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Telefonen kan ej
undvaras...
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Omslagsbild
18-åriga Jill Vowles (t. v.) från London valdes den 18 november till Miss
Centrum — "Framtidens idealsekreterare" — bland inte mindre än
6 427 aspiranter från praktiskt taget
hela England. T. h. en av jurymedlemmarna, Miss World 1968 Penelope
Plummer.
För tävlingen svarade LME-ägda
Centrum Electronics Ltd., London.
TRYCKERIBOLAGET IVAR H>EGGSTRÖM AB. 1968
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Man kan vänta att telefonen under den framtid som kan överblickas förblir
dominerande inom telesektorn. Den kan inte undvaras eller ersättas. I stort kommer telefonerandet att ske som det gör nu. Naturligtvis kommer självvalet att
så småningom utsträckas över hela världen.
En rationalisering, som är inom nära räckhåll — i själva verket har utrustning funnits härför i flera år — är införandet av knappsats i stället för fingerskiva hos abonnenterna. Genom oberoende fältförsök i många länder har fastslagits att abonnenterna föredrar knappsats i stället för fingerskiva.
På stationsområdet har framkommit en helt ny klass av utrustning nämligen
de programminnesstyrda stationerna, dvs. stationer vilkas beteende styrs av ett
inläst program i en datamaskin. Dessa stationer kan på ett enkelt satt bibringas
trafikmöjligheter som med äldre teknik skulle fordra mycket komplicerad apparatur. (Om bi. a. de olika trafikmöjligheterna står att läsa i Kontakten nr 5/68
"AKE-stationen i Tumba i drift".)
Naturligtvis ökar de programminnesstyrda stationerna telefonsystemets allmänna användbarhet. Man vet emellertid inte i vilken grad dessa nya trafikmöjligheter kommer att bli populära hos abonnenterna.
Telex är den teletjänst som f. n. visar den kraftigaste tillväxten. Den kan anses
vara affärslivets speciella teleservice. Telex är särskilt betydelsefull för trafik
till andra världsdelar.
Dataöverföring är en tjänst som på något längre sikt kommer att bli starkt
expanderande. Dataöverföring sker mellan datamaskiner samt till och från datamaskiner. Företag med flera arbetsplatser med egna datamaskiner kommunicerar
mellan datamaskiner med dataöverföring. Bankerna i Sverige kommer att använda dataöverföring mellan den centrala computern och bankkontoren. Försöksanläggningar är under utförande där kassamaskinerna i bankkontoren är
anslutna "on line" till den centrala datamaskinen. Transaktioner på bankkontoren bokförs därvid direkt i datamaskinen. Från bankkontoren kan också riktas
förfrågningar till datamaskinen angående behållning på konton etc. I framtiden
kommer man att gå ett steg längre. Såväl kontanter som checkar kommer att
ersättas med direkta debiteringar och krediteringar på bankkonton. I butiker,
affärsföretag och över huvud taget på alla platser där nu penningtransaktioner
förekommer kommer terminalapparater för avläsning av kreditkort att sättas
upp. Dessa står över dataförbindelser i kontakt med centrala datamaskiner där
rörelser utförs på kontona efter order som erhålls från terminalstationerna.
Troligen blir detta system så omfattande att man kommer att ha regionala datamaskiner som kommunicerar med varandra i de fall då berörda konton inte
återfinnes i den egna maskinen.
Betingad av dataöverföring är de s. k. bildskärmarna. På dessa skärmar kan
man få text eller siffertablåer från datamaskiner. Ritningar kan också visas på
en bildskärm. Bildskärmarna har hittills tänkts mest för personal i ledande ställning som till sin bildskärm kan hämta uppgifter från företagets datamaskiner.
Det blir emellertid möjligt att ha sådana bildskärmar geografiskt skilda från
datamaskinen, eventuellt alltså i vederbörandes hem.
Även om datatrafiken blir stor i framtiden kommer den dock knappast i
närheten av den ordinära telefontrafiken.
Bildtelefonen kommer att bli aktuell under 70-talet.
Man har på många hall uttryckt skepsis mot idén med bildtelefon. De försöksanläggningar som finns i USA har emellertid gett goda erfarenheter och blivit
synnerligen omtyckta av användarna.
Bildtelefonen blir oundvikligen ganska kostsam. Man kan räkna med att få
betala 10—15 ggr ett vanligt telefonabonnemang. Den blir därför i första hand
förbehållen affärslivet.

President ivekkonen hedersgäst
vid LMF:s 50-årsjubileum
I OM framgick av ledarsidans artikel i förra numret av Kontakten
| var det 50 år i november sedan
koncernens finska dotterbolag bildades.
O/Y L M Ericsson AB (förkortat
LMF) koncentrerade halvsekeljubiléet
den 22 november dels till en stor utställning på Börshusets borggård dels till en
festmiddag på restaurang Fiskartorpet i
Helsingfors.

Många prominenta gäster
En synnerligen representativ samling
gäster hade inbjudits. Finlands president
Urho Kekkonen var hedersgäst vid såväl
invigningen av jubileumsutställningen
som vid middagen på kvällen. Finlands
regering var representerad av ett flertal
ministrar, riksdagens talman fanns med

liksom
Helsingfors
överborgmästare,
landshövdingen i Nylands län, generaldir.
vid Post- och Telegrafstyrelsen, Telefoninrättningarnas Förbunds styrelseordf.
och verkst. dir, m. fl. representanter för
statliga och kommunala inrättningar, industri och handel i Finland.
L M Ericssons styrelseordf. dr Marcus
Wallenberg stod i spetsen för moderbolagets uppvaktning bland vilka ingick
LME:s verkst. dir. och några övriga
direktionsmedlemmar.

Dr Wallenberg öppnade
jubileumsutställningen
"Handeln är som vatten. Den finner alltid sin väg fram mellan hindren. Begränsningarna är till för att övervinnas". Detta
yttrade dr Marcus Wallenberg bi. a. när

O/Y LM Ericssons verkställande direktör,
vicehäradshövding Ingmar Horelli, hälsade
gästerna välkomna när jubileumsutställningen öppnades på Börshusets borggård i Helsingfors. Hedersplatsen intogs av republikens
president Urho Kekkonen.

han invigde utställningen på borggården
i Börshuset i Helsingfors.
Programmet började med fanfar av
blåsare ur Helsingfors Garnisonsorkester,
varefter LMF:s verkst. dir. sedan 1959
vicehäradshövding Ingmar Horelli hälsade alla välkomna. Efter dr Wallenbergs
öppningsanförande talade handels- och
industriminister Grels Teir. Han tackade
för den insats svenska LME gjort för den
finska televerksamheten och önskade bolaget vidare framgång.

