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Indledning 

Danmark er ved at købe nye kampfly. Det er et faktum. Et programkontor under Forsvarsministeriet evaluerer 

netop nu tre kandidater, og politikerne skal medio 2015 vælge hvilket fly, der skal forhandles videre med.  

Der er dog begrænset offentlighed omkring købet. Både fordi medierne af i dag har svært ved at gabe 

over så stort og komplekst et emne, der strækker sig over så lang en tidsperiode, som der er tale om her. Og 

programkontoret har tilsyneladende ikke de store ambitioner om at kommunikere til den brede befolkning - 

som ellers er dem, som skal betale gildet. Et bredt politisk flertal bestående af alle Folketingets partier med 

undtagelse af Enhedslisten går ind for indkøbet. De har derfor ingen interesse i at skabe en offentlig debat 

for og imod indkøbet af kampfly. 

Det kan derfor være svært at få det store overblik over indkøbet, der formentlig vil beløbe sig til et 

sted mellem 20 og 30 mia. kroner i anskaffelsespris og mellem 60 og 90 mia. kroner i flyenes samlede levetid 

over 30 til 40 år. Det skulle denne bog gerne råde bod på. Beslutningen om hvilket fly forsvaret skal forhandle 

videre med er nemlig lige oppe over.  

Jeg er hverken for eller imod indkøbet. Jeg har siden 2008 beskæftiget mig med det som journalist 

og som nysgerrig skatteyder, der gerne vil holde hånd i hanke med et indkøb til så mange skattekroner, som 

der er tale om her. Desuden er det ikke bare et indkøb af omkring 30 flystel. Det handler også om storpolitik, 

arbejdspladser, lobbyisme og meget andet vævet sammen.   

Derfor vil jeg gerne guide jer andre skatteydere gennem indkøbet.  Hvorfor skal vi købe nye fly, hvilke 

politiske dagsordener spiller ind, hvad er det for fly vi kigger på og hvad er deres styrker og svagheder. Det 

er nogle af de spørgsmål, som jeg håber I får svar på i denne guide. Om Danmark overhovedet bør anskaffe 

sig nye kampfly finder jeg ikke relevant at diskutere her. For det er vi i fuld gang med efter ønske fra bredt 

politisk flertal.  

 

 

Andreas Krog 
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