
Före den 1 oktober 1961 
hade armen, marinen och 
flygvapnet särskilda för
svarsgrenshögskolor. Be
hovet aven närmare sam
ordning mellan dessa tre 
högskolor gjorde sig med 
tiden alltmer gällande. Ef
ter beslut av 1960 och 1961 
års riksdagar påbörjade 
därför Militärhögskolan sin 
verksamhet den 1 oktober 
1961. 

Andamiilet med denna första artikel, i en 
serie oln två, är att orientera läsaren om 

verksamheten vid Militärhögskolan. Mä nga 
officerare vid flygvapnet har själva deltagit 
i nagon kurs vid högskolan. Men eftersom 
verksamhe ten vid Militärhögskolan inte är 
"statisk" utan hela tiden anp assas ti ll den 
snabba utvecklingen på alla områden, bör 
nedan stående vara av intresse - int'2 bara 
för de lCi , are som haft ringa kontakt med 
högskolan - utan även t ex för f d kurs
deltagare vid MBS. 

Verksamheten och utbildni n gen vid JVlHS 
finns reglerad dels i Kungl Maj :ts inst"uk
tion för militärhögskolan, dels i av ÖB 
fastställd undervisningssladga . 

MBS lyder omedelbart under öB. F ör
svarsgrenschef äger beträffand e försva rs
grenens linje vid MBS ange allmänna rikt
linjer för den del av und ervisningen som är 
försv arsgren sinriktad sam t inspektera den
na verksamhet. CFV har delegerat sin in
spektionsskyldighet till chefen fö r flygsta
ben. 

MHS UPPGIFTER 
Kungl Maj :ts instruktion reglerar ocksii ut
bildningens syften: 

"Militärhögskolan har till uppgift alt 
meddela officerare på aktiv stat 

de ls v id obligatoriska kurser d e vidgade 
kunSkaper om krigsmakten, särskilt do a 
egna fö rsvarsgrenen , och de ökad e insik
ter i icke militära ämnen, som ford ras för 
tjänstgöring i kaptensbefa ttning ; 

dels vid högre kurser de vidgade kunska
per om krigsmakte n och det övriga total
t"örsvaret samt de ökade insikter om sam
hällslivet i övrigt. som fordras för tjänst
göring kvali ficerade befattningar vid 
högre sta ber och förvaltningar, i kva lifice
rade lärarbefattningar eller som chefer fö ,. 
högre förband. 

Utbildningen vid de högre kurserna syftar 
till att främst främja utvecklingen av d ~ 
grundläggande egenskaper, som i krig for
dras hos högre chefer och till att ge offi
cerarna en enhethg grundsyn pä försvars
problemen. 

MILITJ{RHO-GSKOLAN 

vad den gör

och vad den ger 

Av CMHSIF överste Karl-Erik Fernander 

ENHETLIG GRUNDSYN 

Att utbildningen sy f t.ar till att ge office
rarna en en hetlig grundsyn pf.. försvars
probl~men b etyder natu rligtvis int r att 
nlan försöker "d iktera eller kommende ra" 
n i,gon viss uppfat tning. Men g enom att 
man arbetar tillsammans i arb !sgn'pp :,r 
över försvarsgrensgränserna , g~nOlll att 
man di sponer'ar ett allsidigt och gemensamt 
faktaunde r lag samt genom att utbildni ngen 
lods av a llsidig t sammansatta lära rlag n å r 
man sannolik t !;ii lä ngt det är möjl igt en 
"gemensam gnmdsyn". 

MBS är i stort organiserat enhgt följande 
skiss: 

Ch ef och s tabschef skall utgå ur olika 
försvar sgrenar. Som chef för MHS har 
sedan d C'ss tillkomst tjänstgjort generalma
jor Erik Rosengren ur armen och som 
stabschef tjänstgör f n överste Olle Gäfvert 
ur kusta rtille riet. 

SAMORDNAD UNDERVISNING 

De o lika linjerna motsvarar i princip de 
gamla försvarsgrenshögskoloma. Möj lighe
ler till samordnad undervisning underlättas 
bl a av alt motsvarande kurser pil respek
tive linje börj ar och slutar ungefä r sam 
tidigt . 

CMHS 

Stabschef 

StabMil itär-
Arme linje Ma ri nlin je Fl ygl inje j IlIsto ris k avd med gem ensam

ma lärare. för
valtningsavd , kas
saavd , bibliotek 
samt stödfunkti o
ne r i form av 
skriv- och dupli

ceringscentrai 
mm. 
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Flygllnj ens högre kurser (FSK och FTK) 
pågår j två år; de börjar den l / lO och på
går sedan t o m den 30/9 två är senare med 
ett uppehå ll för tjänstgöring vid förband 
1/ 5-30/ 9 första sommaren . 

