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Figu.r 2: Colt XM203 IEM 20.

kun som pilotserie. Produktion starter til Marts. Se bil-
Iederne AAIÆN,lHughes og ÆlianLtIl(/Contraves. AAI
sættes i produktion som et, over-and-under, våben med
en 20mm granatkaster, 6 skud i kolben og en 5,56 rif-
fel med 30 skud i magasin. Alliant som et, side-by-side,
våben med samme funktioner" ved siden af hinanden.
Med planer om indfasning i hele USAs militær inden
for en overskuelig årrække. Hvad gør vi så?, vi køber et
våben der ikke er fremtidssikret, men et der står for
udfasning i andre lande (USA).

På andre områder af forsvaret er vi på forkant af
udviklingen, bl.a. den elektroniske side i forbindelse

med elektronisk indhentning, elektronisk forrnidling
samt fly båret elintudst5.r.

Dertil kommer så skibsteknologi (Fiex m.v.), torpe-
domateriel og meget mere.

Hvor{or så ikke på r,åbensiden hos hæren?
Endelig skal Europa ikke mangle kapacitet til at

producere våben, ikke kun afjob-grrrnde menAmerika
Iøber med jobs og produktionskapacitet og gør os

afhængige af deres våben, og vi i EU skal faktisk have
den mulighed også af sikkerhedspolitiske årsager.

Og ved at lægge vores penge i Amerikas våben indu-
stri, udhuler vi den mulighed.

Hvad med gruppens øu'ige våben ogfremtiden?
Opgaverne for MG 62 hvordan skal de løses i flemtiden.

)IaskingeværM62, skal det stadigvære det "tungeu
r-aben i glrppen?. Det er jo fortrinligt til de opgaver det
skai løse. Men det er også nedslidt ogbrtryer 7,62?

Hvordan med indsats mod helikoptere og Iet pans-
lede mål?

Hvad med et 12,7 gevær med specialammunition til
engagement mod personel, helikoptere og let pansrede
koletojer'. og u1 den ikke komplimentere AT4 (panser-

r,æmslaliet r pa en hensigtsmæssig og god måde, sam-

tidig kan den er"statte GV66 i hjemmeværnet som
finskltte r-aben samt tilføje hæren den funktion.

Nå, men der er jo mange trng der kan og skal tages
beslutninger om i den snarlige fremtid, Man må jo
håbe at nogen r-ed hvad de gør.

Set i 11'set af udr-iklingen indtil nu, er starten god

nok men hold tungen lige i munden.
Bmgerne kan ikke stille store krav nok, hvis de bli-

ver hørt overhovedet?
Men indkøbere ogbeslutningstagere kan stille for få

krav til sig selv, og for få visioner samt flemsynethed
og der kan være for mange bånd påIagt, enten udefra
eller selvpålagte.

Grib dagen og chancen og de unge fgrere og chefer
der skriver i kentaur skal nok virke og tilpasse taktik
og reglementer samt vise den fremslmethed der skal til
for at nye modulvåben br-uges optimalt.

Jo, jeg ved da godt at afganerne kæmpede mod rus-
serne med ældre våben, det giorde vi også mod tysker-
ne i 1864. Hvem tabte.

KiLder ; JDF, Kentaur, Hærryt.
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Figur 4: Alliant lHKlContraues.
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Figur 3: AAI I FN I Hughes.


