
Det første skud 
Den 6. september 1929, blev det første skarpe skud affyret i 
Oksbølterrænet – og det er blevet efterfulgt af mange. 

I midten af 1920´erne bestilte Danmark nyt feltskyts hos Schneider i 
Frankrig – 15 cm haubits og 10,5 cm kanon. Da disse skytstypers 
rækkevidde var henholdsvis 15 og 21 km, var det udelukket, at man 
fortsat kunne nøjes med Jægerspristerrænet og Fuglsølejren til 
artilleriskydning. 

I første halvdel af 1929 blev der rekognosceret efter nyt 
skydeterræn bl.a. i Nordjylland for evt. at kunne skyde ved Bulbjerg; 
men valget faldt i stedet på Sydvestjylland, hvor Kallesmærsk Hede 
ved Oksbøl blev fundet velegnet. De indledende rekognosceringer 
blev foretaget i største diskretion, og generalinspektøren for 
artilleriet var bl.a. trukket i civilt tøj og brugte civil vogn ved sine 
undersøgelser af 
terrænet, 
simpelthen for at 
undgå, at 
jordpriserne blev 
skruet i vejret. 
Terrænet blev 
imidlertid godkendt 
og eksproprieret. 

21. august 1929 
tydeligt sit syn på forsvarsminister Laust Rasmussen, idet det 
under overskriften »Afrustningsskydebaner« blandt andet sagde: 
»At købe vældige hedearealer til brug for svært artilleri, og samtidig 
spekulere på at afskaffe det svære artilleri, er naturligvis pjat, og vi 
vil længst muligt vægre os ved at tro, at en mand, der kan opnå 
ministerværdighed, virkelig kan være pjattet i det format, der så her 
må være tale om«. Da det senere blev klart, at der meget snart ville 
blive en lejr i området, så skydepladsens permanente karakter ville 
blive understreget, føjede samme dagblad noget senere til: »- og til 
den tid vil måske også hr. Laust Rasmussen se, hvad det er, han 
sætter i scene og har ansvaret for herude på den jyske vestkyst«.. 
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Fredag, for mange begyndelsen på afslappende weekend. I stedet 

er der nu i denne tågekolde efterårs weekend en række SEC FOR 

personer, der synes det er sjovere at bruge tiden med at uddanne 

sig. 

 

Vi ser naturligvis frem til en god og sjov weekend, med mange 

flyttede grænser og personlige resultater. 

 

 
 

ESK 660 
Enheden har til hovedopgave at sikre fly og flybaser. ESK 660 løser 

en række opgaver i samarbejde med militærpoliti, sikringsstyrker og 

særlige tjenestehunde kan bevogte 

og aktivt håndhæve sikkerheden. 

ESK 660 råder over eksperter i 

kemiske, bakteriologiske og 

radioaktive stoffer. 

 ESK 660 har været i Irak, Kuwait og 

Afghanistan, hvor dørskytterne i 

Fennec-helikopterne kom på arbejde.  

ESK 660 sikringsstyrker har ligeledes 

fungeret også som livvagter og havde 

en mindre enhed der varetog sikringen af Kandahar Lufthavn 2007-

08 i Afghanistan. 

 

Program for SECFOR uddannelseskontrol 

Fredag 6. november 

1730-1900  Spisning og indkvartering (mødested CAF) 

1900-1930  Velkomst briefing om weekenden (GYM sal) 

1930-2130  Muskelprøve - Coretest til NIV 1 

Lørdag 7. november 

0700-0800  Morgenmad 

0800-1000  CBRN 

1000-1100  Løb – 12 min. test 

1100-1200  Omklædning, transport og udlevering af frokost 

1200-1800  Skydning pistol og gevær inkl. vedl. og transport 

1800-1900  Aftensmad  

1900-2100  Signaltjeneste – RDO 361, 371 og SPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs videre på HJV.DK samt på Facebook!! 
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