Bag~rund

på vingerne for
Danmark
Det danske forsvar har rådet over
flyvemaskiner siden 1912. Det Kongelige
Danske Flyvevåben har dog kun eksisteret
som selvstændigt værn siden 1950
16

Af Søren Nørby
l'I.'ffi nlflyv evåbne ts oprett else den 1. november 1950 havde
d en danske hær og flAdt' h ver sin flya fd l2'ling. Begge flyafdelinger mistede d ~ alle deres fly unde r besættelsen
19-10-15, og man stod på bar bund e fter befrielsen. He ld igv is VM
kr igens sejrherrer inte ressere t i at stø tte en geno pbygning <lf d l"
dans ke fors var. og ha-r og sa va-m modtog hjæ lp fra især Storbritarmion . Conopbygningen af flyvev åbnet kom til at stå i Den Kolde Krigs tegn. Værne ts hovedllpga vl' blev forsvaret af d et d anske
luftrum sa ml at yde støtte til don ske og allierede styr ker i kamp.
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or rm lar
Det danske luftvåben vil bruge adskillige milliarder
på 40 nye kampfly, som skaltage over fra den
bedagede F-16-f1åde. Tre flyer i betragtning.
Men Danmark har fingrene dybt nede i produktionen
af den ene af kandidaterne. Den 11. juni bliver de tre
nye fly vist frem i Skrydstrup
Af Tore Eg Jørgensen
Foto: All Over, 5ca npix. Po/foto
2016-2020skal de danske r -l6-kampfly
skiftes ud med nye, mederne flyvende
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dræbermaskiner. TIl den tid ha r F-l o
været -IO år i d a ns k tje neste.
De rfur er flyvl' vAblk.'" på stcrtnd kæb. 40
nye kampfly stå r på indkøb<.sø-dlen til for svarets stcrste nyanskaffelse nog('flSind e .

Tre fly konkurrerer om a l f.\ den danske
ordre. Den 11.juni bliver kand ida terne vist
[J'C'm ved en storstilC't opvisning i Skryd.
stru p.
Kampro om den lukrative leverance
stir mellem det læl lescurllfWiske Eurofigh rer-fly. del svenske "C ripcn", so m e r

produceret af Saab. og Lockheed-Mernn s
"Joint Strike Fighter" eller F-35, som er
flyvevåb nets egen fa vo rit. Bade Eurof ig hler og Cnpen er allerede i luften, mens
Join t Strike Fightt>f endnu kun eksisterer
som prototype. Derfor er d et kun e n mudel af F·35, der bliver vist '0'00 opvisningen i Skryd stru p.Og inden d a
T"jhu....
museet i København de n 3, juni. F·35 er
storfavo rit lil at mod tage ord ren fra d et
danske luftvåben. Ikke mindst fordi d a nsk
forsv a rsind us tri er mc'd i prod u ktionen ,

r"

Spitfire
11947 købte d et danske forsvar 38 af de verdensberømte Spitfirefly. der under krigen havde vist deres værd i kampen mod det
tyske luftv åben. Spitfin-o var et udmærkM. og velafprøvet fly,
men den tekn iske ud vikling. ikke m ind st
opfindelsen a f jetmotoren, betød, a t flyet
allerede ved kri gens

