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HEMVÄRNET
Vårterminens arbete inom L M Ericssons Industrihemvärn är nu i det närmaste slut, och en kort återblick på
verksamheten kan kanske ha intresse
för KONTAKTENS läsekrets.
Efter juluppehållet började vi det
nya året i medio av januari med ett
föredrag av vår chefsinstruktör,ryttmastare Grafström, och dessutom uppfriskades de av julmat och helglättja
förslöade hjärnorna med en militärt
betonad frågesporttävling, i vilken
för övrigt även våra lottor deltogo.
De militära övningarna ha bedrivits
under sex söndagar, jämnt fördelade
över hela terminen. Att utbildningen
varit effektiv, fingo vi belägg för
vid den hemvärnets generalmönstring,
som gick av stapeln söndagen den 2
maj, då samtliga inspekterande generalspersoner med arméchefen i spetsen
uttalade höga lovord om utbildningens
ståndpunkt inom Stockholms Hemvärnskrets. Förbimarschen vid Karlbergs
slott gick enligt utsago perfekt, och
dagspressens fotografer "plåtade" med
stor iver LME-förbandet. Detta får
väl tas som ett tecken på, att vår
trupp i varje fall ej hörde till de
sämsta.
Utöverdesex söndagarnas allmänna övningar har under terminen ett intensivt arbete nedlagts för specialutbildning inom olika grenar. Främst
gäller detta skjututbildningen, för
vilken ett mycket omfattande program
upplagts.Vårt hemvärn har numera egen
skjutbana, nämligen Irsta-banan, som
vi hyra av Stockholms Stad. Banan utnyttjas mycket flitigt av alla hem-

värnsmän, och söndagar och vardagskvällar ligga här olika grupper från
de yngsta rekryterna till de mest rutinerade prickskyttarna och öva sig i
skjutningens svåra konst. Vi ha blivit tilldelade nya kulsprutegevär.
Allt befäl och de speciellt uttagna
kg-skyttarna ha erhållit en grundlig
utbildning på detta vapen.
Inom hemvärnet ha vi även pionjärgrupper, och dessa ha under den förflutna
terminen erhållit en grundlig träning
i minering, pansarförstöring och projektilröjning. Sprängövningarna
ha
försiggått på Järvafältet,men på sista tiden har även trallspåret invid
Telefonplan utnyttjats för vissa tilllämpningsövningar.
Samövningar mellan industriluftskyddet och hemvärnet ha ägt rum flera
gånger under denna termin. Ytterligare samarbete i större skala planeras för framtiden.
Ett mycket stort antal rekryter ha
anmält sig till hemvärnet under denna
termin,och efter förberedande utbildning ha dessa nu upphöjts till heder
och värdighet av hemvärnsmän. Två nya
grupper ha organiserats med rekryter
från småindustrierna i Tellusborg.
Eventuellt kommer vårt hemvärn att få
uppsätta ett eget luftvärnsförband
för bemanning av lvpjäserna på fabriksbyggnaden. Denna fråga behandlas
för närvarande av de militära myndigheterna.
Våra lottor ha under alla våra övningar väl sörjt för vårt lekamliga
behov genom utspisning av härliga soppor och gott "surr".
Lördagen och söndagen den 29 och 30
maj går hemvärnets stora slutövning
för terminen av stapeln. LMEs hemvärn

kommer då att samarbeta med andra
kringliggande hemvärnsförband,
ooh
motståndarestyrkan blir sammansatt av
linjetrupper med infanteri och stridsvagnar. Dessutom delta förband ur
sjövärnskåren. Allt tyder på, att det
hela kommer att utveckla sig till ett
slag om LMEs fabriker i Midsommarkransen ooh Älvsjö samt Asea:s kabelfabrik i Västberga. Även om vi komma
att bjuda den lede fienden kraftigt
motstånd, komma troligen innebyggarna
i Midsommarkransen och Älvsjö att väckas tidigt på söndagsmorgonen av bullrande stridsvagnsförband, som draga
fram mot de eftertraktade målen. Dessa komma vi dock att försvara till
sista patronen.
Efter detta elddop skulle egentligen
hemvärnet övergå till sommarsemester,
men verksamheten kan ej helt avstanna.
Dels pågår för fullt utbildning med
kulsprutepistol och dels träna särskilt uttagna hemvärnsmän för deltagande i rikshemvärnstävlingen.
En hemvärnsman får för övrigt aldrig
helt slappna av i semesterdåsighet.Han
skall under sommaren ständigt hålla
sig i trim genom fältsport och' frivilliga skjutövningar.Vi leva ju dessutom i beredskapstider och hemvärnsmannen måste därför också följa mottot "ALLTID REDO''
I Enander

