hjemmevær-
nets brevskole og chef for Re-
gion VI’s uddannelsesafdeling. 
Som nyudnævnt distriktsleder 
fik han nu chancen for i praksis 
at strømline plankomplekserne i 
et distrikt. 
 Under arbejdet med plan-
komplekserne skiftede HJVK 
6301 chef pr. 1. januar 1985, da 
3459 Peter Wirenfeldt Asmus-
sen blev udnævnt til afsnitsleder 
for Hjemmeværnsafsnit Slots-
holmen. 3505 Kay Søren Niel-
sen ansattes som chef for HJVK 
6301. Ny næstkommanderende i 
kompagniet blev den tidligere 
våbenmester 3818 Peter Pajhe-
de Nielsen. 

 
 

Ny chef for HJVK 6301 KN/KC Kay Søren 
Nielsen under øvelse på slotsholmen, 1986. 

 Med 3459 Peter Wirenfeldt Asmussens overtagelse af Hjemmeværnsafsnit 
Slotsholmen kom ledelsen af afsnittet igen tilbage til en tidligere chef for HJVK 
6301. Posten havde i mange år været besat af 1813 Hans Henning Hansen, der flere 
gange var blevet forlænget. Siden havde der været et par afsnitsledere med en an-
den baggrund end Slotsholmen, men begge med meget ringe succes. I samarbejde 
med distriktslederen udarbejdede kompagniet og den ny afsnitsleder et meget om-
fattende plankompleks, der tog udgangspunkt i opgaven om at bevogte og forsvare 
Slotsholmen. Opgavens løsning krævede en omstrukturering af kompagniet og et 
udvidet samarbejde med felthæren. Som en konsekvens af afprøvninger af plan-
komplekset i flere situationsspil besluttedes det i 1990 at nedlægge Hjemmeværns-
afsnit Slotsholmen for i stedet at oprette et Lokalforsvarsafsnit Slotsholmen 
(LFA/SLH) under Militærregion VI, Militærdistrikt Storkøbenhavn. I korthed gik 
planen ud på, at politiet naturligvis i fredstid havde ansvaret for bevogtning af og 
sikkerheden på Slotsholmen. I tilfælde af krise, mobilisering eller krig skulle 
hjemmeværnet overtage bevogtningen efter et politidetachement,  og efter en mobi- 
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HJVK 6301 roses af landsdels-
ingeniørofficeren for kompagni-
ets opgaveløsning i forbindelse 
med en inspektionsøvelse på 
Slotsholmen. 
 

(brevet er af plads-
hensyn komprimeret, 
men ikke forkortet) 

 
lisering skulle lokalforsvarsafsnittet forstærkes med styrker fra hæren, et infanteri-
kompagni og et ingeniørkompagni støttet af en artilleriafdeling. Som noget nyt blev 
en linjeofficer udnævnt som chef for lokalforsvarsafsnittet. Det var en oberstløjt-
nant, som til daglig havde tjeneste i et af Forsvarskommandoens (FKO) nøglepunk-
ter. Når oberstløjtnanten forflyttedes, tiltrådte en ny oberstløjtnant i samme funkti-
on i FKO. Ud over tjenesten i FKO blev den pågældende automatisk chef for 
LFA/SLH. Næstkommanderende i LFA/SLH skulle altid være fra hjemmeværnet, 
der permanent stillede med tre kompagnier. Man formodede, at en hjemmeværns-
mand med baggrund i en lang tjeneste på Slotsholmen havde et lokalkendskab og 
en indsigt i plankomplekserne, der kunne opveje det relativt hyppige skift af chefer. 
Derfor udnævntes helt naturlig den tidligere hjemmeværnsafsnitsleder 3459 Peter 
Wirenfeldt Asmussen til næstkommanderende i LFA/SLH. Hvis den situation op-
stod, som i plankomplekserne kaldtes krise mod krig, hvor politiet var på Slots-
holmen, skulle chefen for LFA/SLH med stab og en signalgruppe fra HJVK 6301 
fra dag ét være på Slotsholmen og sikre koordinationen mellem politi, hjemmeværn 
og felthær. 
 
Ny enkadrering af HJVK 6301 
 
For HJVK 6301 kom det nye plankompleks til at betyde en omenkadrering, men 
også at kompagniet fik et meget klart hvervegrundlag. HJVK 6301 blev omdrej-
ningspunktet for LFA/SLH og skulle nu opstille en kommandodeling med en de-
lingstrop, to signalgrupper, en bevogtningsgruppe, en sikringsgruppe, en udrykke-
gruppe, et ødelæggelseshold (Ø-hold) og en forsyningssektion. Det var en ret stor 
mundfuld for en hjemmeværnsdeling, men nødvendig, da denne deling skulle be-
tjene LFA/SLH. Signalgrupperne skulle holde signalforbindelse til politiregion, 
militærregion, hjemmeværnsregion og hjemmeværnsdistrikt samt de øvrige kom-
pagnier. Ud over kommandodelingen var HJVK 6301 enkadreret i tre almindelige 
delinger à tre grupper. Deres opgave var sammen med kommandodelingen at be-
vogte ti spærringer og en adgangssluse.  Det vil i praksis sige  ti grupper hver udru- 



 
135 

 

 

 
 

HJVK 6301 på alarmeringsøvelse. Slotsholmen, 1986. 
 
stet med et maskingevær i affutage samt radio og telefoner. Kompagniets styrketal 
var i 1985 på ca. 120. Selvfølgelig var der en naturlig til- og afgang, men samlet set 
voksede kompagniet til en styrke på ca. 150 m/k i perioden efter 1985. For kom-
pagniet betød det, at øvelsesaktiviteten blev specielt rettet mod træning af de opga-
ver, kompagniet var pålagt at løse. 
 Efter 3459 Peter Wirenfeldt Asmussens død i juli 1995 blev 3505 Kay Søren 
Nielsen udnævnt til næstkommanderende for LFA/SLH. Som ny chef for HJVK 
6301 ansattes 3818 Peter Pajhede Nielsen. Ny næstkommanderende i kompagniet 
blev 3900 Lars Frey Halling. Kompagniets dagligdag ændredes ikke af chefskifter-
ne. Plankomplekserne og kravet om specialuddannelser og vedligeholdelse af disse 
uddannelser gjorde, at alt forløb inden for ganske faste rammer. Det var udefra 
kommende faktorer, der ændrede vilkårene for nødvendigheden af et frivilligt for-
svar. Den de facto-ophævelse af den lige, almindelige værnepligt, som gradvis 
havde fundet sted op gennem 80’erne ved de forskellige aftaler om forsvarets ord-
ning, havde styrket tilgangen til hjemmeværnet. 

Men baggrunden for de stadig mindre indtag af værnepligtige til hæren op 
gennem 90’erne, hvor de værnepligtige nu kun fik en ni måneders uddannelse (der 
senere ved en mobilisering eller i en krisesituation skulle suppleres med en tre må-
neders uddannelse), var, at der efter Berlinmurens fald og Tysklands genforening 
samt ikke mindst Sovjetunionens fredelige sammenbrud ikke længere var nogen 
trussel mod dansk territorium. Det kunne også spores i tilgangen til hjemmeværnet. 
Motivation var ikke længere den samme, når der ikke forelå en klart defineret op-
gave eller trussel. For HJVK 6301 og andre kompagnier - specielt på landet - med 
et entydigt områdeansvar var problemet ikke stort. Men i Københavnsområdet 
skrumpede kompagnierne ind i størrelse, og der blev med rette rejst spørgsmål om, 
hvor lille et kompagni måtte være, og hvor mange kompagnier - eller rettere hvor 
få kompagnier - der skulle til for at opretholde et distrikt. 
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Omlægning og nedlæggelse af distrikter og regioner 
 
Den første omvæltning for HJVK 6301 kom allerede i 1992, hvor Hjemmeværnsdi-
strikt III’s depot i Rigensgade blev nedlagt af sparehensyn. Kompagniet skulle 
derefter sammen med de øvrige kompagnier i LFA/SLH forsynes fra Christians-
havn, men stadigvæk organisatorisk være i Hjemmeværnsdistrikt III, der nu blev 
kaldt Hjemmeværnsdistrikt 63 City. I 1998 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som 
havde til formål at reducere antallet af distrikter i regionen fra ti til seks. Det kom 
til at betyde, at Distrikt 63 City blev nedlagt med udgangen af 1999, hvor distriktet 
flyttede til Glostrup som Hjemmeværnsdistrikt København under Hjemmeværnsre-
gion VI. Antallet af distrikter i regionen var på dette tidspunkt reduceret fra oprin-
delig 15 til seks og antallet af kompagnier i regionen fra 321 til 144. På grund af de 
særlige forhold i forbindelse med Slotsholmen skulle HJVK 6301 stadig forsynes 
fra Christianshavn, hvor kompagniet havde fået et kompagnilokale på Distrikt IV 
Amager. 
 Politisk var der almindelig enighed om at gå hjemmeværnets organisation og 
opgaver igennem op til forhandlingerne om forsvarets ordning. Antal medlemmer i 
de enkelte kompagnier var skrumpet ind. Man havde forsøgt at holde rimelige styr-
ketal ved frivillige sammenlægninger af kompagnier, men man måtte sande som 
ved kvindekorpsenes nedlæggelse, at to og to ikke gav fire, når man lagde frivillige 
organisationer sammen. For HJVK 6301 var der dog ikke problemer. Takket være 
kompagniets traditioner og den tætte forbindelse til AS holdt man styrketallet. Men 
kompagniet var naturligvis underkastet de vilkår, der gjaldt for hjemmeværnet. I 
forbindelse med den politiske aftale om forsvarets ordning 2000 til 2004 blev mili-
tærregionerne og hjemmeværnsregionerne lagt sammen i fem lokalforsvarsregio-
ner. 
 
Lokalforsvarsregion 
 
Lokalforsvarsregion København blev oprettet pr. 1. juli 2001 og overtog de i den 
gamle Hjemmeværnsregion VI værende distrikter. Aftalen om forsvarets ordning 
indebar også, at hjemmeværnet på landsplan skulle opstille en infanteristyrke på 
3.000 m/k. Denne styrke skulle regionalt være til rådighed for de nye regioner, der 
samtidig fik en mobiliseringsenhed stillet til rådighed. Det betød naturligvis intern 
hvervning i hjemmeværnet til den nye styrke, hvor de mest aktive i de almindelige 
kompagnier søgte over i de nye enheder tilknyttet regionerne. Samtidig indførtes 
DeMap, DeMars og personelstrukturreform 2001 i hjemmeværnet. Det betød, at 
hjemmeværnets frivillige skulle passes ind i et meget rigidt forvaltnings- og øko-
nomistyringssystem, hvor det var systemet, der bestemte, hvorledes et hjemme-
værnskompagni skulle se ud. Den største ændring var dog, at nyordningen med 
lokalforsvarsregioner indebar, at man fratog det frivillige hjemmeværn ansvaret for 
eget område. De gamle kompagnier var som HJVK 6301 typisk bygget op om spe-
cifikke lokale opgaver, hvor et nøje lokalkendskab var en forudsætning for opgave-
løsningen. Løsrevet fra opgaver og område kom hærhjemmeværnets almindelige 
kompagnier til  at svæve  frit i  luften.  Det var en  udhuling af  forholdsordrens be- 
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stemmelser om øjeblikkelig optagelse af kamp ved krænkelse af dansk territorium 
og en fjernelse af en af de vigtigste kompetencer, der var tillagt kompagnicheferne. 
Uden områdeansvar kunne en kompagnichef ikke længere aktivere sit kompagni - 
end ikke i katastrofesammenhæng. Det skulle nu beordres fra højere myndighed. 
For HJVK 6301 betød omlægningerne først og fremmest mere papirarbejde samt 
farvel til Slotsholmen og til LFA/SLH, der blev nedlagt 1. august 2001. Det var 
den samme skæbne, der også blev de andre kompagniers lod. Hjemmeværnet ople-
vede derfor naturligt nok en medlemstilbagegang. Den nye struktur kom umiddel-
bart under pres på grund af terrorangrebet på USA den 11. september 2001. Efter at 
der havde været almindelig enighed om, at der ikke var trusler mod NATO og 
NATO’s nærområder, blev kernelandet USA angrebet. Dette angreb sammen med 
de erfaringer, man havde gjort efter tsunamien den 26. december 2004, førte til en 
nytænkning af det samlede beredskab i Danmark. Disse tanker kom meget kontant 
til udtryk i aftale om forsvarets ordning 2005 til 2009 - indgået i juni 2004. Det 
stod meget klart, at de trusler, man nu stod overfor, skulle løses på en ny måde. 
Endvidere stod det klart, at trusler mod dansk område både kunne være naturkata-
strofer, store ulykker og international terrorisme. Ved aftalen om forsvarets ordning 
blev det civile beredskab derfor overført fra Indenrigsministeriet til Forsvarsmini-
steriet. Man havde genopdaget det gamle begreb ”totalforsvar”. 
 
