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STUDIEAVEELNINGEU 

Med UK menas inte'"bara ultrakortvåg. 
Let är även förkortning av "Undervis
ningskommittén" ,som tillsattes av bo
lags J. jdningen i vintras för att utre
da frågan om vidgad personalutbild
ning. Denna gång slipper man dock 
plugga in en ny förkortning, eftersom 
UK redan ar avlivad i och med att den 
för någon tid sedan blev färdig med 
sitt uppdrag.Det framkom under utred
ningens gång att ett stort och skif
tande undervisningsbehov föreligger, 
och vissa förslag ha uppgjorts till-
lösande av frågan. I min egenskap av 
medlem i Uk vill jag här lämna en 
kort orientering. 

Som första åtgärd har bolagsledningen 
beslutat inrätta en studieavdelning, 
Pu, som skall handha frågor rörande 
undervisning. Till cht. ' för studieav-
deinmgen (PuC) har UL,etts ingenjör 
T Porsmder, Mb. Avdelningen skall 
börja sin verksamhet den 1 okt. 1943• 

Det är givetvis många och krävande 
uppgifter som vänta ingenjör Porsan-
der. Förutom att uppgöra detaljplaner 
o-ch leda undervisningen skall han bl. 
a. tjänstgöra som "elevpappa" för in
genjörseleverna och vara rådgivare åt 
bolagets personal i studiefrågor. 

For undervisningens bedrivande komma 
i stort sett följande studieformer 
att tillämpas: 

föreläsningar mel demonstrationer 
direkt undervisning 
studiecirklar 
korrespondensundervisning. 

Korrespondensundervisningen avses del
vis ske i samarbete med de större kor
respondensinstituten. 

Föreläsningar och direkt undervisning 
skola aga rum delvis på tjänstetid 
och delvis på fritid. Studiecirkelar
betet och korrespondensstudierna sko
la ske på fritid. 

Förslag från avdelningscheferna fin
nas om undervisning i ett stort antal 
ämnen. Det blir nödvändigt att ta en 
bit i taget méd förhoppningen att 
kunna realisera programmet inom några 
år.Utrymmet medger inte en uppräkning 
av de föreslagna ämnena,men så mycket 
kan sagas, att såväl allmänna ämnen 
(t.ex. LME-kunskap, matematik, indus
triell ekonomi,yrkeslagstiftning etc.) 
som tekniska och merkantila ämnen 
förekomma.Närmare upplysningar om ut
bildningsprogrammet kommer senare att 
lämnas genom PuC. 

Lärarna komma huvudsakligen att re
kryteras bland bolagets personal, så 
vi får .bereda oss litet var på att 
stå i katedern. 

Lokalfrågan måste t.v. ordnas provi
soriskt, men man får hoppas att myn
digheterna förr eller senare inse 
nödvändigheten av att Midsommargården 
blir byggd. Där kan med fördel läro
salar och studiecirkelrum ordnas. 

Till slut kan meddelas att för plan
läggning av undervisningen kommer att 
tillsättas en "Studienä..uid" under 
ÖI:s ordförandeskap och med några 
tjänstemän med speciell anknytning 
till undervisningsfrågor som medlem
mar . Som utomstående konsulterande 
fackman ingår i nämnden civilingenjör 
C Å Strömberg, tidigare rektor för 
SO-skolans tekniska korrespondens
kurser . 
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Med stor tillfredsställelse hälsar 
säkert alla personalkategorier inom 
LME det initiativ som "bolagsledningen 
nu tagit. Jag vågar uttrycka en för
hoppning att den undervisning, som nu 
startas,skall omfattas med stort per
sonligt intresse av såväl lärare som 
elever, så att verklig omsorg nedläg
ges på varje utbildningsuppgift - stor 
som liten. Då "blir resultatet av den
na utomordentligt betydelsefulla verk
samhet gott - för personalen och för 
bolaget. 

H Kraepelien 

HÖSRE RANTA PÄ SPARPENGARNA 

På sparkasseräkning vid Pi gottgöres 
f.n.^ % ränta,under det att uppdrags-
rakning löper utan ränta. 

För att möjliggöra högre förräntning 
och samtidigt slå ett slag för ökat 
sparande kommer Pi fr.o.m. den 1 ok
tober 194? att upplägga särskilda 
"Bkattesparkonton^på vilka de insat
ta medlen förräntas med 5 % per år. 

Avsikten är att den, som så önskar, 
där skall samla ett tillgodohavande 
•otsvarande den skatteskuld,som "belö
per sig på inkomster, för vilka på 
grund av eftersläpningen i taxeringen 
debetsedlar ännu ej erhållits. 

