skall olJtsä i det stora hela efteråt kunna
tjiinstgöra I samma befattningar. Skillnaden
är: FSK ger något mera operativ och taktisk
utbildning, medan FTK ger n ågot bättr~
möjligheter att tjanstgöra i mera tekniskt
inrik tade befatlninga c. (Tablå 1).
S tor vikt läggs vid högskol:in på att undervisningen µå de olika linjerna och kurserna ät samordnad . De tta är naturligtvi s
särskilt accentuecat under högre kurser,
därför alt dessa kursdeltagare efter MHS
ska k unna tjänstgöra i för försvaret gemensamma befattningar oberoende av försvarsgten.
Vid de al llnä.nna kurserna sker samord ningen främst genom att man utnyttjar dels
gemensamma lärare, dels i en del äm.nero
gemensamma kompendier och gemensamma
lektioner . Man drar dock av praktiska skäl
sällan sanunan alla aUrnänna kurser tiU h elt
samordnad undervisning (totalt ca l.85 kursdeltagare).
På högr" kurser däremot är utbildningen
i vissa ämnen mycket integrerad. Kursdel tagare frän motsvarande kurser pi'.t d e olik a
li..njema bildar gemensamma arbet sgrupper.

0 D Ändamålet med denna
artikel, som utgör fortsättning
på den som infördes i FLYGVAPEN-NYTT nr 2/69, är att
orientera läsaren om verksamheten vid Militärhögskolan. D Eftersom verksamheten vid Militärhögskolan inte
är statisk utan hela tiden anpassas till den snabba utvecklingen p å alla områden,
bör denna fortsatta skildring
vara av intresse. D D 0
ent allmänt kan sägas att f lygUJ'ljen.s
allmänna kurs, FAK, lir en allmän
b red d n in g av ku.oskap snivän o<'h
fömt<dgan att använda ku.osk.apema - inget
fördjupande av kunskaper för någon speciell befattning. Det finns lno:rn f.lygvapnet
en stor mängd kapten sbefott.nhJgar med
ibland mycket olikn verksiitnhet. Det går
inte att på en kurs för alla göra var o<'h
en skickad föt varj e speciell befatt.ning.
Det skulle bli alldeles för l~nga kurser. 1
stället delges eleverna vidgade kunskaper
av mera allmän natur. som ät nödvändiga
för alla kaptensbefattningar. Däni(över ger
FAK underlag för a t t delta i undervisningen på högre kw·s.

R

FSK OCH F"rK -

st adgan. 'Vid allmänna kt>rser är detta helt
nödvändJgt eHerom det här bl a gäller att
m h. t visod fö1·mi\ga välja ut lämpliga kurs·
d el tagare Ull högre kurser. 'Vid FAK räknas
därvid u t ett medelbetyg, varvid ämnena
har olika fastställda koefficienter.
Vid högre kurser behöver det däremot
inte snses helt givet alt man måst~ ho b~
tygsättning, eftersom ing en "turli>ta" m ed
utgilng501·dnlng fö1·ekommer. Av detta skäl
finns heller inga koefficienter för olika
ämnen . - E n särskild arbetsgnipp inom
M.HS har f n Ull uppgift a lt ylterlig;ire en
gång utreda och belysa detta problem.

EGENSKAPER BEDÖMS
Utöver betygsättning utform as fÖr va rj e
ku rsdeltagare pil. högre kurs ett omdöme om
den nes löCTmlga. För detta omdöme finns
en särsk.lld blankett. där dels vissa chef.segenskaper, dels vissa all.miinno eger1skaper
bedöms. Detta omdöme b"ha.ndlas i princip
som de vanliga tjånstgöringsvitsorden.

(Tablå 2).

KATEDERVISDOM UNDVIKS
I utbildningen undviks s..'\ mycket som möj ligt rena katederföreläsnirlgar. I stället
strävar man efter siidan verks11mhet där
kursd?ltagama mera aktivt deltar i u t bildning?n, lex seminarier, applikatoriSka
exempel. )(rigsspel, dislrussioner., elevledda
lektioner och. föredragningar. Stor del av
u tbildningt.iden används också föt fillärnpningövningar och studiebesÖk. (Under hög.-e
kursen nomlalt också en utlandsresa) .

SAMMA MÅL

Högre kurs - såväl FSlC som FTI< - är
inriktad på utbildning för tjänstgöring i
kvalificerade stabsbcfättn.ingar samt att öka
förm~gan att snluningom bli chefer rör högre förband . P ti nciplellt i;:äller alltså samma
m~J för både lo-SK och .l 'TK. Kursdeltagarna

(Tablå 3).

Betygsätlningen sker båd e vid allmå nna
och högr e kuts~r, allt enligt unde:rvisnincs-

Tablå 1 viear g ällande timp lener (i koncentrerad form) tör FAK, FSK och FTK.
Ämne sg rupp

FAK

FSK

FTK

250

110
230
180
840
20
50
270

• Läraren

s labs mele-

or olog Lindqvist
och kursdeltagaren

lö jtnant Larsson,

S1ralegi
Taktik
övriga slabsämnen
fokniska äm nen
Enskilda utredni ngar (föredragn) ·
Specialstudi er
Flygtjånst (m o tsv) och lysisk träning')
Summa tl m

95
225
175 (235) 1)
205 (145)')

400
390
300

ao

-

I

700

60

270

I

1700

I

1700

1) Den högre sitf ran g älle r för t1 en sorn läse r engelska
2) Den h ögre siflran gäller för d en som läser matern<ilik
3) Flygtjäost (motsv) under FAK b eorivs i form av en sarnmanhänganoe 2-veckorsperi od i februari ,
under tiögre kurser i !orrn av 3-dagarsp"rioder var 3 å 4 vacka

8

F10, r eder ut all
matematikproblem.

