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FMV: Str- il c 90 VISSAMLING 

t. 

'1 ~or. ~c90 

FMV:SC90 

Str-ilc kommer
Stt'ilc kommer 
i vår- centr-al 
Röster- stimmat' 
ekon flimr-at' 
bilden ät' klar-
Skål för- alla under 
Stt'ilc oss hat' skänkt 
Skål för- alla stunder 
då vi rätt ha!' tänkt 

Vå!'en "1982 

Strilc blit' ej 
St!'ilc blir' ej 
i vår' cent!'al 
Ingen ville 
Ingen kunde 
oss den ge 
ERA dom nobba 
PEAB likaså 
Hjälp oss någon så 
att nu vi Str'ilc få 

Februa!'i "1987 

Str'ilc mö!'dats 
Stdlc dödats 
av ERA 
Oss de lut'at 
ba!'a surat 
inget val:' bt'a 
T!'ots att PEAB ville 
blev det inget av 
ERA de gläds åt 
St!'ilc i dess grav 

Apt'il "1987 

Lasse sluta!' 
Lasse kuta!' 
föt'st i en t'ad 
And!'a vänta!' 
andt'a t!'ängtal:' 
att dr-a åstad 

alt BB eller' MEL3 

Det blit' inga kvar' snart 
på Elekt!'o LL 
sedan chefer' velat kla!'t 
och lekt sitt spel 

Decemoel:' ·t 98 7 

Sida 2 



( 

FMV:Stt'ilc 90 

Yi~or.:;cSO 

Julen lackat' 
PEAB tackat' 
för- ett fint år 
Alla myset' 
ingen fr-yser
vät'men ät' nät' 
Låt oss gär-na tänka 
nästa år blir' gott 
tomten vill oss skänka 
Str-ilc ej hat' fått 

87-12-15 
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2 . 

·1, ~or .. :;c:30 

FMV:MEL2 

KA lägre 
MASIK kommer 
snart til 1 oss 
Robotbåtar 
snart man plåtar 
när vi slåss 
Lita på mat'inen 
snart ät' Ni ju där 
tag fram glada minen 
nät' till oss det bär' 
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3. FS/Stril 

3. ·1 1 

Nittonhundrasjuttionio hände de' 
FMV fick FS TTEM se' 
Str'ilc 90 föddes 
glädjen den finns kvar 
Ake Swedmark heter alstrets far! 

.... ? .-. 
~. - .:.. 

Strilavdelningen i staben sektion två 
fixar så att st~ilc 90 vi skall få. 
TTEM är ju 
skriften som oss ger 
svar på alla de problem vi just nu ser. 

3.3 3 

Här i flygstaben vi vill att ni ska få 
någonting som hjälpe~ till att fienden slå. 
Strilc 90 heter 
det system som skall 
hjälpa luftfö~sva~et att en tid stå pall! 

3.4 4 

Taktisk strilutprovning är en proffesion 
som på TUSt~il spa~a~ mången skön miljon. 
Användarekraven 
uppfyllda ska bli 
ansva~et fö~ detta, jamen det ha~ vi! 

3.5 5 

'f1sor .. sc90 

Strilsystemet, st~ilsystemet kommer att få 
Strilc 90, St~ilc 90 skall det stå 
på de strilcentrale~ 
vi ska fixa till. 
i den skall vi få det precis som vi vill! 

Sida 5 



FMV:Str'ilc 90 

4. 

•isor .. :c90 

El:'icsson 

Stl:' i le är' ju 
Strilc är ju 
mångas kval 
Vi dock känner' 
när det bl:'änner' 
finns ett val 
Lita på oss svenskar' 
vi är' tr'ots allt bäst 
Skål för' sä'na tankar' 
det ger staten mest 
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5. PEAB 

5. ·1 'l 

5.2 

5.3 

11sor~'.';::~O 

Planen flyga 
Båtar- smyga 
Vad kan ske 
Hot skall mötas 
planer- stötas 
för- att ge 
Lede Fi på nöten 
målet som vi har
är- du nu i stöten 
Skål för- Svenskt för-svar-

2 85-to-'l 7 

LEVERARA STRILC 90 BLIR NOG LÄTT 
OM MAN BARA KALKYLERAT JOBBET RÄTT 
KRÄNGA SKÄRMANR KAN VI, DATOR LIKASA 
OM NI BARA KHPER RUBBET UTAN PRUT 

3 87-06-·16 

Nu tillsammans sjunga alla 
A-A-A 

<SLUT) 

Ständigt skall vi högljutt skalla 
A-A-A 
Bäst i alla lägen 
A är- vår- signal 
A skall visa r-ätta vägen 
A-A-A 

