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Forsvarsdepartementet juk-
set med tester og analyser 
for å få det til å passe med 
kjøp av kampfly av typen 
F-35, hevder John Berg. 
Prisen på disse flyene gjør 
at Norge bare har råd til én 
kampflybase, hvilket gjør 
flyvåpenet ekstremt sårbart, 
mener han.

Forsvarsanalytiker Berg viser til 
en analyse fra tidligere forsvars-
sjef Sverre Diesen, der Norge ut 
fra kamp om ressursene i nord-
områdene kan bli satt under et 
spontant og massivt press.

Det hagler med verbale skudd-
salver i kampen for å bli fremti-
dens base for kampflyet F-35. Mens 
forsvarsminister Espen Barth-Eide 
(Ap) i løpet av noen uker skal pre-
sentere Regjeringens konklusjon, 
forsøker toppoffiserer ved Ørland 
og Bodø å skyte hverandres kan-
didatur i filler.

I kampens hete slipper Berg 
en bombe av en bok, Kampflyene 
som bomber forsvarsevnen, der han 
hevder at valget av F-35 er gjort på 
feilaktig grunnlag. Et grunnlag 
Barth-Eides team i høy grad har 
skapt selv, ifølge Berg. Han mener 
dette bør føre til Barth-Eides av-
gang som forsvarsminister. 

Konsekvensen av F-35-kjøpet er 
at alle de norske kampflyene et-
ter planen samles på én base. Det 

gjør hele det norske forsvaret ek-
stremt sårbart, mener Berg, for 
ved å ødelegge rullebanen settes 
Norges flyvåpen helt ut av spill.

Derfor krever han granskning
John Berg, som i en årrekke har 
skrevet for det anerkjente militær-
tidsskriftet Jane’s Defence Weekly, 
ser fire grunner til å starte grans-
kning av kampflykjøpet:

 • Innkjøpsprisen for F-35 gjør at 
Norge bare har råd til én base, 
pluss en liten utrykningsbase. 
Ved å bruke ballistiske missi-
ler, som Norges luftvern ikke 
takler, kan rullebanen ødeleg-
ges og landets flyvåpen settes 
ut før det er kommet på vin-
gene.

 • Regjeringen har holdt tilbake 
avgjørende informasjon om 
hva F-35 vil koste.

 • Norge har konstruert en egen 
analyse av den svenske kon-
kurrenten Gripen - som ikke 
holder mål.

 • Norge har regelrett «forfus-
ket» Gripen-data».

Avsløres i brev
Bergs skepsis til F-35 valget er 
kjent. Han har hatt sine feider 
med blant annet Barth Eide på Af-
tenpostens debattsider. Spreng-
stoffet i boken ligger ifølge Berg i 
to brev, hvorav det enes innhold 
ikke har vært omtalt.

Ett brev, fra 2007, gikk fra nor-
ske myndigheter til Lockheed 
Martin og andre flyprodusenter. 
Det viser ifølge Berg at simulator-

tester av flyene som konkurrerte 
om å bli Norges nye kampfly pas-
set som hånd i hanske for F-35, 
men hadde svært lite med Nor-
ges behov å gjøre. Testene handlet 
ikke minst om angrep mot bak-
kemål langt inne på Kolahalvøya, 
eller i Iran, ikke forsvar av norske 
nærområder.

Det er likevel en redegjørelse 
fra produsenten Saab, etter at det 
norske valget var gjort,  som do-
kumenterer at Gripens egenska-
per delvis er veid i norske simu-
latorer, og uansett for en stor del 
på andre premisser enn Gripens 
egne. Ifølge boken er 80 prosent 
av vurderingene av Gripens egen-
skaper basert på selektive, og kre-
ative, norske analyser, for å svekke 
flyets posisjon i forhold til F-35.

Svenskene ble gitt inntrykk av 
at Norge hadde fått all den infor-
masjon de ønsket, mens det viser 
seg at mesteparten av informasjo-
nen var «kreert» i Norge, av nord-
menn, skriver Berg.

– Regulær svindel
«Det er når vi ser denne konstruk-
sjonen i sammenheng med Saabs 
reaksjon på den norske fremstil-
lingen av Gripens operative ka-
pasiteter, og de norske metodene 
som lå bak, at vi finner sprengstof-
fet som burde få håret til å reie seg 
på hodene i Stortinget,» heter det 
i boken.

Norge har bestemt seg for et fly 
som ubestridelig har store kvali-
teter, men det er et fly for en stor-
makt som USA, som ikke passer 

Norges behov, og som blir så dyrt 
å kjøpe og drifte at resten av For-
svaret blir alvorlig skadelidende, 
hevder Berg.

– Det helt overordnede for meg, 
er dokumentet som viser at det 
ble fusket i Norge. Et fusk av en 
slik karakter at hvis det ble gran-
sket, må medføre at Barth-Eide må 
gå. Som statssekretær i Forsvars-
departementet ledet han dette 
arbeidet, der det ble drevet plan-
messig fusk. De økonomiske kal-
kylene for Gripen og F-35 er hun-
dre prosent regulær svindel, sier 
Berg.
sveinung.bentzrod@aftenposten.no

Norske myndigheter laget sin egen sannhet om det svenske jagerflyet Gripen, hevder forsvarsanalytiker 
John Berg i en ny bok. Han mener «forfuskingen» bør koste forsvarsminister Espen Barth Eide jobben.

Prisen på Joint Strike Fighter F-35 er så høy at Norge bare har råd til én kampflybase, hevder forsvarsanalytiker John Berg. Foto: AFP 

Profil

John Berg (73)

XX Begynte i det militære tids-
skriftet Jane’s Defence Weekly 
i 1984. Var fra 1986 til 1990 
presseoffiser ved Forsvarets 
overkommando på Huseby. Gikk 
så tilbake til Weekly, som han 
fortsatt skriver for.

–  Barth-Eide fusket i jagerflysaken
Bakgrunn

Kampflyene som  
bomber forsvarsevnen
XX Norge bestemte seg i 2008 for 
å satse på det amerikanske 
kampflyet F-35 (også kalt JSF), 
i stedet for svenske Saabs Jas 
Gripen. Tidligere var også fran-
ske Rafale og Eurofighter med i 
konkurransen.
XX John Bergs bok handler om offi-
sielle og uoffisielle grunner til at 
F-35 ble valgt, om konsekvenser 
for Forsvaret og om trusselbil-
der mot Norge. 
XX Boken utgis på Spartacus forlag.
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