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4. .bngagere, atvise og nedkæmpe let pansrede
køretøjer og helikoptere (300-1000 m).
Våbnet skal opfylde to typer ild. inddirekte/

krumbane ild (granatkast) og direkte skydning med
et smakalibret vaben.

Ergonomi skal indbygges i vabnet saledes, at
pegningen af våbnet bliver en naturlig bevægelse,
og ikke noget skytten skal tilvænnes tr1. Ligeledes er
sigtningen via enkle optiske svstemer som SUIT,
Head Up typer eller almindelige kikkefter, noget
der nedsætter skyttens tih'ænningstid. Materiale-
valg i lette composit, keramik og al1oy legeringer glr
at våbnet ikke bliver tungei'e end et standard gevær
afi dag.

Krumbanevirbnet kunne \'æt'e en videreudvikiet
40 mm eller 37 mm halvautomatisk magasinfpdet
(rotationsmagasin r sn'anatkaster hvori der sammen-
byggesiintegleres et smakalibret 4-5 mm våben med
stor magasinkapacitet r100-200 patroner) med by-
geildsfunktion.

Våbens1-stemet kunne udvikles med en pibe-
længde og t1'kkelse samt støtteben, der tilgodeser
våbnet som elstarning for MP, GV, LMG, geviærgra-
nat og Iet mor-ter.

Multiuå.ben (5,56 og 40 mnt) Colt M16,XM203

Ovennævnte sammenbl'gget i let adskillelige
dele, nem at rengØre. indkapslet i et plasthylster
med en vægt. der ikke overstiger fem kg inklusiv
ammunition.

Dette kan lyde, som noget der er langt væk, men
der er allerede konventionelle opsætninger og en-
keltstående elementer af ovenstående, eksempelvis
Colt M16 (A2), (XM203) 5.56i40 mm, AK 74 med
granatkaster 5,45140 mm. Steyr ACR og AUG
Modul våben, HK,,CHAWS.., HK36 og HK Gtt 4,7
mm, Interdynamics MKR Assault Rifle 4,5 mm,
AK5 5,56 (FFV 890ciGa1i1i. ARWEN 37 mm med
roterende magasin, M 79 40 mm GL og FN P g0 5,7
mm.

Arwen,37 mm,.

Aldrig 1864 igen
t Glat forlader vs.riflet baglader. )

Jeg vil teige JL til indtægt for, at han i sin artikel
berØrer udskiftningen ud fra det synspunkt, at GV

M/75 måske aldrig skulle have været valgt som et
enhedsr,åben. Dertil at7,62x57 mm ammunition er
a1t for kraftig, samt at det på indkøbstidspunktet
allerede r-al af blandede typer, ældre og til dels
bruge. Ldr-iklingen af det "forsinkede masselukke
system . som GV M,'75 benytter, var til den korte
7.92 mm patron i Strumgervehr fra Mauser. Dermed
ikke sagt at HK G3 GY NI75 ikke er en god riffel,
den el bare rkke det soldaten. afi går og afi dag, har
brug for.

Jeg har, gennem 15 ars geledtjeneste i flere
forskeliige værn, konstatet'et. at mange soldater har
og får mistillid til det personlige r-aben. Dette er på
grund af ustabil funktion og kraftig nedshdnrng.

Jeg kan ikke sige mig fri fra at politrsere lidt,
men det er egentlig tankevækkende, at demokrati-
ets militære forsvarere i Danmark, altid skal have
forældet personligt materiel. Når vi skal stille op i
nationalt og internationalt regi, skal den enkeite
soldat have tillid til sit våben, dets evne og
muligheder. Skal han ikke have noget, der er
fremtidssikret, skal han have det bedste af i dag, alt
andet er uansvarligl.

Fotokilder: Modern small arms, Small arms of the
world. Nordisk Våbenforum. U.S. Army.

TAG C)\/ER HOVEDET
INDEN FCDR BUDGETTET

D.... ikke meget, der har så stor indflydelse på budSettet som

terrn nerne og er krybben tom, bides hestene som bekendt og

så er fornojelsen ved det nye hus ellcr ejcrlc,ligheden jo så som sl.

Derfor er det en god id6 at sErte hos os, når du skal til at væl8e

h;em og okoromr for de næste margc 5'

Vi giver dig en grundig budgetberegning, og et godt råd. Dermed

får du et solidt beslutninSsgrundlag og de bedste muligheder for

harmoni i budgettet-
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