LMF bygger fabrik
LMF flyttar inom de närmaste åren
till nya fabriks- och kontorsbyggnader
i Kyrkslätt ca 2Vi mil utanför Helsingfors. Minister Teir korn in på detta i sitt
tal och såg den nya anläggningen som
en vacker lank i den industriella samarbetskedjan Sverige—Finland.
Innan Garnisonsorkestern avslutade
öppningshögtidligheterna med att spela
Sibelius "Polonaise" hälsades LMF av
Telefoninrättningarnas Förbunds styrelseordf. Martti Harva och dess verkst. dir.
L. P. J. Toivonen.
Forts, på nästa sida.
President Urho Kekkonen (t. h.) tar emot
LMF.s jubileumsgåva, en specialtillverkad
Ericofon med presidentens familjevapen, av
LME.s styrelseordförande dr Marcus Wallenberg. I mitten (t. v.) dipl.-ing. Rolf Backman, LMF.
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Fint designpris
till GNT* i Danmark
LME-ägttill 49 procent
NT AUTOMATIC A/S tilldelades den 14 november årets
danska designpris — ID-priset
1968 — för rems- och kortstansen modell
34 med tillbehör.
HKH prins Henrik, make till tronföljerskan prinsessan Margrethe, överlämnade priset till dir. Paul Binzer, GNT,
i Danish Design Center i Köpenhamn.
Juryn framhävde särskilt i sin motivering stansens kompakta konstruktion,
rationella uppbyggnad och effektiva
funktion.
Priset, som är instiftat av Selskabet
for Industriel Formgivning, ges varje år
till en eller flera danska bolag, som har
lanserat produkter med föredömligt konstruktivt, bruksmässigt och estetiskt värde. Alla branscher i dansk industri kan
delta.
Modell 34 är GNT:s senaste tillskott
av apparatur som brukas i anslutning
till databehandlingsutrustning. De prisbelönade enheterna kommer till användning i en dataanläggnings s. k. periferiutrustning. De utför raden av operationer, som är nödvändiga för att få resultaten från datamaskinen "översatt" från
elektriska impulser till vanlig text.
En större produktion av stansen förbereds speciellt med tanke på England

och Tyskland, där modell 34 ska ingå
i olika former av kontorsautomatiseringsutrustning.

Forts, från föregående sida.

av dr Wallenberg; en specialtillverkad
Ericofon med president Kekkonens familjevapen.
Utställningen var öppen mellan den 22
—28 november. LMF:s personal på omkring 500 kunde bi. a. bese den i samband
med de två personalfester som hölls under den tiden.

G

Före övriga gäster visades sedan bi. a.
president Kekkonen och dr Wallenberg
utställningen med ing. Åke Piltz som sakkunnig beskrivare. Vid det tillfället överräcktes en gåva från LMF till presidenten
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Den prisbelönta datautrustningen med från
höger: rems- och kortstans, remsuppspolare,
remsavspolare, mekanisk läsare och ytterligare en remsuppspolare.

DKB säljer GNT-produkter
Nyligen träffades ett avtal med G N T
som innebär att L M Ericsson Data AB
tar hand om marknadsföringen av det
danska bolagets produkter på den svenska marknaden.

Prins Henrik av Danmark (t. v.) överlämnar
årets danska lD-pris till dir. Paul Binzer,
GNT Automatic AIS. Dir. R. Fjordb0g'e
från Selskabet for Industriel Formgivning,
vilket instiftat priset, i mitten.

/ år har LMF köpt in ett område om ca 21
ha i Kyrkslätt 2y2 mil utanför Helsingfors.
Inom de närmaste åren flyttas hela verksamheten dit. Här en modell av de planerade anläggningarna på bilden t. h. nedan.
Bilden nedan t. v. visar telefonapparatavdelningen i jubileumsutställningen på Börshusets borggård i Helsingfors.

Engelska Miss CENTRUM
korad i London
E

T T jättestort jippo som omfattade praktiskt taget hela England

kulminerade den 18 november.
Det var det LME-ägda Centrum Electronics Ltd., London, som utlyste en
Miss Centrum-tävling i dagspressen, med
mottot att finna "Framtidens idealsekreterare". Bland totalt 6 427 tävlande
hade juryn valt ut 11 kvalificerade aspiranter som inbjudits till final på flotta
hotell Savoy. Den lyckliga utvalda blev
Jill Vowles, 18-årig sekreterare från London.
I juryn satt bi. a. Penelope Plummer
från Australien, tre dagar tidigare utsedd
till Miss World 1968, skådespelaren Patrick Wymark, känd bi. a. från TV-serien "Maktspelet" och dir. Karlo Salholm,
chef för Centrum Electronics Ltd.
Efter knepiga frågor valde juryn Jill
Vowles till Miss Centrum bi. a. för hennes balanserade uppträdande och personlighet, goda klädsmak och affärssinne.
(Att hon var lång och blond med klassisk
profil och snygga ben hjälpte säkert också . . )
Korandet blev mycket uppmärksammat i London-pressen. Åtta tidningar
gjorde reportage. Dessutom sände BBC
en TV-intervju på 10 minuter. Där
framkom det bi. a. att Miss Centrum
trivs väldigt bra med sitt sekreteraryrke
och att hon tycker om människorna som
hon arbetar tillsammans med. På fritiden
är hon minst lika aktiv som när hon
arbetar. Musik, dans och teater är hennes stora intressen för att inte tala om
friluftsliv. Själv säger Jill träffande: "Jag
älskar helt enkelt att leva".

Med gratulationsbuketten i famn poserar en nykorad Miss Centrum — obs! spegelbilden.
Skådespelaren Patrick Wymark, känd bi. a. från TV-serien "Maktspelet", förekommer
som framgår ovan i Centrums annonser.

En lätt pratstund mellan fr. h. LMS verkställande direktör P-B Janson, Miss Centrum
(Jill Vowles), jurymedlemmarna Miss World 1968 (Penelope Plummer) och TV-skådespelaren Patrick Wymark samt LMSIMuC Lars Christofferson.

Det första evenemanget efter tävlingen
där Miss Centrum deltog officiellt var
invigningen av Centrums nya huvudkontor i Crown House, Morden, Surrey, som
ägde rum redan dagen efter. Den
kraftigt ökade försäljningen av Centrum
snabbtelefoner har gjort att de gamla lokalerna i Terminal House, Grosvenor
Gardens, har blivit för små. Bolaget disponerar även ett filialkontor i Birmingham.
Både vid själva kröningen och vid invigningen av huvudkontoret deltog några
LM:are från Sverige. Från H F korn CarlHenrik Ström, Dfe, och LME.s PR-konsult dir. Ralph Bugli, från LMS verkställande direktören Per-Bertil Janson,
produktchefen för interntelefoni MxC
Curt Sundmalm, MuC Lars Christofferson och Mxe pars Hellström.
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Överingenjör
Alexandersson
kommer i fortsättningen att arbeta med vissa mekaniska konstruktionsuppdrag för X-divisionen.

