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Det svenske jagerflyet Gripen tilfreds-
stilte alle krav norske myndigheter stilte 
til et nytt kampfly. Manipulering med 
spesifikasjoner og triksing med tall 
gjorde at konkurrenten, det amerikanske 
Joint Strike Fighter F-35, kom bedre ut. 
Derfor ble F-35 valgt.

Påstanden om at det ble jukset med 
tester og analyser for å få vedtatt kjøpet 
av amerikanske fly i 2008, blir satt fram 
av forsvarsanalytiker John Berg i boka 
«Kampflyene som bomber forsvars-
evnen». Boka, som kom ut torsdag, er litt 
av en bombe. Stortinget er ført bak lyset 
i jagerflysaken med Forsvarsdeparte-
mentets viten og vilje. Tidligere stats-
sekretær og nåværende forsvarsminis-
trer Espen Barth Eide er ifølge Berg den 
politiske «skurken» i prosessen. Barth 
Eide aviser påstandene blankt. Han er 
helt trygg på regnestykkene og spesifi-
kasjonene. Forsvarsdepartementet skal 
før påske legge fram oppdaterte bereg-
ninger for F-35. Vi får se hva det blir til.

Uansett styrker boka mistanken om at 
ekspertene som drev flykjøpprosessen 
framover ville ha et amerikansk fly – 
koste hva det koste ville. Berg viser til at 
det norske jagerflyvåpenet i 60 år har 
vært svært tett knyttet til USA. Dette 
forholdet til US Air Force er fortsatt en 
kjerne i den norske jagerflykulturen. De 
som i dag dominerer i dette miljøet har 

et ønske om fortsette å fly med amerika-
nerne. En allianse bestående av folk i 
Forsvarsdepartementet, jagerflygerne 
og flyprodusenten Lockheed Martins 
støttespillere i Norge er for sterk for de 
andre forsvarsgrenene, som kanskje 
kunne tenke seg en mindre kostbar løs-
ning enn F-35. De amerikanske flyene 
blir nemlig så dyre at det vil gå ut over 
Sjøforsvaret, Hæren og Heimevernet. 
Stortingets utenrikskomité og forsvars-
komité har heller ingen ting å stille opp 
med når jagerflyalliansen trår til. Alli-
ansen fikk det som den 
ville.

Det var en kalddusj for 
ekspertene at Gripen 
kom svært godt ut da 
det ble testet i svenske 
simulatorer. Gripen 
tilfredsstilte de tek-
niske kravene Norge 
hadde stilt, og det var 
billigere enn det ame-
rikanske flyet. Da ble 
det gjennomført en ny test i Norge med 
nye premisser som passet F-35 veldig 
godt. Målet var ikke luftforsvar over et 
Norge under angrep. Nå skulle flyet 
kunne bombe mål i andre land. Med 
andre ord ønsket man nå et jagerfly 
skreddersydd for den amerikanske glo-
bale militærstrategien. Svenske militæ-
reksperter har fortalt meg at det kom 

som et sjokk på dem at nordmennene 
plutselig forandret betingelsene uten å 
gi beskjed. Svenskene følte seg med rette 
lurt. Jagerflyet Gripen ble presset ut av 
konkurransen med det amerikanske 
F-35. 

Da Norge på midten av 1970-tallet 
sammen med Nederland, Belgia og Dan-
mark valgte F-16 i det som dengang ble 
kalt århundrets flykjøp, var det et greit 
valg. Flyet var teknisk helt på høyden. 
Det var lett, enkelt og forholdsvis billig. 
Det var et fly Forsvaret trengte. Når F-16 
nå skal erstattes, velger Norge et tungt 
og komplisert F-35, verdens dyreste 
angrepsfly mot bakkemål. Det er ikke 

laget for luftforsvar av 
norsk territorium. Det 
er skreddersydd for 
oppdrag i Iran, Afgha-
nistan, Nord-Korea og 
andre fjerntliggende 
land. 

Våre politikere har 
ikke bare godtatt 
påstanden om at F-35 
er Gripen overlegent 
teknisk sett. Politi-

kerne har også slukt påstanden om at 
vesle Gripen er mye dyrere enn den ame-
rikanske kjempen. Selv et barn må forstå 
at det er galt. Det er som å hevde at Fiat 
er dyrere enn Mercedes-Benz.

Vedtaket om å kjøpe amerikanske fly, 
som blir dyrere og dyrere, ble banket 
igjennom i regjeringen på rekordtid. 

Stortinget ble bevisst holdt utenfor pro-
sessen. Aps fraksjon i forsvarskomiteen 
ble innkalt til møte i Forsvarsdeparte-
mentet og informert om flykjøpet. De 
måtte underskrive på en taushetserklæ-
ring om hva de var blitt informert om. 
Normal parlamentarisk praksis er at 
statsråden kommer til Stortinget og 
informerer. Det hører ingen steder 
hjemme at Stortinget må komme til 
statsrådens kontor. 

Regjeringspartienes stortingsgrupper 
ble hasteinnkalt og informert om fly-
kjøpet. Resten av Stortinget og forsvars-
komiteen fikk ingen informasjon. For-
svarskomiteens leder, Jan Petersen (H), 
var på vei ut av Stortinget. Jeg rådet ham 
til å bli på huset. Etter det jeg hadde 
hørt, ville nemlig regjeringen senere på 
dagen holde en pressekonferanse om fly-
kjøpet. Jan Petersen likte dårlig å bli 
informert på denne måten, for å si det 
pent.

For SV har flykjøpet vært en vond sak. 
Partiet var imot å kjøpe nye fly. Skulle 
det likevel kjøpes, måtte det bli svenske 
fly. SV gikk på århundrets flybløff. Erling 
Borgen skriver i sin bok «Fredsnasjonens 
hemmeligheter» at flykjøpet «rystet SV 
helt inn i grunnvollene». Han siterer SVs 
nestleder Audun Lysbakken, som sa at 
partiets nedre grense for deltakelse i 
regjeringen trolig går ved Joint Strike 
Fighter. Grensen gikk likevel ikke der. 
Spørsmålet er om det går noen grense 
noe sted for SVs deltakelse i regjeringen. 
arne.strand@dagsavisen.no

Ekspertene fusket og manipulerte i jagerflysaken.  
Stortinget ble holdt utenfor.
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«Svenskene følte seg 
med rette lurt.  
Jagerflyet Gripen ble 
presset ut av konkur-
ransen med det 
amerikanske F-35.»