d e r har st åe t på s ide n 2002. Den danske
stat har fore løb ig forp li~ tcll'iig til a t skyd e
125 milljoner doUars (knapt 730 millio ner
kro ner) i ud \'ikl inb>ro af Joint Strike Fighte ren, der b land t få r leveret te knologi fra
det danske firma Tenna. Flere til tag tyd er
p å, a t beslu tni ngen allerede e r tru ffe t i
flyvev åbnets tvp_Blandt a ndet ha r flyve\'.\bnct skriftligt g ivet ud try k fo r, a l dt1 er
afgørrode, at d e nye kampfl y er ud styret
med såkald t stealth-rad ar-tck nolog i, En
te knologi. som ku n findes i et af dc kan d idor ende fly...g.,,1selv hvilket. At båd e
Gnpen og Eu ro fighte ren h..u verct i luften
læn ge og med succes. få r blot flyvevåbnet s
ledelse til ilt tale om. al d eres tekno logi vil
væ re forældet, n år d e nye fly s ka l i brug i
Da nma rk. De n ly d elige favo riserin g a f F35 har modi meget krilik. En fjerde kandid at, d ot franske "Raphale " be ta kked e s ig
sidste år med den begrundelse, at kenkurrercen er en parodi, der ha r til form ål a l le~i ti fTl('n' d en på forh ånd ud pegede v inde r,
joint Strike Fighteren.
IU .t.' des to mmd rc e r int et b indende
endn u unders kreve t, og de tre tilbagevæ rend e kam pfly er i hve rt fald i p rincip pe t
stad ig i spil.
Kampflyenes d es ignmæss ige ud vi k-

afslu tning i praksis var forældet . Spittiren b lev de rfor hoved sageligt brugt til ud dannelse a f p iloter, og flyene blev ud faset allerede
i mid ten af 1951)'l?me.

Gloster Meteor
Spi rfirens a fløse r, Gloster
Metror, var også designet u nder 2. verdenskrig,
men var u d styret med to
jetmo torer. Det da nske
forsvar ind købte i ma j

lingstrin bliver be tegnet som genemtioner.
Hver genera tion bygger p,\ erfaringer fra
tid ligere og har en vi" a nslåe t levetid . De
snert foræ lded e F-I6-fly tilhører b't'lll."
ration 1
. ', der er Ilyvende fra 19f1,()...2010 .
Eurofighteren og Cripen, som begge e r
udviklet op gennem 199O'l.'ITI€' og a lleredc
tor i luften i ma ngt' lande.. blive r o tte Idassifkeret som "gcrere uon 4 .s ~ . Den ne me llemgeoeranon ) kyldt'5 ikke mindst den
H

drastiske ud v ikling af computcrtcknologt,
som har gjort dl'! mu ligt at o pgradere generation W {'!;igns med supercompute re
til sty ring..må boj.;ning og ca mo uflage. Det
endnu ikke fa-niige Join l Strike Figh ter,
d erimod .. repræsen terer nd.'Slkom f1l('nd e
H~ration 5~ i tek nologi og d es ign .

EurofighterTyphoon
Eurofighter Tlphoon e r Cl fælleseu ropæ-

194920 M('teor -f1y, men allered e i lobl.'t af d e første Io år ha va rerede he le sås af dem - fl('rc med tab a f liv. 11950 anskaffed e' fly·
vev åbne t yde rligere 20 Meteors med katapultsæde, hvilket øged e
piloternes overlev elsescha ncer ved ha varier, og året efter end nu
20 natjager-versione r, Den meg et als idig e Meteor fik en forhold svis la ng levet id i d et d anske flyvevåben. Den sid ste ud gik førs t i
d ecember 1962

Republic F-84E/G Thunderjet
G1oslt'r Metroren blev fra a ugust 1951 og frem gradvist aflw.t
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isk projekt, d er er p rod uce ret a f firma er i
Tysklan d , Sto rbritann ien, Ilalien og Spanien.

Det tyskbæe rede firma Eu m figh ter
Gm b H, der stå r for p rodu ktionen, har allerede i 1998 s krevet kontrakt på levetingen af 620 fly til de fire involverede laooe.
Og.<;.å Østrig har bestilt Eurofigh te l\' ulleverance i 2007.. og Sl.'ocst erSa ud i-Arabim
hoppet p'\ Eu ro fighter-vognen.

a f det a merikanskprodu cerede Repu blic HHE /G Thuride rjet.
Med 238e~mpl cll'l'f blev typen d en talmæssigt stø rste i flyve våbnets histor ie. F-84'ercn va r en jagerbomber. men i slutningen
a f 195O'eme blev et mindre
an tal F-84'ere ombyggel
til også at kunne rekognoscere. Typen var meget velegnet til danske forh old og
va r i tjeneste helt frem til
jan u ar 1962.