X-instans för
teknisk planering
Ny inköpschef
Ingenjör Bengt Söderberg har
från ' och med den 1 januari
1969 utsetts till ny inköpschef,
Dpi, inom L M Ericsson-koncernen. Han efterträder överingenjör Karl-Gustaf Åsbrink
som lämnar bolaget för att övergå till annan verksamhet.
Ingenjör Söderberg är född
1923 och var under åren 1946—
1966 anställd hos Svenska Ackumulator AB Jungner bi. a. som
export- resp. försäljningschef.
Sedan 1966 har han handlagt
marknadsfrågor beträffande Europa inom direktionsavdelningen för försäljningsfrågor hos
LME.

Regionen RA
bildad inom LMS
I syfte att erhålla klara ansvarsförhållanden och distinkta gränser mellan å ena sidan den rena
RÖ-verksamheten och å andra
sidan de riksomfattande och
stödjande aktiviteterna, överförs
den 1 januari 1969 vissa enheter ur RO och H K M a till en
ny allmän region med beteckningen RA.
Till chef för den allmänna
regionen med tjänstebeteckningen RAC, har disponent Stig Sjöberg utsetts.
Den vakanta RÖC-befattningen upprätthålls under 1969 tills
vidare av Mf Stig Arnsten. För
befattningen som R Ö F C har
herr Lcnnarth Karlsson anställts.

För att samordna den tekniska
planeringen inom X-divisionen
bildades den 5 november 1968
en instans för central teknisk
planering inom sektion Xp,
Projektledning.
Xp ska efter omorganisationen ansvara för:
•

Projektledning
ciella projekt

•

Sammanställning av divisionens konstruktionsprogram

•

Teknisk planering och resurskoordinering för såväl
utvecklings- som försäljningsuppdrag

•

Drift
met

•

Speciella uppdrag.

av

för

spe-

planeringssyste-

Chef är XpC Rolf Dahlblom
och ställföreträdare XpA Ulf
Jerndal.

I utlandstjänst
Stig Sjöberg

Yngve Ollus
vice VD i LMF

NyX/AC1969

Civilingenjör Yngve Ollus, H F
X EoC, har av styrelsen för
koncernens finska dotterbolag,
LMF, utsetts till vice verkställande direktör i detta bolag från
och med den 1 april 1969.
Civ.ing. Ollus flyttar över till
Dfe — direktionsavdelningen
för försäljningsfrågor beträffande Europa — den 1 januari
1969 för utbildning och förberedelser för den nya befattningen.

Överingenjör Harald Alexandersson, X AC, avgår med pension den 31 december. Hans efterträdare som chef för Avdelningen för Mekaniska Konstruktioner inom X-divisionen,
X'A, blir överingenjör Arne
Rejdin, som också behåller befattningen som chef för Standardiseringsavdelningen, O. I
samband med detta upphör befattningen X AT som uppehållits av överingenjör Rejdin.

Yngve

A nie

Ollus

Rejdin

Ingenjör Roland Abrahamsson
har avslutat sin tjänst i Mexiko
för semester i Sverige.
Ingenjör Lars Bergman och
ingenjör Lennart Comstedt har
påbörjat kontraktsperioder i Venezuela som provningsingenjörer.
Ingenjör Magnus Bjursrrömer
har avslutat sitt uppdrag på Fiji
för semester i Sverige.
Herr Georg Dahlström har
bytt stationeringsort. Sedan den
15 10 tjänstgör han som fabrikschef vid EDB, Brasilien.
Ingenjör Rune Eicroff tjänstgör i Danmark vid L M Ericsson A/S som gruppchef på laboratoriet sedan den 7/11.
Ingenjör Jan Ekman tjänstgör
som planeringschef för produktionen vid Teleindustria S. A. de
C. V. i Mexiko sedan den 8/10.
Ingenjör Lars Engvall har
tjänstgjort i Grekland hos Mr
Cotzias som teknisk rådgivare
i LME-ärenden. Detta uppdrag
gällde t. o. m. 5/11, varefter
ingenjör Engvall kommer att utta semester. Ingenjör Engvall
beräknas därefter tillträda kortare uppdrag i Västafrika.
Tekniker Erik Gustafsson har
påbörjat en kontraktsperiod i

tsrasinen w m iiiauziiauuuatciuuker.
Direktör Olaf Gustafson har
efter mångårig tjänstgöring som
chef för Compania Ericsson
Ltda, Colombia, gatt i pension
den 1/10 1968.
Ingenjör Arne Hansson har
efter semester påbörjat en ny
kontraktsperiod i Brasilien som
installationsingenjör.
Herr Jeppe Isaksen, som är
lånad från L M D , har rest till
Panama och skall tjänstgöra där
som montageledare.
Förman Åke Jansten har påbörjat ett korttidsuppdrag i
Kenya.
Tekniker Bo Jonsson, som arbetat i Colombia, har avslutat
en kontraktsperiod för semester
i Sverige.
Ingenjör Björn Jönsson har
efter tjänstgöring vid Compania
Ericsson Ltda, Colombia, återvänt till Sverige. Sedan den
21 i 0 tjänstgör han på Dfe.
Ingenjör Gerhard Keane har
förflyttats från Spanien till
Egypten.
Ingenjör Toralf Levang har
avslutat sin utlandsperiod i Venezuela.
Ingenjör Olle Lundstedt har
återvänt från El Salvador för
semester efter avslutat uppdrag.
Ingenjör David Lundström
har lämnat befattningen som
chef för L M Ericsson Ltd.,
Irland, och tjänstgör sedan den
7/10 på Dffu.
Herr Axel Mark har rest till
Marocko på ett korttidsuppdrag.
Herr Bent Mortensen, som är
lånad från LMD, Danmark, har
påbörjat en kontraktsperiod i
Brasilien som montageledare.
Ingenjör
Staffan
Nilsson
tjänstgör i Egypten som försäljningsingenjör
sedan den
14T0.
Herr Ulrik Nordvall har efter
tjänstgöring vid L M Ericsson
Pty. Ltd., Australien, återvänt
till Sverige. Sedan den 13/11
tjänstgör han som verkmästare
på Vt 11.
Ingenjör Alvar Olsson har efter uppdrag vid EDB, Brasilien,
återgått till Dpu.
Ingenjör Tobias Rawet har
tjänstgjort som assistent till fabrikschefen vid Compania Espafiola Ericsson, Spanien. Sedan
den 1,11 tjänstgör han i Sverige
på Dpu.
Herr Per-Åke Svensson tjänstgör vid Compania Ericsson Ltda,
Colombia, som ekonom sedan
den 2 1 0 .
I SISTA STUND
Bolagets styrelse har till Överingenjörer i bolaget utnämnt
ingenjör Bengt Söderberg, Dfe.
från och med det han övertar
befattningen som inköpschef,
Dpi, den 1.1 1969 samt ingenjör Hans-Olof Kåhre, DbA

