Swedish Air Force International Air Power Symposium

uftstri dskrafter as
ramtida a vändni g
Som en del av Flygvapnets 75-årsjubileum genomfördes
Swedish Air Force International Air Power Sym,posium i
Uppsala den 23 - 24 augusti. Cirka 470 personer samlades
för att lyssna Ull anföranden och diskutera kring den fram
tida användningen av luftstridskrafter.
AV JAN OTTERSTRÖM

uftstridskrafter - air power - är ett
vidsträckt begrepp och ett ämne
som är intressant för många både
inom och utanför militära kretsar. Att för
stå grunderna och möjligheterna är en
förutsättn.ing för att kunna utnyttja luft
stridskrafter i framtiden.

L

Som en följd av omvärldens förändringar
och därmed stora förändringarna för fler
talet försvarsmakter, är det viktigt att dis
kutera luftstridskrafterna och tydliggöra
dess möjligheter i framtiden .
Hur olika länder sedan praktiskt avser
möta framtiden sker inte gemensamt utan

IAPS
på Internet
För den som vill ta del av
anföranden och bildspel från
symposiet, finns vissa av
dem på: www.ftk.mil.se och
under Presentationer IAPS

här skiljer sig länder emellan - beroende
av bland annat faktorer som hur omvärl
den tolkas, den politiska viljan etc.
Symposiet leddes av moderatorn, gene
ral Owe Wiktorin. Bland de cirka 470
deltagama märktes bland annat flygvapen
chefer eller deras officiella representanter
från 20 nationers flygvapen , Nato:s
militära europachef (SACEUR), chefen
för US Air Force Europe, chefen för Natos
södra flygkommando (COMAIRSOUTH)
samt många företrädare för Försvarsmak
ten, Försvarets materielverk, Försvarshög
skolan, den svenska politiska ledningen
och försvarsindustrin.
Under symposiets först dag presentera
des bakgrunden till den pågående svenska
ominriktningen av Försvarsmakten. Där
efter presenterade fyra flygvapen, Frank
rikes, Nederländernas, Storbritanniens och
Sveriges, sin syn på luftstridskrafter i
framtiden.

Symposiet avslutades med en taktisk system
demonstration, där deltagarna i realtid kunde
följa verkliga övningsuppdrag med Gripen,
StriC och FSR 890 på stora bildskärmar.

18

FlygvapenNytl • 3 • 200 l

Några av talarna vid International
Air Power Symposium i Uppsala.
Frän vänster: generallöjtnant Dick
Berlijn, Holland, Air marshall Jock
Stirrup, Storbritannien, general
Herve Longuet, Frankrike, general
major Mats Nilsson, generallöjtnant
Johan Kihl och moderatorn general
Owe Wik/orin.

Under andra dagen talade försvarsminister
Björn von Sydow och ÖB general Johan
Hederstedt om militära resurser och deras
betydelse och utnyttjande i framtiden. Här
talade ÖB utifrån sina erfarenheter som
EU-ÖB under sex månader.
Ett mycket uppskattat anförande hölls
av COMAIRSOUTH, generallöjtnant
Ronald E Keys, som på ett mycket per
sonligt sätt talade om sina erfarenheter
från att leda multinationella flygstyrkor.
Dagen avslutades med ett block om
framtiden; tecknologiutvecklingen, tren
der inom konfllktutvecklingen samt sam
verkan mellan militära förband och civila
organisationer i en gemensam humanitär
insats .

- Stora räckvidder över stora ytor
- Snabbhet, uthållighet, tillgänglighet
Kungliga Krigsvetenskapsakademiens
avdelning III Luftkrigskonst kommer i sin
årsberättelse, som planeras utkomma
under oktober, att sammanfatta och disku
tera vad som avhölls på Swedish Air Force
International Air Power Symposium.
För flygvapnets del var symposiet
också en milstolpe i det pågående arbetet

med Svensk luftstridsdoktrin (SLD), vil
ken flygvapnets generalinspektör Mats
Nilsson talade om i sitt anförande.
Hur den svenska luftstridsdoktrinen
växer fram kommer att belysas i ett kom
mande nummer av FlygvapenNytt.
•

ARTIKELFÖRFATTAREN ÄR ÖVERSTE OCH CHEF FÖR
UTVECKLINGSAVDELNINGEN VID FTK I UPPSALA.

Kungliga jubileumsgäster
I samband med IAPS stod flygvapnets generalinspektör
Mats Nilsson värd för en jubileums middag på Uppsala
slott, med närvaro av kung Carl XVI Gustaf och drottning
Silvia .
Kören Orphei drängar och Carola Häggqvist svarade
för underhållningen.

Erfarenheter
Sammanfattningsvis kan sägas att luft
stridskrafter är ett viktigt politiskt och
militärt verktyg i framtiden. Och att bety
delsen av air power - som inte bara hand
lar om flygstridskrafter även om de domi
nerar - har sin grund i:
- Flexibelt och mångsidigt utnyttjande
- Förmåga tiU samordning, koncentration
och anpassade vapeninsatser
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