
Sikringsstyrken 
på Vestvolden

Fæstningsartillerister og fodfolk 1914-18

Historieformidling

”Sikringsstyrken på Vestvolden” 

er en gruppe under Dansk Militærhistorisk 
Selskab.
Gruppen er dannet i 2009 med det formål 
at udbrede kendskabet til livet i Sikrings-
styrken på Københavns Vest- og Nordfront 
under 1.Verdenskrig. 

Under hele krigsperioden 1914 til 1918 
var ca. 75.000 mand indkaldt for at sikre 
og opretholde Danmarks neutralitet. 
Hovedparten af disse var udstationeret på 
Vestvolden, ved forterne omkring Køben-
havn, samt i Tune-stillingen der var anlagt 
mellem Køge Bugt og Roskilde Fjord.

”Sikringsstyrken på Vestvolden” arbejder 
faghistorisk og pædagogisk. Gruppen an-
vender ikke aktive skydevåben og viser 
ikke egentlig kamp. 

Vi viser dagliglivet som soldat i lejrene bag 
volden, herunder naturligvis våbenkendskab 
og eksercits - formidlet på fredelig og 
pædagogisk vis - og med lidt humor.

Gruppens base er Vestvolden og det genop-
førte Artillerimagasin i Rødovre. Vi er især 
aktive i forbindelse med Befæstningens Dag, 
der afholdes hvert år den sidste søndag i 
september.
I 2014 deltog Gruppen i arrangementer på 
Bagsværdfortet, Garderhøjfortet og Muse-
ums-købmandsgården i Roskilde samt på 
Tøjhuset på Kulturnatten.

Gruppens aktiviteter foregår oftest i tæt  
samarbejde med “Oplevelsescenter Vestvol-
den”, hvor vi etablerer en feltlejr i områ-



det ved Artillerimagasinet. Her kan man 
opleve soldatens dagligliv og atmosfæren 
fra tiden omkring 1. Verdenskrig.

Feltlejren består af mandskabstelte, sol-
daterhjem og ambulancetelt - alt i nøj-
agtige kopier af originalerne. Lejren er 
udstyret med kogeafdeling og i vid ud-
strækning originalt udstyr, som soldaten 
anvendte under indkaldelsen.

Vil du være med?
Er du interesseret i levende historie og 
perioden omkring 1. Verdenskrig?  Så kon-
takt en af neden-stående.
  
Hvem optager vi
Som udgangspunkt optager vi personer 
mellem 15 og 70 år. Du skal helst være 
min. 170 cm høj og almindelig af bygning 
af hensyn til vores uniformer.
Du skal være indstillet på at møde på 
Befæstningens Dag den sidste søndag i 
september hvert år.
Ved andre arrangementer er fremmøde 
frivilligt.

Kontakt “Sikringsstyrken” 
Christian Raun, Kaptain af Artilleriet, Afsnitschef : 
christian@raun.dk

Steen Jensen, Stabssergent, Frontkommandoen: 
jensen.ottosteen@gmail.com

Du kan se meget mere om os på:

www.chakoten.dk
1914-Grupperne - Sikringsstyrken på Vestvolden

“Sikringsstyrken” deltager gerne i aktiviteter med 
relation til perioden omkring 1900-tallets begyndelse.


