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Selskabet deltog i Befæstningens Dag, 

27. september 2015. 

 

Strålende sol, blå himmel og mange besøgende kom til at præge Befæstningsdagen, hvor Selska-

bet og 1914 Gruppen ”Sikringsstyrken 1914-18” igen i år var med til at gøre dagen festlig for de 

mange, især børnefamilier, der havde valgt at besøge Vestvolden og Artillerimagasinet i Rødovre. 

 

Vi mødtes som altid ved 8´tiden, hvor dagen startede med fælles kaffe og brød i Artillerimagasi-

nets café hos Niels Eriksen. Enkelte havde dog allerede dagen før været forbi for at gi’ en hånd 

med at gøre uniformer og udrustning klar, mærke teltlejren op og stille Selskabets figursalg og 

udstillingsområde op.  

 

   
 

I alt 14 mand – og damer - fra ”Sikringsstyrken” var mødt fra morgenstunden, sammen med ven-

nerne fra ”Westfront 1916”-gruppen fra Lolland-Falster, der igen i år bidrog med udrustning og 

historier fra det tyske kejserrige anno 1914-18. Hurtigt fik vi ved fælles hjælp bragt de sidste bor-

de, stole og udstillingsgenstande ud i lejrområdet så vi kunne være klar til appel og flaghejsning kl. 

10.00. 
 

Allerede fra formiddagen var lejren velbesøgt og der kom hurtigt gang i Marketenderiets koge-

spande, hvor de friskbagte pandekager var stærkt efterspurgte. I Administrationsteltet blev der 

solgt soldaterbøger, med opgaver og en pandekage til de yngste.  
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Ved middagstid afgik Flagkommandoet til P-pladsen ved Rødovre Parkvej, hvor 8. Regiments Mu-

sikkorps stod klar til at marchere ind i området. Musikkorpset er en trofast deltager i arrangemen-

tet, hvor de udover at underholde med marchmusik også giver stil og format over dagen. Igen i år 

eskorteret af rigtige ”Panserbasser” af næste Ib Schönbergske dimensioner fra Politimuseet. 

 

Dagen forløb godt, med mange besøgende, så der var nok at se til. Voldkanonen blev skudt af flere 

gange under kyndig ledelse af vore artillerister, Ambulance-teltet havde travlt med de ”syge og 

sårede” og i Marketenderiet svingede pandekagebagerne panderne. 

 

   
 

Sidste på dagen måtte Disciplinar-kommissionen træde sammen. Afsnitschefen fandt det nødven-

digt at stille et par af de unge lømler til ansvar over for manglende orden i pudsekassen, for silde 

møde og ikke mindst for fylderi - i særdeleshed da det kom frem at en menig havde forgrebet sig 

på Kaptajnens Portvin 

 

   
 

En rigtig dejlig dag for alle deltagerne, såvel som for de mange besøgende. Tak til Oplevelses-

centret og alle deltagere. Vi ses til næste år. 


