
  
F-35-kampfly – USA’s politikere og 

militær leder nu efter andre løsninger  
 

Horrible prisstigninger får selv US Air Force til at 
ændre planer.                                  Men Danmark? 

 

Regeringen, Socialdemokraterne, De Radikale, 

Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgik den 9. 

juni 2016 en aftale om at købe 27 F-35 kampfly.  

Den samlede regning over de kommende 30 år 

forventedes på det tidspunkt at blive på 56,4 

milliarder kroner.  

Den 7. april 2021fik Danmark så i USA overdraget det første eksemplar. Og 

forsvarsminister Trine Bramsen nævnte naturligvis alle de eufemismer, man bruger i 

de kredse - fred, sikkerhed, frihed, demokrati - takket være dette samarbejde med USA, 

verdens mest krigsførende land. 

Ifølge det amerikanske militære fagtidsskrift, Defense News, lå prisen per fly i 2020 

på omkring US$ 80 millioner eller 495 millioner danske kroner.  

Og i marts 2021 kunne man læse i samme tidsskrift at det koster US$ 36 000 - eller 

223 000 danske kroner - per time at flyve med det samt at "lifetime costs" beregnes 

til at være US $ 1,7 trillion - forresten det samme beløb som præsident Biden's 

nationale Corona-hjælpepakke koster.  

I en verden med enorme uløste økonomiske problemer før pandemien, med enorme 

miljøproblemer, en i forvejen afsindig militarisering, mange krige og hastigt voksende 

flygtningetal - og en Vestverden, der helt tydeligt er ved at tabe terræn - kan man roligt 

sige at vanviddet er til at føle på. 

At Danmark deltager i F-35 projektet er bogstaveligt tanketomt og har desuden intet 

med sikkerhed at gøre. I de få årtier, som F-35 skal fungere, vil menneskehedens 

fremtid blive afgjort. Danskernes sikkerhed og overlevelse vil i det alt væsentlige blive 

truet af ting, der ikke på nogen mulig måde kan imødegås eller fjernes ved at bruge F-

35. De globale udfordringer, Danmark, Vesten og verden som helhed skal have løst 

bliver kun forværret af ting som F-35. Tænk hvis danske beslutningstagere i stedet 

havde sagt nej til F-35 og afsat en lignende sum til løsning af de virkelig problemer. 

F-35 er verdenshistoriens dyreste våbensystem og Danmarks indkøbs- og brugsudgifter 

vel den største statslige investering nogensinde.  

Jan Øberg, april 2021 

https://www.janes.com/defence-news/news-detail/denmark-receives-first-f-35#:~:text=Denmark%20has%20received%20its%20first%20F-35A%20Lighting%20II,Lockheed%20Martin%E2%80%99s%20production%20facility%20in%20Fort%20Worth%2C%20Texas.
https://www.defensenews.com/industry/2020/07/23/the-price-of-the-f-35-has-been-falling-but-it-could-hit-a-wall-soon/
https://www.defensenews.com/congress/2021/03/05/ripping-f-35-costs-house-armed-services-chairman-looking-to-cut-our-losses/?
https://www.politicususa.com/2021/01/14/joe-biden-covid-stimulus-plan.html