Våriden runt med LM Ericsson

1. På en mässa i Milano nyligen deltog det italienska
LME-företaget SIELTE. Den
italienska ministern för utrikeshandel O. Russo (t. h.) får
en demonstration av Dirivoxsystemet av G. LaMantia,
SIELTE.
2. Toppmän inom tre stora
telefonbolag i USA var LME:s
gäster den 25/10. Bilden är
från Tumba-stationens processrum med fr. h. VD i Western Electric Co. P. A. Gorman, LME:s VD Björn Lundvall, vice VD i American
Telephone and Telegraph Co.
K. G. McKay, VD i Bell Telephone Laboratories J. B.
Fisk, XC Fred Sundkvist samt
TD Christian Jacobsus.
3. Processdatasystemet UAC
1600 visades för första gången utomlands vid mässan INTERKAMA i Diisseldorf 9/10
—15/10. Flickan vid skrivmaskinen gjorde god PR för
LME!
4. Vid den årligen återkommande mässan i Brno i Tjeckolovakien visade denna gång
X, T och Ml en del av sina
produkter. Mässan ägde rum
14/9—24/9. Framför en uppställning X-materiel står i mitten X/YrC Jiri Jahn, huvudansvarig för montern, med t. h.
om sig X/Ita Sven Tilly och
T/Fgd Rolf Ek, och t. v. Ml/
Bje Diederich Libot, värdinnan fru Homolovå samt T/
FeeC Johannes van Heesch.
5. I anledning av att L M
Ericsson A/S (LMD) i Danmark installerat VT. miljon telefonlinjer i Danmark inbjöds ledande personer inom
de danska teleförvaltningarna
till en högtidlighet på Hotell
Europa i Köpenhamn. Installationschefen avd.ing. Erik
Malmqvist (t. v. på bilden) får
som minne av händelsen en
trevlig gåva av LMD:s adm.dir.
Frants Liisberg.
6. LME:s styrelseordf. dr Marcus Wallenberg och koncern-

chefen Björn Lundvall besökte
Ericsson do Brasil (EDB)
Sao José dos Campos den
27/10. I fabrikschefens rum
granskar dr Wallenberg en ritning över fabriken med VD
Björn Lundvall t. h. om sig,
EDB:s chef Gunnar Vikberg
t. v. och fabrikschefen Georg
Dahlström mitt emot sig.
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HF-aktuellt

Kommer TELEFONPLAN att
u ska Telefonplan och L M Ericssons väg intill H F byggas om!
Den 25 november lämnade Gatukontoret sitt slutgiltiga förslag betr. ombyggnaden och när detta skrivs avvaktar Stockholms stads myndigheter L M
Ericssons godkännande. Beslut fattas i slutet av december.
Arbetena kommer att kosta ca en halv
miljon kronor och planeras sätta igång
under våren 1969. Det blii nya leder
både för fotgängare och fordonsförare.
Frågan om ombyggnaden drogs upp
av Konstföreningen, första gången redan
när sydvästra T-banan projekterades.
Främst ansåg man att planen skulle ändras om av estetiska skal. Senare hakade
HF:s skyddsingenjör Otto Arvidsson,
VbsC, på. Han menade bi. a. att platsen
inte var nog trafiksäker. På HF:s Byggnadsavdelning sa man dessutom att lösningen för Telefonplan var tekniskt föråldrad och inte räckte till för att klara
den allt tätare trafiken.
Under år 1965 utarbetade därför
Byggnadsavdelningen i samråd med sin
konsulterande arkitekt Dahl Steffensen
ett grundförslag som man skickade in
till Gatukontoret.
Bollen har sedan dess gatt fram och
tillbaka mellan LME och myndigheterna
och under hand har planerna finslipats.
Den 26 september i år ansågs ärendet så
moget, att personaldirektören Nils Svensson med hjälp av ritningar redogjorde
för det vid HF:s företagsnämndssammanträde. Och i slutet av november förmedlade Gatukontoret alltså sitt sista förslag

N

till Byggnadsavdelningen. Det ser ut så
här:

Telefonplan
Planen utanför Stora Portvaktslogen
byggs om ganska radikalt. Meningen är
att uppställda bilar inte ska få hindra inoch utfarten genom huvudgrindarna,
framförallt vid arbetstidens slut då problemet är störst. Trottoarerna på bada
sidor breddas så att vägen in till planen
blir nästan dubbelt så smal som nu. Det
innebär att trottoarerna som vetter åt
L M Ericssons väg utmed fabrikssidan
byggs ihop till en enhet. Stoppförbud
kommer att gälla på själva infarten till
HF-området, men inte resten av planen.
Vidare vill man få fotgängarna att ta
den säkraste vägen till Telefonplans tunnelbanestation. Därför byggs en ca 11
meter lång trafikdelare utanför portvaktslogen. Den genombryts av ett nytt, brett
övergångsställe, som övergår i ett stråk
snett igenom den nuvarande fyrkantiga
gräsmattan på ena trottoaren. Gräskvadraten ökas förresten ut något och
kompletteras i kanten längs Telefonvägen med en telefonkiosk.
Efter passagen "genom" gräsmattan
kan LM:arna antingen fortsätta till Tbanan via ytterligare ett brett, nytt övergångsställe mot Midsommargården, som
ersätter det tidigare, eller också gå det
"gamla" över L M Ericssons väg och
Telefonvägen.
Det blir alltså ingen gångtunnel till
T-banan som det ryktats om. LME och
Gatukontoret överlä länge och seriöst om

det uppslaget, men var tvungna att avslå
det på grund av tekniska svårigheter.
Och så en glädjande nyhet: sannolikt
redan i vår ska — efter påtryckningar
från i första hand Konstföreningen — en
abstrakt bronsgrupp i en spegeldamm
placeras utanför kvarteret Vingården,
dvs. på planen framför affärslängan i anslutning till Midsommargården. Runt
verket grupperas bänkar och blomsterurnor. Skulpturen — som heter "Linje"
— är utförd av konstnären Knut Erik
Lindberg och har måtten 1,5x1 meter.
Redan nu finns "Linje" till beskådande
vid Vårbergs T-banestation, varifrån den
flyttas till sin rätta plats.

Situationer som den här hoppas man kunna undvika när den "nya" Telefonplan blir
färdig.
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se ut så här?