Totalforsvarsregion 
 
Det nye forsvar, der blev resultatet af den politiske aftale om forsvarets ordning 
2005 til 2009, blev kaldt for et kapacitetsforsvar. Man fravalgte en række kapacite-
ter for at være bedre i de kapaciteter, man satsede på. Mobiliseringsforsvaret af-
skaffedes. Værnepligtstiden blev reduceret til fire måneder (undtagen for Den 
Kongelige Livgarde) i en ny totalforsvarsuddannelse. Efter uddannelse bliver de 
værnepligtige optaget i et totalforsvarsregister med et styrketal på 12.000 mand. 
Styrken bliver teoretisk frisket hvert år med 4.000 mand. Totalforsvarsstyrken kan i 
tilfælde af katastrofer udskrives til op til tre måneders tjeneste i totalforsvaret. På 
forsvarets dag, en nyskabelse i stedet for session, udskrives først og fremmest de 
unge mænd, der ytrer ønske om at fortsætte uddannelsen i forsvaret eller ønsker en 
reaktionsstyrkekontrakt. Forsvarets dag er således først og fremmest en rekrutte-
ringsdag for hærens enheder. Formålet med omstruktureringen var, at Danmark 
skulle kunne have 2.000 m/k permanent udstationeret i internationale missioner. 
Altså en professionel hær, der bygger på værnepligt for at få et så bredt hverve-
grundlag som muligt. For hjemmeværnet betød den nye ordning, at lokalforsvars-
regionerne omdøbtes til totalforsvarsregioner, samt at hjemmeværnet er til stede på 
forsvarets dag, hvor der er mulighed for at søge optagelse i hjemmeværnet, hvis 
man ønsker det. 
 Før denne omstrukturering af hjemmeværnet fandt sted, havde kompagniet 
skiftet chef. 3818 Peter Pajhede Nielsen havde længe ønsket at fratræde, men 
umiddelbart havde dette ikke været mulig, idet næstkommanderende 3900 Lars 
Halling på daværende tidspunkt gennemgik et alvorligt sygdomsforløb, som umu-
liggjorde en overtagelse af chefposten. Derfor var 4107 Jens Ole Christensen den 1.  
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juni 2003 blevet udnævnt til næstkommanderende med henblik på senere overta-
gelse af chefposten. Han afløste Peter Pajhede Nielsen som chef den 1. januar 
2004. Kompagniet havde da et styrketal på ca. 120 m/k. 
 I forbindelse med forsvarsforliget havde man fra politisk side ønsket en effek-
tivisering af hjemmeværnet. Den enkelte blev spurgt om hun/han ønskede at være 
aktiv i hjemmeværnet (det krævede 24 timers tjeneste om året), eller være i reser-
ven. En del, også af de mere aktive, valgte at stå i reserven, men det blev i praksis 
et farvel, idet det nye økonomistyringssystem ikke tillod, at der blev brugt penge på 
reserven. Maksimalt et frimærke pr. m/k pr. år. Samtidig blev det et krav, at et 
kompagni skulle have mindst 60 til 80 aktive, og at kompagnierne skulle opstille 
mindst to operative delinger samt en kommandodeling. For at opnå større volumen 
forsøgte Jens Ole Christensen et samarbejde med og en efterfølgende sammenlæg-
ning af det gamle AS-kompagni 6602 og HJVK 6630 (et gammelt politikompagni) 
og HJVK 6301. Sammenlægningen lykkedes, og HJVK 6301 fortsatte som HJVK 
Frederiksberg, men megen tid gik med forhandlinger og udsendelse af spørgeske-
maer og lignende, medens øvelsesaktiviteterne faldt dramatisk. Hjemmeværnet 
skulle efter forsvarets ordning 2005 til 2009 omskoles til det nye totalforsvarskon-
cept. For HJVK Frederiksbergs vedkommende foregik dette ved Beredskabsstyrel-
sen i Hedehusene. De enkelte medlemmer mødte tilfældigt op til de mange kurser, 
og der blev ikke gjort forsøg på at bruge lejligheden til at svejse kompagniet sam-
men ved samlede koordinerede kursustilmeldinger og transporter. Det var og er 
svært at være et områdekompagni uden område og et politikompagni uden fast 
tilknytning til politiet. Disse forhold sammen med en næsten ikke-eksisterende 
militær øvelsesvirksomhed blev enden for kompagniet. Da HJVK Frederiksberg 
(tidligere HJVK 6301) sammen med de øvrige kompagnier i Lokalforsvarsregion 
København den 1. august 2006 skulle overføres til Hjemmeværnsdistrikt Køben-
havn City i den nyoprettede Totalforsvarsregion København eksisterede kompagni-
et ikke længere. Der var ikke noget kompagni at overføre. De medlemmer af det 
gamle HJVK 6301, der stod i hjemmeværnets aktive og passive struktur blev over-
ført til HJVK Kastellet. Jens Ole Christensen fortsatte som historiker i HJVK Ka-
stellet. De medlemmer af HJVK 6301, der havde valgt at være en del af den gamle 
3.000 mand-styrke, stod under distriktet i Motoriseret Infanterikompagni Køben-
havn City.  
 Der har således været mange grunde til AS-kompagniets opløsning og ned-
læggelse, herunder at det for tiden ikke er nødvendigt med våben i hånd at stå vagt 
for ”fred i frihed”. Dog må man konstatere, at der ved overflytningen af personel 
fra det gamle HJVK 6301 til HJVK Kastellet ikke var tale om forhandlinger mel-
lem kompagnier, der i og for sig var lige store. Det var en chefbeslutning og der-
med et chefansvar. Situationen var ikke enestående, idet antallet af distrikter i den 
nye totalforsvarsregion blev reduceret fra seks til fire og antallet af kompagnier i 
regionen fra 117 til 49. 
 Efter kompagniets nedlæggelse stod AS uden formel forbindelse til Hjemme-
værnet. I stedet oprettede AS i 2007 en ny hjemmeværnssektion, med formål at 
videreføre traditionerne og fastholde forbindelsen til hjemmeværnets personel. 
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4. maj parade på Rådhuspladsen. Hjemmeværnets 50-års jubilæum i 1999. 
HJVK 6301’s chef, KN Peter Pajhede Nielsen, får overrakt Hjemmeværnets Fortjensttegn. 

 
Fremtiden 
 
Hjemmeværnets forhold under den politiske aftale om forsvarets forhold 2010-14 
bringer ikke noget nyt. Udviklingen med sigte på, at hjemmeværnet først og frem-
mest skal støtte det civile beredskab, fortsættes. Samarbejdet mellem hjemmevær-
net og det øvrige forsvar skal fortsat øges, først og fremmest gennem hjælp til hæ-
rens basisuddannelse og støtte til forsvarets nationale opgaveløsning. Hjemmevær-
net står således eksempelvis for sneberedskabet og hjælp til samfundet i forbindel-
se med krise og katastrofer, men beholder i forligsperioden sin selvstændighed som 
en myndighed direkte under Forsvarsministeriet. Der er dog en klausul i aftalen, 
om at forholdet mellem FKO og Hjemmeværnskommandoen skal undersøges 
nærmere. På sigt vil hjemmeværnet utvivlsomt blive inkorporeret under FKO, idet 
hjemmeværnet allerede er underlagt de såkaldte værnsfælles funktionelle tjenester, 
hvad der giver meget lidt råderum for at føre personale- og materielpolitikker, der 
ikke kan indpasses i FKO’s systemer. Selv om AS’s hjemmeværnskompagni ikke 
eksisterer mere, er der stadig en del medlemmer af AS, der gør tjeneste i frivilligt 
forsvar. Det fælles holdepunkt er ud over AS’s Høje Sandbjerg et måske langsigtet 
ønske om at have nogle rammer, der kan bruges, hvis der igen skulle opstå et akut 
behov for et frivilligt forsvar. 
 
Årets gang i kompagniet 
 
Livet i HJVK 6301 var i den meget lange periode mellem 1981 og frem til 2004 
reguleret af to årlige øvelseslister, som fulgte et bestemt mønster. Året begyndte 
altid med en kompagniaften i januar måned, hvor semestrets øvelsesliste blev gen-
nemgået.  Herefter fulgte som regel en ekstern foredragsholder, som fortalte om ak- 
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HJVK 6301’s skydeinstruktør og våbenmester med hjælpere på feltskydning. 
Jægerspris Skydeterræn, 1988. 

 
tuelle militære emner. Naturligvis var der mange højdepunkter. Her kan eksempel-
vis nævnes daværende generalmajor P.B. Krogen, chef for FKO’s personelstab, der 
indledte sit indlæg med, at klokken nu var 19:30, at HM Dronningen var på skiferie 
i Norge, og at Siriuspatruljen derfor var Danmarks største samlede militære enhed, 
de var 12 mand. Vagten på Amalienborg var kun på 10 gardere, derfor var hjem-
meværnets beredskab for ham meget interessant! Eller en ung kaptajn - Lars Møller 
- på VUT II kursus på Forsvarsakademiet, der mødte op med en panserplade under 
armen for at holde et jordbundet foredrag om kampvogne. Der skal her udtrykkes 
en stor ros til forsvarets personel, som gerne ofrede en aften på at formidle deres 
viden og holdninger. 
 
Skydninger 
 
Ellers var årets første øvelse som regel skydning med alle våben. Der var tale om 
en vedligeholdelsesskydning arrangeret af kompagniet. Disse skydninger foregik 
oftest på Auderød skydebane, et meget koldt sted i januar/februar måned. I løbet af 
året afholdtes der yderligere to skydninger, dels en skydning for kompagniet, som 
regel i forbindelse med en kompagniøvelse eller et kursus, dels en distriktsskyd-
ning. Distriktsskydningen kunne være mærkeskydning, feltskydning eller enheds-
skydning. Når distriktet afholdt felt- eller enhedsskydninger på Jægerspris Skyde-
terræn, besatte kompagniet et af momenterne i skydningen, der strakte sig over en 
weekend. Skydebaner og momenter blev opsat i løbet af fredagen. Ledende i dette 
arbejde var kompagniets skydeinstruktør og våbenmester med hjælpere. 
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Kursusvirksomhed 
 
På grund af naturlige personeludskiftninger i kompagniet blev der lagt stor vægt på 
efteruddannelse inden for de færdigheder, der var nødvendige for at kunne løse 
kompagniets opgaver. Kompagniet afholdt således løbende kurser i maskingevær 
M/62 og maskingevær M/62 anvendt i trefod samt panserværnsvåben M/72. Målet 
var, at alle i kompagniet kunne betjene de våben, der var til rådighed. Da kompag-
niet omsider blev tildelt en dysekanon M/79 meldte kompagniet sig samlet til et 
kursus på dette våben, da det ikke selv måtte afholde kurset. Endvidere afholdt 
kompagniet ABC-kurser, sanitetskurser, samt signalkurser, så alle var i stand til at 
betjene kompagniets radioer og telefoner. Målet for sanitetskurserne var, at alle 
skulle have bronzemærke i denne i krig så vigtige disciplin. Kompagniets uddan-
nelsespolitik var, at så mange som muligt skulle uddannes mindst en grad højere, 
end deres funktion i kompagnisammenhæng krævede. Dette for dels at kunne drage 
nytte af alle som instruktører, dels for at give så mange som muligt lejlighed til at 
komme på hjemmeværnsskolen. 
 
Årets emne: Standardøvelser 
 
Fra centralt hold i hjemmeværnet 
havde man for at få mest muligt 
ud af de midler, der var til rådig-
hed, plæderet for, at man di-
striktsvis holdt fællesøvelser og 
udarbejdede oplæg til de fire 
former for indsats, som hjemme-
værnet som et minimum skulle 
beherske. Det var overvågning, 
bevogtning, modstand og an-
grebsvis indsats. I 1986 fik 
HJVD III en ny distriktsleder, 
major I. Garner-Tolsøe. Han 
kastede sig med iver over opga-
ven og gjorde en meget stor og 
vellykket indsats for dette tiltag. 
Under hans ledelse udarbejdede 
distriktet nogle meget fine øvel-
sesoplæg, således at de fire ind-
satsformer blev indøvet i en fire-
årig cyklus.  
 
 

Årets standardøvelse i ”Brikby”. 
Oksbøl Skydeterræn. 
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Øvelserne og øvelsesoplæggene blev ”hyldevarer” af en meget høj kvalitet. Det 
lettede arbejdet meget for kompagnierne i distriktet, at de blot skulle rekvirere 
øvelsesterræn for at gennemføre uddannelse og øvelser. Drejebogen til alle øvel-
serne var færdiggjort; de skulle blot afhentes på distriktet. Kompagniet afsluttede 
mange af standardøvelserne med en skydning på skydebanerne i Auderød. Top-
punktet af ”færdigstrikkede” øvelser var et specielt kursus i bykamp, der blev gen-
nemført i ”Brikby” i Oksbøl skydeterræn. Gennem distriktet blev det muligt få 
stillet forsvarets nye ”by” i Oksbøl til rådighed sammen med en drejebog for øvelse 
i bykamp. Kompagniet stillede naturligvis mand af hus og gennemførte kurset. 
Kompagniet fik en god oplevelse, der også betød, at alle kompagniets medlemmer 
fik lov til at opleve Nymindegab og den særprægede vestjyske natur. 
 
4. maj parade 
 
Det lykkedes for kompagniet at få lov til som en næsten årlig tilbagevendende be-
givenhed på øvelseslisten at arrangere distriktets 4. maj parade på Istedløvepladsen 
(Søren Kirkegårds Plads). Det var en begivenhed, hvor det ud over kompagniets 
medlemmer også var nødvendigt at involvere familierne for at få arrangementet til 
at hænge sammen. Alle store som små gik med liv og lyst op i arrangementet, der 
for kompagniet betød et tilskud til en ”ikke eksisterende kompagnikasse”, som 
fandt anvendelse på storturene. Den 4. maj var for hjemmeværnet ”fødselsdagen”, 
hvor skydepræmier, anciennitetstegn og hjemmeværnets fortjensttegn uddeltes. 
 

