
Sedan ungefär ett år utbildas vid flygvapnet elva in
tendentsaspiranter för tjänstgöring inom hela krigs
makten. Även om målet än så länge är alt eleverna 
i första hand skall placeras vid flygvapnet som fänri
kar, genomgår de en allsidig militär och ekonomisk · 
utbildning för all kunna träda in i den nya för försva
svaref gemensamma in tendenturkåren. Då kravet på 
ett modernt administrativt och ekonomiskt tänkande 
alltmer tränger igenom i den militära förvaltningen, 
har stor vikt lagts vid en kvalificerad samhällsveten
skaplig skolning på akademisk nivå, vid sidan av de 
rent militära ämnena. Utbildningen är så utformad 
alt den kan sägas syfta till ekonomiska chefs-befatt
ningar i fred och ledande uppgifter inom underhålls
fjänsten för alla slags förband i krig. 

E leverna, som hat studen texamen 
eller handelsgymnasium bakom sig, 
ryckte i juni förra året in vid F2, Hä
gernäs, och har nu genomgått elva 
månaders aspir<<it tutb ildning med 
grundläggande mili tära ämnen, fack
utbildning i livsmedels-, d rivmedels
och intendenturma terieltjänst sam t 
förva ltni ngsämnen. Vidare har den 
ekonomiska unde rvisningen påbör jats i 
företagsekonomins olika omraden, ju 
ridik och engelska. Kursen har karak
täriserats av stor omv äxling mellan 
teoretiska lektioner oc:h praktiska öv-

ningat för a tt skapa en säker grund 
inom intendenturoouådet. 

'För att ge vana vid trupptjäns t och 
fältm ässig intendentu rtjänst, har nu 
påbörjats instruktörsuLhildning vid Fl7, 
Kalli11ge. Efter en flottiljperiod om t vå 
och en halv må nad, d ät varje elev 
t jänstgör ensam vid en flo ttilj, följer 
så i höst bas tjänstutbildning vid Ft4/ 
FMS och F8 syftande till in tendentsbe
fa t tningar vid fl ygbaserna. De teore
tiska kunskaper som erhålls under den
na kurs tillämpas därefter under ca 
två m ånaders grupparbete över mobi-



Jiserings- och l<rigsplunläggnlngsfrågor 
vid några större flottiljer. 

... SE'N TILL ARMEN 

I börja n av nästa h läm nar kursen 
flygvap net för ca tre m!maders u tbild
ning vid vardera DYm~n och marinen. 

Vid armen pla neras en kurs i träng
t ruppernas regi för studium av under
hål!stjäns ten vid olika Slag a V arme
föroand, och vid marinen blir det lika
ledes en underhållsimik tad kurs vid 
Sjökrigsskolan följd a v några veckors 
sjötjänstgödng ombord. 

Slutligen följer en et tå rig oföcers
kurs vid F20, Uppsala, där timplanen 
till största defen omfattar krigskonst 
och underhålls tjäns t för samtHga för
svarsgrenar samt a kademiska studier 
vid Uppsala universHet i företagseko
nomi, nationa lekonomi och s ta tskun
skap. Undervisningen där kommer att 
inramas av studieresoc samövningar 
och diskussioner med representanter 
och förband ur olika försvarsgre nar. 
Nytt i militärt sammanhang torde även 
vara schemalagda perioder för tenta
mens läsning. - Inom underhållstjäns
ten strävar man efter a tt skapa ett 
modelltänkande och att applicera mo
dern systemteori på de mi li tä ra p ro
blemen. Detta sker inom e tt ämne be
nämnt "teoretis k och tillämpad under
hålls tj änst" . 

FANRIKSKURS AVSLUTAR 

Innan de nya in tendentenia placeras 

sina befattningar, avslu tas utbildning
en med en fänrikskurs om två måna
der i form av "amanuensljätls tgöring" 
vid förband och vissa förs va rsomrAdes
staber. 

0 Då CFV erhöll Kungl M aj:t upp
drag att u tfo rma en utbildningsgå ng 
för bliva nde in tendenter på aktiv s tat 
inom krigsmakten, hade man inte tagit 
slu tg iltig stä llning till hur rekrytering 
och utbildning av försvar e ts intenden· 
ter skulle ske. Numera hu man dock 
till synes övergivit grundrekrytedngs
principen till förmån för omskolning 
och vidareutbildning av aktiva medel
ålders officerare Detta hllr dock inte 
hindrat, att man gått in för a tt för
söka skapa en utbildni11gsform. som 
anpassats till de uppgifter in te11denter
na i framliden kan räkna med att få 
bestrida. 

DOKUMENTERAD LÄRDOM 

Den operativa utvecklingen i allmäl\het 
har som bekan t medfö rt, a tt et t för· 
svarsgrenstänkande i må nga fo lJ anses 
som föråldrat. F.n gemensam grundsyn 
bör därför så tidig t som möjligt bi
bringa s de bliva nde administra törerna. 
Vidare har moderna admin is trat iva och 
ekonomiska metoder, h ä r behöver bara 
nämnas b udgetering, databehandli ng 
och niitverksplant:ring , mer och me r 
blivit väsentliga komponenter i fö rvalt
ningstjänsten. Pågående försök i Fö r
svarskostnadsutredningens regi vid Flo 

och P2 har ytterligare accentuerat be
hovet av kvalificerade militärekonomer. 
I samråd med Uppsala universitet har 
därför en plan över den ekonomiska 
och samhällsvetenskapli.ga utbildningen 
utarbe ta ts. Den innebär b land annat 
att eleverna avlägger tentamina på 
akademiska delkurser eller h e I a be
tygskurser, vilka ä r a v särskil t vä rde 
för den militära tjänsten. F.n a nna n för
del härm ed är, att kunsk aperna kan 
dokurnenlt:ras på ett allmänt kän t sätt 
i ten tam ens böcker. 

Sam tidigt med den tonv ikt som lagts 
på utb ildningen av samtliga försvars
grenars taktik, under.hålls tjänst och 
kvaHfkerad ekonomisk utbildning, strä
var man efter att genom undervisnings
me toder som praktikfall, seminarieöv
Ali11gar. gruppstudier och samövningar 
ge eleverna förmåga att så tidigt som 
möjligt kun11a verka självständigt i an
svarsfulla befattni11ga1'. 

BANBRYTARE 

Även om utbildningen sålunda bara 
kommer a tt kunna anord na s en gång, 
torde den i h ög grad vara banbrytande 
för andra utbi ldningsvägar inom för
sva re t genom de möjl igheter ti ll in te
grerad akademisk u tbi ldning och en 
från början gemensam syn på förs vats
ptoblemen, som här skapats. Delta tor
de i hög grad ku11na skapa förståelse 
och samverkan mellan de civila och 
militä ra sektorerna i samhället. • 

M Så.derstrb'm 

I. Föredragning av slud ieuppglfter i 
underhilllstjänsl. Resullal av grupp
arbete. 

2. Kunskap om driften i matinrättningar 
är nödvändig för ekonomisk plane
ring av pe<Sonal- o<:h lnköpsverk· 
sam het. 

3. Modetn förrådstjänst in9Ar som en 
viktig del i utblldnlngen. Här leder 
Nå kadet.tet en inventetin9 av sko
don med kvalllelsbedömning och 
klasslficeting . 

9 