Så här ska Telefonplan och L M Ericssons
väg utformas enligt Gatukontorets senaste
förslag. (Obs! Vissa detaljer återstår ännu
alt diskutera innan den definitiva lösningen
klubbas i slutet av december.)
— dagens

L M Ericssons väg
L M Ericssons väg görs om främst för att
bereda fler parkeringsplatser. Nya långsmala trafikdelare anordnas på den delen
av LM Ericssons väg som löper mellan
planteringen och affärslängan. Trafiken
dubbelriktas och parkerings- men inte
stoppförbud införs. Det betyder att bilisterna i framtiden hänvisas hit för att
stanna till och hämta upp personal vid
jobbets slut och inte som nu inne på
själva Telefonplan.
Den del av L M Ericssons väg som
sträcker sig utmed fabrikssidan enkelriktas åt andra hållet än det nuvarande. På
ömse sidor har ingenjörerna ritat in så
många tvärställda parkeringsplatser som
det rimligtvis går att åstadkomma. Infarten till denna "parkeringsficka" blir Valborgsmässovägens förlängning. (Mynningen ut till Telefonplan korkas ju igen
genom att trottoarerna där byggs ihop till
en sammanhängande halva.)

Som en följd av att antalet p-platser
ökar krymper tyvärr det avlånga grönområdet i vägens mitt. Men fortfarande blir
det såpass stort att lunchlediga LM:are
kan slå sig ned där och njuta sommarens
sol.

Oklara punkter
• In- och utfarten vid Intresseföreningens bensinstation är ett tvistefrö mellan
Gatukontoret och Intresseföreningen. Gatukontoret vill rata ut L M Ericssons väg
i backen intill stationen. Dessutom önskar
man förlänga vägens gröna mittsektion
för att få ut fler p-platser. Man vill vidare lägga en refuge utanför stationen
för att "modellera" trafiken i bestämda
fåror.
Intresseföreningen opponerar sig mot
lösningen — man befarar att framkomligheten till och från stationen avsevärt
minskas för bensinkundema.

sträckningar.

• Parkeringsautomater vid p-platserna
utmed LM Ericssons väg? Den frågan
ville man bi. a. ha svar på i företagsnämnden. Detta säger Gatukontorets ing.
Åke Jonsson vid telefonsamtal:
— Vi har inte tagit slutlig ställning
till den saken ännu. Men troligtvis monteras en automat vid infarten till parkeringsfickan. Avgiften blir i så fall antagligen två kronor per dag.
Om övriga allmänna p-platser runt
H F blir avgiftsbelagda kände ing. Jonsson inte till, eftersom dessa inte berördes
av ombyggnaden.
• Trafikljus i korsningen Telefonvägen
—L M Ericssons väg. Den nöten var inte
heller knäckt ännu menade ing. Jonsson.
Men han trodde inte att det skulle bli
några sådana eftersom trafiken där är besvärlig endast under korta rusningstider
morgon och kväll.
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HL Företagsnämnd
bildad
Den 14 november hölls ett gemensamt
sammanträde
med
HL:s och KV:s företagsnämnder vid Hudiksvallsverkstaden.
För HL:s del var sammanträdet
konstituerande medan det för
KV:s del innebar ett j20-årsjuu
bileum. .
Till ordförande i HL-nämnden valdes disponent Nils Eklöv, till vice ordf. herr Kurt
Johansson — vilken också anmäldes som varselmottagare för
HL — och till sekreterare herr
Hans Nilsson, HF Dkf.

Förslagsverksamheten
Hr Eklöv erinrade om den förslagstävling, som pågår till den
31 mars 1969 för KV och HL.
Han föreslog att man skulle
uppskjuta bildandet av förslags-

kommittén vid HL till den 1
april 1969. På så satt kan förslagen få en gemensam bedömning vid KV under den tid som
förslagstävlingen pågår.

Med anledning av att sammanträdet
den 14 november var det
sista för hr Edman tackade ordförande/t, dir. Yngve Åkesson,
honom för ett synnerligen förtjänstfullt arbete i företagsnämnden'.
På bilden uppvaktas Arvid Edman (t. v.) med blommor av dir.
Åkesson.

Dagsläget

KV:s nämnd 20 år

Den konjunkturavmattning, som
ratt en längre tid, har tagit sig
uttryck i en stagnation av Sveriges kabelbehov under de senaste tre åren, förklarade mötesordföranden dir. Yngve Åkesson.
Tillverkningen ligger i stort
sett i takt med uppgjorda planer. Leveranserna av papperskabel är högre än under 1967 och
det beror på att KV fått en stor
exportorder från Irak. Helt nyligen har KV vidare fått en order på pappers- och polyetenkabel från Ecuador. Produktionen
av telefonsnören planerar man
att flytta över från KV till SKV
i Piteå under 1969. Flyttningen
beräknas ta ungefär ett år.

Hr Edman gjorde en återblick
över
den
20-åriga
nämndverksamheten vid KV. Han sa
bi. a. att redan innan avtalet
om
företagsnämnder
ingicks
1946 mellan LO och SAF hade
kommittéer för intern information organiserats vid bi. a.
HF, KV och SKV. Den 12 november 1948 bildades företagsnämnden vid KV.
Bland frågor som tagits upp
vid sammanträdet under de
gångna åren nämnde han personalens bostadsproblem, informations- och samrådsförfarandet, synundersökning av personalen och den äldre arbetskraftens problem. En stående

Företagsnämnden
vid KV
har också tagit initiativ till en
omfattande studieverksamhet i
såväl skyddsfrågor, företagsekonomi som avtalstolkning. En
kommitté för skolningsfrågor
valdes vid ett sammanträde den
1412 1966.
Vidare har man arrangerat ett
flertal föredrag i aktuella frågor i samband med sammanträden eller på föredragsaftnar, dit hela personalen bjudits
in.
En viktig del av företagsnämndens arbete är förslagsverksamheten. Den har omfattats
med stort intresse och många
och goda förslag har belönats
under årens lopp.

LME delägare i
aluminiumverk
i Bahrein
Ett smältverk för aluminium ska
byggas rakt över en källa med
naturgas i det lilla oljelandet
Bahrein vid Persiska viken. Finansiärer blir ett konsortium
med intressenter i Sverige, Storbritannien och Bahrein. Kostnaden blir ca en kvarts miljard
kronor. Den svenska intressenten är Elektrokoppar i Hälsingborg, som till 75 procent ägs av
ASEA och 25 procent av LME.
Det nya smältverket, som ska
bli klart 1971, får en kapacitet
på 57 500 ton. Råvaran — aluminiumoxid — kommer i första
han att tas från Australien som
ligger bast till transportmässigt
sett, möjligen också från Indien,
eftersom det inte finns några
förekomster i Bahrein. Hela produktionen i Alba, som det nya
företaget heter, kommer att köpas av de bolag som ingår i konsortiet.
De
svenska
intressenterna
hoppas genom sitt engagemang
kunna täcka en del av sitt mycket stora behov av aluminium
till fördelaktigare priser.
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punkt på dagordningen vid varje möte har varit rapporten om
dagsläget för industrin i sin helhet, men tonvikten har särskilt
lagts
vid
det egna
företagets problem. En annan
återkommande punkt har också
varit rapporter av skilda slag,
bi. a. från idrotts- och friluftsarrangemang som delvis finansierats av anslag från LME. En
gång om året, i allmänhet i maj
eller juni, redogörs det för koncernens och moderbolagets bokslut och i samband med det ges
tillfälle att ställa frågor eller
diskutera problem. Samma fråga behandlas på de årligen återkommande koncernträffarna, dit
varje företag inbjuds att sända representanter.