"För all vänlig hågkomst med anledning av vårt bröllop få vi framföra
vårt hjärtliga tack.
Alice och Erik Hedman"
Sedan den 1 maj ha bl. a. följande
personer nyanställts inom företaget:
herr Ragnar Andersson, Yb
ing. Bertil Bertilsson, Gk
ing. Georg Betts, Xak
ing. Erik Dixelius, Gk
frk. Ingrid Hansson, Lk
ing. Arne Hedén, Yt
frk. Anna-Greta Löfqvist, Ga
ing. Sven E Malmström, DHS, Ae
frk. Gunnel Hordholm, Pk
ing. Gösta Ståhlberg, Mt
ing. Stig Söderberg, Xak
frk. Margit Wallentin, Les

Från och med början av detta år föres
på P detaljerad statistik över personalens frånvaro på grund av sjukdom
och militärtjänstgöring. Sjukstatistiken visar antalet sjukdomsdagar per
månad och huru dessa äro fördelade på
följande grupper av tjänstemän:
Manliga, gifta
"
ogifta

kvinnliga, gifta
"
ogifta

Moderskapsledigheten om sex veckor redovisas separat och ingår ej i gruppen kvinnliga. Inom varje grupp divideras antalet sjukdomsdagar med antalet personer inom gruppen, varvid man
erhåller antalet frånvarodagar per anställd för varje grupp.
Siffrorna för årets tre första månader
framgå av följande tabell. Siffrorna
inom parentes äro antalet sjukdomsdagar per anställd för respektive grupp
och månad.
ANTAL SJUKDOMSDAGAR
Månad

M a n i
ogifta

i g a
gifta

Summa
mani.

jan.
febr.
mars
Månad

288(0,8)
324(0,7) 612(0,7)
424(1,2)
310(0,6) 734(0,9)
531(1,5)
563(1,1) 1094(1,3)
Kvinnliga
S:a
Pgd.
ogifta
gifta
kvl.
fed.

jan.
febr.
mars

388(1,4) 223(2,6) 6ll(l,7)
449(1,6) 306(3,7) 755(2,1)
5?8(2,2) 311(3,8) 909(2,5)

56
95
72

Totalt:jan. 1279(1,1) febr. 1584(1,3)
mars 2075(1,7).
Statistiken ger en del intressanta
upplysningar. Se vi först på totalsiffrorna visa dessa en skrämmande
stegring med 55 % större frånvaro under mars än under januari månad. Är
.det influensaepidemien eller "vårtröttheten", som är anledningen eller
bådadera?
Illustrationen på nästa sida är ett
försök att grafiskt åskådliggöra statistikens uppgifter från årets tre
första månader.
En jämförelse mellan frånvarofrekvensen för respektive grupper visar, att
(forts, på sida 3» spalt 2)

Frånvarostatistik (forts.från sida 2)

Det är visserligen inte meningen att
KONTAKTENS korridorprat skall utgöra
något slags följetong, men den har
gången blir det nog i alla fall ett
litet undantag. Den minnesgode läsaren av förra KONTAKTEN erinrar sig
ingenjör Sundevalls historia om reservdelarna i gamla kompanifortet i
Batavia. I anslutning till den måste
följande sannfärdiga historia ur-det
holländska koloniallivet berättas.Den
hör också till den Sundevallska repertoaren:
En ung energisk man reste till Java
för att göra karriär. Han fick plats i
inrikesdepartementet, och hans första
arbete blev att skriva ut "holländska
beställningen". Men nu skulle det bli
slut med den gamla slentrianen, och
han nagelfor noga varje post, prövade
strök och lade till. Och så kom han
till en pöst om tio guldklockor. Varför beställde man guldklockor? Jo, de
användes som hedersgåvor till gamla
infödda trotjänare. Vår man var inte
alldeles övertygad, och han ville i
varje fall se en sådan klocka innan
han beställde några. Han fick upp en
från förrådet,men granskningen utföll
inte till full belåtenhet. Var det
verkligen en klocka, lämplig som hedersgåva från Hennes Majestät Drottningen till en gammal trotjänare? Ordern skrevs dock ut,men löd nu på tio
guldklockor, "lika tidigare levererade, men med något tjockare boett".Efter någon tid blev vår man befordrad
och sattes till en annan uppgift och
tänkte inte mera på klockorna.

