
visso se fram mot en arbetsam men 

ocksJ en i hög grad sporrande pe

riod. Personalläget inom FV och till· 
gången på arbetskraft med högre ut

bildning innebär jämväl stora förut

sättningar för Dig att efter genom

gången utbildning hamna på en sli t

sam stabsbefattning. Det är alltsa 

inga latmansdagar Du ser fram mot, 

men i stället mycket stimulerande. 

Du kommer att finna att högrekurs

studierna vid MHS har en helt an

nan karaktär än FAK-d :0. Du far 

betydligt mindre fackundervisning a v 

lärare. Du får i gengäld studera så 

mycket mera på egen hand och i 

g rupp samt fackforska. En stimule

rande studieform. 

CMHS har präglat utbildningens 

mål med orden Chef, Krig och Ge

mensam grundsyn. Du får rika till

fällen att träna Dina chefsanlag un

der grupparbeten och fält övningar. 

Visserli gen är väl förutsättningarna 

för a tt Du skall få längre tjänstetid 

linder fred än under krig stora, men 

krigets krav och förhållanden är 

grundläggande för tjänsten och stäl

ler de största kraven. HögrestLldierna 

ger Dig ändå rika möjligheter att ut

veckl~ Din förmåga ifredsstabstjänst. 

Den gemensamma grundsynen är vä

sentlig för det alltmer integrerade 

stabsarbete vi går till mötes. Denna 

vidgade syn på försvarsproblemen 

• HUR LANG ÄR EN MINUT? 


Det frågas i flygvapnets nya PR

film Horisont, som härom dagen pre

miärvisades för särskilt inbjudna på 

biografen Draken i Stockholm. 

Filmen vill försök a ge svar på frå

gan med exempel ur vår vardag och 

visa hur v i, tack vare elektroniken, 

har fått möjligheter att möta ett 

fientligt anfall under denna minut. 

Kanske kan den också ge den hårt 

prövade skattebetalaren en ide om 

hur en del av hans pengar användes. 

I FILMEN möter vi tva händelse

förlopp. Det verkliga - återgivet i 

naturliga färger - och det tänkta 

krigsläget, där färgerna förvandlas 

för att återge det mardrömslika i ett 

krig. 

Filmen har regisserats av Helge 

Sahlin, flygstaben ; huvudfotograf 

har varit Gunnar Westfeldt och i 

luften har kameran skötts av S G 

Camitz. 

HORISONT - ur vilken ovanstå

ende bild aven strilcentral är tagen 

- har i dagarna distribuerats till 

samtliga flottiljer inom FV samt till 

Arme-, Marin- och Flygfilm. Filmen 

kommer även upp som kortfilm på 

ordinarie biografer. 

bygges upp, inte genom förutsätt

ningslös indoktrinering, utan genom 

logi,kt och sunt tänkande. 

Vid en högre kurs inom MHS har, 

i viHjC fall för FV del, ciE'n inbördes 

ställningen mellan eleverna vid kur

sens sI ut ringa betydelse. Visserligen 

mynnar elevbedömningen ut i aspi

ranlförord för en del, vilket kan in

nebära för den förordade, a tt han 

får E'tt intress".ntare stabsarbete än 

der. icke förordade. Det är dock det 

omdöme om Dina egenskaper och 

Din person, som Du får med Dig 

från MHS, som har stÖrsta betydel

sen. Med hänsyn därtill blir Du efter 

kursens slut placerad i tjänst så att 

Dina speciella u tförsgå vor bäst nyt

tiggöres. 

Konkurrenssynpunkterna har allt

så mindre dominans på högre kurs 

än vad de har på FAK. På den högre 

kursen har Du chansen att satsa p3. 

Din egen utbildning i alla avseende:1 

till förmån för Dig själv och Ditt 

vaper. . Erfarenheterna säger att nå

got konkurrensförhållande eleverna 

emclian sannerligen inte erfordras 

för Jtl stimulera studielusten hos klo

ka och fullvu xna karlar. 

ViiI värt att påminna om i detta 

sammanhang är äve n att det inte är 

enbart prestationerna under s tudieti

den som fortsättningsvis kommer att 

bedömas. Under kursen skall elever

na absorbera så mycket kunskap som 

möjligt utan att vara rädd a för av

slöjande frågor och synpunkter. Det 

är efter avslutad kurs som resultaten 

skall visa sig och som bedömning a v 

individens framtida möjligheter kom

me! "tt göras med utgångspunkt fran 

kursresultatet. 

Erfarenheterna från de genomförda 

högre kurserna visar att studiefor

merna är vä l ägnade att, rätt utnytt

jade, möjliggöra en högst väsentlig 

utveckling till ansvarsmedvetna och 

sk ickliga st<lbsofficers- och chefsäm

nen med väl utvecklad personlig pon

dus. Till Dig, som är, eller blir, beord

rad till högre kurs : det är väl dit Du 

vill nå? 

Därmed önskar jag eleverna lycka 

till med MHS - och MHS lyck a till 

med eleverna. 

S BRUSE 
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