13/11
Bahrein omfattar en grupp laga öar i Persiska viken vid Arabiens
kust. Det är ett oberoende shejkdöme som sedan 1867 står under
brittisk överhöghet. Ca 180 000 människor bor i det 552 knf stora
landet. Huvudstaden heter Manarna. Rika oljefält upptäcktes 1932,
men inkomster kommer också från ett betydande perlfiske och ett
omfattande skeppsbyggeri. Sverige har flygförbindelse med en stad
som heter Muharraq.
AB Elektrokoppar tillverkar
hel- och halvfabrikat för den
elektrotekniska industrin. Bland

produkterna märks framförallt
slålaluminiumlina
för
starkströmsöverföring.

Tillverkningsförändringar
Utleveranserna
hittills under
året ligger något över budget.
Kort efter förra nämndsammanträdet beslöts att tillverkningen
av brandalarmutrustningar ska
flyttas till SÖ vid årsskiftet.
Verkstadsklubbens representanter har informerats i detta ärende under hand.

Sedan .„.^ B „_..„>. „„„,„„.,„,.,
manträde har också dotterbolaget Casa Konsult AB upphört.
Verksamheten har delats upp
mellan befintliga enheter inom
LME. G V har erhållit tillverkning av
bensinpumpaggregat
och inom kort ska även kontosumsapparater produceras.
GV ska tillverka provningsutrustningar för kabelutprovning
till SKV. Tillverkningen kommer att kräva relativt mycket
montering och till våren ska ett
flertal provare vara klara för
leverans. Tendensen är att H F
mer och mer övertar GV:s planering för att söka förbättra
överblicken och kontrollen av
bolagets resurser etc.
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SRA/K

Konjunkturberoende
produkter
Ordföranden konstaterade att
de produkter som tillverkas vid
SRA i Rumla i hög grad är beroende av konjunkturen. Man
har på senare tid märkt att en
konjunkturförbättring
är på
väg. Den under 1968 ökade försäljningen av transportradioutoch personsökare
rustningar
väntas bestå under 1969. För
Brommafabrikens del har också
en förbättring skett.
Viktig försvarsorder
Sedan föregående sammanträde har order bi. a. kommit in
på länkutrustning för försvaret
till ett värde av ca 15 milj. kronor samt från
rikspolisstyrelsen
på radioutrustning för ca 7.5
miljoner kronor. Försvarsordern
kan betecknas som mycket viktig för Brommafabriken.

HF:s Lucia-kandidater 1968
När den här bildtexten skrivs pågår röstningen för fullt inom HF om vem som ska krönas till
1968 års HF-Lucia. Vägledning i valet fick man när kandidaterna "visade upp sig" i stora matsalen fredagen den 22 november och samtidigt passade på att skramla med
insamlingsbössorna
för bidrag till en behjärtansvärd insamling inom Radiohjälpen. Att stå i rampljuset var Ute
nervöst för de flesta och det gjorde att promenadtakten
skruvades upp en del mot slutet av
defileringen.
Värre var inte ncrvdallrct än alt fotograf Kjell Appelgren kunde ta emot en ganska "lugn"
flickskara och med mild hand arrangera den här sota Lucia-kandidalbuketten,
som bestod av 1)
Ann-Christin Larsson, XIBfaa. 2) Lena Magnusson, Vbvr, 3) Eva Nordlander, Ekf, 4) Vivi-Ann
Johansson. Vt 32, 5) Marianne Spångberg, Ir, 6) Monica Olsson, Vt 27, 7) Anne Axevik. Dho,
8) Monica Kjellström, ARIDpiv, 9) Kristina Rabe, ARIDpi samt 10) Gull-Britt
Rvdergård,
XKgs.
Vem som valdes till Lucia står att läsa på sidan 159.

•:•<

Förgyllningsanläggning
En anläggning för förgyllning
av mönsterkort kommer att installeras på Vt 51. Behovet av
förgyllning gäller i första hand
kontaktfingrar på mönsterkort.
Förgyllning blir allt vanligare
då man uppnår en betydligt
högre kvalitet på
mönsterkortens kontaktytor.

•
•

•:•

•• • •

En unik SRA-affär
En unik affär för SRA är
deltagandet i uppbyggandet av
atomkraftverket Ringhals i Halland genom English Electric,
som SRA har agenturen för i
Sverige. Denna firma har fått
en order på den ena 800 MW
turbogeneratorn för Ringhals.
Som
storleksjämförelse
kan
nämnas att ett sådant aggregat
lämnar ungefär 4 ggr så mycket effekt som vara största
vattenkraftverk och att kostnaden är över 100 milj. kronor.
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Julens stjärna

*
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•
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Det tändes en stjärna i fjärran-

Varför skall vi då tvivla och ängslas

med intensiv, strålande glans.

på denna vår sargade jord,

Den var som ett tecken från Herran

av Herren vi tryggt kunna fängslas

att mänskornas Frälsare fanns.

och lita och tro på Hans ord.

Den vägledde mäktiga kungar

Nu åter Han tänder sin stjärna

och trasiga herdar i vall.

att leda oss irrande får.

De korn från oaser och dungar

då hoppas och önskar Han gärna

till detta de fattigas stall.

vi komma

•:•
•:•<

ALR
En gnista i hjärtat Han tände
för dem som på Honom vill tro.
han redde hos Fadern ett bo.

*
•:•
•:•

•
•
•
4

att gå i Hans spår.

•:•

Till dem ock, som Honom ej kände

•>

••
*

Dikten är skriven av en
tjänsteman vid HFIX.