 

 Ved særlige lejligheder, eksempelvis 
hjemmeværnets jubilæer, blev arrangemen-
terne dog flyttet til andre steder. Eksempelvis 
i Grøndals Centret, hvor der i 1989 blev af-
holdt et meget stort arrangement i anledning 
af hjemmeværnets 40-års jubilæum og i 
1999, da paraden blev afholdt på Køben-
havns Rådhusplads i anledning af 50-års jubi-
læet. I forbindelse med hjemmeværnets 50-
års jubilæum afholdt kompagniet en stor fest 
i kompagnilokalerne på Christianshavn. 
 
 
4. maj parade 1989 ved Grøndals Centret. 
Faneborg - med AS’s fane på højre fløj - 
i anledning af Hjemmeværnets 40 års jubilæum. 
Korpsets fane var også med i paraden. 

 
Samarbejde med andre kompagnier/storture 
 
Fra Akademisk Skyttekorps var der tradition for at tage på en årlig stortur, det vil 
sige en udrykning med kompagniet til andre dele af landet. Fra gammel tid havde 
HJVK 6301  samarbejde med hjemmeværnskompagnierne i Hobro,  da to medlem- 
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HJVK 6301 un-
der indrykning 

på Hobro Havn. 
Storturen 1987. 

 
mer af AS og tidligere medlemmer af HJVK 6301 nu boede i byen. Dette medførte, 
at HJVK 6301 to gange besøgte Hobro og én gang fik genbesøg af tre kompagnier 
fra Hobro til en stor øvelse på Høje Sandbjerg. Specielt skal nævnes storturen til 
Hobro i 1987, hvor kompagniet indgik i en stor totalforsvarsøvelse, og hvor kom-
pagniet fik lov til at overnatte i det rekonstruerede vikingehus på Fyrkat. Kompag-
niet blev betragtet og behandlet som byens æresgæster og blev modtaget af byens 
borgmester. Foruden Hobro-kompagnierne havde kompagniet to ”venskabskom-
pagnier” på Sjælland, ét i Høve og ét i Vordingborg. Begge kompagnier kom på 
Høje Sandbjerg, og HJVK 6301 havde nogle spændende øvelser i henholdsvis 
Odsherred og Vordingborg, hvor kompagniet én gang fik lov til at overnatte på 
Masnedø Fort. En særlig karakter havde kompagniets storture til Slesvig og Tysk-
land. Hjemmeværnsregion III Sønderjylland havde i 1986 bedt AS om hjælp i for-
bindelse med oprettelse af et museum for frivilligt forsvar i Frøslevlejren. Det med-
førte, at chefen for HJVK 6301 og senere også den tidligere chef blev så engagere-
de i arbejdet, at de kom til at stå som to af de fire stiftere af Hjemmeværnsmuseet i 
Frøslev. For at vise kompagniet, hvad der skete på museet og i Sønderjylland i 
øvrigt, arrangeredes stortur til Slesvig i 1989 i forbindelse med hjemmeværnets 40-
års jubilæum. Igen i 1993 gik turen til Slesvig, hvor kompagniet besøgte Dannevir-
kegården og Dannevirke. En helt speciel stortur gik til Pansermuseet i Münster i 
1991, hvor kompagniet som Bundeswehrs gæster overnattede på Hindenburgkaser-
nen i Münster og fik forevist og gennemgået Bundeswehrs imponerende samling af 
kampvogne og pansrede køretøjer. En anden stortur af ganske særlig karakter var 
turen i forbindelse med 50-året for Danmarks befrielse i 1995. Som tak for den 
store støtte og opbakning, som kompagniets medlemmer fik fra deres familier, 
arrangeredes en tur med koner, børn og kærester til Slesvig. Turen gik først til Nol-
demuseet, derefter til Vidå Sluse. Overnatningen fandt sted i Polde Naturskole i 
Frøslevlejren. Næste dag besøgtes lejrens museer samt Besøgcenter Dybbøl og 
Sønderborg Slot. 
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Alarmeringsøvelser/våbeneftersyn 
 
En af de vigtigste planer for et 
hjemmeværnskompagni var 
alarmeringsplanen. Den skulle 
afprøves hvert år, og naturlig-
vis holdes ajour. Alarmerings-
øvelserne kunne foregå ved 
telefonopringninger, eller ved 
at kompagniet blev alarmeret 
og stillede på stillestedet for 
derefter at gå på plads efter O-
planen.  
 Kompagniet valgte ved 
flere lejligheder at lade alar-
meringen indgå i en øvelse. 
Først afprøvede man planen på 
Slotsholmen, derefter rykkede 
man ud til et øvelsesterræn 
eller til Høje Sandbjerg, hvor 
øvelsen fortsatte. Alarme-
ringsøvelsen var at betragte 
som pligtig tjeneste, ligesom 
det årlige våbeneftersyn, hvor 
dels våbnenes tilstedeværelse, 
dels våbnenes tilstand skulle 
konstateres. 

 

 
 

HJVK på alarmeringsøvelse i 1984. Komman-
dobefalingsmanden 3168 Peter Plaskett mod-
tager de fremmødte, mens ”Hobroafdelingen” 
- 3259 Svend Ovesen - ser til. 

 
Bøfture 
 
En anden tradition, som HJVK 6301 overtog fra Akademisk Skyttekorps, er bøftu-
ren som afslutningen på året. Den gennemføres stadig efter den samme recept, dog 
nu i en tillempet facon. Bøfturen finder altid sted den første søndag i december. 
Kompagniet, nu repræsenteret ved dets arvtagere, rykker ud til Høje Sandbjerg, 
hvor dagen indledes med en enkeltmandskonkurrence om Kjæftoratets Lomme-
kniv. Indtil for få år siden deltes bøftursdeltagerne op i to, en yngre og en lidt ældre 
del. Den yngre del angreb lejren og den ældre del forsvarede lejren. Angrebsretnin-
gen vekslede i ulige og lige år fra henholdsvis NØ eller NW. Før angrebet på lej-
ren, det vil sige kl. 11:00, er jubilarer fra AS og HJVK 6301 samt indbudte gæster 
ankommet til lejren. Gæster og jubilarer overværede angrebet og den efterfølgende 
bøftursparade, hvor udnævnelser og overrækkelse af skydemærker finder sted, og 
hvor en gæst som regel derefter taler til kompagniet. Efter paraden bliver gæsterne 
inviteret på et glas sherry eller portvin i Officersmessen, mens kompagniet gør klar 
til spisning efter øvelsen. Ved bøftursfrokosten er AS til stede ved formand og dele 
af bestyrelsen.  Der er næsten altid inviteret en gæst udefra. Alle distriktsledere, af- 
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Bøftur 1988. 
Høje Formand og 
Forsvarschefen i 
samtale under 
bøftursfrokosten 

 
 
snitsledere og regionsledere har således været gæster, men et højdepunkt var nok, 
da forsvarschefen, admiral 1648 S. E. Thiede, i 1988 var den officielle gæst på 
bøfturen. 
 HJVK 6301 har således videreført ånden fra det gamle korps og fra AS-
terrainsportsafdelingen ved at holde fast i to traditioner, stortur og bøftur. De har 
været krumtappen i kompagniets liv. Specielt bøfturen har for mange været en så 
væsentlig begivenhed, at Kjæftoratet og AS’s hjemmeværnssektion har besluttet at 
fortsætte med denne tradition. På denne måde fastholder AS´s medlemmer af 
hjemmeværnet kammeratskabet fra tiden i HJVK 6301, selv om de nu gør tjeneste 
mange forskellige steder. 
 

     
 

  ..  
 

Bøftur: Øvelse - jubilarerne samles i lejrgaden - parade. 
Frokost, hvor ”Den høje Kjæft” leder slagets gang og taler til jubilarerne 

- og til de yngre - og ”Den skide Underkjæft” bærer ”Grisen” rundt. 
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Tillæg 1 
 

Hvem ? 
 
Gennem årene har der været mange medlemmer af Akademisk Skytteforening og 
Akademisk Skyttekorps, men det har naturligvis ikke været muligt at rekonstruere 
den komplette medlemsliste. 
 På grundlag af historiebøger, beretninger, blade, medlemslister og andet til-
gængeligt materiale, er der udarbejdet en liste med foreløbig ca. 6.150 navne på 
medlemmer, hvoraf det er lykkedes at sætte medlemsnumre på 5.300. Nogle numre 
blev genbrugt, i enkelte tilfælde helt op til 6 gange. Listen er endnu ikke helt fær-
dig, og det siger sig selv, dels at den aldrig vil blive helt komplet, og dels at en 
sådan liste vil fylde alt for meget i en bog som denne. 
 I dette tillæg finder du navne og billeder - om muligt fra tiden, hvor vi har 
kunnet finde dem - af de medlemmer, som siden 1937 har været valgt til eller be-
stridt poster i bestyrelsen mv. 
 
 Høje Formænd side 149-151 (fra 1861) 
 Korpschefer side 152 (1866-1937) 
 Næstformænd side 153 
 Kasserere side 153 
 Sandbjergansvarlige og -inspektører side 154 
 1. skydeinspektører side 155 
 Øvrige skydeinspektører m.fl. side 155-157 
 1. gymnastikinspektører side 158 
 Gymnastiklærere side 158 
 Øvrige gymnastikinspektører side 159 
 Idræts- og terrænsportsafdelingen, side 160 
 Øvrige idrætsinspektører side 160-161 
 1. orienterings- og feltsportsinspektører side 161 
 Øvrige orienterings- og feltsportsinspektører side 162 
 Hjemmeværnet og hjemmeværnssektionen side 163 
 Revisorer side 164 
 Sekretærer side 164-166 
 Kontor og stab side 166 
 Redaktører og redaktion side 167 
 Kjæfter side 168-169 
 AS’ere uden for AS side 169-171 
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Høje Formænd 
 

 
 

I 
C.E. Th. Hansen 

4. april 1861 - 
15. marts 1862 

 

 
 

III 
F. Schønheyder 

van Deurs 
5. november 1862 -  
16. januar 1864 og 
14. november 1864 

- 12. marts 1885 
 

IV 
Otto Zinck 
16. januar - 

23. juni 1864 
 

 
 

V 
Chr. F. Herschend 

23. juni - 
14. november 1864 

 

II 
Th. Gliemann 

15. marts - 
5. november 1862 

 
 

 
 

VI 
M. Kjeldsen 

12. marts 1865 -  
14. september 1866 
13. februar 1870 -  

6. maj 1871 
 

VII 
J.N.A. Madvig 
14. sept. 1866 - 

23. september 1867 

VIII 
A. von Scholten 

23. november 1867 - 
5. april 1869 

 
 

   
IX 

0001  Johannes 
Hage   5. april - 

13. december 1869 
 

X 
0021 Vilhelm Vallø 
13. december 1869 - 

13. februar 1870 

XI 
A. Lange 

6. maj 1871 - 
9. september 1873 

XII 
0220  J.R. Zerlang 
9. september 1873 - 
21. september 1875 
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Høje Formænd 
 

 
 

  
XIII 

0116  A.C. Kaae 
21. september 1875 
- 13. februar 1877 

 

XIV      0034 
C.A. Christiansen 
13. februar 1877 - 
21. februar 1884 

XV      0036 
Peter Nicolaj Va-

lentin Buch 
21. februar 1884 - 
23. januar 1895 

 

XVI 
0050  H.H. Schou 
23. januar 1895 -  
27. marts 1903 

 
 

  
XVII 

0170  L.A. Damm 
27. marts 1903 - 
23. marts 1917 

 

XVIII 
0153  Aage 
Nandrup 

23. marts 1917 - 
14. december 1927 

 

XIX 
0064  Hans H. Sthyr 
14. december 1927 - 

31. marts 1939 

XX 
0030  Erik With 
31. marts 1939 - 
27. marts 1942 

 
 

  
XXI      0598  Mar-
tin Guldbrandsen 

27. marts 1942 - 
28. april 1952 

 

XXII 
0361  Arne Boas 
28. april 1952 - 
30. april 1962 

XXIII 
Christian A. Friis 

30. april 1962 - 
 8. september 1965 

XXIV 
0396  Ole Schmidt 
8. september 1965 - 

14. oktober 1971 
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Høje Formænd 
 

 

 
 

  

 

 XXV      2966 Mo-
gens Løppenthien 
14. oktober 1971 - 
14. oktober 1981 

 

XXVI 
3166  Steen Kledal 
14. oktober 1981 - 
10. oktober 2000 

XXVII      3740 
Erling Heidler 

10. oktober 2000 - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XXV, XXVI og XXVII ved generalforsamlingen 2000 på Bjerget 
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Korpschefer 
 

 
 

   
I    1866-69 

C.F.F. Freiesleben 
 

II    1869-74 
Paril Burmeister 

III    1875-79 
B. Bærentsen 

IV    1881-87 
L. Severin 

 
 

   
V    1890-91 

Sophus Høegh- 
Warming 

 

VI    1891-96 
0338 J.V.C. Gørtz 

VII    1896-1902 
B. Palle Berthelsen 

VIII    1902-05 
0048 A. Hedemann 

 
 

   
IX    1905-08 

C.T. Lind-Hansen 
 

X    1908-11 
0010 H.H.A.D. 
de Castonier 

 

XI    1911-17 
0030 Erik With 

 

XII    1917-22 
N.F.H. Sylow 

 

 
 

   
XIII    1922-28 

V.O. Harrel 
XIV    1928-31 

0275 Ebbe Gørtz 
XV    1931-36 

0417 C.M.F.K.N. 
Nørresø 

XVI    1936-37 
0311 Hans H. 
von Lüttichau 
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Næstformænd 
 

 
 

 
1226 Christian 

C. Hauer 
1937-47 

 

