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Det var 1940 som hemvärn/driftvärn bildades . En larmöv
ning genomfOrdes den 27 a pril över hela landet. Den var dels 
ägnad att hugfäs ta 35- årsminnet , dels a tt utbilda he mvärnets 
och dr iftvärnets folk i alarmerings- och bevakningst jänst 
sa mt skjutning . CVA- R Dv oc h CVM- FC Dv deltog givetvis. 

Denna strålande s öndags morgon kom larmet pe r te lefon 
tidigt och de,t dröjde inte län ge fö r rän dr iftvärnsm än började 
anlända i uniform oc h med vapen . &abbt be sattes de ställ 
ningar som skall hålla s unde r ofred. Varje man visste vart 

• 	 JIId CYA·porten ;fIJ~ktertldt förbandschefen &rtll Blomqvist ( t h) IIIu 
Anton Lövgren och Conny &rgfind skö tte bevakningen. 

u 

Personaltidning inom FFV Underhållssektorn 

FFV på 
Paris

expose 
"Röde baronen" på väg 
Vid den internationella rymd- och flygmässan på Le Bourget i 
Pa r is den 29 maj - 8 juni deltar FFV med en monter, där fram
föra llt F FV- U marknadsför en hel del t j änsler och produkter. 

Som fra mgått av artiklar i dagspressen har FFV- U i sam
a rbete med Texas lnstruments i USA tecknat kontrakt på 
leverans a v mörkerspaningskapslar for de dans ka R F 35 
Draken-flygplanen. Ordern är på över 1 Mkr. 

Bes tällningen omfattar konstruh:tion, t illverkning och flyg
utprovning, den senare gjord i sama rbete med FC. 

Spanings utrustningen är av ty!Jen "infrared Line Scanner " , 
d v svärmebilds kamera . Den monteras i en kapse l, som 
hängs under flygp lanet . Huvudansvarig är Flygplanavdelningen 
och ti ll erknin gen a v själva s kro et t ill "denna goda c igarr" 
görs a v Tillve rkningsavdelningen . 

De aerodynamis ka fly gegen 'kapsprovcn aven prototypkapsel 
har gjorts med kapseln monte r ad på n a v de dans ka drakarna . 

Smeknamnet "Röde ba ronen " kom mer bl a a v att prototypen 

A 
Bmhold Joluuwon Mr tlQ att "Röde baronen "lIT rall hlJTzgd p4 ni Dansk Drtz/cL. 

mUats I de danska färgerna rött-vitt. 
Int ressant är OC å a tt detta ha r resulte r a t i ett offerter bju

dande på ett mindre antal kapsla r till FM . Kontakte r med 
andra intressenter p går. 

På FFV 60 m 2 stora monter på Le Bourget visar FFV- U 
bl a helikopterunderhåJ l , motortestsys t m , motorunderh 11 , 
digita lur DU :l60 och - som sagt - spanings kapseln "Röde 
lnr onen " . "Blå baronen ", vil ket är populärnamnet på mör ker 
s pa nin gskapseln , visas I ett bild s e l. 

FFV- F (FFV Försva rsmate rie l) demons trera r torped TP 42 
m m. Närma re detal jer om Paris-u tställningen presenteras 
inom kort i ett fy lligt specialnumme r av koncernens personal
tidn ing FFV- Nytt. 

Hemvärnets 

riksövning 
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Rouno Ruohonen och Bemt Karlsson förfllarar C VM-grindama. 

han skulle ta vägen s å allt löpte smidigt. 
I Ma lms lätt uppt r ädde hemvärnsmän utifrån som "fiende " 

s å att övningen blev me r realistisk. 
Fö rbandscheferna Bertil Blomqvist i Ar boga och Gunnar 

Häger i Malmslätt ledde sina s tyrkor, som efter övningen 
fick "fäl tmäss ig" utspis ning och sedan deltog i skjutövning 
med kpist, gevär och l...u lsprutegevär 

I Arboga anslöt sig inte m indre än 90 %av dv-m ännen och 
i Ma lmsl ätt 75 %. 
- En manifestat ion av svensk fö rsvar sv ilja , sade driftvärns
ledar en i Arboga. Hara ld Lundhol m . 