För skattesparkontot skall gälla: 

1. •Tillgodohavandet maximeras till ett 
belopp motsvarande summan av de två 
senaste årens skattebetalningar, dock 
högst Kr. 10000:-. Beloppet faststäl
les av Pi. 

I 2. Tillgodohavande på kontot uppbygges 
genom regelbundna avdrag av högst en 
femtedels månads- resp. veckolön. 

3. Förräntning årsvis å 5 %• 

4. Tillgodohavande på kontot kan när 
Bom helst uppsägas per 6 månader att 
av Pi användas till reglering av ef
ter uppsägningstidens utgång förfal
lande skatter. 

5. Om tillgodohavandet ej tidigare 
uppsagts,frigöres det automatiskt när 
anställningen vid företaget upphör, 
varvid det i första hand skall utnytt

jas för att genom Pi reglera samtliga 
obetalda skatter belöpande sig på ti
den intill årsskiftet närmast före 
anställningens upphörande. Eventuellt 
återstående belopp utbetalas kontant. 

Genom anslutning till Pi:s skattespar
konton sparar man på goda villkor och 
eliminerar samtidigt olägenheten med 
eftersläpningen i nuvarande beskatt
ningssystem. Skattesparkontot befriar 
den anställde från skattebekymren den 
dag han lämnar sin anställning vid 
företaget! 

Att observera är att skattesparkontot 
i intet avseende ändrar gällande be
stämmelser för uppdrags- eller spar-
kasseräkmngar ,utan upplägges vid si
dan av dessa. 

d Avermark 

September månads hjonelag: 

ing. Nils Wennberg,/tvj och fru Anne-
Marie Åskergrert! 

herr åke Olsson, DKB, och frk, 31sa 
Bengtsson. 

Sedan den 1 september ha bl.a. föl
jande personer nyanställts inom fö
retaget: 

frk. Astrid Andersson, Yv 
frk. Sonja Aniersson, Lob 
I ing. Bror DahllÖf, Fa 
frk. Maj Engdtröm, Vpp 
ing. Bertil Fagerholt, Vts 
ing. Bertil Hedlund, Mtk 
frk. Barbro Hellström, Yv 
frk. Karin Hellström, Lo 
frk. Eva Jacobsson, Tfp 
ing. Börje Lindblom, Fa 
frk. Anna--Lisa Lundgren, Ev 
herr Sixten Moberg, Xp 
ing. Ingvar Mortensen, Xak 
ing. Harry Rudberg, Xuf 
ing. Sten Sjöberg, Trm 
herr Sven Arne Skog, Xak 
ing. Bernth Stalhuvud, Mtk 
lab. Ake Svensson, Xlp 
frk. Dagmar tärd, Ga 
frk. Britt Zilander, Eb 
frk. Carin Åbrink, Vpp 
frk. Maj-Nette Öhman, Lo 



En av passagerarna på m/s "Skogaland" 
på senaste lejdresan hem till Sverige 
var ingenjör G Eklund, som bland öv
riga minnen också medförde ett från 
ett sammanträffande med en mindre 
känd telefonpionjär och numera välbe
ställd grossist i skinnbranschen,köp
man Carlos Swahn. 

Nar denne under sin första strävsamma 
Argentinatid en gång läskade sin tor
ra strupe med en drink på ett kafé, 
lade han märke till att en man, som 
stod och telefonerade, hade stuckit 
ett finger i det lediga örat för att 
därigenom i någon mån utestänga lar
met från de högljudda kafégästerna 
och. kunna hora bättre. 

Det^a födde en genialisk idé hos herr 
S - den 1judförstärkande telefonen 
som samma natt utarbetades. Uppfin
ningen bestod i en burkliknande an
ordning, som fästes över hörtelefo
nen och som med en gummislang stod i 
förbindelse med ett glasrör, avsedd 
att stickas in i det lediga Örat.Där
igenom täpptes deLta till för buller 
utifrån, samtidigt som ljudvågorna 
från telefonmembranen genom gummi
slangen leddes in i örat. Enkelt och 
effektivt. 

Med denna apparatur stegade så herr 
S iväg till det bullersamma kaféet 
igen. Det var dåligt ställt med kun
skaperna i spanska, men "Oye mejor " 
eller "dörs det bättre " hade han i 
alla fall sorgfälligt pluggat in. Och 
när han efter att ha monterat appara
ten ' på kaféets telefon gjorde denna 
sin ängsliga fråga på så välklingande 
spanska som möjligt,fick han inte ba
ra ett jakande svar av kafévärden 
utjn också sin uppfinning betald med 
5 pesos,vilka emellertid snabbt vand
rade tillbaka över disken igen som 
vederlag för de drinkar, med vilka 
detta pionjärarbete ansågs böra firas. 

