
Klubbens historik
KLUBBENS   GRUNDARE

Gunnar Christiansen -dansken på ritkontoret -tog initi-
ativet  till  att  veteranklubben  bildades.  Gunnar  kläckte

redan  1976  id€n  att  starta  en  klubb  för  ''personer  inom

företaget  som  uppnått  ett  visst  antal  tjänsteår  eller  som

gått i pension". Gunnar skrev några rader -för hand -till
företagsledningen   och   till   fackklubbarna.    Såväl   VD

Gunnar Wedell som personalchefen Gun Lennerstrand var

positiva  till  förslaget.  De  har  liksom  Gunnar  sedermera
blivit  hedersmedlemmar  i  klubben.  Även  SIF  ställde  sig

bakom förslaget.  Ordförande för SIF var då Einar E§tr6us,

som sedan  1991  är veteranklubben§ President.

Klubben  bildades  formellt  i  december  1977  oc,h  fick

namnet Veteranklubben vid Stansaab. Till klubbens första

president   valdes   naturligtvis   initiativtagaren   Gunnar
Christiansen  och  till  vice  president  nu  framlidne  Rolf
Levin.  Stadgarna  som  då  fastställdes  innehöll  bl.a.  para-

grafer  om  hur  klubben  ska  ledas.  Den  ska  ledas  av  ett
Presidium    bestående    av    President,    Vice    President,
Myntmästare, Skrivare och Ceremonimästare. På det kon-

stituerande mötet deltog 27 personer av vilka kan nämnas

de   nuvarande   veteranema   Stig   Bergström,   Anna-Lisa

Blom,  Anders  Deurell,  Gustav  Egmar,  Owe  Halvarsson,

Gun   Lennerstrand   och   Per  Skoglund.   Owe  valdes   till
klubbens första Skrivare.

Veteran-
klubb i

starigropama
Ur.d¢dcccmbcrmånadkc}mm¢r
•       -1...1    "    l[|b`uda   p€rso[1€r
i-oictag€t   aJl   i[iuiuu-r.

:_o^T`^:å:ta,dl:en,15g,:,,::a"il'::t,`såt\Ca`,-:::Ök`,:åå::;aET;"fålkkommc,

en  `fiforo`ation  o`ii  sanisäc`idc'mcd  Datasaab   an.^5:`;..`e`nLuf}`::
Tnca    LjdlcL...__

otnStai`saabztti.v..s%o.:t`jult__,  .   ,I.l.,'t  ul_

\cl`:kr:.=|?is.L|a:;aLL`-r:;:a£ounL,-mer%.

T\Åll,l'V~..    _
"\iåLla  siu   lDis`c`  iiic>:i."

FAXIMIL   FRÅN

STANSAAB-

JOURNALEN

E['`€T  deTina  iicii]   .`v..._

riir`kliibben  forincllt  aH  bild.as_     __ .,-.-,. „       Vi

llla   >,Ll    ._-_

v€wraftk`ubbm 1>.cka  ":kaT   V€\t.lal,"'  ._

Ua[t}ewochi``.erkommericft_     .;hmir\a,av  'idTllng'
:Ilm4nd€   num.rr.cr   dy   `IU .... _U

_  `^.':`.,t'   llån  l,.e,t,l{'
€n  `i`ed  ctt  icpoitiigc
clece!iibcTdag.

GUNNAR   CllRISTIÅNSEN

H E D E R S M E D L E M IVI A R

Enligt klubbens stadgar:  "Presidiet kan utse Heders-

medlem. Hedersmedlemskap är en sällsynt hedersbety-

gelse som kan tilldelas den vars insatser för klubben
eller dess historiska bakgrund varit utomordentligt

betydelsefulla"

Klubben har idag sex hedersmedlemmar: Gunnar
Chri§tiansen  1983,  Gunnar Wedell  1992,  Lars Fossum

1993,  Gun  Lennerstrand  1994,   S.M.  Eriksson  1995  och

Sven  Skåräeus  1996.

VEM   ÄR   IVIEDLEM   I   VÅFt   KLUBB?

Stadgarna  föreskrev  som  villkor  för  medlemskap  25  års

tjänst  i  företaget  eller  uppnådd  pension.   1977  minus  25

ger anställningsåret  1952.  En snabb koll i matrikeln visar
att  vi  idag har  19  medlemmar med veteranåret  lika  med

eller  före  1977,  d.v.s.  som  började  på  företaget  1952  eller

tidigare. Företagets namn var då Standard Radiofabrik och

låg i Ulvsunda. Klubben§ medlemmar har mer eller mind-

re   kontinuerligt  fått  uppleva   hur   "företaget"   har  bytt

namn. Hur ska Presidiet,  som beviljar medlemskap, tolka

villkoret "25  år i företagets tjänst"?  För några år sedan såg

Presidiet hur klubbens  fortlevnad var hotad.  Antalet per-

soner som kunde uppfylla villkoren mmskade.

