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Det Hollandske forsvarsministerium har bedt
Diemaco, med tmssel om ikke at modtage flere af de
bestilte C7 rifler, rette de fejl hollænderne har fundet,
det er magasinfejl og udkasterfejl.

Diemacos kontraktchef udtaler at der skal laves nye
test runder for at få et billede af funktionsfejlene og

løsningerne herpå.
Dette er to fejl som ikke må folekomme. det er en

fatal katastrofe for soldaten at disse tir-rg kan folekom-
me.

Disse fejl skal danske modtagele son det mindste
kræve rettet eller levere r.åbnene tilbage.

C7 NI95 får vi i form som et stan dal'd gevær, med et
eminent optisk sigte, en forlruftig beslutning.

Men ikke som multifunttior-rsvaben eller med noget
som helst tilbehør m.m.. granatkastel e1ler natkikkert,
og samtidig i et meget lille antall

Og 3-skuds b1,-ge funktionen. hvorfol er den ikke god
for danske soldatels kampeure.

Det leveres med optisk sige. kan nogen fortælle
mig, hvor meget siglet skldning der forekommer i
bykamp, kamp i skor-e. hr-irtrgt opdukkende mål som
serbiske hjemmeveen-isenhecler osr,.

Skal vi nu ikke tage t]-r'en r-ed hornene og gøre tin-
gene rigtigt. kr'ær-e og folklale så vi får noget frem-
tidssikret og stabrit lol penger-re. e1ler skal vi alle sidde
med fomdopfattelser samt sæ1'hensltr og pille os i nav-
len med risiko for at luruden gar op så vi får hængerøv.

Enhedsvåben eller kaos
SkaI vi, eller skal u iklie. hirr-e et "nyt" våben. Er det
en måde at få et n\rere. , lees ieldre ) gevær ind af bag-
vejen, mod politikernes altid n.ranglende vilje til at
betale for livsforsikringen. el det godt, men ikke godt
nok.

Men hvorfor kun det Iile ar-rtal og hvorfor et cana-
dislJamerikansk produkt. r-rar europæerne laver
geværer der er Lige sa gode. endda bedre. Der var 6
repræsenterede våben nper. SA80 toprindelig baseret
på 4R18,/}{16) fla ROLK som iøvrigt også ejer
Heckler og Koch der har lavet G\'75 og laver HK36,
som også var repræsentelet. to leverandører med
næsten samme gevær Colt ]I16-\2 og Diemaco og der-
udoverAUG fra Stelr'/Østng. det mest kontroversielle,
og AK5 (System FMC) fia BOFORS Sverige, måske
det mest forrruftige.

Følgende kvalitetsvåben leveles r ca1.5,56 og som
kan leveres med 40mm granatkastei' t multifunktion),

glimrede r-ed deres frar,ær i rækken af mulige emner,
hvor{or monl, politik?.

Der er det ;-ekkiske I-ADA. Russiske ABKAN som
måske afløser AK74, FA*\[AS fi"a Frankrig, FN/FNC
fra Belgien, BERET'TAAR70190 fra Italien samt man-
ge flere.

Vi skal i forsvaret (inkl. HJV) br"uge 100.000 stk.
Ups - det var nok et stort antal, men el' det ikke

reelt?, alle GV M75 er jo nedslidte eller er der forskel-
lige hensyn der ,skal" tages når der skal indføres nye
våben, skal der være prima-minibrugere 5,56 og
sekunda-maxibrugere 7,62. Derudover er ammuniti-
onsmix i logistikken jo kaos og ikke uden vigtighed
også i 6konomiske sammenhænge.

Med det store antal der skal bmges vil nedslidnin-
gen seh{ølgelig blive spredt ved den naturlige rotation
af våbnene og vi kan der{or have dem i mange år.

I'{etop derfor shal det uære et helt nyt, fremtidssileret,
og modulopbygget multiuåben og alle i forsvaret skal
have det sarune våben, et enhedsvåben, det vil sikkert
også være billigere i det lange Iøb og vi vil ikke falde
længere og Iængere bagud med evnen til på lige fod at
kæmpe mod bedre udrr-rstede st1'r'ker.

Hvorfor ikke?
Hvad er det så jeg advokerer for, jo et småkalibret
våben, et rigtigt enhedsvåben, (MP, GV LMG) med
mulighed for at kunne afgive i1d som krumbanevåben
på lige fod med direkte skydning. Det kan man da også

med Diemaco M95, men kun hvis det udbygges og der
fremskaffes nær.nte tilbehøl og de kommer i det rigti-
ge antal. Ingen danske lappelgsninger, tak.

Da man for mange år siden fiernede de lette morbe-
rer, ftatog man infanteriet erme til uden støtte, at kun-
ne beskyde mål der var i dækning og skjul på nært hold
samt under kamp i bevægelse. Colt XM203ÆM20, fak-
tisk en model M95 med en lills granatkaster monteret
under løbet har været løsningen herfor hos amerika-
nerne i 20 år, hver mand sit krumbane våben.

Og disse våben står nu for tur til at blive erstattet
med næste generation.

Hvorfor, når nu den danske soldat internationalt og
nationalt har brug for også den funktion i kamp , skal
han så jkke have den og hvorfor altid 30 år senere end
vore NATO allierede.

I min tidligere artikel fiemkom jeg med et, af andre
beskrevet, udkast på flemtidens våben, den udvikling
er nu blevet til et håndgribeligt stykke værktøj, omend

Figur 1: 5,56 mnt AK 5 fra
BOFORS.
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