gifta _manliga äro minst borta med ett
medelvärde av antalet frånvarodagar
per anställd för årets tre första månader på ca 0,8, därefter ogifta manliga med ca 1,7 och gifta kvinnliga
med ca 3,4» Gifta kvinnliga tjänstemän äro frånvarande på grund av sjukdom ca 4 ggr Äer än gifta män, dubbelt så mycket som ogifta kvinnor och
ca 3 ggr så mycket som ogifta Män.
JÄMFÖRELSE MELLAN FRÅNVAROFREKVENSEN
FÖR RESPEKTIVE GRUPPER

Totala antalet sjukdomsdagar under
mars var 2075• Antalet arbetsdagar i
månaden ar 26. Antalet sjukdomsdagar
2071
är således likvärdigt med att
80
26
personer voro sjuka och frånvarande
hela mars månad. Räknar man med att
antalet sjukdagar, 2075* fördelas på
hela den tjänstemannastab över vilken
denna statistik föres,1210 anställda,
så kommer man till det resultatet att
varje tjänsteman varit borta 1,7 dagar under mars månad.
Frånvaron för militärtjänst är av samma storleksordning. Siffran för mars
månad utgjorde 2107 frånvarodagar.
I ett senare nummer av KONTAKTEN kommer att göras en jämförelse mellan
kontorsavdelningarna beträffande sjukfrånvaro.
Sven E Lindström

Tio år senare kom en urmakare med bekymrad min upp till Kolonialdepartementets inköpsbyrå i Haag och sade:
"- Mijne Heeren, nu kan jag inte
boetterna tjockare".

få

Och så till slut den populära matsalsdialogen:
-

Vad är dagens rätt?
Sillbullar.
Sillbullar! Det är ingen rätt!
? ?
Det är en plikt!
Jack

Sällskapet LMEs årliga, vårliga fest
har i år måst förläggas till första
sommarmånaden. Tisdagen den 8 juni
kl. 19.50 samlas man traditionsenligt
till middag i Hasselbackens festvåning en trappa upp. Efter middagen
blir det spex och dans, och vill man
vara med är det bäst att anmäla sig i
tid, eftersom utrymmet inte är obegränsat.Den 2 juni är sista dagen för
anmälan om deltagande.

mannalag. Individuell segrare blev
Sture Gustavsson, LME, som slog 824
poäng.

S P O 5 T? R O H T E K
Allmän-idrottssäsongen har nu börjat
och idrottsklubben arrangerar, i likhet med föregående år, träning och
tävlingar på Aspuddens idrottsplats.
Där kunna deltagarna få sakkunnig instruktion av instruktörer och prov avläggas för allmän-idrottsmärket under
ledning av idrottsklubbens kontrollanter.
Vi hoppas, att den kommande säsongen
skall bli minst lika framgångsrik som
föregående,då L M Ericsson bl.a.Överlägset segrade i poängtävlingen på
korporationsidrottens dag. Deltagarantalet var då 400, men vi vänta oss
ett ännu större antal deltagare i år.
Närmare upplysningar om tider m m komma att meddelas på anslagstavlorna.
Bowlingspelarna avslutade nyligen sin
säsong med att överlägset besegra General Motors i en lagtävling för 25-

Koncernmästerskapet i bowling samlade
44 deltagare och mästare blev Kurt
Bengtsson, LME.
Vid Telefonbolagets
placerade sig Emil
främst.

klubbmästerskap
Karlsson, GaV,

Tennisträningen har också kommit i
gång, och den bedrivs av ett fyrtiotal deltagare på Mälarhöjdens tennisbanor under ledning av sakkunniga instruktörer. Tyvärr ha ett stort antal
anmälningar om deltagande måst avvisas på grund av svårigheter att erhålla speltider. Vi hoppas emellertid
att planerna på anläggandet av en
egen tennisbana inom fabriksområdet
snart måtte förverkligas.
Program, som omfatta all gemensam
idrottsverksamhet för koncernen under
det kommande året ha färdigställts
och finnas hos styrelsemedlemmarna.
N Hagman

OM DET SKULLE BLI RUSKIGT VARMT

yC skall vara Mollbergare. Se Fredmans Epistel nr 4712. Sätt. anm.