PEAB kan ju 
lyckan oss ge 
i v~r- centr-al 
Str-ilc tr-ängtar 
Str-ilc längtar
på en succe 
Alla B'n oss tr-öttar
A oss lindr-ing ger
Vi tillsammans glatt 
vår-t kär-a Str-ilc ser-

<Fr-itt vid matbar-det) 
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FMV:Str-ilc 90 

Tack för- maten 
Tack för- maten 
den var- god 
Regnet öser
många pöser 
men målet är- klart 
Skål för- alla stunder
PEAB oss har- skänkt 
skål för alla stunder 
då vi jobbat med Bengt 

V I SSAl1LI NG 

(Myr-berg) 
(Tacktal) 

., 1 !i Dr. sc90 
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6. 

'1 !iar. sc90 

ERA PEAB 85-to-t 7 

Stt'ilc 90 skall upphandlas 
oh vad skönt 
Hoppas analysen uppskattning hat' t'Önt 
Litton, Hughes, Mat'coni 
ståt' sig säket't slätt 
ERA och PEAB hat' allt fattat t'ätt 
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7. 

·11sara:c:30 

MEL CPEAB) 

We wish you a me~~y xmas 
We wish you a me~~y xmas 
We wish you a me~~Y xmas 
And a t~evlig new yea~ 

Good things we b~ing 

ta you and you~ king 
We wish you a me~~y xmas 
and a happy new yea~ 

87-'12-tS 
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8. 

.,,~or.~c90 

UG 

UG UG 
Det val:' vi som speca Stt"ilc 
AG AG 
val:' de som oss FU'n ge 
AM oss håt"t ledde 
PM penga!:' gedde 
ALIB hela t"Öran väl uppl:'edde 

UG pt"utat" 
UG väntat" 
På. sin centt"al 
PEAB höjet" 
Staben svimmar 
på våt"a kt"av 

85-tO-t 7 

Skål f öt" våt"a tankar 
vi som !:'ätt hat" tänkt 
Nu till FMV 
vi vå.t"an slant hat" skänkt 

87-'12-'15 
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FMV:StI'ilc 90 VISSAMLING 

9. 

9. "l 

9 ., 

Ag 

1 85-to-17 

StI'ilc-analysen 
äI' nu nästan klaI' 
det äI' inte 
säI'skilt mycket som äI' kvaI' 
Fast jag vet ju inte 
om det blivit bI'a 
däI'fÖI' kan jag inte vaI'a I'iktigt gla' 

85-to-17 

AnalysatöI'eI' 
nu f ö I' ena et~ 

visa att vi 
alltid klaI'aI' meI' 
än de andI'a vi omkI'ing oss seI' 
analysatöI'eI' att baI'a jäI'net geI' 
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FMV:Str-ilc 90 VISSAMLING 

10. Sånger- till analysfesten 85-10-17 PG Nilsson 

10.1 Inledningssång 

<Mel: Hujedamej sånt bar-n han var-) 

Hör- nu på go'vänner-, så skall vi för- er' ber-ätta 
vad i analysen vi alla totat hop! 
Ännu lever- minnet kvar- av alla de br-avader
analysatör"er- och "uggar-" genomför-t. 

Hujedamej sånt't jobb det var 
ej vär-re tänkas kan. 
Men nu är- analysen klar 
tills den 15:e vi hann! 

Sing dudeldej sing dudeldej sing dudel dudel dej. 
Sing dudeldej sing dudeldej hujeda jeda mej! 

10.2 Olle J m FILT + KART 

<Mel: Mor-s lille Olle) 

Mor-s lille Olle sa något r-ar-t: 
"Åt fandeC's med FILT, men hit med en KART! 
FILT-Olle vill jag ej höra nå't mer-, 
At KART-Olle hela mitt inr-e dock ler-!" 

10.3 Bengt M 

11<or.>c90 

CMel: Sjör-övar--Fabbe) 

Pr-ojektledar-e Myhr-ber-g heter- han 
som skall ro SC90 i hamn. 
Efter analysen han tar- i sin famn 
AG fader-allan lej. 
Men då, vad står- på? 
Myr-an blir- plötsligt blek och gr-ä! 
Oj då, vad står- på? 
Oj, oj, oj •..•.....••... 

Analysr-esultatet var 
kanske inte det sanna svar 
som han hoppats, stackar-s kar-1! 
Tja och haddelittan lej! 
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t0.4 Kalle B,Kent L,Kenneth N m PLOT,MALF,FADM,STRI,HAFF,LEST,SISI 

(Mel: BI'evet fI'ån lillan) 

Kalle kom hem, 
föI' vi längtat' efteI' dig. 
StI'unta i stI'ilanalysen, du pappa! 
inget vi fått 
utom texten till en PLOT. 
FADM, MALF och SISI 
du glömma nu fåI'. 

