
Presidenten har ordet
Tjugo år har £örflutit  sedan Gunnar Christiansen - dans-

ken  på  ritkontoret,  ni  vet  -  fick  id6n  att  bilda  en  vete-

ranklubb  vid  dåvarande   Stansaab.   Fackklubbama  såväl

som företagsledningen tände på id6n och snart etablerades

klubben,  vår  veteranklubb.  Det  skedde  1977  och  natur-

ligtvis blev Gunnar klubbens första president.

Vid det konstituerande sammanträdet kunde inte mind-

re   än   27   personer   räknas   in   som   medl€mmar,   dv.s.

anställda med minst 25  anställningsår.  Det  var iu  inte  så

dåligt for ett företag med bara drygt sex år på nacken. Att

det  blev  så  många  berodde  givetvis  pä  att  man  räknade

anställningstiden också i  de foretag i vilka Stansaab hade

sina  rötter:  Standard  Radio,  Bolinder-Munktell,  Elektro-

Helios.

Under de tiugo år som gått sedan klubben bildades  har

förvisso  mycket  hant.  Klubbens  namn  har  ändrats  några

gånger  innan  det  blev  Veteranklubben  Alfa.   Medlems-
antalet har ökat till dagens 291  (fler kommer det att bli).

I:oretaget  Stan§aab  finns  inte  längre.  Klubbens  med-

lemmar   finns   idag   i   ett   antal   företag:   CelsiusTech,

Ericsson,  ICL - för att nämna några bland många.  Se  där

en   dynamik   som   återspeglar   turbulensen   inom   data-

industrin!

Vi  tycker  det  är  lämpligt  att  på  något  sätt  uppmärk-

samma klubbens tiugoårsiubileum. Med tanke på den dra-

matiska historien  for  foretagen och därmed veteranklub-

ben  har  vi  fastna[  for  att  publicera  en  återblick  över  det

som  var  och  det  som  hänt.  Det  gör  vi  dels  i  den  iubi-

leumsskrift  Du  iust  nu  har  i  händerna,  dels  i  ett  "kom-

pendium"  som koncentrerar sig på den tekniska och före-

tagsmäs siga utvecklingen.

Trots  att  företagen  och  dess  agare  skiftat  under  åren,

har  klubben  rönt  uppskattning  och  stöd.  Vi  har  fått  ta

emot generösa subventioner och penningbidrag från  "när-

stående  företag".  Inte  minst  vill  iag  framhålla  de  företag

som   annonserar   i   iubileumsskriften:   ICL   Svenska   AB,

Fuiitsu,    ICL    Sorbus,    Ericsson,    CelsiusTech,    Wyse,

Alfaskop  och  Upec  Teknik.  Vi  tackar  även  Fotograferna

Allwin och Dannstedt AB samt Cappuccino Reklambyrå,

vilka h)älpt oss producera skrifterna.

Det  är  min  och  hela  presidiets  förhoppning  att  Du

skall uppskatta våra ]ubileumsskrifter,  att Du skall finna
läsningen nojsam och att den skall få Dig att minnas hur

det en gång var.

En redaktion§kommitt6 har arbetat hårt och hängivet
med   att   ta   fram   skrifterna.   Tyngsta   lasset   har   Åke

Borgudd, Bo Lindestam,  Leif Meijer,  Per-Åke Nilsson och

Per-Åke  Wallin  dragit.  |ag  tror  nog  att  Du  instämmer  i

mitt  och  presidiets  tack  till  dem  för  det  jobb  de  §å  för-

tiänstfullt gjort.

Alltså,  nöisam läsning!
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Einar Estr6us,  President
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