^H^H^^H<H<^*>^H^K*M*H<

*
*
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3) Skärmytslingar kommer väl
att ske överallt, men jag tror
inte på några flera krig. Upplysningen i världen hindrar det.
Året 1968 lider mot sitt slut.
Det har varit ett år som kanske
inneburit besvikelser för somliga och glädje för andra. Vad
kommer det nya året 1969 att
bara i sitt sköte? Önska och
tro kan man alltid. Kontakten
har därför gatt runt på H F
och ställt några frågor om 1969
till elva personer från såväl
verkstads- som tjänstemannasidan. De här frågorna fick man
söka ge svar på:
1) Några personliga önskningar inför 1969?
2) Känner ni någon oro inför
1969 betr. sysselsättningen inom LME?
3) Tror ni 1969 blir ett bättre
år än 1968 i världen?
4) Personaltidningen kommer
numera ut med tio nummer om
året istället för som tidigare
med sex. Innehållet och det typografiska utseendet har också
förändrats i avsikt att göra tidningen mera lättläst och informationsrik. Är det något i tidningen som ni är speciellt intresserad av? Saknar ni något i
den?
Och de här svaren lämnade
man:

• Bror Andersson,
62, arkivfotograf på
X/Bfa, 29 år hos LME

1) Att allt ska gå sin gilla
gång dvs. att få leva och ha
hälsan.
2) Nej.
3) Kanske ljusning för Vietnam.
4) Som fotograf tittar jag
först på omslagsbilden sedan
på personalia. Saknar nog ingenting.

• Elin Backman, 58,
kabelsyning på Vt 36,
13 år hos LME
1) Full sysselsättning för alla
i landet.
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4) Bläddrar igenom Kontakten. Vill koppla av från jobbet
och glömma LME under fritiden. Tidningen behöver inte
bara innehålla stoff från och
om bolaget.

2) Nej, är för gammal för att
oroas och så är LM ett bland
landets stabilare företag.
3) Fred i Vietnam. Tror en
omvälvning som vi vanliga
"dödliga" inte känner till är
på gång i världen.
4) Ser först efter om några
kända ansikten finns med på
bilderna. Det mesta av vad man
vill veta finns med. Många facktermer är svåra att förstå.

• Lennart Brennick,
42, ing. på X/Yra, 11
år hos LME

• Wallis Gustafsson,
44, bokbinderska på
Vt 04, anställd i år

1) Att få fortsätta trivas.
2> Nej, och det är det förhållandet som gör att jag trivs
så bra hos LME.
3) Inte blir det bättre.
4) Letar först efter om något finns om den egna avdelningen. Tidningen är lättläst
och innehåller väl det som en
personaltidning brukar göra.

• Bengt Hemgren,
37, förman på Vt 748,
21 år hos LME
1) Lite mera tid.
2) Personligen ingen större
oro, men rationaliseringen kommer nog att medföra en del
omdisponeringar.
3) Finns inget som tyder på
någon förändring i världen.
USA:s nye president betyder
säkert en del för utvecklingen
inom den närmaste framtiden.
4) Den officiella sidan. Skulle
vara bra om Kontakten kunde
informera bättre om omorganistationerna. Att få veta mer vem
som gör vad.

• Olle Edlund, 55,
maskinreparatör på
Vt 17, 29 år hos LME
1) Att alla i familjen ska få
vara friska. Det innebär så ofantligt mycket.
2) Nej, inte alls. För 10—15
år sedan kanske. Idag vet jag
vad jag har och samhällets utveckling går stadigt framåt.

för att hjälpa de verkliga låglönegrupperna.
2) Nej, inte personligen. Men
det finns kategorier som nog
kan känna viss oro.
3) Bättre blir det säkert inte.
Tyvärr rår FN inte på stormakterna. Det finns tendenser
som tyder på ökad spänning
mellan rika och fattiga länder.
4) Reportage om fabriker och
anläggningar läser jag mycket
noga. Vill ha mycket mera om
personalen på fabriksgolvet och
intervjuer med representanter
för olika verksamheter inom bolaget t. ex. om skyddsombudens
insatser.

• Ann-Margret Kashef, 25, sekreterare
på Dpt, 31/2 år hos
LME

1) Nej.
2) Nej, inga problem.
3) Tror inte på ett bättre
1969, snarare tvärtom.
4) Ser först på bilderna och
letar efter bekanta ansikten. Roligt att läsa om nya stora order.

• Arne Kjellström,
43, materialman på Vt
21, 9 år hos LME
1) Att det ska bli en fin sommar.
2) Nej, vi drunknar i jobb.
Tryggheten är en faktor som
gör att folk stannar hos LM.
3) Nej. Verkar tämligen hopplöst i världen.
4) I utlandstjänst och Företagsnämnderna intresserar mest.
Och förstås sant som rör det
egna jobbet. Vill ha mera reseskildringar av LM-are.

• Bertil Karlberg, 26,
målare på Vt 18, 6 år
hos LME
1) Att man tar ett stort steg

1) Tjäna mera pengar. Att
tempot lugnas ner.
2) Nej, det finns jobb så det
räcker.
3) Stormakterna ger sig nog
aldrig.
4) Sporten läser jag först, men
tycker det mesta som står i
tidningen är läsvärt. Det vore
nog inte så dumt med en insändarspalt.

Samtal med Ergas
olympiadeltagare

Bernt Lindelöf
Kontakten återkommer enligt
löfte från förra numret med en
intervju med ing. Bernt Lindelöf, G Xob, som tillsamans med
klubbkamraten i Örnbergs Kanotsällskap, Erik Zeidlitz, korn
femma i OS-finalen i canadensare C-2. Den 23-årige Bernt
är till vardags ritare av automatväxlar på Erga i Bollmora.
Han tävlade i Xochimilco
utanför Mexico City. Den staden bestod förr av en ö i en
jättestor sjö. Det enda som återstår av den sjön är ett kanalsystem ute vid Xochimilco, vid vilket man i dag odlar stora mängder grönsaker och frukt. Därute
hade man byggt en konstgjord
sjö enbart för kanot- och rodden 2 kilometer
tävlingarna
lång och 2 meter djup cementbalja, som kostat 50 miljoner
kronor.
Bernt som tränat paddling
sen han var 13-årig grabb och
tidigare i sin gren bi. a. kommit
tvåa i VM 1966 och trea i E M
1967, var en av de få svenska
som
plockade
OS-kanotister
poäng. Men han fick kämpa
hårt för dem:

• Sture Källryd, 64,
packmästare på Vt 25,
42 år hos LME

var en pärs, berättar han. Konkurrensen från
öststaterna var hård. Rumänien
vann ju C-2 före Ungern och
Sovjet. Men värst var ändå den
tunna luften. Vi tävlade på ca
2 400 meters höjd — ovanligt
högt för kanotister.
Genast efter loppet kollapsade jag. Jag kände mig alldeles
borta i en halvtimme och det
tog flera timmar innan jag riktigt hämtade mig igen. Tävlingsfunktionärerna tog dopingprov. Men de kunde bara konstatera att det var luften som
knäckte mig.
— Var du besvärad tidigare
under tävlingarna av den tunna luften?
— Ja, redan i försöken kände jag hur krafterna sinade.
Men där klarade jag mig utan
tillbud. Aldrig förut i mitt liv
har jag varit besvärad av klimatet på det här sättet.
Vila sig efter strapatserna fick
Bernt göra i förläggningen i OSbyn. Alla idrottsdeltagare bodde
i omflyttade lägenheter i nybyggda hyreshus. Den svenska
truppen var inrymd i de tre
översta våningarna i ett av husen.
Maten åt man tillsammans
med manskapet från de övriga
nordiska länderna samt VästTyskland
Tyskarna hade en
chefskock som svarade för kosthållet. Men att mat, hygien och
allt annat var OK kollade för
svenskarnas del också överläkare Elias Bengtsson från Roslagstulls sjukhus i Stockholm
(f. d. Epidemisjukhuset).
De svenska kanotisterna, sammanlagt 10 pojkar och en flicka,
fick hålla en väl genomtänkt
diet. Under närmare tre veckors tid levde man mest på ris,
genomstekta köttbitar och Coca-