0230 C.C. Utke 
Ramsing 
1947-51 

0579 
Tage Krarup 

1951-61 

0396 
Ole Schmidt 

1962-65 

0346 Thorkild 
Franck 
1965-74 

 
 

 
3415 Bjarne 

Sanddahl 
1974-91 

3512 
Svend Mørup 

1991-2003 

3894 
Peter Baasch 

2003-07 

3745 
Finn Scheibye 

2007-09 

3990 Hans 
Jørgen Vaaben 

2009-xx 
 
 

Kasserere 
 

 

 
 

   

 

 0579 
Tage Krarup 

1937-61 
 

2390 
Mogens Bech 

1962-64 

2341 
Niels Skibby 

1964-70 

3209 Peter 
Krarup 
1970-86 

 

 

 
 

 

   

 3311 Ove 
Popp Poulsen 

1986-2002 

3448 
Bo Scheibye 

2002-xx 
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Sandbjerg  driftsansvarlige 
 

 

 
 

  

 

 0356 Orla 
Zehngraff 

1916-24 

0516 
Cai Warming 

1924-31 

0379 
L.G.Dalhoff 

1931-40 

1732 Peter 
Hartmann 

1940-42 

 

 

Sandbjerginspektører 
 

 
 

 
1626 

Otto Eget 
1942-43 

 

2021 
Mogens Falck 

1943-45 

1732 Peter 
Hartmann 

1945-53 

0960 
Peter Ilsøe 

1953-56 

0974 
Jørgen Pangel 

1956-58 

 
 

 
2085 Mogens 

Fabricius 
1958-61 

2966 Mogens 
Løppenthien 

1961-71 

0396 
Ole Schmidt 

1971-81 

3363 
Henrik Franck 

1981-2010 

3801 
Birger Hoff 

2011-xx 
 

 
  

Assistenter/ 
hjælpere 

 
Der har været mange 
hjælpere på Bjerget. 
Disse tre fortjener 

specielt at blive nævnt. 
Einar 

Christiansen 
1935-90 

Albert 
Paltz 

1973-96 

4291 
Arne Jensen 
1993-xxxx 
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1. skydeinspektører 
 

 
 

 
0230 C.C. Utke 

Ramsing 
1932-51 

 

1344 
Arne A. Eken 

1951-58 

0859 Preben 
de Fine Kühl 

1958-60 

N.L. 
Tholstrup 
1960-63 

1905 Bjørn 
Markmann 

1963-64 

 
 

 
2779 

Leif Rump jr. 
64-65 & 97-04 

 

3033 
Poul Glesner 

1965-68 

3415 Bjarne 
Sanddahl 
1968-73 

3467 
Otto Rump 

1973-74 

3512 
Svend Mørup 
74-76 & 90-97 

 
 

 

 

3311 Ove 
Popp Poulsen 

1976-85 

3894 
Peter Baasch 

1985-90 

4151 
Mathias Hertz 

2004-09 

3745 
Finn Scheibye 

2009-00 

x 

 
 

2. & 3. skydeinspektører 
 

 
 

 
0020 

C.G.R. Fenger 
1937-46 

1401 S. Linde-
gaard Laursen 
37-46 & 48-51 

1344 
Arne A. Eken 

1946-51 

0187 Flem-
ming Claussen 

1946 

1905 Bjørn 
Markmann 

46-48 & 58-60 
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2. & 3. skydeinspektører 
 

 
 

 
0859 Preben 
de Fine Kühl 
51-58 & 60-62 

 

2079 
Mogens Eiken 

1965-68 

0727 
Steen Allerup 

1958-61 

2743 Aksel 
Torstensen 

1961-63 

2779 
Leif Rump jr. 
63-64 & 90-97 

 
 

 
3271 

Niels Hjørne 
1963-64 

 

3415 Bjarne 
Sanddahl 
1964-68 

3166 
Steen Kledal 

1964-72 

3406 
Orla Straarup 

1968-69 

3512 Svend 
Mørup 69-71, 
72-74 & 78-85 

  
 

 
3473 

Jens Arnold 
1971-72 

 

3467 
Otto Rump 

1972-73 

3560 Casper 
Skjøtt Jensen 

1973-74 

3311 Ove 
Popp Poulsen 
74-76 & 85-87 

187 Valdemar 
Thomsen 
1974-76 

 
 

 
3773 Christian 
Færch Jensen 

1976-78 
 

3793 Morten 
Hammer 
1976-82 

3898 
Lars Worsaae 

1982-94 

3881 Thomas 
Fjeldborg 

87-90 & 97-00 

4003 Cl. Bar-
holm-Hansen 

1994-97 
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2. & 3. skydeinspektører 
 

 
 

 
4095 Eva Bir-

git Holm 
1997-98 

4076 Gunnar 
Toftegaard 
1998-2002 

4111 Christof-
fer Jespersen 

2000-06 

4151 
Mathias Hertz 

2002-04 

4195 Alexan-
dru Datcu 

2004-06 
 

Efter vedtægtsændring i 2005, ændres stillings-betegnelsen fra 2006 til 
 

Stedfortrædere for skydeinspektøren 
 

 
 

 
3745 

Finn Scheibye 
2006-09 

 

3793 Morten 
Hammer 
2006-xx 

4195 Alexan-
dru Datcu 

2006-xx 

4193 Jacob W. 
Andersen 
2006-08 

4219 Alexan-
der Khalileev 

2008-xx 

Våben-
registrering

 
 

 
 

 
 

3797 Lars 
Therkelsen 

1995-xx 
 

 

 
 

4151 Mathias 
Hertz 

2009-10  

SKAK-husets
driftsudvalg

 

 

 

 
 

 

 

  4211 Paul 
Macintosh 

2006-07 

4216 Evelyn 
Scheibye 
2009-10x 

x4216 Lars 
Worsaae 
2010-00 
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1. gymnastikinspektører 
 

 

 
 

   
 1226 Christian 

C. Hauer 
1923-47 

 

0014 
H. Møller 
1947-51 

0127 Johannes 
O. Larsen 
1951-72 

3567 
Preben Lund 

1972-76 

 

 
 

 

  

 3147 Viggo 
Neble Jensen 

1976-2001 

3098 Peter 
Martin Lund 

2001-00 

  

 
 
 

Gymnastiklærere 
 

 

 
 

   
 Olav Nielsen 

1921-1946 
 

B.C. Thestrup 
1948-?? 

0127 Johannes 
O. Larsen 
1948-96 

4292 Leif Berg- 
Sørensen 
1997-xx 

 
 

Herudover har der været flere afløsninger af kortere varighed. 
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2. & 3. gymnastikinspektører 
 

 
 

 
0127 Johannes 

O. Larsen 
36-38 & 39-51 

 

0014 
H. Møller 
1938-39 

0093 Volmer 
Rasmussen 

1939-51 

0600 Preben 
Lunddahl 
1951-57 

0615 Hans 
H. Karnov 

51-55 & 76-90 

 
 

  
0180 

Jørgen Møller 
1955-70 

 

2525 
Bjørn Westh 

1957-63 

3222 
Jørgen Hansen 

1963-65 

3147 Viggo 
Neble Jensen 
65-68, 72-76, 

2001-06 
 

3098 Peter 
Martin Lund 

1968-72 

  
 

  
3526 Kaj Wes-

sel Jacobsen 
1970-72 

3234 Bent 
Tholander 

1972-94 

0828 Geert 
Jørgensen 
1990-2001 

2423 Aage 
Lorentzen 
1994-2001 

2939 
Erik Friis 
2001-06 

 
 
 

 
 

Efter vedtægtsændring i 2005, ændres 
stillingsbetegnelsen fra 2006 til 

 

Stedfortrædere for 
gymnastikinspektøren 

 
3147 Viggo 

Neble Jensen 
2006-00 

2939 
Erik Friis 
2006-08 
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Idrætsafdelingen og Terrainsportsafdelingen 
 
 
 

Afdelingsførere / Chefer for Terrainsportsafdelingen 
 

 
 

  
0311 

Hans H. 
von Lüttichau 

1936-37 

1028 
P.V.T. Ahn-

feldt-Mollerup 
1940-45 

1503 
O.C. Permin 

1945-47 

1907 
Otto P. Olsen 

1947-48 

1995 
Fritz G. 
Tillisch 
1951-62 

 
 

Afdelingsforstandere 
 

 

 
 

 

 0396 
Ole Schmidt 

1948-65 

0448 
Aage Gjersøe 

1948-49 

0346 Thorkild 
Franck 
1949-63 

 

  

Fra 1964 indføres i stedet for afdelingsforstanderen en ”Repræsentant for Hjemmeværnet” 
 
 

Idrætsinspektører 
 

 
 

 

0722 
Kaj Bang 

38-40 & 45-48 

0240 
Arne Hoff 

1938-40 

0553 
J. Ullidtz 
1940-43 

1766 Carl W. 
Preisler 
1940-43 

1732 Peter 
Hartmann 

1943-44 
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Idrætsinspektører 

 

 
 

 
0448 

Aage Gjersøe 
1944-45 

1591 Per Be-
ring Liisberg 

1948-52, 54-61 
& 64-68 

1913 Chr. 
Mogensen 

1952-54 

0171 Edvard 
Zeuthen 
1961-64 

  
 
 

Fra 1968 ophører betegnelsen 
idrætsinspektør, og bestyrelsesposterne 

overtages af orienteringssektionen. 

1813 Hans 
Henning Han-

sen 1943-47 
 

 
 

0346 Thorkild 
Franck 

1964 

    

 

1. orienterings- & feltsportsinspektører 
 

 
 

 
3740 

Erling Heidler 
1974-84 & 

2000 

3849 Aksel 
Munk Iversen 

1984-93 

2403 Finn Fal-
kenstj. Bech 

1968-69 
 

 
 

3581 Hans 
Jørgen Foss 

1969-73 
 

3572 
Peter Werling 
73-74 & 93-96 

 

3801 
Birger Hoff 
1996-99 &  

2004-11 

3764 
Niels Erik  
O. Hansen 

2000-04 

4206 
Carsten 
Sveding 
2011-xx 

I 2001 ændres 
betegnelsen fra 

orienteringsinspektør 
til 

feltsportsinspektør. 
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2. & 3. orienterings- & feltsportsinspektører 
 

 
 

 
3430 

Erik Folkersen 
1968-73 

 

3448 
Bo Scheibye 

1968-71 

3572 
Peter Werling 
71-73 & 00-06 

3740 
Erling Heidler 

1973-74 

3751 Torkild 
Glaven 

73-74 & 79-06 

 
 

  
3454 Vagn W. 

Laursen 
1974-83 

 

3676 
Kjeld Petersen 

1974-75 

3644 Jørgen 
Falck Chri-

stensen 75-78 

3801 
Birger Hoff 

1978-79 

3849 Aksel 
Munk Iversen 

1983-84 

 
 

 

 

Hans Inge-
mann Petersen 

1984-85 
 

2403 Finn Fal- 
kenstj. Bech 

1985-92 

3992 
Jens Tastum 

1992-96 

3764 Niels 
Erik O. Han-
sen 1996-2000 

 

 
 

 
 

 
 

 

I 2001 ændres betegnelsen fra 
orienteringsinspektør til feltsportsinspektør. 

 
Efter vedtægtsændring i 2005, ændres  

stillingsbetegnelsen fra 2006 til 
 

Stedfortræder for 
feltsportsinspektøren. 

 3572 
Peter Werling 

2006-xx 
 

3751 
Torkild Glaven 

2006-xx 
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Repræsentanter for Hjemmeværnet 
 

   

 
 

 

   

   3143 Aage 
Moltke-Leth 

1964-65 

3112 Erik Niels 
Andersen 
1965-69 

   

 

Chefer for Hjemmeværnskompagni 6301 
 

 
 

 
0974 

Jørgen Pangel 
1969-82 

3459 Peter 
Wirenfeldt 
Asmussen 
1982-86 

3505 
Kay Søren 

Nielsen 
1986-95 

3818 Peter 
Pajhede 
Nielsen 

1995-2003 

4107 
Jens Ole 

Christensen 
2004-06 

 
Januar 2007 nedlægges HJVK 6301, og AS opretter en hjemmeværnssektion. 