Med ins t ämmande av Gunnar Häger. s ade Bertil Blomqvist 
om övningen : 
- Gr abba rna sviker inte elit det gäller - och isa r alltid ett 
gott ka mratskap. 

'".. 

Mellan bröderna Olof och Åke Tilly rättar gruppchefen Karl-Erik Winnb erg 
tilllrjlilmefl Allan Karlsson har redan gdrr i skjutslti/Ining. 

l "VlP·rummet" hade Gunnar Häger "högk varter". Här kommer Lennart 
Burlin med radions telefonlur medan A nders Jansson är beredd arr avlösa. 

Gunnar Lamon och Karl-Erik Winnberg f orsvårar fiendens framryckning. 

PlutonchefelI Sten Gustavsson skjuter kpist. 

Bakom Sjuk an sYl/ tes "fi " i skogen och Roland Karlsson rapporterar. 
medan Egon Wigert tir beredd ... 
... men det var falskt alarm; eft er en stund kom det fientliga infanteriet fram 
och det bestod dd av 100dnge Toivo Karlsson i fu ll mundering med hjälm och 
leksaksvapen . CVM· och FC·bamen lek te ocksd hemvärn 

Komplex ekonomisk verklighet 
är rubriken på en artikel av Arnold Junflo, s om han skrivit 
fOr tidskriften TlFF nr 1/ 75 . vilken kom ut förra vec kan. 
Författaren presenterar några ekonomiska villkor och 
sammanhang, s om gäller för FFV Underhålls sektorn. Den 
presentationen är av särskilt intr esse för alla anställda i 
FFV- U, va r fö r e tt särtryc k av a rtikeln distribueras som 
bilaga till detta nummer. 



•• 

Inre renhållningen 

l december 1973 tillsatte man vid eVA och eVM en projekt
grupp som skulle undersöka möjligheterna fOr en rationellare 
städning av verkstäder och kontor. I gruppen ingick personal 
från produktions- , kvalitets- och r enlighetsteknik och städ
grupperna samt representanter för de lokala fackföreningar
na. 

Ganska snart stod det klart a tt metoder och rutiner till stor 
del var föråldrade och dåligt anpassade t ill de krav som ställ 
des. Dessutom försvårades arbetsledning och administra tion 
genom uppdelning i dag- och kvällsstädning. Städning av kon 
tor har ju av tradition utförts på obekväm arbetstid, d v s på 
kvällarna . 

l oktober 1974 heslutade man att genomföra de åtgärder som 
projektgruppen föreslagit. De stör r e ändringar som skulle 
genomföras var; 

• 	 Framtagning av dokumenterade städrutiner för samtliga 
verkstadslokaler. 

• 	 Ändring av städorganisationen . I stort sett innebär detta 
att man tillsätter en s ärs kild grupp som ta r hand om stor
städning, instruktion m m. Dessutom s kall personalen i 
denna grupp fungera som ersätta re lår övriga lokalvår dare 
vid s jukdom, ledighet , etc. 

• 	 Tillämpning av &atens Städningsutredn ings underlag på 
kontorsstädningen. Det ta innebär att man går över från be
ting till fas ta städtider , pe rsonalen överförs till löneplans
anställning och städarbetet utförs under ordinarie kontors
arbets tid. 

Nya rutiner 
Ändrin garna av verkstadsstädningen och städorganisationen 
är delvis r edan genomförda . När det gäller kontorsstäd
ningen komme r övergången a tt ske vid m· nadsskiftet maj
juni vid eVM och en månad senare vid evA. 