Men  tack  vare  en  stadgeändring   1995   kan  klubben
numera  välkomna  nya  medlemmar  ur  en  större  krets.
Ändringen var tämligen enkel:  "Kvalificerad anställnings-

tid  är  25  år"  är  den  nya  regeln.  Men  det  är  fortfarande

Presidiet sc)m beviljar medlemskap efter prövning av varte

enskild  ansökan.  Många  har  dock  hört  av  sig  de  senaste



åren trots  att  25-årsregeln  ej  är uppfylld.  En vanlig moti-

vering i ansökan ar fol)ande:  "Varför måste ]ag vänta flera

år på att få bli medlem i veteranldubben? "
Medlemsantalet  har  under  klubbens  20  år  trots  allt

stadigt okat från 77 veteraner  1978  till 291  iubileumsåret

1997.100-strecket passerades  1981  och sex år senare 200-

strecket. Redan nu i bör)an av )ubileumsåret kan vi räkna

in 24 nya medlemmar.  Genom att granska  telefonkatalo-

ger och datalistor från tiden 20-25  år sedan  kan  Presidiet
lova att klubben kommer att f ortleva - det finns blivande

veteraner!

KLUBBENS   FRÄMSTA   STÖD

Företagsledningen vid Stansaab Elektronik AB såg mycket

positivt  på  klubben  och  understödde  den  ekonomiskt  i
mycket  hög grad.  När verksamheten  delades  upp  mellan

flera företag var bidragen fortfarande mycket generosa. År

1990 infördes dock en årlig medlemsavgift för att klubben

skulle  kunna  leva  ett  självständigt  liv  för att  i  det  hård-

nande  företagsklimatet  möta  tänkbara  neddragningar  av

bidragsnivån.   Men   lyckligtvis   har  klubben   ännu   stora

gynnare  inom  våra  företag,  inom  ICL,  Fujitsu,  Ericsson
och CelsiusTech.  Med deras  konkreta  stöd kan verksam-

heten bedrivas på ett sätt som är till mycket stor gläd)e för

våra medlemmar.

KLUBBENS   NAMN

Veteranklubbens    olika    namn:     Veteranklubben    vid

Stansaab,    Veteranldubben    vid    DATASAAB    Järfälla,

Veteranklubben   vid   EIS   Järfälla   och   Veteranklubben

ENOK.

Klubbens namn har växlat genom åren och företagsförän-

dringarna.1992 ändrades klubbens namn, kanske för sista

gången,  till  det nuvarande Veteranklubben Alfa.  Namnet
är tankt att anspela på dataterminalen Alfaskop, som blev
känd över större delen av världen ungefär när klubben bil-

dades.

KLUBBENS   EMBLEM

Karl-Erik  Ström  formgav  1995  klubbens

nuvarande  emblem.  Detta  finns  som  en

klubbnål,   en   sammanhållande   symbol

som  länge  efterfrågats  i  klubben.   Karl-

Erik  Ström  har  även  ritat  motivet  till  klubben§  vykort,.

Barkarbyfabriken,  kring  vilken  mycket  av  verksamheten
kretsade  under  mer  än  25  år,  symboliskt  med  tre  olika

företagsnamn på taket.

FRÅN   ÅRSMOTET   1995.   FR   V   C-J   VEDIN,

ANN-lvIARIE   Hul.l.l+EN   OCH    EINAR   ESTREUS

PFtESIDIET   GENOM   TIDERNA

President

1977-79          G christiansen

1980                 H Kihlberg

1981                  H Kihlberg

1982                 N  persson

1983                 N persson

1984                 CT vedin

1985-86           Lars  G person

1987-88           Lars G  person

1989-90           Lars  G  person

1991 -92           Einar  Estr6us

1993                 Einar Estr€us

1994-96           Einar Estr6us

Vice

R Levin

N Persson

N Persson

R Levin

R  Levin

Lars G Person

CJ Vedin

C-J Vedin

CJ Vedin

CJ Vedin

CJ Vedin

CJ Vedin

Myntmästare

H Montgomery

A-M Hulth6n

G Egmar

G E8mar

8 Sundström

8 Sundström

8 Pettersson

8 Pettersson

8 Pettersson

8 Pettersson

8 Pettersson

8 Pettersson

Skrivare                    Ceremonimästare

O Halvarsson         L Lundsten

O Halvarsson         L Lundsten

B Svensson              G christiansen

B Svensson              G christiansen

B Svensson               L Andreasson

B Svensson              L Andreasson

S Berglund               L Andreasson

S  Berglund                L-B Maltheson

S  Berglund                F  Larsson

S Berglund                F  Larsson

S  Berglund                A-M Ljung

T wiik                         A-M Liung



VARFÖR   HAR   VI   VÅR   KLUBB?

