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Håndvåben "til debat"

Af Jan S. Å'rro/arsen, tehniker i Forsuarsstnben, og KCIHNKMP

I denne artrkel r-il jeg folge PL J. Larsen (JL) ved
Kongens Artillerire giments udmærkede artikel fra
Kentaur 3 9-1. om anskaffelsen af et 5,56 mm modul
våben op.

Der er ingen tr-ivi om, at soldaten kan bære mere
ammunition. hr-is typen er mindre og lettere end
7.62x il mm. og derved opnå st@rre medbragt
ildkraft

Der er ingen tvivl, at et dermed lettere modulop-
bygget vaben er til soldatens fordel ud fra et
logrsti sk henholdsvis vedligeholdelses synspunkt.

l'Ien der er tvivl, om det er 5,56 mm der skal
være ammunitions-typen, og om modul opbygningen
skal r'ære af de gængse typer.

JL nærner i sin artikel U.S. Army afprpvning
.,Advanced Combat Rifles" (ACR). Fortsættelsen af
denne benævnes "Small arms strategy 2000".

Her har man opstillet forskellige kriterier for
fremtidens infanterivåben, og efterfBlgende sam-
menholdes nogle af de ideer.

Udvikling og behov
Udvikling af fremtidens personlige våben skal
kunne forega uden politisk indbianding og ved at
friholde sig fra gængse modeller og konservative
holdninger.

Der er ingen tvivl om. at allerede nu er det
personlige vaben i udvikling. se bare forskelien
mellem GV Mr75 og Stel'r AL G. Konfigurationen
fra magasin foran aftrækker til bagled t,,BULL-
PUP") er noget anderledes at se pa samt blugsmæs-
sigt bedre. Ligeså er materiaievalget fra stal ti1 plast
i eks. aftrækkerrnekanismen banebr'1-dende.

Dagens militære håndvåben er dog stadig det
sidste led i den teknologiske udvikling rfra et
konventionelt gevær og den blpde blykugie fi'a
tidligere tider) og vil blive ved med at være det.

Men det klare behov for et flerfunktionsvaben
kan grundet nyudviklede materialer og produk-
tionsmetoder indgå i Danmarks forsvar inden år
2000.

Omtalte våbentype skal opfylde behovet som
personligt våben samt som stØttevåben i enheden af
gruppest@rrelse. Der tages ikke del i debatten om
behovet for frnskl.ttevåben, specielvåben og tunge
stØttevåben.

Fiktion eller realitet?

Hvorfor?
Baggrunden for tanken om multifunktionsvåben,
der ikke er ny, er at tilgængelig statistik med stor
tydelighed viser, at de fleste tab og skader i
infanteriet fremkommer af splinter og sprængstyk-
ker fra højeksplosiv ammunition og ikke af småkali-
brerede våben.

Et overset element i forbindelse med beskydning
med højeksplosiv ammunition er, at synlige og
hørbare nedslag og rene træfninger har en enorrn
demoraliserende og dæmpende effekt på de styrker,
der beskl'des.

Ligeledes visel det sig, at antalle af sårede og
dræbte pr. 100.000 skud, med håndvåben ammuni-
tioner utrolig 1i1le i bevægelseskrig. Nogen har sat
det til 1.6 person under -Anden Verdenskrig' .

\ar krig fore ud fra økonomiske hensyn, (hvor
billigt kan vi paføre fienden skader, og hvor meget
skal fenden bruge til at behandle sårede personer)
kan man sagtens ga ned i kaliber og hylsterlængde
pa vabenty'per med direkte skydning.

Hvorledes?
Det våben, vi her snakker om, og pr@ver at
visualisere skal opfylde fplgende:
1. Individuelt og kollektivt forsvar.
2. Engagere og nedkæmpe fienden mand mod mand.
3. Engagere, afvise og nedkæmpe fienden og hans

stØttehold på lang afstand (300-1000 m).
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