Dagstädning av kontor innebär ert nytänkande för såväl 
lokalvårdare som övriga tjänstemän. Ett ömsesidigt hänsyns
tagande ökar förutsättnmgarna för att genomförandet skall 
kunna ske på ett smidigt sätt. 

Ove Isacsson. 8412 

Snabbare med städvagnar 
Dagstädningen infördes ju delvis, i besparingssyfte, under 
elransoneringen så vissa av oss har redan fått känna av vad 
som eventuellt kan uppfattas som störande. Efter omlägg
ningen kommer det emellertid att bli mindre spring' ut och 
in i kontoren enär lokalvårdarna förses med städvagnar, där 
all utrustning finns tillgänglig . Varje kontorsrum färdigstäda ll 
således på en gång. 

Om Du vill att städningen skall hli snabbt undanstökad hjälp 
till genom att hålla or dning på prylarna . Anv änd inte fön ster
bänkar o dyl som upplagsplats. Låt inte kartonger, skor och 
diverse nbra-att-ha-saker n bli stående i hörn och prång 
månad efter månad . Re n s a u p p och fOr sök att få in det 

Du verkligen behöver l skåp eller lådor. (Uppmaningen riktar 
sig särskilt till redaktören f6r U-nytt. ) (Som HAR dåligt 
samvete. Red) 

Uppstår det några speciella problem kontakta Linn~a Thile
nias vid eVM tfn 262 och Sune Malmberg vid e VA tfn 441 s å 
pr det säkert att rätta till. 

Gräla illte! 
Men framförallt gräla inte på lokalvårdarna, de sköter 

bara det jobb de är tillsatta att s vara för - liksom Du och 
jag. 

Åke Wene gå rd 8500 

P. S. Tänk på att stänga fönster och släcka belysningen när 
Du går från Din arbetsplats för dagen : snart är inte 
lokalvårdaren "siste man på plan n. 

FFV- mastare 
Vi hade nöjet att få in omfattande referat från en del sport 
aktiviteter till förra U-nytt. Innan vi hann göra det numret 
kom resultaten oväntat snabbt ut i FFV- nytt, varför vi fic k 
avstå. Bertil elerestig skrev ott långt rofera t från eVM IF 
framgångar 1 handboll och från eVA kom likaså ett glädjebud 
om eVA IF seger i badminton. Här kan vi åtminstone komp
lettera med bilder på våra mästarlag. 

FFV·maSlare i badmimon blc. Kuslas Tael och Lars Englulld eVA IF. 

CfIM lF:s "uisIarlag i FFV-n!dJlenkapel i handboll: ovre raden 
frdn vtinster Gunnar Wallberg, Berlil C/erestig, Roger Malmström, 
Hans Öhlin, Börje Larsson och Olle Skoog, Nedre raden [rån 
vanster Christer &hlsrröm, Rolf Enquisl, Bo Skold och Rolf 
Hultman. 



Sagan om 
bo- och brötverksamhet l

• Gyloriket 
Ur Skruvplockesagan : 
I Gylo rikets grannländer ansågs det s edan urminnes tid som 
gängse sed att ma n vid byggandet av handelsplatser först gjor
de en ristning hur stockhus och gångvägar borde ordnas. Se
dan byggde man efter denna. Detta kallades för stadspla nering. 

Sedan visade det sig att vägarna icke helt användes s åsom 
hövdingarna påbjudit, utan kämparna tredskades oc h togo sig 
egenmäktigt genvägar i offerlundar och örtagårdar. (Se bild
ristning I). 

----( ," :.t----- -----4. 

Annorlunda var det i Gyloriket. Ty där verkade vid den 
tiden en hövding för brötmannagruppen , vid Namn Åke Wene
gård , vilken av Skruvplocke fick namnet Bröt-Åke . Denne var 
en vis och förståndig hövding som sorgfälligt iakttog hur 
kämparna plägade taga en genväg i skogen mellan Stora Eld
huset och Plättvändarsalen. Efter ett antal solvarv, när vägen 
nogsamt blivit upptrampad, l ät Bröt-Åke förb ättra och be
lägga denna med ör, vilket av många gylokämpar ansågs vara 
det bästa som hänt i Gyloriket under det solvarvet. (Se blld
ristning Il) . 

