
Vid F17 har sedan många år 
specialuttagna värnpliktiga ut

bildats till kommissarier för he
la flygvapnets behov. Men vet 
Du egentligen vad en kommis
sarie gör? 

Kommissariens 'Viktigaste uppgift 
krig är acr organisera och leda livs

medelscjänsten vid alla flygbaser samt 
inom stri I förband och fä It verkstäder. 
Det är allts~ på honom det beror, om 
någon mat ska Il kunna serveras vid ert 
krigsiörba·nd. Det är nacurhgtvis an
svarsfulla uppgiiter att lösa för en värn
pliktig, och därför ställs självfallet myc
ket höga krav på eleverna. Dessa krav 
kan i·ndelas i arbetsledarförmåga, fack
kuns'kaper in·om Jivsmedelsområde-t samt 
allmänmilitära kuns-kaper. 

Ta en typisk värnpliktig ur en kom
missariekull! Han har vanligen tagit 
realexamen och sedan arbetat n3gra 3r 
inom handels- eller kontorssektorn. Där 
har han ofcast avancerat ciil en iör
manSStällning och m~nga g~ngcr även 
hunnit med n3gon kurs vid yrkessko!a 
eller köpmannain·stitut. Ibland har han 
läst bokföring och handelslärn per kor
respon•<lens. I varje fall har han lyc
kars bra i sitt arbete och trivs med an 
vara arbecsle<lare och ·ra ansvar. 

REKRYTS KOLA 
Vid inskrivningen ras han ut cill tolv 
månaders kommissarieutbildn-ing och 
rycker sedan in till en flottilj. Tillsam
mans med övriga kamrater i samma 
omgång genomg3s förse rekryt9kola same 
viss yrkesu~bildn~ng i flottiljeM kök. 
Där f3r han lära sig arbetet i livsme
delsiöxr3det med in- och utlämni·ng och 
hanrering av alla slags livsmedel. 

Eiter tre månader ·samlas han och 
kolleger irån de andra ilotti•ljerna till 
en månadslång kommissarieskola vid 
F17. Utbildningen omfattar teoretiska 
studier i födoärnneslära och livsme<lels
tjä.n·s1 och prakt·iska övningar som ·kock. 
Han rnr bl a lära sig 'bygga en fältmäs
si!I kokplats, skydd moc ABC-stridsmedel 
oc.h iörsvar av sin arbe-tsplats. 

Slutet p~ kursen urgörs av en mohi
li;seringsövrring, där han med krigspla
ceringrnrder i hande11 och "civila" klä
der p~ sig rar tåget till en krigsbas. Ei
ter inmönstring och utrustning får han 
vara med om att steg för sceg bygga 
upp hela iörplägnadstjänsten, så att man 
efter ett par Jagar kan mätra många 
hun•Jra man ·hela dygner. .Ba~'kök, ma
gasin och utspisningsplarser anordnas ef-
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en 

ter ·krigspl-a•nerna, och då och dä sr.örs 
rjänsten av flyglarm oc.h mindre at
tacker p~ marken. Sl<iftarbere och Ungr 
gäende arbetsfördelning övas redan från 
an•<lra Jagen. F3 värnpliktiga inom flyg
vapnet torde få vara med om så realis
tiska övningar under första tjäMtgörin
gen ! U11oder övningen följs varje man 
upp och bedöms individuellt av liirar
personalen. 

SKOLA NR 2 
Eiter ett par månaders prakri·k vid hem
ma floniljen följer sedan en andra kom· 
missa rieskola vid Fl 7 under sex veckor. 
:"Ju är målet grundlig utbi.ldnin·g i un
derhåU.stjän~t, motorfordon.,cjäJrst, rcdo
visnin·g, va·rukänne<lom och förvaltnings
lära. Vidare skall eleverna lära sig an 
iöra befäl över n"rmare 50 kockar och 
I ottor, of ra under ci·Jspress och svåra för
hållanden i övrigt. 