 

Inspektører for 
hjemmeværnssektionen 
 

Stedfortrædere 
for inspektøren 

 

 
 

 

 
 

 
3819 

Peter Koefoed 
2007-08 

3953 
Peter Willems 

2008-0x  3953 
Peter Willems 

2007-08 
 

3819 
Peter Koefoed 

2008-x 
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Revisorer 
 

 
 

   
0059 Rudolph 

A. Kraft 
1938-62 

 

A. Langkilde 
Larsen 
1938-53 

0131 
Kai H. Bistrup 

1953-58 

Aage Klarskov 
Jeppesen 
1958-61 

1985 H.R.V. 
Colding 
1961-62 

 
 

  
0361 

Arne Boas 
62-64 & 70-77 

 

Kaj 
Petersen 
1962-63 

1047 Mogens 
Hjorth 
1963-68 

0849 
Mogens Hey 

1964-83 

0355 Christian 
Madsen 
1968-70 

 
 

 
0180 

Jørgen Møller 
1977-95 

3793 Morten 
Hammer 
1983-xx 

0421 Arne 
Jacobsen 
1995-2002 

3797 Lars 
Therkelsen 

2002-06 

4220 Kristian 
Krogsgaard 

2006-xx 
 
 

Sekretærer 
 

 
 

 
1626 

Otto Eget 
1938-43 

1907 
Otto P. Olsen 

1938-40 

0716 Chr. E.G. 
Hage 

1940-42 

1997 
F. Carøe 
1942-43 

1999 
S. Clausen 

1943 
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Sekretærer 
 

 
 

   
2021 

Mogens Falck 
1943-52 

 

0448 
Aage Gjersøe 

1944 

0229 
Mogens Due 

1944-45 

0828 Geert 
Jørgensen 
1945-48 

0721 Svend 
Aage Rasch 

1948-52 

 
 

  
1591 Per Be-
ring Liisberg 
52-59 & 68-70 

 

0518 
Ivar Lauritzen 

1952-71 

3084 Jørgen 
Kuntze Chri-
stensen 59-61 

0396 
Ole Schmidt 

1961-62 

3143 Aage 
Moltke-Leth 

1963-65 

 
 

 
3158 Ole 

Kjærgaard 
1965-68 

 

2341 
Niels Skibby 

1970-73 

3467 
Otto Rump 

1971-72 

3166 
Steen Kledal 

1972-81 

3415 Bjarne 
Sanddahl 
1973-76 

 
 

  
3745 

Finn Scheibye 
1976-84 

3865 Henrik 
Raaberg 
1981-85 

3740 
Erling Heidler 

1984-87 

3512 
Svend Mørup 

1985-91 

3894 
Peter Baasch 

1987-90 
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Sekretærer 
 

 
 

 
2757 Niels Ole 
Graversgaard 

1990-98 
 

4001 Pia 
Kraglund Vaa-

ben 
1991-94 

 

3898 
Lars Worsaae 

1994-2003 

4095 Eva 
Birgit Holm 

1998-99 

4088 
Annette Karll 

1999-2001 

 
 

  

 
Ved ved-

tægtsændring i 
2005, ændres 
fra to til én 
sekretær. 

 
4076 Gunnar 
Toftegaard 

2001-03 

4188 
Peter Antonius 

2003-04 

4064 Thomas 
Bendixen 
2003-05 

Stillingen 
ubesat 

2005-09 

4241 Christian 
Bergqvist 
2009-xx 

 
Kontor & Stab 

 
 

 
 

   
 J.M. 

Jørgensen 
1960-64 

 

3379 
Jens Løn 

1964 

3448 
Bo Scheibye 

1964-70 

3745 
Finn Scheibye 

1970-82 

 

 
 

   
 Poul 

Kristensen 
1982-93 

3311 Ove 
Popp Poulsen 

1993-2003 

4064 Thomas 
Bendixen 
2003-04 

3740 
Erling Heidler 

2005-xx 
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Redaktører 
 

 

 
 

   
 1461 Bjørn 

Magnussen 
1937-47 

 

0888 Poul Petri 
1938-45, 47-58 

& 66-74 

0253 Ove 
”Snaades” Ja-
cobsen 45-47 

2525 
Bjørn Westh 

1958-66 

 

 
 

   
 3467 

Otto Rump 
1974-75 

3415 Bjarne 
Sanddahl 
1975-04 

4216 Evelyn 
Scheibye 
2004-05 

3740 
Erling Heidler 

2005-xx 
 
 

Redaktionsmedlemmer 
 

 
Fra 2008, efter at arbejdet er blevet elektronisk, 

består redaktionen kun af redaktøren og et medlem. 
3813 Niels Lund Christensen, 1993-xxxx 

 
 
Indtil 2008 var der på skift mange sektionsredaktører. 
Disse fem har været med i redaktionen i flest år. 
 

 
 

 
34 år     3415 

Bjarne 
Sanddahl 

Skydn. 64-69 
Redaktør 
1975-04 

33 år     0974 
Jørgen Pangel 
Hjemmeværn 

1960-93 

29 år     3147 
Viggo 

Neble Jensen 
Gymnastik 

1965-66, 74-95 
& 2001-08 

27 år     3363 
Henrik Franck 
Høje Sandbjerg 

1981-2008 

26 år     3750 
Erling Heidler 
Ori./Fsp. 1973-
87 & 99-2005 

Redaktør 
2005-xx 
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Kjæfter 
 

Kjæft I til XLV (1892-1937): Se AS-bladets særnummer 
A.S.U.F. 50 AAR - november 1942 

 

 
 

 
XLVI  1937-38 

1712 
Erik Nielsen 

 

XLVII  38-39 
1720 Mogens 

Harttung 

XLVIII  39-40 
1766 Carl W. 

Preisler 

IL  1940-41 
1813 Hans 

Henn. Hansen 

L  1941-42 
2000 Christian 

Bruun 

 
 

  
LI  1942-43 

0448 
Aage Gjersøe 

 

LII  1943-44 
0496 

Erik Stenersen 

LIII  1944-45 
0555 E. Gøtz-
sche Larsen 

LIV  1945-46 
1207 

Erik Moltke 

LV  1946-47 
0109 

Erik Wahl 

 
 

  
LVI  1947-48 
1890 Kristian 

Mogensen 
 

LVII  1948-49 
0939 

Jan Stagaard 

LVIII  49-50 
2085 Mogens 

Fabricius 

LIX  1950-51 
1773 Bent 

Harboe Holsøe 

LX  1951-50 
2756 

Bent Jegsen 

  
 

 

LXI  1952-54 
0803 

Peter Plum 

LXII  1954-60 
2040 Roberto 

Kayser Hansen 

LXIII  60-64 
2085 Mogens 

Fabricius 

LXIV  64-78 
3112 Erik Niels 

Andersen 

LXV  1978-82 
3459 P. Wiren-
feldt Asmussen 
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Kjæfter 

 
 

 
 

   

 

 LXVI  1982-86 
3505 Kay Søren 

Nielsen 

LXVII  86-90 
3918 Flem-
ming Frank 

LXVIII  90-05 
3844 Niels Hei- 
ne Jørgensen 

LXIX  2005- 
3818 Peter Paj-

hede Nielsen 

 

 
 
 
 
 
 
 

AS’ere uden for AS 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
0127 Johannes Larsen 
 

 1940-68 Formand for Dansk Gymnastik-Forbunds (DGF) 
øvelsesudvalg 

 1948-88 Bestyrelsesmedlem og kasserer i DSI 

 1968-87 Medlem af DGF’s Ordensudvalg 
   (tidl. Amatør- og Ordensudvalg) 
 
3033 Poul H. Glesner 
 

 1966-91 Formand DSkyU 
 1972-80 Bestyrelsesmedlem Dansk Idræts-Forbund (DIF) 
 1969-85 Vicepræsident Europæiske Skytte Konfederation 
 1974-94 Formand International Skytte Unions Pistolkomité 
 1993 Æresmedlem DSkyU 
 1994 Æresmedlem International Skytte Union 
 
3415 Bjarne Sanddahl 
 

  1970-74 Skydeudvalgsformand og medlem af Dansk Skytte  
   Unions (DSkyU) bestyrelse 
  1970-73 Formand for Københavnske Skytteforeningers  
   Samarbejdsudvalg (KSSU) 
  1991-2009 Formand for DSkyU 
  2000-10 Medlem af Statutes Committee i ISSF
 2001-dato Revisor for den Europæiske Skyttekonfederation 
  2010 Æresmedlem i DSkyU 
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AS’ere uden for AS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
3158 Ole Kjærgaard 
 

 1970-73 Bestyrelsesmedlem og kasserer i DGF 
 1973-dato Formand for DGF’s Ordensudvalg  
   (tidl. Amatør- og ordensudvalg) 
 
 
 
0180 Jørgen Møller 
 

 19??-86 Bestyrelsesmedlem i Danske Studenters Idræts- 
  Forbund (DSI) 
 1986-?? Formand for DSI 
 
 
 
2966 Mogens Løppenthien 
 

 1975-84 Formand for Vingstedcentret 
 1980-83 Næstformand for De Danske Skytte-, Gymnastik-  
  og Idrætsforeninger (DDSG&I) 
 1983-88 Formand for DDSG&I 
 
 
 
3524 Ulf Scheibye 
 

 1980-85 Skydeudvalgsformand i DSkyU 
 1998-2004 Chef for Hjemmeværnet 
 
 
3166 Steen Kledal 
 

 1984-85 Næstformand for Vingstedcentret 
 1985-2000 Formand for Vingstedcentret 
 1987-2000 Formand for SI-centret (Sønderjyllands Idræt) 
 1992-95 Medlem af Danske Gymnastik- og Idræts- 
  foreningers (DGI) Center Øst udvalg 
 1995-2005 Næstformand i DGI-byens bestyrelse 
 2003-08 Formand for Borrevejle-centret 
 2005-06 Medlem i DGI-byens bestyrelse 
 
 
2779 Leif Rump jr. 
 

 19??-19?? Formand for Sjælland Skytte Forbund
 19??-dato Medlem af DSkyU Amatør- og ordensudvalg.  
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AS’ere uden for AS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

3740 Erling Heidler 
 

 1984-87 Medlem af Dansk Militært Idrætsforbunds (DMI) 
  bestyrelse og forretningsudvalg 
 2002-05 Formand for KSSU 
 2002-07 De Danske Skytteforeningers (DDS) repræsentant - 

og medlem af repræsentantskabet - i Københavns 
Idrætsanlæg (KI) 

 2005-07 Formand for StorKøbenhavns Skytteforeninger (SKS) 
 
 
3098 Peter Martin Lund 
 

 1986-88 Bestyrelsesmedlem i DSI 
 1988-95 Bestyrelsesmedlem og kasserer i DSI 
 1985-dato Medlem af DGF’s Ordensudvalg 
   (tidl. Amatør- og Ordensudvalg) 
 
 
3745 Finn Scheibye 
 

 198?-9? Revisor i DSkyU 
 2005-07 Formand for langdistanceudvalget og medlem af  
  bestyrelsen i SKS 
 2007-dato Formand for DDS Storkøbenhavn (DDSS) 

 
 
3512 Svend Mørup 
 

 1993-97  Formand for KSSU 
 1993-97 Medlem af repræsentantskabet i KI. 
 1993-94 Medlem af Det overordnede styrelsesudvalg i Kø-

benhavns Skyttecenter (KSC) 
 1994-97 Medlem af Brugerudvalget i KSC. 
 
 
3801 Birger Hoff 
 

 2005-dato Medlem af Dansk Orienterings Forbunds (DOF) 
  Østkreds bestyrelse 
 2004-dato Leder af Feltsportskursus, Retning A, feltsport 
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Tillæg 2 
 

Statistik og resultater 
 
 
 Indledningsvis bringes: 
 

 Medlemsstatistik fra 1976 side 179 
o som desværre viser jævnt faldende medlemstal,  

men dog med nogen fremgang de seneste år.  
 
 AS og AS’ere har klaret sig ”pænt” i konkurrencer. 
 

 Her bringes de vigtigste resultater mv.: 
 

o Skydesektionen side 181-183 
o Gymnastiksektionen side 184 
o Sandbjergpokalen side 184 
o Feltsportssektionen side 185-187 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3793 Morten Hammer 
fører resultattavlen ved 
AS-P 7 skydningerne 
på Kalvebod i 2007. 
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Medlemmer 

Siden 1976 har medlemstallene fremgået af generalforsamlingsreferaterne 
(opgjort ved årets start) 

 
 I alt Aktive Livsvarige Passive 
 

1976 417 279 44 94 
1977 407 271 42 94 
1978 396 264 40 92 
1979 387 260 39 88 
1980 392 263 38 91 
1981 379 254 35 90 
1982 385 261 36 88 
1983 374 263 33 78 
1984 365 239 33 93 
1985 368 243 33 92 
1986 349 231 31 87 
1987 368 246 31 91 
1988 358 240 28 90 
1989 352 242 26 84 
1990 338 231 24 83 
1991 338 235 20 83 
1992 345 242 20 83 
1993 341 230 20 91 
1994 327 218 21 88 
1995 301 191 19 91 
1996 295 189 17 89 
1997 296 192 15 89 
1998 284 188 15 81 
1999 282 191 13 78 
2000 277 193 10 74 
2001 268 195 9 64 
2002 268 198 7 63 
2003 259 189 7 63 
2004 242 168 7 67 
2005 237 166 7 64 
2006 232 161 7 64 
2007 227 160 6 61 
2008 220 159 6 55 
2009 222 163 5 54 
2010 228 178 5 45 
 

2011 244 189 7 48 
 

fordelt på: Skydning 135 / Feltsport 33 / Gymnastik 30 / Hjemmeværn 45 / 
Sandbjerg 11 / Uden sektion 32       (idet nogle er tilknyttet flere sektioner). 
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Resultater - Skydning 
 
Skyttekongeskærfet   AS-AS Århus 
Medaljeskydning I Feltskyttepokalen  Universitetsmatchen 
 

1946 0849 Mogens Hey   
1947 0341 Aage Th. Kiær   
1948 1905 Bjørn Markmann    
1949 1401 Svend L. Laursen   
1950 0859 Preben de Fine Kühl   
1951 2916 N.L. Tholstrup   
1952 0859 Preben de Fine Kühl  ASK = AS 
1953 0859 Preben de Fine Kühl  ASA = AS Århus 
1954 0341 Aage Th. Kiær  ASL = Akademisk 
1955 0859 Preben de Fine Kühl   Skytterlag Oslo 
1956 2705 Niels Schou   
1957 2757 Niels O. Graversgaard  AS mod ASA 
       (vinder) 
1958 0341 Aage Th. Kiær  AS 
1959 3105 Henning Brøndal  AS 
1960 2916 N.L. Tholstrup  ASA 
1961 2916 N.L. Tholstrup 2743 Aksel Torstensen ASA 
1962 2916 N.L. Tholstrup 0859 Preben de Fine Kühl ASA 
1963 0859 Preben de Fine Kühl 2779 Leif Rump AS 
1964 2779 Leif Rump 2779 Leif Rump ASA 
1965 3534 Tore Hartz 3406 Orla Straarup AS 
1966 3524 Ulf Scheibye 3033 Poul Glesner ASA 