Herr S lär efter denna lyckade start 
ha övervägt,om han inte helt borj.e ge 
sig telefontekniken i våld,men efter
som han vid samma tid fick upp ögonen 
for akinnhandelns möjligheter,så blev 
detta första försök också det sista. 

Styrelsen för Sällskapet LME har ta
git sig en välbehövlig vila efter det 
mödosamma, men roliga och som vi hop
pas framgångsrika arbetet att ordna 
en glansfull och trevlig vårfest. Men 
nu sätter vi i gång för fullt igen. 

Planerade lester äro ett samkväm med 
föredrag och dans i början av oktober 
och en gåsfest i traditionell stil i 
samband med ett allmänt sammanträde i 
november. Vi tänkte vidare under hös
ten försöka ordna en teknisk och en 
annan visning och hoppas stt konst
sektionen, med eit par visningar och 
anara åtgärder, fortsätter att stimu
lera konstintresset. 

Det är ofta rätt svårt att hitta på 
lämpliga föredrag och visningar, och 
styrelsen skalle gärna pröva någr3 
nya sätt att roa medlemmarna. Vi ber 
därför var och en att änder hand med
dela styrelsen sina önskemål och ge 
oss några goda uppslag. 

Styrelsen 

S K Y T T B-

FRONT E5 

För att animera LYii-skyttarna till en 
nyttig träning på höstkanten, avhölls 
den 4 september en klubbtävling en
ligt statens program.1 de olika klas
serna segrade R Ödman med 73» *l Rud-
berg med 75» 0 ii Ljung med 77» Erik 
Norrman med 75 °ch K J Ericsson med 
78 p. av 80 möjliga. 

Därefter ställde de 12 bästa skyttar
na i klasserna 3-5 upp till tävlan om 
det första.klubbmästerskapet och klub
bens nypräglade medaljer. Nu gällde 
det, ty endast de sex bästa skulle gå 
vidare till sista och avgörande om
gången.Tydligen nollos nerverna något 
så nar i schack, ty av de sex främsta 
avancerade i nu nämnd ordning R ödman 
och E 0 Rosendahl med 88 p., W Ceder-
q.vist med 87 samt H Rudberg med 86 p, 
S Dahlstrand med 87 p. ' -k upp'från 
ll:e till 4:e plats och H Ohlin med 
86 p. från 7:e till 6:e plats. 

I sista omgången markerades efter var
je ställnin^och när endast de 2 stå-
skotten återstodo, låg Ödman med 126 



« 

högvakten på *Kungl. slottet under 
weekend-dygnet. Som vaktchef tjänst
gjorde herr I Enander med ingenjör E 
A Ericsson som ställföreträdare, och 
vakten fullgjordes på ett i allo he
dersamt sätt. 

Sär det på sin tid blev känt att LMEs 
hemvärn skalle gå högvakt började an
mälningar om deltagande strömma in 
och intresset visade sig vara så stort 
att det blev nödväniigt med en gall
ring av deltagarna.Ett intensivt för
beredelsearbete igångsattes, och var
je tisdag och torsdag under september 
har det Övats gevärsföring och exer
cerats under ledning av löjtnant Åh
lén från Svea Livgarde. Vid ett fler
tal tillfällen har truppen varit uppe 
på slottet för att acklimatisera sig 
och titta på postställen. 

tfD bar visat stort intresse för saken 
och Öl har som områdeschef inspekte
rat förbandet vid flera tillfällen. 
Vid ett av dessa förrättade hemvärns-
officeren major A T/inge utdelning av 
tjänsteårstecken till 22 hemvärnsmän 
tillhörande högvaktsulutonen. 

VI GÅ HÖGVAKT 

p.endast 1 p. före Ohlin och 3 p.före 
Dahlstrand.Det vädrades sensation och 
spänningen var stor, då Ohlin i sista 
skottet bommade, medan de säkra.fem-
teklassarna höllo stilen. 

Ödman segrade med 132 p. och erövrade 
därmed mästerskapet, belönades med 
klubbens guldmedalj samt inteckning i 
ett nyuppställt vandringspris. Dahl-
strand med 130 och Ohlin med 128 p. 
hedrades med silvermeialj, under det 
W Cederqvist med 127, E H Sandberg 
med 125 och H Rudberg med 124 p.fingo 
nöja sig med bronsmedalj. - På kvällen 
samma dag samlades skyttarna med da
mer till högtidssammankomst med pris-
utdelning, supé och dans på Gillet» 

i. Avermark 

Frivilliga Försvarets Dag, lörla^;en -
si ndagen den 25-26 september var en 
stor bemärkelsedag'för IM&3 lemvärn. 
Detta hade nämligen fått let, hedrande 
uppdraget att med en pliton utföra 

VI GÅ HÖGVAKT 


