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FKHS upphör - MHS träder i stället 

Bildtexts Ligg mirke till vingen
akarpa framkant pA. BP 115. 

Medan BP 115 gör prov med stor p

U.ga farter bygger man om en ll'&

att göra motsvarande prov i hög 

gen siktar man p! att f! fram er

tör kommande krigaflygplan alaom

T ha J!odren i v1ngens 
bakkant tjlnar bA.de 
aom h!Sjd- och skevroder. 
Nedans Den atr8•linje
formade fol'llkroppen pl 
fanan innehåller kame
ror f!Sr fotografering 
av de ulltrA.dar som 
klistrats pl vingen 
f!Sr studium av luftens 
atr8mning över vingen. 

l"ICBS - P'lyglcrigahögakolan - upphörde att 

finnas till f o m den 1 oktober i Ar. En kort 

tillbakablick kan vara p! sin plats. Den förs

ta utbildningen vid FKHS p!börjadea den 6 no

vember 1939. Chef för skolan var dlvarande 

chefen för flygataben, sedermera flygvapen

chefen, general B G Nordenakiöld. Chef för 

den företa kursen, aom var en atabakura, var 

dlvarande majoren, sedermera generallöjtnanten 

G A Weatring. Som ett kuriosum kan anföras 

följande utdrag ur ekolorder nr 11 "Klaverna 

bekosta ajilva sådan för personligt bruk er-
• 

forderlig undervianingamateriel m m, som ej 

tillhandahUles av FKHS". Man startade all taA 

under knapphetens kalla atjirna. 

F o m 1942 tillkom Ivan en allmin kura, vara 

indamål var att "förbereda eleverna för tjina

ten aom diviaionschef och flottiljadjutant 

eamt att pröva elevernas llmplighet för kom

mendering till stabskurs ävensom, i den m!n 

a! lr möjligt, till teknisk kurs". 

Den företa tekniska kursen plbörjades i oktober 

1945, och dess chef blev byråchefen K A Norlin, 

Porta. pA. nleta eida. 
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sedermera direktör i Enskilda Banken. Därefter 

har utbildningen fortg!tt med allmänna kurser 

varje !r och omväxlande atabakuraer och tek

niska kureer. De senaste !ren tillkom även 

speciella robotkurser samt repetitionakuraur 

för officerare vid staber och förband. 

Som chef er för FKHS har fungerat: 

General Nordenakiöld 1939 - 1941 
Överste Stenbeck 1941 - 1942 
Överste Lindquiat 1942 - 1944 
Generalmajor Silfverberg 1944 - 1945 
Generallöjtnant Weatring 1945 - 1941 
Generalmajor Bjuggren 1941 - 1949 
Överste Lindakog 1949 - 1951 
Överste Svenov 1951 - 1961 

Totalt har hittills ?58 officerare genomg!tt 

skolans fasta kurser, varav 512 allmänna kur

sen, 170 stabakuraen och ?6 tekniska kursen. 

1960 ÅRS PRINCIPBESLUT 

Erfarenheterna frAn andra världskriget och den 

dArp! följande utvecklingen har p!tagligt be

tonat det nutida krigets totala karaktär. Där

med har även totalföravaratanken vuxit sig 

stark, och kravet p! en nära samverkan inte 

blott mellan krigsmaktens olika komponenter 

utan även mellan krigsmakten och v!ra övriga 

aamhällafunktioner har blivit en naturlig och 

logisk följd härav. M!laAttningen har blivit 

att i alla instanser eftersträva och all.ker

atälla denna nära samverkan redan i fred. 

När det gäller utbildningen av krigsmaktens 

officerare Ar den nya Militärhögskolan - MHS -

att betrakta som ett resultat av denna strävan. 

I och med att riksdagen 1961 givit bifall till 

Kungl Maj1ta propositioner ang!ende försvars

stabens omorganisation samt om inrättande av 

en för krigsmakten gemensam högskola har tv! 

betydelsefulla beslut fattats, av största vikt 

p! vägen mot ökad integration och närmare sam

verkan. 