AS mod ASA & AS mod ASL 
   (vinder ) (vinder ) 
1967 3524 Ulf Scheibye 3415 Bjarne Sanddahl AS AS 
1968 3534 Tore Hartz 3512 Svend Mørup AS AS 
1969 3512 Svend Mørup 3448 Bo Scheibye AS AS 
1970 3448 Bo Scheibye 3448 Bo Scheibye ASA ASL 
1971 3448 Bo Scheibye 3535 Vagner Mortensen AS AS 
1972 3448 Bo Scheibye 3599 Mogens Langebæk AS ASL 
1973 3448 Bo Scheibye 3599 Mogens Langebæk AS ASL 
1974 3448 Bo Scheibye 3599 Mogens Langebæk ASA ASL 
1975 3512 Svend Mørup 3599 Mogens Langebæk ASA ASL 
1976 3745 Finn Scheibye 3538 Henrik Mørkeberg AS ASL 
1977 3448 Bo Scheibye 3538 Henrik Mørkeberg ASA ASL 
1978 3745 Finn Scheibye 3817 Kurt Moesgaard AS ASL 
1979 3647 Erik Tøndevold 3793 Morten Hammer AS AS 
1980 3745 Finn Scheibye 3586 Per Hartlev ASA ASL 
1981 3745 Finn Scheibye 3793 Morten Hammer AS ASL 
1982 3745 Finn Scheibye 3859 Lambert Sørensen AS ASL 
1983 3745 Finn Scheibye 3897 Karl Johan Sandels ASA ASL 
1984 3448 Bo Scheibye 3033 Poul Glesner AS ASL 
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Skyttekongeskærfet  Feltskyttepokalen  Universitetsmatchen 
 

1985  3745 Finn Scheibye 3881 Thomas Fjeldborg AS AS 
1986  3745 Finn Scheibye 3894 Peter Baasch AS AS 
1987  3745 Finn Scheibye 3894 Peter Baasch AS ASL 
1988  3745 Finn Scheibye 3894 Peter Baasch AS AS 
1989  3745 Finn Scheibye 3881 Thomas Fjeldborg Aflyst 
1990  3745 Finn Scheibye 3512 Svend Mørup AS AS 
1991  3745 Finn Scheibye 3745 Finn Scheibye AS ASL 

AS mod ASA & AS mod ASL 
      (vinder gevær/pistol) 
     (mod ASA ) (mod ASL ) 
1992  3745 Finn Scheibye 2779 Leif Rump ASA/ASA ASL/ASL 
1993  3745 Finn Scheibye 3990 Hans Jørg. Vaaben AS/AS AS/ASL 
1994  3745 Finn Scheibye 3990 Hans Jørg. Vaaben AS/ASA AS/ASL 
1995  3745 Finn Scheibye 3901 Per Bannow ASA/ASA AS/ASK 
1996  4051 Tommy W. Sørensen 3986 Sten Scheibye AS/AS AS/ASL 
1997  3745 Finn Scheibye 3990 Hans Jørg. Vaaben AS/AS AS/ASL 
1998  3745 Finn Scheibye 4086 Tom Green Larsen ASA/ASA ASL/ASL 
1999  3745 Finn Scheibye 4086 Tom Green Larsen AS/AS ASL/AS 
2000  3745 Finn Scheibye 4072 Martin Hvidberg AS/AS AS/AS 
2001  3745 Finn Scheibye 4111 Christoffer Jespersen      ???      ??? 
2002  3745 Finn Scheibye 4111 Christoffer Jespersen ASA/ASA ASL/AS 
2003  3745 Finn Scheibye 4111 Christoffer Jespersen AS/AS AS/AS 
2004  3745 Finn Scheibye 4111 Christoffer Jespersen ASA/ASA ASL/ASL 
2005  3745 Finn Scheibye 4111 Christoffer Jespersen ASA/AS ASL/AS 
2006  3745 Finn Scheibye 3894 Peter Baasch AS/AS AS/AS 
2007  3745 Finn Scheibye 3745 Finn Scheibye AS/AS AS/AS 
2008  3745 Finn Scheibye 3745 Finn Scheibye AS/AS ASL/ASL 
2009  3745 Finn Scheibye 3745 Finn Scheibye AS/AS AS/AS 
2010 3745 Finn Scheibye 3745 Finn Scheibye AS/AS ASA/AS 

 
 
 
 
 

4111 Christoffer 
Jespersen 
modtager 

en præmie. 
 

 
3745 Finn Scheibye med skyttekongeskærfet, 

som han har vundet 31 gange på 35 år.  



 
178 
 

 

Resultater - Skydning - AS-P 7 (I 7) 
(AS vindere) 

 
 Baneskydning  Feltskydning 
 Hold  Individuelt Hold  Individuelt Agnetes Hæderspris 
 

1946-48   I 7  
1949   I 7 0859 Preben de Fine Kühl 
1950-52   I 7  
1953   I 7 2079 Mogens Eiken 
1954-56   I 7  
1957 AS  
1958 I 7 1995 Fritz G. Tillisch 
1959 AS  
1960 I 7  
1961 AS 0859 Preben de Fine Kühl 
1962 I 7 2705 Niels Schou 
1963 P 7 2705 Niels Schou 
1964 P 7 2079 Mogens Eiken  2705 Niels Schou 
1965 P 7  AS 3534 Tore Hartz 
1966  AS  P 7  
1967 AS 3033 Poul Glesner P 7 3534 Tore Hartz 
1968 AS 3534 Tore Hartz AS 3512 Svend Mørup 
1969 AS 2705 Niels Schou AS 3534 Tore Hartz 
1970 AS 3448 Bo Scheibye AS 3448 Bo Scheibye 
1971 AS 3448 Bo Scheibye P 7 3647 Erik Tøndevold 
1972 AS 3717 Carsten Pedersen P 7   
1973 AS 3535 Vagner Mortensen AS          Peter Guldager 
1974 AS 3512 Svend Mørup AS 3647 Erik Tøndevold 3647 Erik Tøndevold 
1975 AS 3448 Bo Scheibye AS 2705 Niels Schou 3448 Bo Scheibye 
1976 AS 3745 Finn Scheibye AS  3745 Finn Scheibye 
1977 AS 3647 Erik Tøndevold AS 3817 Kurt Moesgaard 2705 Niels Schou 
1978 P 7  P 7  
1979 AS 3647 Erik Tøndevold AS 3512 Svend Mørup 
1980 P 7 3448 Bo Scheibye P 7  
1981 AS 3745 Finn Scheibye AS  2705 Niels Schou 
1982 P 7 3448 Bo Scheibye P 7 2705 Niels Schou 2705 Niels Schou 
1983 AS 3745 Finn Scheibye AS  2705 Niels Schou 
1984 P 7  P 7  
1985 AS 3745 Finn Scheibye AS  3745 Finn Scheibye 
1986 P 7  P 7   
1987 P 7 3745 Finn Scheibye P 7 3538 Henrik Mørkeberg  
1988 P 7  AS 3538 Henrik Mørkeberg  
1989 AS 3745 Finn Scheibye P 7 3745 Finn Scheibye 3745 Finn Scheibye 
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 Baneskydning  Feltskydning 
 Hold  Individuelt Hold  Individuelt Agnetes Hæderspris 
 

1990 P 7 3745 Finn Scheibye P 7   
1991 AS 3745 Finn Scheibye P 7  3745 Finn Scheibye 
1992 AS  P 7   
1993 AS 3745 Finn Scheibye AS   
1994 AS 3894 Peter Baasch AS 3990 Hans Jørgen Vaaben 
1995 AS 3894 Peter Baasch AS  3745 Finn Scheibye 
1996 P 7  P 7   
1997 AS 3745 Finn Scheibye AS   
1998 P 7  P 7 3894 Peter Baasch  
1999 AS 3745 Finn Scheibye AS 3894 Peter Baasch 3745 Finn Scheibye 
2000 AS 6183 Max Hald P 7 6126 Hans C. Steffensen 3894 Peter Baasch 
2001 AS 3745 Finn Scheibye AS 3448 Bo Scheibye 3448 Bo Scheibye 
2002 P 7 3745 Finn Scheibye P 7  3745 Finn Scheibye 
2003 AS 3894 Peter Baasch AS 6126 Hans Curt Steff. 6126 Hans Curt Steff. 
2004 P 7 3745 Finn Scheibye P 7 3894 Peter Baasch  
2005 AS 4111 Christoff. Jespersen AS  4111 Chr. Jespersen 
2006 AS 3745 Finn Scheibye AS 3745 Finn Scheibye 3745 Finn Scheibye 
2007 AS  AS  
2008 AS 3745 Finn Scheibye AS 4111 Christoff. Jespersen 
2009 AS 3745 Finn Scheibye AS  
2010 P7  P7 3894 Peter Baasch 
 
Pistolskydning  
 Hold Individuelt 
 

2003 AS 
2004 P 7 
2005 AS 
2006 AS 4151 Mathias Hertz 
2007 AS 
2008 P7 
2009 AS 4151 Mathias Hertz 
2010 AS  
 
  

Danmarksmesterskaber i DDS regi 
 

1969 3539 Henrik Mørkeberg Feltskydning 
1972 3535 Vagner Mortensen Feltskydning 
1978 AS hold Feltskydning 
1979 3745 Finn Scheibye 200 m. DDS 
1980 3745 Finn Scheibye 200 m. DDS 
1986 3745 Finn Scheibye 200 m. DDS 
2009 3745 Finn Scheibye 200 m. DDS, veteranklassen 



 
180 
 

 

Resultater mv. - Gymnastik 
 

Mesterskab  
 

Tidligere afholdtes mesterskab i gymnastik,  
Alexander Foss’ Mindelegat. 
 

Vinderne indtil 1982 er opført i Historiebo-
gen 1946-81. 
 

Fra 1983 ophørte redskabsgymnastikken.  
Siden har der ikke været afholdt mesterskab. 
 

Fuglekonger siden 1981 
 

1981 3682 Flemming Andersen 
1983 3234 Bent Tholander 
1984 0127 Johannes Larsen 
1985 3567 Preben Lund 
1986 0615 Hans Karnov 
1987 0615 Hans Karnov 

 

1988 0180 Jørgen Møller 
1989 3097 Mogens Texel 
1990 0180 Jørgen Møller 
1991 3097 Mogens Texel 
1992 3098 Peter Lund 
1993 0180 Jørgen Møller 
1994 3682 Flemming Andersen 
1995 0127 Johannes Larsen 
1996 0431 Arne Jacobsen 
1997 3567 Preben Lund 
1998 3234 Bent Tholander 
1999 0431 Arne Jacobsen 
2000 3426 Kurt Hinnum 
2001 3426 Kurt Hinnum 
2002 3098 Peter Lund 
2003 3147 Viggo Neble 
 

 
 

Høje Sandbjerg 
 

Sandbjerginspektøren 1981-2010 
3363 Henrik Franck fremviser

Sandbjergpokalen 
 

 

Pokalen blev fra 1941 til 1959 uddelt i ASUF regi. 
Fra 1968 er den uddelt af Sandbjerginspektøren. 

  
 1941 379 L.G. Dalhoff 
 1942 888 Poul Petri 
 1943 2021 Mogens Falck 
 1944 1626 Otto Eget 
 1945 828 Geert Jørgensen 
 1946 974 Jørgen Pangel 
 1947 960 Peter Ilsøe 
 1948 1813 Hans Henning Hansen IL 
 1949 1528 Holger Hansen 
 1950 Einar Christiansen 
 1951 2121 Mogens Kasting 
 1952 589 Martin Guldbrandsen 
 1954 1732 Peter Hartmann XLV 
 1959 396 Ole Schmidt 
 1968 2966 Mogens Løppenthien 
 1972 3209 Peter Krarup 
 1976 3363 Henrik Franck 
 1977 0346 Thorkild Franck 

 
 1978 3740 Erling Heidler 
 1979 3415 Bjarne Sanddahl 
 1980 0486 Poul W. Liebst 
 1981 2966 Mogens Løppenthien 
 1982 3011 Ove Popp Poulsen 
 1983 2757 Niels Ole Graversgaard
 1984 0615 Hans Henning Karnov 
 1985 Albert Pals 
 1994 3098 Peter Lund 
 1995 4035 Anders Røhr Lauritzen 
 2000 4111 Christoffer Jespersen 
 2001 0504 Albert Gehrke 
 2002 4291 Arne Jensen 
 2005 3751 Torkild Glaven 
 2007 4168 Poul Bay Beenfeldt 
 2009 3801 Birger Hoff 
 2010 4245 Mogens Camre 
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Resultater - Orientering og feltsport - AS-P 7 (I 7) 
(AS vindere) 