Under den andra kursen har ut'bild
ningsmctodcrna heh ändrats. Lekrioner 
och övningar s-ker i små grupper, ofta 
endast 10 och sällan mer än 20 elever 
i samma avdelning. Liraren undervisar 
inte själv så mycket utan delar ut elev
uppgi.fter oc.h dfskussion·sämnen. Scor del 
av ti·den går at till förberedelser iör 
basspel och gruppövningar. Bland kam
rate<'na utses opponenter, som ska Il för
söka säga emoc och kritisera. Allt syitar 
till sji'ilvverksaomhct oci1 förmåga aitc inse 
och hehä1·ska krigsbefattningen-s pro
blem 

Under kortare övni.n!gar i markstrid 
och underhållstjän-sc i '"busken" funge
rar e!everna i tur och ordn·ing som 
gruppchefer. Aven iälnävlan ocb orien
tering i patruller ingh för <ttt pröva ut
håJl;gheren un·der besviirJ:ga förhaHan
den. Under en slucövning vi·<l en krigs
bas övas enklare krigspJa.nläggrl!ing ge
nom olika swdieuppgi.fter med direkt 
verk] ighecsan knyrning. 

CIRKULATIONSSYSTEM 
Till sist ~terstår ca fem månaders prak
cisk cjänstgöri·ng vid hemmaoflotciljens 
avdelning 3/ 4. Där hör u~bildninge11 an
ordnoas enligt ett cirkulation•ssystem, var
vid varje elev erhaller person·lig hand
ledning vid de olika tjän·ste~tällena. M3-
lct s-kall hela tiden vara act ge god in-
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blick i den dagliga förvalrnings1jänHen 
li·ksom även i vissa förh~Jlanden vid de 
krigsförband eleven kommer atr. placeras. 

Relativ-r ava•nc.erade ur.bildningsmeto
der kommer s~lun-da till användning i 
syfte att ~tcgvis !åra eleverna växa in i 
krig-sbefa.ttningens behov av en in:tegre
rad utbildning och le<larförm3ga. Genom 
att en grupp rcscrV'in·tendentcr med 
univcrsirccsanknycning fht möjlighet att 
u·tvec'kla metoder för denna ~peciclla ut
bi·ldn·ingsf orm har arbetet vid skolan va
ri-r utomordentligt givande. Det har kun
n.at noteras, att arbetstriv·seln bla·n:J ele
verna \•arit ·betydligt högre än normalt. 
Detta illu~trerns bäst av at>t praktiskt ta
get inga besnaffn,i•n.gar behövt utdömas 
un•der fyra års ~id med en årl;ig genom
strömning av ca 40 elcvc-r ! Tvärtom sy
nes urhildningens kval ificera<le i·nne.HJI 
och krav på självverksamhet ha stiomu
lenu ti·Jl goda individuella preYtationer i 
alla avseenden. 

CIVIL MERIT 

Kommis'Sarieucbildningen har naturlige 
nog även etc civilt mericvärde, vil!kec bl a 
be51yrks av de många förfrågningar som 
brukar före'komma i samband med ut
ryckningen och ansökan om civilt arbe
te. Dec finns däriör etc mihcärt in•tresse 
av att eleverna på arbetsmarknaden 
motsvarar Je förväntningar man anser 
sig ha på arbetsgivar häll. 

Flygvapnets kock- och kommissarie
skola, en ännu så länge helt inofficiell 
benämning, organiseras under några hek
tiska sommarmånader vid Fl 7. Förutom 
kommissarierna utbildas även va·rje år 
ca 60-80 kockar. Detta medför an sko
lan i själva verket utgör en omfattande 
ufbildn·ingsenher samtidigt som lärarper
so1~a·len i S'COrt sen enbart består av re
servper~onal, kadetter och förplägnads
lo•ccor. Vu-60 kommer att innebära en 
längre och mera kvalificerad u~bilJning 

vid skolan. 
Då Fl 7 i·nte längre kan inrymma den 

växande skolorganisarionen, bl a på 
grund av förläggningsbrist, iinns det an
ledning all varligt diskutera inräc.tandet 
av en permanent ucbil<lningsen•he1 av typ 
K us-cartil leriets iörplägnadsskola eller 
Marinens l11tendencuJ"Skola. • 
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