Luftens politi
De nye kam pfly skal både passe på de t hjemlige
luftrum og lægge vægt bag Danmarks deltagelse i det
globale forsvar
Af Rasmus Dahlberg
tabschef ved Flyverlakt isk Kom man do, obe rst l'e r Pugh olm Olsen , u r tderstreger. at træselsbilledet ha r ænd ret sig funda men talt sid en an ska ffelsen
af F-l 6-flyenc i begyndelsen af 19HO'erne.
- Den Kolde Krig er a fslutte t og e r efter
terrorang R'bet p.I. \\'orld Trade Center den
11_sep tember 2001 a fløst af kampen mod
terrorisme . I etedet for et kendt og veld efineret fjend ebilll'de i fonn a f hær-, flåde- og
flystyrkef fra War z.aw apagten st år vi i d ag
o ver fo r en mere udefinerba r tr usse l i form
af international terro rism e. End vid ere er
trus len fra terrorisme ikke begra-nset til
dansk om råd e, idet Danma rk o~ berøres
af terrorisme uden for dansk om råde. Del
seneste terrorangreb mod feriemal i Egypten er jo blo t et eksempe l herpå.
Hllr drl
/orsm r (lm~ ti1lrl sig /ilfrtJsstiflmdl" til tkllllt "yt siluJllio,,?
- [ko nyl"s ikkerhedspolitiske situd tion
medfører, al dansk forsva r skollomstille l;ig
fra el tradttiooe h terri torialfors var møntet på direkte forsvar af Dan mark over for
e n trad itionel milita-r trussel (War7-<l Wapa g ten) til et forsvar, der kan indsælt<'S
globalt; hurl igt. præcist og effektivt. De
s tru kturændr inge r, so m da ns k fors var er i
færd med at gennem fø re som f\:llge a f fo rsva rsforliget 2D05-2009, færdiggl-tr denne
crrusliIling. P å kam p llyom r åd et cr dl'nn l'
o ms tilling a lll'l"l:'de gennemført, hv ilke t
indsættelse af F-16 i Afghani'\.l.an i 2OOJ200l i kampen mod terrorisme understre-
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da,,*

Euroflghtercu cr en-t-sædes. Io-motorer s højtl'kl1ologesk kampfl y. Flyet er udstyret med to Eu rojl,t EJ20lJ-jetmOI(lrer,
der hve r yder op ti1 9 lo ns try k. Det g iw r
en tophasng hed på 2~50 kilom e ter i tim en
(m ad1 2.0). Eurofighlt'reOSvingefang er
på 10,95 meter; mens \'ing~ arealer
50 kvadratmeter, Fra sn ude til ha le må ler
flyet 15,96 morer. og højden er 5.2!:l llll'tcr.
Dm ma ksimale \ '.t>gt ved take-off er 2J

- De nyl' jage rfly skal overordn et se t
løse to typer opg aver, f or det førs te Skill dl'
nye kampfly på da g lig basis u d fylde ro llen
so m ]u(tcn l; po liti i lu ftru m me t ove r Da nmark (de l .-.åka ld!t' " afvisnln gsbeeedskab")
og denned dels hævde dansk suvcræmter og dels irIWt.iegå evt. te rro rtrusle r i stil
med terrerangrebet på Wo rld Frede Center i USA i 2001. For det andet skal de nye
kampfly delta ge i intemauooale ope ra tio- .
ner for a t skabe Ired og foreb YAAl"kon flikter, n år politikerne beslutte r d ette.
Htardan pas....r SVd'rf broæbllrdl'jogrrfly
i".1i bilh'l1l'! liffml%ka/xndr og -beoarcndc
da l/ske mililæropaa lj(lI1rr?
- At Va'fl:' fred sskabcndo/Ired sbova rende modf arer også behov fo r at kunne
anven de våht-n molgl. Grundet nu tid ens
tekno logi k an jagerfly ind sæ ul'S h urt igt,
effekt ivt Of; p ræcis t med lav risiko for så vel ovne som CW'C sty rker, End vide re
har jagerflys blo tte tilstedevæ relse vis t sig
også at have e n præv enriv effekt. Således
indgå r de r eksempelvis også k.1mpfly i
d en sa mlede N ATO-sty rkc i Afgh,lllbtdn.
hver Da nma rk p.t. bid rager med sold ater
på jo rde n .