 
 Hold Individuelt 
 

1948 I 7  
1949 I 7  
1950 I 7  
1951 I 7 0171 Edvard Zeuthen 
1952 I 7  
1953 I 7  
1954 I 7  
1955 I 7  
1956 I 7  
1957 AS  
1958 I 7  
1959 I 7 3276 Johan Goth 
1960 I 7  
(1961) AS  
Aflyst i 1961 / blev i stedet afholdt i 1962 
1962 I 7  
1963 P 7  
1964 P 7  
1965 AS 3454 Vagn Laursen 
1966 P 7  
1967 AS 3600 Ove Grønborg 
1968 P 7  
1969 AS 3572 Peter Werling 
1970 AS 3572 Peter Werling 
1971 AS 3454 Vagn Laursen 
1972 P 7 3572 Peter Werling 
1973 AS 3454 Vagn Laursen 
1974 AS 3572 Peter Werling 
1975 AS 3572 Peter Werling 
1976 AS 3572 Peter Werling 
1977 AS 3572 Peter Werling 
1978 P 7  
1979 AS 3572 Peter Werling 
1980 AS 3572 Peter Werling 
1981 AS 3801 Birger Hoff 
1982 P 7  
1983 AS 3572 Peter Werling 
1984 P 7 3740 Erling Heidler 
1985 AS 3863 Kai Willadsen 
1986 AS  
1987 AS 3863 Kai Willadsen 
1988 P 7  
1989 AS 3863 Kai Willadsen 

 Hold Individuelt 
 

1990 P 7 
1991 AS 3863 Kai Willadsen  
1992 P 7 
1993 P 7 
1994 P 7 
1995 P 7 
1996 P 7 
1997 AS  3572 Peter Werling  
1998 P 7 3572 Peter Werling  
1999 AS 
2000 P 7 4089 Henrik Plenge Jensen 
2001 AS 
2002 P 7 
2003 AS 4179 Jørgen Nielsen 
2004 P 7 4179 Jørgen Nielsen  
2005 AS 4179 Jørgen Nielsen  
2006 AS 4179 Jørgen Nielsen  
2007 AS 4179 Jørgen Nielsen  
2008 AS 4179 Jørgen Nielsen  
2009 AS 4179 Jørgen Nielsen  
2010 P 7 4179 Jørgen Nielsen 
 
 AS: 31  holdsejre 
 P 7: 32  holdsejre 
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Resultater - Orientering og feltsport 
 

 Klubmesterskab- 
 orienteringsløb  
 

1961 0171 Edvard Zeuthen 
1962 3379 Jens Løn 
1963 3379 Jens Løn 
1964 3379 Jens Løn DM-feltsport 
1965 3430 Erik Folkersen Hold Individuelt AS- 
1966 3430 Erik Folkersen Klasse Klasse Vinder  LG 
1967 3572 Peter Werling 
1968 3430 Erik Folkersen  DM 3863 Peter Rude *) LG 
1969 3430 Erik Folkersen    AS 
1970 3379 Jens Løn    AS 
1971 3454 Vagn Laursen  DM 3863 Peter Rude *) AS 
1972 3572 Peter Werling  DM 3863 Peter Rude *) LG 
1973 3572 Peter Werling  DM 3863 Peter Rude *) AS 
1974 3740 Erling Heidler  DM 3572 Peter Werling LG 
1975 3792 Ole Juul Jensen  DM 3572 Peter Werling AS  
 **)     AS- 
1976 3454 Vagn Laursen DM DM 3572 Peter Werling AS ROK 
1977 3572 Peter Werling  DM 3572 Peter Werling 
1978 3801 Birger Hoff  DM 3863 Peter Rude *)  ROK 
1979 3430 Erik Folkersen OB/VET DM 3863 Peter Rude *)  AS 
1980 3863 Peter Rude  DM 3572 Peter Werling  ROK 
1981 3572 Peter Werling  DM 3863 Peter Rude *) AS AS 
1982 3863 Peter Rude  DM 3746 Lasse Werling  ROK 
   VET 3276 Johan Goth *) 
1983 3572 Peter Werling  DM 3863 Peter Rude *) ***) AS 
   VET 3276 Johan Goth *) 
1984 3849 Aksel Munk Iversen DM DM 3572 Peter Werling  ROK 
   VET 3276 Johan Goth *) 
1985 3572 Peter Werling  DM 3863 Peter Rude *)  ROK 
  OB/VET OB 3740 Erling Heidler 
   VET 3276 Johan Goth *) 
1986 3746 Lasse Werling     AS 
1987 3801 Birger Hoff DM    ROK 
1988 3572 Peter Werling  DM 3863 Peter Rude *)  AS 
1989 3863 Peter Rude DM    AS 
1990 3572 Peter Werling     AS 
1991 3801 Birger Hoff     ROK 
1992   OB 3863 Peter Rude *)  ROK 
1993 3849 Aksel Munk Iversen     ROK 
1994 3992 Jens Tastum     ROK 
1995 3849 Aksel Munk Iversen  DM 3838 Kai Willadsen *)  ROK 
1996 3801 Birger Hoff  OB 3863 Peter Rude *)  ROK 
1997 3572 Peter Werling     ROK 
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  DM-feltsport 
 Klubmesterskab- Hold Individuelt  AS- 
 orienteringsløb  Klasse Klasse Vinder  ROK 
 

1998 3801 Birger Hoff  DM 3838 Kai Willadsen *)  ROK 
1999 3572 Peter Werling  OB 3572 Peter Werling  ROK 
   VET 3863 Peter Rude *) 
2000 3751 Torkild Glaven  OB 3572 Peter Werling  ROK 
2001 4166 Nis Schmidt     ROK 
2002 3572 Peter Werling     ROK 
2003 4007 Torkil O. Hansen  OB 3572 Peter Werling  AS 
2004 3572 Peter Werling     ROK 
 

 O: Klubmesterskab O-løb 
 B: Klubm.skab O-biatlhlon 
 

2005 O: 4089 Henrik Pl. Jensen   OB/VET   OB 4206 Carsten Sveding  AS 
 B: 4179 Jørgen Nielsen 
2006 O: 3572 Peter Werling     ****) 
 B: 3572 Peter Werling 
2007 O: 4089 Henrik Plenge Jensen 
 B: 3801 Birger Hoff 
2008 O: 4007 Torkil O. Hansen  DM 3838 Kai Willadsen *) 
 B: 4259 Jørgen Pedersen 
2009 O: 4089 Henrik Plenge Jensen VET 3572 Peter Werling 
 B: 4206 Carsten Sveding 
2010 O: 4289 Jørgen Pedersen  ÆOB Jørgen Pedersen 
 B: 4289 Jørgen Pedersen 
 
 
*)  Stillede op for en anden forening. 
 

**)  Siden 1976 har vinderen af klubmesterskaberne arrangeret næste års løb,  
 hvorefter mesterskabet ikke kan vindes to år i træk. 
 

***)  Modtog invitation fra LG. Blev ikke afholdt ? 
 Konkurrencen afsluttedes. Samlet resultat: AS 7 sejre / LG 3. 
 

****) ROK opløst som konkurrerende forening.  
 Konkurrencen afsluttedes: Samlet resultat: ROK 18 sejre / AS 10. 
 
 

 

Danmarksmesterskab - O-løb 
 

 1952 2164 Mogens Halbye 
 1953 2164 Mogens Halbye 
 1955 2164 Mogens Halbye 

 

Mester (DM) i Old Boys 
O-biathlon 

 

 2008 4250 Jørgen Pedersen 
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Tillæg 3 
 

Memorabilier og effekter 
 
 

 

 
 
Korpsets fane 

 Overrakt til Akademisk Skyttekorps på 
Universitetet 10. oktober 1867. 

 Syet af københavnske damer. 
 Efter Korpsets nedlæggelse afleveret til 

Universitetet 20. juni 1937. 
 Tilbageleveret ved parade på Christians-

borg Slot 8. maj 1945 til Akademisk Skyt-
teforening v/ Terrainsportsafdelingen. 

 Blev efter Mindeappel på Christiansborg 
5. maj 1955 deponeret på Tøjhusmuseet. 

 Hentet ud igen i 1993 og restaureret ved 
ASUF foranstaltning, betalt gennem med-
lemsbidrag. 

 Har siden været opbevaret af Kjæften og 
anvendt ved AS’s parader og andre højti-
delige anledninger. 

 
 
Banneret 

 Skænket til minde om sektionsfører 255 J. 
Valeur, som ganske ung - efter kun 3 år i 
Korpset - afgik ved døden i 1891, af hans 
forældre og forlovede. 

 Indviet ved en højtidelighed i Gothersga-
des Eksercerhus 26. maj 1892 

 Ses i historiebøgerne 1. gang på et billede 
fra Rekrutgildet i 1896. 

 
 
AS’s fane 

 Skænket af Danmarks-Samfundet. 
 Overrakt ved en højtidelighed i Christi-

ansborg Slotskirke 15. juni 1973 af Dan-
marks-Samfundets protektor arveprinsesse 
Caroline Mathilde. 
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 Stor fane 

 Oprindelse ukendt 
 Fanedug: 1,40 x 2,05 m. / stang: 3,35 m. 
 10 faneplader: 

1. Vundet af AS gymnasterne med indgraveringen:  
 ”Vinder af Kjøbenhavn Kredsens A Række  
 Turnering 1939”. 
2. ”HJF-AS 3 DEC 1939” 
3-9:  Diverse præmieplader. 
10: ”K.S.S.U. Kampskydning - 23-9-56 - 2. pr.” 

 

     
 

Spyddet, hvori der står AS med snørklet skrift, kan 
udskiftes med denne kæmpeugle (ca. 3,5 kg.), men 
det kræver en overordentlig stærk fanebærer. 

  
 
 
 
 

C. E. Th. Hansens 
Mindepokal 
”Formandspokalen” 

 Skænket 1940 af sønnen 
til AS’s første formand 
C.E.Th. Hansen. 

 Oprindeligt udsat til en 
årlig tværgående kon-
kurrence bestående af 
orienteringskørsel, ori-
enteringsløb ved dag og 
nat, kortlæsning, af-
standsbedømmelse, 
præcisionsskydning og 
hurtigskydning. 

 Følger i dag den sidden-
de formand. 

 
 

Formandsfløjten 
 Skænket at hustruen 

til 0170 L.A. Damm, 
som var Høje For-
mand 1903-17. 

 Følger i dag den sid-
dende formand. 
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Øl i sigte 

 Maleri fra 1915 af H.H. Schou (AS medlem nr. 0050/1876, Høje Formand for AS: 
1895-1903). 

 AS patrulje, der holder pause ved Damhussøen 
 Ca. 1,5 x 1,7 m. Er i temmelig dårlig stand. 
 Gave fra Kong Christian X til Studenterforeningen. 
 Flere reproduktioner i forskellig størrelse (sort/hvid) med undertekst: ”Akademiske 

Skytter - Vinteren 1914-15 - Vi vil ej savnes paa den Dag”. 
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 Skyttekonge- 
 skærfet    
 

 Skyttekonge- 
 medaljen 
 

 
 

Collet pokalen 
 

 
 

Poul Glesners Minde-pokal 
 

 
 

Feltskyttepokalen 
(Hegermann-

Lindencrones pokal) 
Udsat 1957 af 

0254 Janus Krarup 

Skydning 
 
Gevær 
 
Skyttekongeskærfet 
og -medaljen 
 Medaljeskydning 1 

 
Collet pokalen 
 2 skydninger 300 m. 

 
Poul Glesners 
Mindepokal 
”Veteranpokalen” 
 Udsat ”anonymt” af  

3033 Poul Glesner 
 
Feltskyttepokalen 
 Feltskydninger, hvor 

mindst 4 AS’ere del-
tager 

 
 
 
 
Nedenstående ”pokaler” 
er ikke pokaler - selv om 
de kaldes sådan - men i 
stedet præmier, som 
uddeles til ejendom. 
 
Medaljeskydning 2 
 
Medaljeskydning 3 
 
Hafnia-Hånd-i-Hånd - 
XXX pokalen 
 Tidl.12 - nu 8 - 

skydninger 
 
Foss pokalen 
 6 skydninger 

 
Schmiegelow pokalen 
 Handicappokal - alle 

ordinære skydedage 
sammenlagt 

 
Damm pokalen 
 Gennemsnitlig 

10 bedste serier 

 
 

Schmiegelow (pokalen) 1962 og -61 er eksempler på 
”præmier”, som afhængig af 1. skydeinspektørs luner - 
og foreningens økonomi - kunne være "sølvtøj", som de 
her viste, eller ”udstyr" - f.eks. en skyderjakke eller så-
gar et gevær. Der har også været anvendt gavekort. 
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Præmie-
bordet

ved skyde-
sektionens
præmiefest 

6. maj 
2006

  
 

 
 

Terræn-
pistol--

pokalen
 

 
 

 
 

Duelsabelen 
 

 
 

Grovpistuglen 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pokal 
Bedste pistolhold 

  

Skydning 
 
Pistol 
 
HAV pokalen 
 Standardpistol, bane 

 
Duelsabelen 
 Udsat 1986 af 2757 

 N.O. Graversgaard 
 Standardpistol, duel 

 
Grovpistuglen 
 Udsat 1999 af 3512 

Svend Mørup 
 Bedste skytte grov-

pistolskydning 
 

Terrænpistolpokalen 
 Terrænskydninger, hvor 

mindst 4 AS’ere deltager  
 
----------------------------- 
 
AS-P7  
 (se ”AS-P7 - 90 år”) 
 
-------------------------------- 
 
Universitetsmatchen 
 
Fakultetspokalen 
 Baneskydning, gevær 
 Udsat 1939 af Berlingske 

Tidende (afløste en tidli-
gere - udsat 1916 - vun-
det til ejendom 1926) til 
skydning mellem Uni-
versitetet og Polyteknisk 
Læreanstalt. 

 
Oslo-pokalen 
 Baneskydning, gevær 

 
Pokal 
 Bedste hold, pistol 

 
Patronhylster 
 Bedste skytte 

 

Fakultetspokalen. 
Genudsat efter aftale med 
Berlingske Tidende i 1970  
til Universitetsmatchen. 