P'r!gan om en närmare samordning av den militära 

högskoleutbildningen toga bl a upp av armfna 

officerautbildningakommittf (AOUK) samt av 

försvarets officerautbildningekommittf (FOUX). 

Detta ledde bl a till en visa omorganisation 

av den tekniska utbildningen inom armfn, men 

även till att ett chefar!d bildades, beat!ende 

av de tre vapengrenarnas högskolechefer (che

ferna för KHS, KSHS och FKHS). Detta ohefsr!d 

hade till uppgift att söka samordna undervis-

Augusta provflögs på Bromma 

Flygvapnet har som bekant köpt ett antal 

medeltunga helikoptrar, vilka skall användas 

för flygrAddningstjAnat och underh!llatrana

porter. Beställningen omfattar fyra Vertol 

10? och sex Auguata Bell 204 B. Tra Vertol 

skall användas av flygrAddningen, medan den 

fjärde tillsammans med Bell-helikoptrarna 

blir de första helikoptrar som tas i bruk 

för underh!llstransporter inom flygvapnet. 

Bell visades för första g!ngen i Sverige i 

oktober, d! berörd flygvapenpersonal fick 

provflyga den. 



ningen vid högskolorna samt vidta Atgärder för 

att akapa en enhetlig undervisning. 

1957 erhöll OB i uppdrag att tillsätta en 

ko111111itt6 för att utreda en ännu mera samordnad 

utbildning. Kommitt6n - Fl:irevarete Högskoleut

redning 1958 (FRU) - påbörjade sitt arbete 

1/10 1957 och avlämnade sitt betänkande till 

ÖB 30/11 1959. 

Med utgångspunkt frAn denna utredning inlämna

de OB 11/2 1960 ett förslag till Kungl Maj1t 

om inrättande av en för krigsmakten gemensam 

krigehögskola. Detta föranledde proposition 

till 1960 Ara riksdag, och statsmakterna fatta

de med ledning härav principbeslut i lrendet. 

Innebörden av detta var i korta drag följande• 

1. En gemensam skola inrättas, vilken lyder 

direkt under OB, men respektive förevaregrene

chef tillförell.krae erforderligt inflytande pA 

den del av undervisningen aom ioke är samord

nad. 

2. Utbildningen vid skolan akall motsvara den 

hittillsvarande vid de tidigare högskolornas 

allmänna kurser, etabekureer och tekniska kur-

ser. 

3. Den 1960 beslutade allmänna kursen vid 

a:rm6n skall fast knytas till den gemensamma 

högskolan. 

4. Den högre etabeundervieningen skall sam

ordnas eA att förutsättningar skapas för en 

gemensam grundeyn pA vAra förevareproblem. 

Detta nödvlndiggör en förllngning av etabe

kureerna vid sjö- och flygkrigshögskolorna. 

5. Samordning skall ske mellan de tekniska 

kurserna samt i vise utetrlokning även mellan 

de allmänna kurserna. 

6. Kompletterande utbildning skall kunna an

ordnas för officerare som skall bekläda eär

ekil t kvalificerade befattningar. 

I praktiken innebär detta beslut i korthet 

följande i 

Stabekureer pAbörjae vid a:rm6n varje Ar men 

vid marinen och flygvapnet minst vartannat Ar 
m h t det mindre elevantalet. Kursernas längd 

blir 24 mAnader vid arm6n samt omkring 18 mA

nader vid marinen och flygvapnet. Under ett 

uppehAll pA 6 månader under företa eommarhalv

Aret fullgör flyglinjene elever praktisk flyg

tjlnet vid förband. 
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Tekniska kurser bibehAlle för arm6n i hittills

varande omfattning med inryckning vartannat Ar. 

Beträffande marinens och flygvapnets tekniska 

kurser förklarade sig departementechefen ej 

kunna gA med pA en utökning till 24 mAnader. 

