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Kaptajn Axel Vermehren bød kl. 10 de 43 deltagere velkommen i riddersalen, og indledte med en
beretning om slottets historie og nuværende brug, samt det interne beredskab på slottet.

Slottet blev opført i perioden 1699 - 1703 som kongeslot, og gennemlevede en omtumlet
tilværelse, indtil det i 1865 blev overdraget til Krigsministeriet.
Fra 1868 har slottet dannet rammen om Forsvarets officersskole, der nu har 85 fastansatte og ca.
400 kadetter og elever.
Ud over selve slottet er der også rådighed over tilgrænsende bygninger og anlæg.
Der er i alt et areal på ca. 14.000 km2, som indgår i det område, der omfattes af skalsikring.

Dette nationalhistoriske klenodie med 21 historiske rum er åben for publikum dels ved månedlige,
offentlige rundvisninger og dels i forbindelse med særlige arrangementer som koncerter og
udstillinger.

Slotskirken er både kirke for officersskolen, og almindelig sognekirke for en menighed på 3886
personer i Solbjerg sogn.

Lige som ved de fleste andre offentlige institutioner er der også her en vagtordning
Da det er et militært anlæg, har vagten også en række andre opgaver i forbindelse med den
interne sikkerhed og beredskabet overfor uønskede hændelser.
Der er altid mindst 3 bevæbnede personer på vagt og vagtlederne har gennemgået en
supplerende beredskabsuddannelse omhandlende bl.a. AMUs vagtlederkursus, udvidet
førstehjælp, røgdykkeruddannelse og trafikregulering.
De skal også deltage i bl.a. vedligeholdelseskurser, røgdykkertræning, brandøvelser, rundvisning af
indsatshold fra brandvæsnet og andre beredskabsrelaterede opgaver.
Axel Vermehren afslørede hurtigt en store interesse for kunst og kulturhistorie.
Det fremgår også med al tydelighed af hans egen hjemmeside, som kan ses her:
http://www.artandgallery-axelvermehren.dk/31128888
Interessen mærkede vi tydeligt under den meget grundige gennemgang af slottets lokaliteter.

Fra flagterrassen er der i klart vejr udsigt over hele København.

Omkring 40 personer i et meget berømt baderum, hvor historiens vingesus kræver en vis
andagtsfuld ydmyghed, men enkelte skulle lige se om der var vand i karret.

Vi fik lejlighed til at se dele af slottet, som normalt ikke vises frem, da en række sale er under
restaurering.

Der var dog én beboer, vi ikke fik hilst på!
Efter 3 timer på slottet var det tid til frokost, som blev indtaget hos "naboen" nemlig "Konnilds",
der er Zoologisk Haves restaurant.

Her ventede os flotte anrettede frokosttallerkener som blev serveret i "Zebrastuen" med udsigt til
løverne - der dog ikke havde lyst til at posere for os.
Efter frokosten causerede vores medlem overingeniør Peter Hofman-Bang fra
Beredskabsstyrelsen i en god times tid over emnet "Ildebrand er ikke som på film" og kom
herunder rundt om mange interessante og tankevækkende vinkler på brand og
brandforebyggelse.
Han sluttede af med at dække op med en herlig masse materialer som vi kunne plukke frit af.
En god dag sluttede med en kop kaffe, før vi alle drog ud i vinteren igen kl ca. 15:30
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