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ffiogknav
Af Jan S. Nicolaisen

Nedenstående er måske en subjektiv artikel. dog ikl'e
uden sandheder. Den er set fi'a sidel og smsrirrller der
ikke præger indholdet i Kentaul nornalt.

Set fi'a historikeren. brrrgelen. forelen. r-abentekni-
keren, og den europæiske skattebolgers side.

Her i Kentaul er der mange plagtfhlde indlæg fi'a
mange energiske førele og chefer, ofbe unge i starten af
deres karriere. Der leveres artilder om taktik, om hvad
andre har af materiel og udstlr, man laver debat og
oplæg til uddannelsesforbedringer m.v.

Det er inspirerende og lærerigt.
Den samme inspiration mangler på områder der

også har indflydelse på deres karriere.
Der er ikke mange af de unge fgrere, der på samme

måde viser engagement, med krav til og om arbejds-
redskaberne, materiellet og anskaffelsen af samme.

Jeg vil her koncentrere mig om de arbejdsredskaber
vi benævner geværer.

De arbejdsredskaber, der trods alt skal bruges og er
afgørende i den ultimative prøve i en førers karriere.

Stil krav og vær kritisk og visionær selv om der skal
trædes på fødder.

Stil krav til eget materiel. Krav, der koster noget.
Krav, der ikke altid har med ens egen karriere at gøre.
Krav på vegne af dem der skal føre kampen samt for-
bruge ogbr-r-rge masser afmateriel ogoverleve med det.

Er det så svært at kræve optimale arbejdsredskaber.
Hvis vi blev præsenteret for så gamle værktøjer som
GV75 er, hos vores mekaniker, hvis vores n;re bil skul-
le klargøres til transport af vore børn, skulle vi nok
lave ballade. Den samme bevidsthed kræver vi ikke i
det danske forsvar. Det er beklageligb, det ender med
et netto forsvar til netto priser for et nettofolk og f6rer-
ne bliver nettobmgere.

Eller er man så kuet af årtiers "hold kæft, pas din
karriere, politikerne kigger på os, og måske ryger min
stilling,4<arriere 

" 
?.

Hvorfor er det kun nu hvor vi er i skudlinien i det tid-
ligere Jugoslavien at nogen kræver og ser nødvendig-
heden af forbedret materiel.

Pansrede hjulkøretøjer til opklaring, det er sagen,
det er krævet, det er bestemt til bedste for vores folk.

Købet
I afslutningen af egen artikel i Kentaur nr. 5/94 med
titlen, håndvåben til debat, er f6lgende citeret ud Ila
sy,nspunktet at vi snart skal have skiftet GV/l\{ 75 ud
til et nyere Ilemtidssikret våben. Citat, Når vi skal stil-
le op i nationalt og internationalt regi, skal den enkel-
te soldat have tillid til sit våben, dets e'nme og mulighe-
der. Skal han ikke have noget der er fiemtidssikret
skal han have det bedste afi dag, alt andet er uan-
svarligt, citat slut.

Dette er nu tildels opfyldt, 2500 stk C7-Diemaco rif-
ler med optisk sigtemiddel, benær.,nt M95. Det er hur-
tig indførelse af nyt materiel. Godt gået, og hvad så,
der dukker så nogle spørgsmåI og tanker op i den for-
bindelse.

Er det et fremtidssikret våben eller er det endnu
engang en god konservativ og "sikker/velprøvet"
beslutning vi er vidne til.

Vi har købt et våben der er velprgvet, lavet afkend-
te materialer og mekanismer, et "sikkert" kØb.

Det er ca. 35 år gammelt i sin grundkonstmktion og
skulle være funktionsdueligt, alligevel er der fejl på
magasinerne så våbnet under automatisk skydning
ikke kan aff1re de sidste 3 patroner. Våbnet skal så
ikke lades med 30, men kun 27 patroner

Så meget for funktionsdueligheden i et "velprØvet"
våben.
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Men hvem hari de foregående 40 år "indoktrineret"
danske chefer og fgrere til at tro at man kunne føre
opklartng i områder med fiendtlig ild med upansrede
jeeps?

Jeg er klar over at der er mange andre aspekter, der
krln tages til indtægt for upansrede jeeps i opklarin-
sen. men i det store hele er det en tlpisk dansk spare-
indoktrinering. hvornår lærer vi at sige fia over for uri-
mehgheder'.

Det el godt at ri får vores ilddåb i ftemmede omgi-
lel.er oe i iu-iapt sa r-oldsomme kampe.

]Ien }u'ær- det. del skal til og lad ikke danske solda-
tel do. fordi andre kan 1ægge mere våbenvægt bag
deres beslutrringer.

Og er det ikke manglen pa stotte og ildoverlegenhed
der får den danske soldat til at trække sig for serbiske
smågrrrpper? med en amerikansk skideballe til følgel
Jeg kan ikke tro at det er uddannelsen afvore førere og
chefer der er noget galt med, men måske trænger vir-
kelighedens verden sig på, med en masse hovsa løsnin-
ger som resultat?