ger,
HvilkE' km lbrll' pPl{IlIlff skalde II~ jagrrfly
N'n" i stat/II til al lØf,('?

F-a6 Sabre og F-lOa Super Sabre
1ju ni 1958 modtog flyvevå bne t d e første af i a lt 60 jagerfly a f ly.
pen F-86 Sabre, som dog hurtigt blev udfase t igen. F-100 Su pe r
Sabre va r en Videreud vikling af F-86'Cr('n, og flyvevåbn et fik i
1959 af USA tilbudt et antal a f
disse som ers tatning for d e ald rende F-84'erc. Flyvevåbnet lak ked e ja. og d e fe rstc af i alt 58 fly
an kom til Danma rk i ma j 1959.
Typen bIC\' imidlertid ra mt af en

række ha varier, ng i 1974 m åtte flyv('våbnet ind købe-yd erligere 14
F·l 00'c rc fra dl:'amerikanske overskudsla gre. Den sidste d,ll1ske
F-100fløj i au gu st 1982.

F-104 Starfighter
I s lutningen af 195Q'e me enskede
N ATO, at Danmark sku lle øge bevi llingerne til forsva ret. USA tilbød at
forære Danmark ha lvanden eskedri lle P-H» Sta rflgh te r-jagerfl y til en
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tons , h vilket kræver en 700 met er startbane for at få flyve r i luften.
Pilo ten ~ tyrPr flyM ved hjælp af c l
"Vo ice -throttle-an d-s Hck" system (VTAS).
Sty rep inden er udstyret med 24finger-

spidskonrroller, der sryrer våben, sensorer,
forsvarssystem og styringen under ind flyvrung. Ved.stemmen alene kan piloten
blandt aml t>t st yre adgangen til data og
væ lge s it må l.
F lyet er by gget til såv el næ rkampe i lutten som "Beyon d Visual Range" (BVR)angreb. En CA PlDR rada r, infr<lrødt
sporingsu dstyr og ('I avanceret da talink systerngør det i s tand til at identificere ('1
mål mere end 110 kilometer væk Herefter
gør d e enorme motorer Eu rofighteren i
sta nd til at næ rme sig målet med en ha stighed på næsten 200J kilometer i ti men
og på sa mme tid føje ekstra kraft rn de
m issiler, de r bliver affyret mod m ålet. IJt:fI
højte knologiske d ræber kan ~ vende om
i overlydsfart eller angribe igen om nødvend igt.
DM avanærede styIl.'Syslt'm g ør flyl't
flebibelt og farligt i nærkamp. Dertil kom me r et drabe ligt arsenal al v åben, som
bLandi andet omfatter en 27 mm Ma user
BK27-m.tskin k.1 non og en stribe torskellige
type r lu u -nl -tu ft-rrussller til så vel korte
so m lange di stancer, I'r æd s hvilke vå ben
Eurofighteren e r udstyret med , afhæng er
af den enkelte aftale,

Saab JAS-39 Gripen
Der svenskeGripen-Ily har siden 19C}7 været i brug i det S\U 1Ske luftvå ben, Og:så
TJt'U iet, Ungarn og Syddfrika har indkobt
større partier af de l svenske kampfly. [j g('S(lm Eurofigh reren e r C ripcn e t så kaldt
multi-ro!e-ny, der fu ngerer so m båd e ja.