Skruvplocke undrade om detta var något för hövdingarne i 
Liunga-Kaupin g och Gylorikets grannländer att efterhärma, 
då de skulle anlägga eller utvidga sina handelspla tser och 
offerlundar. Kämparna fin go under något solvarv visa var de 
önskade taga sina gångvägar, sedan anlade man där de vägar 
som a nsågs nödvändiga. på slikt s ätt undvek man allt okynnigt 
travande i offerlundar oc h örtagårdar. 

En kämpe, som mycket sysslade med runristning i Gylo
riket , undrade om icke de höga styrande i Knivtuna av exemp
let från Gyloriket kunde taga den lärdomen, att först låta fol
ket i provinserna få pröva deras fundigheter, och icke som nu, 
övermaga styra från HK (Höga Kullen), 

Detta kunde även vara en tankest äl lare för alla dem som i 
Gyloriket sutto klädda i linneskjo!'tor vid oljelampslyse att 
icke tjurskalligt själva försöka utgrunna svar på kinkiga spörs
må l, utan att i Stället vända s ig till fogdar och kämpar i slakt
salarna för gemensam rådplägning. Så skulle kanske mången 
dumhet bliva Gyloriket besparad. 

I stället för att låta uppspika ovidkommande kungörelser om 
sparsamhet med griffelpinnar och papyrusklämmor , borde 
man vara mera vaksam när det gällde inköp av dyrare slakt
knivar, som oftast vid användandet visade sig icke hava den 
goda flintans egenskaper, utan måste undanläggas såsom 
obrukbara. 

Skruvplocke grep hastigt sitt strängaspel från den grovbila
de träväggen, och i följande kväde gav han utlopp för sina 
medkämpars åstundan : 

Den väg vi vill gå är den närmast, 
och ej runt hörnet den fjännast. 

Waggis 

Bakgrund U-nytt: 

Under signaturen Waggis döljer sig kompletterings
mannen Reinhold Pettersson vid instrumentsektionen 
i Malmslätt. Han har i många år förnöjt CVM-l äsar
na av Profilen, Horisont och CVM-nytt med lokalbe
tonade vikingasagor och drapor. 

För U-nytts övriga läsare bör följande förklaras: 
Med Gyloriket förstås oftast Instrumentverkstaden, 
ibland hela CVM . I denna saga syftas på den gångstig 
som inBtrumentfolket sedan många år trampat upp 
mellan värmecentralen och mässen. Liunga-Kauplng 
= benämningen på den gamla handelsplatsen som blev 
Linköping. 

Red hoppas att Waggis budskap i denna saga kan för
nöja våra läsare även utanför Malmsl ätts horisont. 

II 

Fel i U-nytt nr 3 
Samtliga ca 50 anställda som arbetar i lokalerna i Ekbacken 
blev illa berörda av artikeln på sid l i förra numret. Läsaren 
får lätt den uppfattningen att även våra arbetslokaler är "miljö
mässigt oacceptabla", vilket är fel. 

Lokalerna har förvisso många brister, men vi som jobbar 
här trivs och känner arbetsgl ädje. 

Gert Cajvall 4350 

Ur VArblandaren 1975: 

- Man skiljer alltså mellan vita lögner, nödlögner, reserv
lögner, natts vana lögner och vanliga lögner. 
Vanliga hederliga lögner. 

• 

- Jag skulle vilja köpa en tavelram 
- Har ni något motiv [ör det? 

• 
Sankt Göran och Viggen 

• 

Jag är god vän med Bertil Boo, jag kallar honom Bertil Bosse. 


