
LØSGÅENDE MILITÆRFLY ER ET GENERELT PROBLEM 

– IKKE KUN DE RUSSISKE... Af Tom Vilmer Paamand  

Russernes flyven for tæt på er den mindste del af problemet med løsgående militærfly. Ni gange 

tidligere de sidste fem år har danske kampfly generet passagerfly. For eksempel i april 2012 var to 

danske F-16 jagerfly 27 sekunder fra at kollidere med et SAS-passagerfly. September 2012 fløj et 

dansk F16-fly 240 meter fra et passagerfly på vej mod Tokyo. Og i september 2013 fløj et F16-fly i 

en rute kun 70 meter under et rutefly på vej mod Sverige. Men jo, russerne provokerer også – og 

specielt Sverige har problemer. Svenskerne har offentliggjort et billede, hvor et russisk kampfly 

flyver bare ti meter fra et svensk fly – og dermed gør det besværligt for det svenske spionfly at 

lave sine planlagte observationer ved den russiske by Kaliningrad. Det er jo en voldsom uhøflig 

opførsel mod en venligtsindet nation, der blot kommer som turist... I juni krænkede to polske fly 

svensk luftrum. Og i juli måtte det svenske beredskab på vingerne efter et indtrængende spionfly. 

Det viste sig at være fra USA, og fløj uanmeldt i skjul i Sverige, fordi russiske fly havde drillet det. Af 

ovenstående er det underligt nok kun de russiske nærflyvninger, der blæses stort op i medierne. 

Der lader ellers til at være rigeligt at rydde op i af militære adfærdsreglerne også i det hjemlige. 

Ved at spille militært tilbage mod Putins narrestreger, spiller Danmark med i hans militære spil, 

hvad vi hverken har styrke eller evner til. I stedet lader der til at være et generelt problem med at 

militæret leger krigslege, hvor der i stedet burde være politikere på banen. Krudt og kugler gør 

blot alt værre – konflikter kan kun løses med diplomati og forhandling. Ekstra Bladet viderebragte 

AMKs oplysninger. Forhåbentlig kan det hjælpe til, at der gribes ind mod alle de løsgående kampfly 

– og ikke kun mod russernes. 
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