Flyglinjens allmänna kurs (FAK) pågar 
sju manader fr O m oktober t o m apri l. 
FAK:s sju månader är i minsta laget jäm

fört med det kunskapsstoff man önskar 
delge kursdeltagarna. 

Tillgänglig tid för FSK är tillft-edsstäl
lande ; för FTK kan möjligen n ågon ökning 
bli önskvärd (avses då ?t stadkommas genom 
att minska uppeh~llet första sommarhalv
året). Detta senare beror på att kursdelta
garna - utöver ingående kWlskaper i t ek
niska ämnen - också måste delges en re
lativt omfattande utbildning operativa 
och taktiska ämnen. 

Militärh ögskolan ansvarar även för den 
militärhistoriska forskningen inom krigs
makten . Detta omhänderhas av den mili 
tärhistoriska avdelningen, som utöver mili
tärhistorisk forskning även aktivt d eltar i 
undervisningen vid h ögskolan. 

321 ELEVER 

Utbildnings~ret 1968-69 utbildas vid MHS 
ordinarie kurser 321 officerare. För denna 
utbildning tjänstgör vid MHS 57 ordinarie 
militära lärare (varav tio pil. flyglinjen ) 
samt två universitetsle ktorer (en i matema
tik och en i elektricitetslära med tillämpad 
elektronik) . 

När man betraktar dessa siffror och när 
man vet att krigsmaktens olika enheter, 
särskilt förbanden, lider svart av brist pa 
bl a officerare , kan man fråga sig om det 
är rimligt att ha 380 officerare huvudsak
Iigen sysselsatta med utbildning vid MHS. 

Inom försva ret f inns ca 4.800 officerare 
pa aktiv stat, varav ca 775 i flygvapnet 
(inklusive fänrikar ) . Bland krigsmaktens 
officerare finns sammanlagt ca 9 procent 
vakan ser; inom flygvapnet k nappt 5 pro
cent. Vakanss ituationen slår dock med 
hänsyn till åldersfördelningen mycket 
ojämnt i flygvapnet. Så t ex är det mycket 
stor brist på officerare i åldersläget 35--40 
år. 

Med hänsyn till vakanserna sysslar f n 
totalt sett 8 procent av krigsmakten s offi 
cerare (6 procent av fl ygvapnet s) med ut
bildning vid MBS. 

• 	 Applikatoriskl exempel pe netreras av lojtnanter na Senneberg, F16 ; Forssmao, F18; Wangerud , F4 , 
och Lennhammar, F8 . 

Prognos för elever till FAK 

Antal
Kurs Offkurs Anm 

Totalt ComI I I I 
69-70 63-64I 
70-71 64-65 

71-72 65-66 

72-73 66-67 

73-74 67-68 

') FAK for intendenter 

28 9 

S FAKI'} 

35 17 

34 15 

39 18 

40 I 15 I n OK 

Prognos för elever till FTK och FSK 

Kurs 
Antal kvallfi· , Beräknas ur 

I Uppskov 
Summa 

cerade pågående FAK (därav comlI 	 I 
2 13 (1)4FTK 69-71 9 I 

FAK 68-69 S 2 

3 15 (5)FAK 69-70 : 6FSK 70-72 4 
I 

KVALITETS FAKTOR 

Siffrorna har därmed kanske fått en mera 
"acceptabel storlek". Eftersom MBS dess
utom på ett avgörande sätt bidrar till a tt 
hålla kvaliten hög på krigsmaktens perso
nal, oc h eftersom vi måste sa tsa på kvalile 
i vårt försvar , är det ingen tveka n om att 
vi maste acceptera förhålland et. 

Ovanstående två tablåer visar en prognos 
för antalet e lever i kommande FAK samt 
FTK och FSK. 

EXTRAKURSER 

Vid MBS förekommer - utöver ordinarie 
utbildnin g - ett stort antal ex trakUrS21'. Så 
t ex komm er de tta ar att genomföras en s k 
taktikkurs för flygingenjörer 28/ 5-<>/6, en 
s k repetitionskurs i försvarskun skap för 
regementsofficerare och äldre kaptener 
10/ 6-19/6, en kurs i stabstjänst och för
svarskunskap för m eteorologer och trafik
ledare 10/ 6-19/ 6 samt under fyra veckor 
i höst en kurs i underrättel se - och säker
hetstjänst avsedd för officerare som skall 
freds - och krigsp laceras i sådan tjänst i 
central eller regional stab samt vid sam
\'erkande civila myndigheter. • 

• 	 Modern sprakundervisning. Loj tnanterna Hedlund, F6 : Bjarle , F12: Junhov, F21, och Pe rssoo, F16, 
(Avsnitt nr 2 publiceras i nästa nr).gnuggas i MHS nya spraklaboralorium 
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