 

Patronhylster. 
 Udsat af ASL, Oslo ved 
AS’s 125 års jubilæum. 
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Skyderlaugets Ærespris 

 Indstiftet 1941. 
 Tildeltes tidligere for ganske særlig indsats for skydningen 

i AS, dvs. ikke afhængig af personlig skydefærdighed. 
 Uddeles ikke i dag. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sølvfadet og Rudolf Krafts pokal 
 

 
Gymnastik 
 
Rudolf Krafts pokal 
 

Rudolf Krafts medalje 
 

Sølvfadet 
 
 Pokalen til ”Fremme af Flid og Dygtighed i 

Gymnastik” modtog 59 Rudolf Kraft i 
1908. Han genudsatte den - og medaljen - 
som han fik ved senioroptagelsen i 1896 - 
til en gymnast, som har ydet en særlig ind-
sats for ”Kammeratskabet inden for moti-
onsgymnastikken”. 

 Pokal, medalje og sølvfad blev stjålet ved 
indbrud i 2009, hvorefter der - for forsik-
ringssummen - blev indkøbt en ny erstat-
ningspokal og et nyt fad, hvorpå alle nav-
nene fra den mistede pokal og fadet blev 
indgraveret. 

 

 
 Rudolf Krafts medalje

 

    

 
 
 

De meget vellignende-
nyindkøbte og -indgra-
verede erstatninger for  
de stjålne genstande. 
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 Alexander Foss Recktorbægeret  Sinkepokalen Vandrebæger for fin Form 
 
Alexander Foss Mindelegat 
 Vinderen af seniorkonkurrencen. 

 (AS mesterskab i gymnastik - afholdt 
siden 1913) 

 Denne pokal er udsat 1969 
 
Recktorbægeret 
 Den gymnast, der havde mødt flest 

gange til træning. 
 Gav den pågældende gymnast ret til at 

vælge først af smørrebrødet ved den 
efterfølgende fest. 

 Uddeltes første gang 1942 til 93 Vol-
mer Rasmussen, og i 1982 for sidste 
og tolvte gang til 3426 Kurt Hinnum. 

 

 
 

 
Sinkepokalen 
 Skænket af tandlæge G 54 Kay Macholt 

i anledning af hans 50 års senior-
jubilæum i 1966. 

 Tilfaldt - som evigt vandrende præmie - 
nr. 2 ved seniorkonkurrencen. 

 
Vandrebæger for fin Form 
 Tildeltes hvert år på juniorkonkurren-

cen/senioroptagelsen den gymnast, der 
viste den mest stilfulde gymnastik. 

 2 pokaler for årene 1913-33 og 1934-73. 
 
 
Fuglen 

 Gymnastiksektionens fugleskydninger 
på Bjerget” startede i 1950, som det kan 
ses på den første fugl. 

 Forsiden rummer navnene på Fuglekon-
gerne frem til 1969, og bagsiden fra 
1970 til 1999, hvor der ikke var plads 
længere. 

 Den ny fugl blev kun benyttet 4 år fra 
2000 til fugleskydningerne ophørte efter 
2003. 

 

 
 

  
Den første fugl - forsiden / bagsiden Den ny fugl 
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Feltsport 
 
 
Klubmesterskabs-pokal 

 Gave fra DSI ved 
AS’s 100 års jub. 

 Klubmesterskab i 
O-løb 1961-75. 

 
Kaare pokalen 

 Terrainsportsafde-
lingen 1943-51 

 Genudsat 1976 til 
klubmesterskab i 
O-løb. 

 
Biathlon pokalen 

 ”Lunds Akademiska 
Skytteklubbs Heders-
pris” ved Jubilæums-
tävlingen 1931. 

 Genudsat i 2005 til 
klubmesterskab i 
O-biathlon. 

 
 
AS-P7 
 (se ”AS-P7 - 90 år”) 
 
 
AS-ROK uglen 

 Udsat 1978 af AS 
 Holdvinder i  

 feltsportsmatchen 
 AS-ROK 

 
Francks ugle 

 Udsat i 1998 af 3363 
Henrik Franck til 
minde om hans fader 
0346 Torkild Franck 

 Vinderen af bøfturen 

 
 
 

 
 

Klubmesterskabs-pokal 
 

 
 

Biathlon pokalen 
 

 
 

Francks ugle 
 

 
 
 

 
 

Kaare pokalen 
 
 
 
 

 
 

AS-ROK uglen 
i godt selskab 

 
Inspektørens fløjte 

 Afdelingsforstanderens fløjte 
 Følger i dag den siddende 

feltsportsinspektør 
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…  
 

 
 
 
 
 
Hjemmeværn 
 
 
ASUF / Kjæften 

 Klokken 
 Bægeret 
 Pokalen 
 Grisen 

  
 
 
 
 
Sandbjergpokalen 
 
 Indstiftet 1941 

af Kjæft XLV 
1732 Hartmann 

 Uddeltes af Kjæften  
indtil 1959, så længe  
Terrænsportsafdelingen 
havde ansvar for Bjerget. 

 Uddeles igen fra 1968 af 
Sandbjerginspektionen. 

 Da der efter 1985 ikke 
var plads til flere navne, 
fortsatte uddelingen i 
1994 med navnene på 
en kæde af medaljoner. 

 

Forside /  
 bagside / 
   kæde 
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Der er nogle få tilbage af Korpsets uniformer. De fleste er i privateje. 
Her ses ved HJK 6301’s kompagnifest i 1999 i anledning af Hjemmeværnets 50 år: 

4064 Thomas Bendixen, 4129 Kristian Høg, 3932 Jacob Willer, 
3999 Alex Bech og 3988 Jesper Kurt Nielsen 

 
 
 
 

Diverse Knapper, mærker mv. (ikke til salg) 
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AS-medaljer 
 
Medaljerne, som findes både i guld, sølv 
og bronze, har været uddelt i hvert fald 
siden 1939 ? 
 

De anvendes til forskellige formål af 
 Foreningen, bl.a. til P7 
 Skydesektionen 
 Gymnastiksektionen 
 Hjemmeværnet 

 

Der er desværre ingen dækkende fortegnel-
se over, hvem der har modtaget medaljer. 

    
 
 
 

Salg af effekter 
Se aktuel pris mv. i AS-bladet eller på www.as-kbh.dk 

 
Historiebøger mv. til salg: Se tillæg 4 

 

 

 
 
Sangbog  
 
 

Slips (grøn/bordeaux) 
Fås i silke eller polyester. 

Slips nr. 135: 
Sherwood Foresters. 

Købes direkte på 
www.bensonandclegg.com 

 

 
 

Uglenål 
 

 
 

Sticker 
Gratis 

 
 

Blazermærke 
 

 
 

Stofmærke 
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AS uglen 
 
 
Oprindelsen er uvis,  
men det har meget tidligt 
været klart, at det var en 
ugle omkranset af løv. 
 

 
 

Det første kendte logo ses 
på Korpsfanen fra 1867. 

 

 
 

Næste gang, det optræder, 
er på Banneret fra 1892. 

 

 
 

Første egentlige logoudga-
ve kommer i 1909, tegnet af 
en kontorchef P. Borberg, 
som ikke selv var medlem. 

 
 

 

 
 

Det nuværende logo blev 
indført i 1930 ved omteg-
ning af 1909 logoet, for-
mentlig udført af en gra-
vør Fr. Britze, som heller 

ikke var medlem. 
 

 
 

En ikke alt for vellignende 
udgave af logoet optræ-

der i guldtræk på 
AS-fanen fra 1973. 

 
 

 
 
1930-udgaven er den første ”ugle”, som blev officielt indregistreret. 
I Statstidende nr. 31 af 11. maj 1931 læser man: 
 

Register-Nummer 473: ”Akademisk Skytteforening”, af København, der er stiftet i 
1861 med Vedtægter senest ændrede den 27. Marts 1931. 
 
Foreningen benytter navnet ”Akademisk Skyttekorps” (Reg.-Nr. 474) for en Afdeling.  
Foreningens Formål er: At - - - osv. 
 
Foreningens Kendetegn er: En Ugle i Halvkrans af Egeløv og Bøgeløv, hvorunder 
indfattet i Ornament 2 korslagte Geværer over Bogstaverne AS. 
 
Foreningens Bestyrelse bestaar af - - - osv. 
 

Forenings-Registeret, København, d. 9. maj 1931 
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Der er gennem årene lavet en del uautoriserede og muntre AS-ugletegninger - - - 
 

         
 

  
 

 
- - - og ugler bruges i utallige andre sammenhænge som logo, bomærke, ex libris el.lign.,  
mere eller mindre stiliserede, vellignende, pompøse, - - - 
 

    
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 Resten af navnet er fjernet 

 
Ugleglasset 
 

 
 

Ugleglas har været anvendt som præmier og gaver i mange forskellige udformninger. 
Man har ikke kunnet købe disse - de skulle vindes og fortjenes - dog med en enkelt undta-
gelse: Jubilæumsglasset (nr. 3 fra venstre), som kunne købes ved 125 års jubilæet i 1986. 
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Tillæg 4 
 

Kilder og referencer 
 
 
Denne bog er udarbejdet af et historiebogsudvalg bestående af: 

• 3740 Erling Heidler Formand og redaktør af AS-bladet 
• 3166 Steen Kledal X-formand 

 
Vi takker de medlemmer, som har bidraget positivt. Speciel tak til  

• 3745 Finn Scheibye 1. skydeinspektør Bidrag til kapitel 3 
• 3234 Bent Tholander Gymnastiksektionen Bidrag til kapitel 4 
• 3682 Flemming Andersen Gymnastiksektionen Bidrag til kapitel 4 
• 3158 Ole Kjærgaard Gymnastiksektionen Bidrag til kapitel 4 
• 3801 Birger Hoff Tidl. 1. feltsportsinspektør Bidrag til kapitel 5 
• 3505 Kay Søren Nielsen Tidl. chef for HJVK 6301 Bidrag til kapitel 6 
• 3363 Henrik Franck Tidl. Sandbjerginspektør Bidrag til kapitel 2 
   om Høje Sandbjerg 
• 3415 Bjarne Sanddahl Tidl. næstfmd. og redaktør Bidrag til kapitel 2

  om Bladet 
• Hother A. Jensen Kjøbenhavns Skytteforening Bidrag til kapitel 3 

  om Københavns 
  Skytte Center 

 
 

Udgivet af Inge og Jørgen Pangels Mindelegat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inge og Jørgen Pangel 
ved deres sølvbryllup 
den 20. maj 1986 
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Kilder: Tidligere historiebøger og jubilæumsskrifter mv.: 
 
 

1      2 
 

1. 1861-2010  Foreningens forhandlingsprotokoller og mødereferater 
    (Protokol nr. 5 (februar 1900 - april 1913) er bortkommet ?) 
2. 1886  Akademisk Skytteforening 1861-1886 
    (populært kaldet ”Historiebogen”) 
    (O. Lehmann & J. Klingemann 

 

         
            3                         4                        5                         6                        7 

 
3. 1911  AS’s 50 års jubilæum 4. april, 1861-1911 Udsolgt 
    (Victor Pürschel) 
4. 1916  Korpsets 50 års jubilæum 9. maj, 1866-1916 Kan købes 

    (Victor Pürschel) 
5. 1926  Tillæg til historiebøgerne 1911 og 1916 Kan købes 
    (Victor Pürschel) 
6. 1936  Tillæg for perioden 1926-36 Kan købes 
    (Carl Chr. Utke Ramsing) 
7. 1946  Tillæg for perioden 1936-46 Kan købes 

    (Carl Chr. Utke Ramsing) 
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              8                          9                       10                       11                  12 

 
8. 1937-2010  AS-bladet - 74 årgange 
9. 1961  AS-bladet, særnummer: AS’s 100 års jubilæum 
10. 1966  Akademisk Skyttekorps 1866-1966 Gratis 
    (Knud Friis Jespersen) 
11. 1968  AS-bladet, nr. 5: Gymnastik i AS i 100 år 
    (Volmer Rasmussen & Johannes O. Larsen) 
12. 1981  AS-bladet, særnummer: AS-P7 50. kapskydning 
    (Erling Heidler) 
 

           
           13                   14                     15                     16                     17 

 
13. 1981  Akademisk Skytteforening, tillæg 1946-81 Kan købes 
    (Mogens Løppenthien) 
14. 1986  AS-bladet, nr. 5, særligt indlæg: 125 års jubilæum 
   (flere referenter) 
15. 1995  AS-bladet, særnummer: AS-P7 75 års jubilæum 
    (Erling Heidler) 
16. 2000  AS-P7 80 år Statistik 
    (Erling Heidler) 
17. 2002  Høje Sandbjerglejren (fotobogen) Kan købes 
    (Henrik Franck) 
 

18    

 
18. 2010 Jubilæumshefte AS-P7 90 år 
  (Erling Heidler) 

Kan købes 
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Andre kilder er anført i teksten. 
Anvendte forkortelser er forklaret i ( ) i teksten. 
 
 
Bøgerne kan - hvor dette er anført - købes ved henvendelse til AS’s kontor. 

• Sælges så længe oplag haves. 
• Se aktuel pris mv. i AS-bladet eller på www.as-kbh.dk 

 
 

 

Denne bog kan også købes. 
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1867 
 
 

 
 

1909-29 
 

 
 

1892 
 

 
 

Fra 1930 
 

 
 
 
 
 
 
 

AKADEMISK  SKYTTEFORENING  1861 - 2011 
 

UDGIVET I ANLEDNING AF FORENINGENS 150 ÅRS JUBILÆUM 
 