Kent på Anglais 
sovit mången ensam natt 
efteI' sin läsning av STRI, HAFF och LESTen. 
Kenneth, hans vän, suckar nu och sägeI' matt: 
"RIRen geI' glädjen jag häI' ej haI' fått." 

10.S Anita,Anna-GI'eta,Hans,Karin,Lasse N 

CMel: Sju vackI'a flickat' i en I'ing) 

Två flickor' som oss hjälp har gett. 
Två flickat' som gjoI't allting I'ätt! 
Finaste ALIB häI'omkI'ing: Anita och Anna-GI'eta! 

Hasse med MHB i band 
tog oss till analysens land. 
DäI' han vaI' MyI'ans högI'a hand 
med A-G-S på den vänstI'a. 

Chef må vaI'a vem det vill. 
Chef må vaI'a vem det vill. 
KaI'in och Lasse hjälpte till 
få stil på arkitekturen! 

t0.6 ToI'bjöI'n 1 Elving 

., 1 ~or .. :;c90 

CMel: Vals ur Glada Änkan) 

Vem haI' skI'ivit STRILC-sången? 
AI'mandsson! 
Vem haI' hållit Elving stången? 
AI'mandsson! 
Vem haI' gjoI't att GYSen vägeI' snaI't ett ton? 
Jo den killen heter ToI'björn AI'mandsson! 

CHäI' foI'tsätteI' lämpligen alla med att unisont sjunga 
STRILC-sången.) 
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t0.7 Göran, Olle F, Erik H och Kent S + OSM 

(Mel: Du skall inte tro det blir sommar eller Idas sommarvisa) 

"Du ska inte tro simuleringen 
kan göras som i OSM", 
så sa Göran till Olle Fahlemar, 
"vi får dela upp den på fem". 

Och Kent Sundelin med sin sambandsspec 
där Erik Häggblad stod bi. 
Det hade kanske gått bättre om 
man från början hårt legat i! 

t0.8 Slutvisa med alla andra 

., , ~ar~ ~cSO 

(Mel: Kalle på Spången) 

Vem tror att vi glömt alla dem 
vi ej nämnt? 
Nej det tror väl, det tror väl ingen? 
Vem tror att vi glömt alla dem 
vi har känt? 
Nej det tror väl, det tror väl ingen? 
Här kommer nu alla på löpande band 
du kan räkna efter på din högra hand. 
Men skulle nå'n saknas om ursäkt vi ber. 
Bå'd Pege och Per- Anders 
bå'd Pege och Per-Anders. 
Ja både Per-Anders och Pege. 

Sven-Erik och Smålle 
Mats Carlsson och Bengt, 
Roger Persson, Staffan Sterner och Christer. 
Mats Hedberg, Sven Gustavsson, Lennart därtill 
och alla ni andra på verket. 
Nej ingen skall glömmas det är vår paroll, 
ej heller skall analysen få sluta i moll! 
Nu fattar vi glasen och höjer en skål; 
för ana (analysen>, för ana (analysen) 
för ana, ana, analysen är färdig! 
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'lt. Dr-akfest 87-06-02 

·11 sor. ~c90 

MEL bidr-ag enl Chr-1stofier- Bengtsson 
Fr-itt efter- Stevie Wonder C-dur-

En kustkor-vett 
en str-ilcentr-al 
och Str-uktur- nitti har- vi nu på gång på MEL, 
men hut' det gåt' med 
ar-mens DATAL 
det vet vi ej, och det är- inte vår-at fel. 

Ledningssystem 
Exper-tsystem 
och kär-nan uti allt i C tr-e I 
det har- vi hand om 
på ElektML 
och där-för- känner- vi oss viktigast i kväll. 

We just cal led to say we love you. 
•..ie just called to 
We just called ta 
och vill samtidigt 

Anläggningar' 
och telenät 

say how much we 
say we love you 
visa vilka vi 

och t'adiokommunikationet' 
radat'system 
och samot<dning 

car-e. 

är-. 

vad vot'e ni föt<utan våt'a kt<av på et'? 

Ja, ni ät< br-a, 
men vi ät' bäst 
som också ft'amgåt' böt' av denna fest. 
Men vi kan nog ej 
ensamma stå 
så dät<fÖt' bör- Elektt'o enat ft<amåt gå. 

Reft<: 
:We just called to say we love you. 
we just called ta say how much we cat'e. 
We just called to say we love you, 
Radat', Telenät, Anlägg, Radio och MES.:* 

* Andt'a gången c:a ett tonsteg högt<e (=0-dut') 
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