Modern undervisning
aktiverar
och gör praktisk nytta

Av C MHS/F överste Karl-Erik Fernander

Frftn de högre ku.rsema uttas - med be·
tyg och omdöme som bllkgnmd - s k stabsaspiranter. Grundmeningen med detta är att
dessa efter MHS skall kommenderas till sk
stabsaspironttjänstgöring. Vederbörande skall
- för att ytterligar~ öka sin mångsidighet
tjänstgöra i olika befattningar i våra
högre staber. med halvårsintervaller.
Så tex skall inom försvarsstaben tillsättas stabsaspir<intbefattniogor för tio officerare ur armen, fem ur marinen och fem
ur flygvapnet. Pga våd peronaUäge har
flygvapnet aldrig l<WU'lat besätta alla fem
apirantbefatt.oiogarna. Av den stabskttrs
som slutade hösten 1968 har emellertid de
tre flygoffice.rare som -placerats i försvarsstaben alla placerats just i asplrantbefattnl.ng.

PRAKTISK NYTTA
MHS strävar efter att i sä. hög grad som
möjligt l<ombinera undervisningen med att
göra praktisk nytta. vilket bedöms van> ov

vlirde m h t µersonalläget och arbetsbelastningen Inom våra högre staber. Sil tex väljs
ämnen för enskilda utredningar och för
specialstudier utelutande efter förslag från
försvarsstaben, flygsloben eller regional
stab. Den hösten 1968 avslutade stabskursen utförde exemµelvis dels en luftförvars·
studie Ost åt MB ö. dels en granskning av
attackutredningens v.apenalternativ för AJ
37; detta senare gjordes i första hand åt
flygstabens planeringsavdelning.
Ett annat om1·Me där Jl.1HS fortlöpande
varje år gör direkt nytta både at sig själv
och utomstående myndigheter är den planläggning som utförs för de årliga stabstjänstövningar som bedrivs i samverkan
med nil.got militärområde. Under delta utbildningsår tex med m..ilo NN/sektor N 3
i österstU1d.
öB lägger då och då ut vissa utredningsuppdi:ag (motsvarande) på MHS. Under
1968 utarbetades tex ett utkast till StabslK.
Detta utkast har sedermera överarbetots
inom försvMsslaben och kommer att taststäUas under 1969.
Två utredningar so.ro öB under det senaste året gett CMHS 1 upµdrag att utföra
gäller dels att klara ut om.fattning och inpassning av ADB-utbildning för officerare
på aktiv stat pil alla nivåer, dels att föreslå
hur erforderlig utbildnlng i folkrättsliga
fr>igol· bör inpassas i utbildningen inom
krigsmakten. Bada utredningarna är slutförda och överlämnade till öB.

dr<>g att leda. Inom KMU :s rarn deltar representanter från MHS i säkerhetspolitiska
spel samt i utarbetandet av en s l<. "angreppsfallsbeskrivning". Vidare utförs }it
KMU några specialstudier tex "L~ngt
konventionellt krig i F.ui:-oµa" och "Säkernetsµolitisl<a m fl överväganden inför ett
anfall mot Sverige".
Inom MHS är ständig'\ arbetsgrupper
igäug med att lösa uppgifter för att förbättra undervisningen. Tidigare i texten
har berättats om en arbetsgruµp som studet·ar problemen k.ring prov och betyg. Hiir
ytt(?rligare exempel pä arbatsgrupper just
nu:
En gmpp utför fullständig övecsyn av utbildningen vid de teknisl<a kurserna. En
annan undersöker vad utbildningen i fredsstabstjänst bör omiatta och hur den lämpligen kan samordnas mellan de olika linjerna och ku.rserna.

+ Under den förhållandevis

korta FAK är
lrnrsdeltagorno kommenderade till Stockholm. Under de högre kurserna däremot
utgör Stockholm stationeringsort varför ku1·sdeltagnrna måste sk.<:ffa familjebostad där,
För att .kom.mo till rätta med bostadsfrägan
har sk.apatS "Stiftelsen MHS-eleven", som
hösten 1964 lcw1de ta emot sina för.sta hyresgäster i en nyuppförd fastigh~t på Gärdet med plats för 84. familjer. F n uµpförs
ytterligare en fastighet med co J.00 familjebostäder. I båda !astigh~terna ör hyrorna
mycket moderata, 75-80 kr. m".
Den dag (ej avlägsen) då bilda dessa
fastigheter oµtim.alt nyttjas kan man tryggt
påstå att bostadsfrågan är tiJUredsställande
löst fö< d~n personal som tjänstgör vid
MiJiU\rhögsl<olan.
•

SPECIALSTUDI ER
MHS delt;.1· vid<ire i ganska stor omfattning

den sk Krigsmaktens Miliöutredniog
CKMU) som statsmakterna gett öB i upp·
• Några kursdeltagare
vid FAK ~9
kopplar av I det
trivsamma dagrum·
mat.

Tablå 2 visar omfalhiingen av denna samordnade undervis11ing.
1·-

Amne

To1
11m

s:ra1egi
Taktik och stabstjänsl
Vapen1eknik
Operatio11sanalys

I

FSK
Samläsning
O/,,
tim
I
210
183

23S
572

Tablå 3 lllsar fördelningen av
Kurs
FAK
FSK
FTK

I

I

Föraläsni11gar

39

I

lim

u11dervi~ningstiden

I
I

I

112
300
26S
83

90
32

so

22

1--T-~

Seminarier, appl
ex mm O/o
35
45
26

FTK
Samläsning
O/o
tim
I
92

62
40
22
31

120
63
26

I procenl
Ti llämpningsövn
mm 0/o

I

IS

I

33

33

I
9