ger -, a ng l'('~- og re kognosceringsfly Ny-

udv iklede letvægtsmaterialer gø r sve ns keren til et af verdens letteste kampfly Den
er omkring tre ton s let tere ud en last end

eurofighteren.
G ripen er et p rog ramme rbart fly, fyldt
med avaræret elektronik og computerteknologi, der optimerer styreegenskaber og
navigation og ger flye l i s tan d til at skifte
fun ktion med et try k på en knap. F.t fuldt
Integ reret d at asystem holder konstant pi lote n på fork.1nt i kamp. Et højt tyn gdepunkt og vingernes placermg, vinkel og
fonn gør C rtpen hurt igt i kamp. Men design et gør ogsA nyet ustabilt og næ rmest
umuligt at styre. Derfor er det computerIt'knoI ogiske ud styr altafgørende for Co pt'M

ny\'~me.

For at blive i det svenske har Volvo lev eret m otoren. en volvo Aero R~{]2-turbojt1,
der yd er e t try k på otte tons. Den, og e n
nøje udtænkt ae rodynamisk ud for mning,
give r G ripe n en tophastighed. der svarer
til Eurofightcrens 2450 kilorneror i timen.
Flyet mål er 1·J,I met er i længd en, er 4S
mete r højt og ha r cl \'in gd ang på 8,4 moter,
Gripen e r som Eu ro figh tere bevæboet
med en 27 mm Miluser BK27, Til yd erl igere dræbende formål er don udstyret med
se ks va rmesegeode A IM-9 Sidewinderm is siler, fire AIM-l 20 mellerndrstance lufttil-lu ft-missiler og AG M-65 Maveric k lu fttil-jord-missiler di er laserstyre d e bomber
til a t ød el"'-'AAe mål pil jord e n.
G ripen-projt' ktct b lev sa t i væ rk på foranledning Jrdet svenske luftvåben og
startede så langt tilba ge som i 1982. 11988
flt:~ den første p rototype sin ju m frutu r.
Me n projt'ktl' t har haft flere fo rsin ke lser
un~n't'j<;. Både på grund ilf bud getoversk ridclser; Og især fo rd i
ekse m p larer
af Cripen er sty rte t ned u nd er stor rnedle-

næ

bevågenhed .
PrL<;CIl p å Gnpen er stegM s tø t under udviklingen og se r p t. ud til at blive omkring
en m illiard krone r p r. fl r

JFS F-3S Joint StrikeFighter
Joint Strike fighteren fra Lockh oed-Ma rtin er cl b ud på fremti dens kampfl y. Det
e r et generation 5-fly, som end nu er u nder konstru ktion. Den først e F-35 vil efter
planen gå i luften i september i .\r. Ad skillige na tioner er in volve ret i udvi klingen af
JFS. Aus tralien, Canada, ltalien. Holla nd ,
No rge, Smgapore, Tyrkiet og Danmark leverer a lle 5<1 vel pt'n ~e som del e til frem ti-

samlet væ rdi al ca. 375 m io . kr., mod at d e spared e penge blev
brugt på nyt materiel til hæren og sø værnet. De 29 fly ankom ved
årss kiftet 1964 / 65 og blev så stor en stor succes, a t flyvevåbnet
i 1971lwbte 22 flf a f d et cana d iske luftvåben. F· 1(14·cITI(' tjente
flyvev åbnet he lt frem til 1986. h vor d ert'S opgaver blev ov ertaget
af F-16'eren.

ser til F- loo'e ren_Man overvejede den a me rikanske 1:· 5 Frced om
Figh ter, d en franske Mirage og d en svenske Saab F-35 Draken.
Valget faldt p.\ d et svenske design, og det første al i al t SI Deakenny an kom til Danmark i septembcrl970. I 198O'e mc b lev Dtakenflyene mod emberet, hvilket gjorde dem i stand til at forblive i tje-