I våra stadgar står att ''möten ska anordnas under kamrat-

liga   och   trivsamma   former".   Ett   trettiotal   möten   av

många skiftande slag har det blivit - från båt - och buss-

utflykter  till  museibesök,  teaterbesök  eller  ''bara"  enkla

sammankomster  med  god  mat  och  dryck,  med  mycket
snack mellan gamla arbetskamrater.

Det kan vara på sin plats att här nämna några träffar som

klubben haft sedan starten för tjugo år sedan.
•    De första mötena var på Pripporama i Ulvsunda.

•    På flera av Stockholms mus€er har vi haft våra träffar.

•    Folkan på Östermalmstorg har besökts.

•   En gång var vi bakom kulisserna på Dramaten.

•    En vår tog vi båt till F]äderholmarnas restaurang.

•   En annan vår blev det en heldagsutflykt runt

Stockholms skärgård med Sjögull som vi chartrat.
•    Med bussar har klubben varit på Kolmården,  gjort

besök på Wira bruk i Roslagen och åkt ända till

Tällbergsgården i Dalarna.
•    Ett antal krogar har också  "avätits" under åren.

•   Regalskeppet Wasa har vi studerat två gånger,  senaste

gången  1995  med  136  deltagare.
•    CelsiusTech tog ett mycket uppskattat initiativ  1996

och b]öd klubben på vårmöte med  133 deltagare.
•   Höstträffen  1996 på Cosmonova samlade 165 deltagare.

•    1996 bjöd Ericsson Radio  Systems  AB på storartat års-

möte   med   145   veteraner   på   ELECTRUM   i   Kista.

Gemensamt för alla möten är den mycket höga stämning
som omedelbart infinner sig när så många arbetskamrater

återigen tråffas.  Sorlet är härligt och alla tycks trivas.

HISTORIKGRUPPEN

Många  av  Veteranklubbens  medlemmar  har  var  och  en

genom  åren  samlat  på  sig  en  mängd  dokumentation  om
företagen de varit anställda i. Klubbens presidium ansåg i

slutet av 1995 att risken var stor att detta värdefulla mate-

rial  så  småningom  skulle gå förlorat.  Årsmotet  1995  till-

satte därför en arbetsgrupp med uppgift att rädda så myck-

et som möjligt av medlemmarnas sparade dokument.
Arbetsgruppen har nu under närmare ett års tid samlat

in:  personaltidningar,  personalmeddelanden,  telefonkata-

loger,   företagsbroschyrer,   produktbroschyrer,   fotografier

och andra dokument från företag och över produkter. Det
har blivit  en  ansenlig  samling,  och  materialet  har  i  flera

fall räckt till en ganska komplett uppsättning och en mind-

re komplett dubblettsamling.

Avsikten  är  naturligtvis  att   arkivera  materialet   för

eftervärlden.   Arbetsgruppen   har   fastnat   för   att   placera

materialet hos "Föreningen Stockholms Företagsminnen"

som har sitt arkiv i Hammarbyhamnen i Stockholm.  Där
kommer  materialet  att  förvaras  i  Veteranklubben  Alfas

namn.   I   samlingen   kommer,   förutom  nämnt   material
omfattande  ett  40-tal  pärmar  och  arkivkartonger,  även

denna  jubileumsskrift  och  kompendiet  om  svensk  data-

historia att  ingå.

Beträffande hårdvaran från denna tid, har det visat sig,

att  en del materiel med historiskt intresse finns kvar hos

klubbens  medlemmar.  Undersökning pågår om Tekniska

mus6et är intresserat av att ta hand om detta.

Arbetsgruppen  består  av  Bjarne   Dahlstedt,   Stig  M.

Eriksson, Iohn Wijk och Erik Åhman.

mÅN   kLueBMOTET   vÅREN   1995.   FR   v   GUNNAR   KulLESKoa,   lAN.GUNNAR   RONNLUND,   NlssE   ANDERssoN   ocH   pER   RÅDAHl

5