Flyl'Vapnete tekniska kura fAr tills vidare ej 

förllt;ga. utöver 12 mAnader. Ej heller fAr den 

pAbörjae varje Ar, utan kommer som hittills 

att pAbörjae vartannat Ar. En närmare utred

ning angAende de tekniska kurserna har emeller

tid anbefallts. I avvaktan hlrpA har föresla

gits att Kungl Maj1t ger tilletAnd till en 

teknisk kura för flygvapnet om 18 mAnadere 

llngd med början hösten 1962. 

A}lmll.nna kurser kommer att som tidigare vid 

marinen och flygvapnet anordnas varje Ar och 

med en längd av cirka fem mAnader. För arm6ne 

del avses den företa allmänna kursen påbörjas 

h8eten 1964. 

Mili tll.rhögskolane lokaler 11.r inrymda 1 A 1 f d 

etablissemang vid Valhallavll.gen ' 117 i Stockhol~ 

Dll.r pAbörjadee vid flyglinjen den 2 oktober 

1961 allmänna kursen FAK 1961-62. Den 17 okto

ber pAbörjadee etabekureen FSK 1961-63 vid 

flyglinjen och samtidigt pAbörjadee en etabe

kure ASK 1961-63 vid arm6linjen samt en tek

nisk kura MTK 1961•63 och en allmän kura MAK 

1961-62 vid marinlinjen. 

Forta pA aidan 23. 



P'LYGVAPNET GÅR MOT EN NYDANINGSPBRIOD 
Fort•. frln •idan 3. 
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Vi har ett all för vlra gemensamma anatrlngningar, som f6r fÖr•ta gången kan defi

nieras ooh som till stora delar finna definierat pl papper. Vi kan inrikta osa pl 

arbete aot detta mll och ingenting annat. Vi alate ooh vi kan sluta upp aed att gl 

in pl avvlgar som lr A~•rvlndagrlnder. Det eya attaokayateaet skall uppbyggas pl 

a&11111a grundstenar och aed samma integration i helhetsbilden. 

FKBS UPPHÖR - MHS TRlDD I STXLLBT 
Ports. frln sidan 9 

I moderniserade lokaler - llt vara lnnu en tid 

aed plglende byggn&clllarbeten iglng - med aynne:P 

ligen gott om ut171D111e ooh med modern undervis

ningema teri el startar sllunda den ny& Mili tlr

h6gakolan under de blsta f6rutslttningar. Sida 

vid sida ko1111er dlr lirare och elever ur de 

tre försvar•grenarna att studera, penetrera 

ooh s!Ska lösa de problem som s1U11111anhlnger med 

vlrt försvar• utformning ooh uppgifter. Bn av 

mllslttningi.rna - den viktigaste - lr att stu

dierna skall ske i den vilja till samarbete 

ooh förstlelae f6r varandras problem soa lr al 

vlsentlig i dagens slllllhllle ooh för att de 

officerare aoa glr ut frln skolan skall kunna 

g6ra en vlrdetull insats för vlrt f6rsvar ooh 

dlrmed ooksl f6r vlrt land. 

Skolchef (llo 4) 

överste Rosengren (A) 

Stabschef (llo 1) 

överste Larsson (JCA) 

I 
Armllinjen Marinlinjen 

Linjeohef (Ao 26) Linjechef (Ao 26) 

01 Palmstierna Xk Norinder 

Xurscbef ASK 60-62 Xurschef MTX 

01 de VerUer Mj Sjöberg 

Kurschef ASK 61-63 Kurschef Mil 

Mj Smith Kk: Rheborg 

Kurschef MA!CX 

Mj Reuterlind 

Lage 'l'hunberg 

--Flyglinjen 

Linjechef (Ao 26) 

01 Neij 

Kursohef FSIC 

01 Bruse 

Xursohef FAIC 

Mj Palmgren 

Hal tidstjänstgörande lärares 

Tekniks Mj Ed.mark 

Strategis Mj Norrbohm 

Taktiks lfj Göransson och mj Betz-
feldt 