SaabF-3S Draken

F-16 FightingFalcon

Om krin g årsskiftet 1967/ 68
begyndte flyvevåbnet at se
sig omkring efter en aflø-

Danmark, N orge, Holland, Belgien og USA samarbejdede i det
fa -lles flyprojektet. d er betød, at flyve v åbnet i januar 19f1O modtog
de ferste af i a lt 48 F-l 6-jagertly. Eu ropæiske p iloter og tekn ikere
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neste helt frem til 1992.

dens jagcr.

IA'r bliver fremstiller tre verslorer af
joint Strik Fighteren. Den fo~tl' bl.'Tl'gTlt"t
til brug på hanga~ki bt> . Den er for lrin!;vffi
udvlkk-t til J en arner ikanske flåde. Den
an den er en STOVl (Short T.l kl'-O ff and
V\>rliCil l landinJ.;)-wrsioll, som blandt andet kan lette tig landelodret. r n iTl'd jt" er
den 'normale' F-35 (TOl (Con \'('n tion d
Takc..D ff and Landing ), som er dm versien, der fonn ool'ntl ig kommer ti lat t.n..1c
omkring i de l dan...kc lu ftru m .
jFS er et et-sædes ka mp fly med en Pratt
& whirncy F135 Turbojet-motor, dr-r yder
cl tryk på 17 ton s. Flyet t ur en tophastig-

bed p å 2tkXJ kilomct\.'r i timen og en r."l'kkevid de p.i 1(0) killl meh'r, V·m gefang l't
er 10,65 meter, mere... \·ingl'f1ll,,!> areal er p.i
42,7 kva dratmeter. Flyet er 15,.'\7 meter
I'l rlh"l og 5,2Rme ter hl'jt.
Fo r al reducere væg len
1'-35 e r skrogt't og vinge rne byggel i t' l sty kke. Den
veje r 12 to ns ud en las t. Et system .,JI ck-k
troruske og optiske sen sorer e r under ud\·ikling.OKdl'1ska l give piloten mu hg bod
for a l holde ttit' med fjt'lld tligt' ny og mbsiler ræsten Jn( 1grader rund t. s'l m lid ig er
F·.'\5 et så kald t "sll'.llth" -fly, d er ved hj,\'lp
af com putere er i stand ,11 go n.' sig usynlig
fo r fjende ns radar.

deltog i udviklingen af F-16 fra begynd elsen, hvil ke l resulterede
i et a f d e mest succesrige jagcrtly nogensinde. Under Dm Kolde
Krig "ar flyenes vigtigs te opgave al fors vare del d anske luftrum, mens F-l h'erne i
d,'g skal støt te tropper
i kam p p å jor de n. Det
kræv er, a l flyene er i
stand til at leve re bomær med så stor en træfsikkl'rhcd, at man ikke
rammer cgnt' <;(lIdaler.

p.'

Til nærkam p bl i\"(-'f joint Strik Figh ten'II bc...·.l"btwt med en 2Smm C AU-12/ Uk.:> non. Cd over d en er F-35 designet til at
wr<' omtrent ethvert tænkel igt missil en er
enhver l.rn kcl ig bo mbe til brug ved død
og ll(l e l .l'~~e1 s(' p,' landjorden s åvel som i
luft en.
Den fOn:"lnbigl' p ris for d en knm ennonl'llt, F-35 er ci rka 267 millioner p r. stk. I;'

Mere om de tre flypA:
http:/ /www.eurofighter.com/Typhoon/
http:/ / www .gripen.com/
http:/ /www.airforce-t echno/ogy.com/
projects/ jsfI

Søren Nørby er aktuel
med bogen "Det da nske forsvar". udgivet
af forlaget Aschehoug.
Bogen beskriverdetaljeret forsvaretsopbygning, materiel og opgaver i det nye årtusinde.

