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Laugets udflugt til Hven 
 
På en varm og solrig tirsdag den 19. juni 2012 gennemførte lauget en vellykket heldagstur til Hven. Sejlturen, øen 
og Tycho Brahe-museet var på en sådan dag en pragtfuld oplevelse, der også bød på en hyggelig frokost tæt på 
museet. Museets tre dele – det nedgravede observatorium Stjerneborg, det rekonstruerede Uranienborgområde 
med renæssance-haven og det nyindrettede museum i den gamle kirke med modeller, rekonstruerede planet- og 
observationsinstrumenter – gav deltagerne sammen med to fremragende animationsfilm om Tycho Brahe og Ura-
nienborg inspiration, ideer og et fornemt indtryk af moderne museums- og udstillingsteknik.  Det blev en på alle 
måder herlig og inspirerende dag. 
 

Efterårets første laugsaften 
 
onsdag den 5. september 2012 
 
afholdes som vanligt kl. 19.30 på Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58, 1415 K. Der er gratis forfriskninger 
til de fremmødte. 
 
Aftenens arrangement er et foredrag ved Tom Wismann 
 
622 dage på havet under krigsforhold – med Handelsstörkreuzer ATLANTIS på ”jagt” 
 
Fra den 13. marts 1940 til 22. november 1941 var den tyske Handelsstörkreuzer ATLANTIS til søs på verdensha-
vene for at jagte allierede handelsskibe, skabe frygt og binde engelske militære ressourcer. 
 
ATLANTIS var ikke i havn en eneste gang. Efter at have taget seks priser og sænket 16 allierede handelsskibe blev 
ATLANTIS selv sænket i Sydatlanten, 5.000 sømil fra nærmeste tysk kontrollerede havn. Men historien stopper 
ikke her – her begynder en beretning, der næsten er mere fantastisk end de foregående 622 dage. Efter yderligere 
ca. 35 dage på havet, endnu en sænkning, sejlads i åbne både og i ubåde, nåede 305 af en besætning på 317 mand i 
juledagene 1941 hjem til de tysk kontrollerede havne i Frankrig. 
 
Historien om ATLANTIS’ togt er en af søkrigshistoriens mest fantastiske! 
 
Tom Wismann har skrevet flere bøger om maritime emner. Se hans hjemmeside her: http://www.flaadensskibe.dk. 
 
Mød op så talstærkt som muligt til Tom Wismanns foredrag. Det bliver en spændende aften, og den giver samtidig 
mulighed for en god og hyggelig snak med ligesindede modelbyggere og marinehistorisk interesserede. 
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