• Vladimir Pölder,
65, förbindningsarbete på Vt 35, 22 år hos
LME

Cola. Grönsaker, frukt, ägg,
potatis, glass och allt uppskuret var bannlyst.
Sammanlagt var Bernt Lindelöf i Mexico City tre veckor.
Under den tiden hade han ledigt endast under tre dagar. Han
hade otur med tävlingsprogrammet — C-2-finalen gick sista
fredagen och på måndagen var
det avresa hem till Sverige via
två dagars besök i New York.
Men den duktige Erga-paddlaren hann i alla fall se en hel
del av olympiastaden genom att
sighlseeingturerna var sä väl
regisserade. Och att telefonförbindelserna, som till stor del ju
klarades av
LME-produkter,
fungerade fint kunde den för
närvarande vid väderlekstjänsten (SMHI) värnpliktige Bernt
också konstatera.

Mexiko-kämpen
ing. Bernt Lindelöf, CIXob, korn 5:a i OSfinalen i cunadensare C-2.

Ett jubileum

LME I K 3 0 å r
L M Ericssons Idrottsklubb bildades för jämnt 30 år sedan.
Det är endast KV, SRA samt
nu nedlagda Alpha som har
längre idrottslig egen klubbverksamhet.
Organiserad motionsidrott hos
LME kan spåras tillbaka till
slutet av 1920-talet. Det var
en
gymnastikförening
inom
verkstadsklubben som med bolagsbidrag verkade fram till
1937. då den nybildade LMElöretagens Sportförening tog
över aktiviteten.
tog
även
Sportföreningen
över den idrottsverksamhet som
drevs bland tjänstemännen inom
Sällskapet LME. Alla anställda
inom Stockholms-området fick
delta och tävla för Sportföreningen, som efter några år utvecklades till nuvarande LMEföretagens Idrottsförbund med
LME-klubbar över hela landet.
På H F bildades för de anställda på fabriken 1938 en egen

idrottsklubb. Den ställde sig till
att börja med utanför Sportföreningen, därför att några trodde sig spåra försök från företagsledningens sida att genom
idrotten avvända intresset från
fackliga spörsmål. Missförstånden klarades emellertid upp och
1940 reorganiserades L M Ericssons IK. nya stadgar antogs och
både fabriks- och kontorsanställda välkomnades i idrottsgemenskapen på HF. Verkstadsklubbens
ordförande
Emil
Karlsson blev en energisk och
uppskattad förste ordf. i Idrottsklubben.

Jubileumsfesten
Det blev ett både värdigt och
glatt jubileumsfirande på Västberga Värdshus — strategiskt
beläget några kraftiga stenkast
från H F — fredagen den 22
november. Över hundra personer räknade Erik Björestig,
Vplo, in och det var unga och
Forts, på nästa sida.

En milstolpe i utvecklingen både för förbundet och LME IK var
invigningen av idrottsplatsen vid HF den 25 augusti 1945. Fanbärare vid tillfället var Alvar Åkerström, ordf. i LME IK.

1) Att få vara frisk.
2) Ingen oro, jag har varit
med om depressionstider. Men
det var förr, nu går allt framåt över hela världen.
3) Tror på avspänning i världen under 1969 och fred i
Vietnam.
4) H u r det går för L M E här
hemma och utomlands är intressant. Vill gärna läsa kåserier om LM-are i utlandet. Tycker Kontakten i stort sett är en
bra tidning.

1) Att få vara frisk och kunna
fortsätta att jobba.
2) Nej, verkar som om det
finns mycket att göra.
3) Nej, knappast lugnare.
4) Läser med intresse översikter om bolaget och dess verksamhet. Tidningen vänder sig
till många olika kategorier läsare, varför det inte går att
göra alla helt nöjda.
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Forts, från föregående

sida.

gamla, damer och herrar i lagom blandning.
Maten smakade precis så gott
som fin oxfilé ska göra och dansen gick blandat modernt och
gammalt på de flesta lediga utrymmen.
Under lämpliga
matpauser
hölls eleganta och tänkvärda
tal, ibland så kvicka att poängen nästan hann slinka undan
tanken. Standar och förtjänsttecken av olika slag delades ut
till
skickliga
och
hängivna
idrottsledare och annat duktigt
idrottsfolk liksom naturligtvis
till jubilaren LME IK.
Idrottskonsulenten
Henry
Forsberg hälsade gästerna välkomna och gav ordet till personaldir. Nils Svensson, som
f. ö. är flerfaldig KM- och
KCM-mästare i tennis. Han underströk i sitt tal bolagets stora
intresse av en livaktig idrottsverksamhet och som bevis för
detta överlämnade han en vacker kristallvas med gravyren "L
M Ericssons Vandringspris Sexkampen".
LME-företagens
Idrottsförbunds ordförande Lennart Nordström, Å R F o r , tyckte i sitt
anförande att man bi. a. skulle
ta bättre vara på idrottsledarna
och göra som med blåsippan
— fridlysa honom. Han överräckte Förbundets förtjänsttecken till LME IK:s ordförande
sedan 1960 Helge Johansson,
K 16, och till Hans "Ludde"
Karlsson, Vt 13.
Nils Hagman, Svenska Korporationsidrottsförbundet
och
LME Dhoa, tackade den skicklige prisanskaffaren m. m. Börje
Rosell, X Z b p , och som bevis
på uppskattningen fick han motta "Riks-Korpens" hederstecken.
Stockholms

Korporations-

Personaldirektör
Nils Svensson
hyllade i sitt tal LME IK för
dess insatser under de gångna
30 åren och önskade på direktionens vägnar klubben
lycka
till även i framtiden. T. v. om
honom Maj-Lis Hertzell. maka
till "Stockholms-Korpens"
närvarande representant Olle Hertzell, t. h. Nils Hagman
från
"Riks-Korpen"
och
LMEIPhoa.
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idrottsförbund och L M E IK har
naturligt nog mycket med varandra att göra. Olle Hertzell
därifrån sa bi. a. att klubben
är med i nästan samtliga av Förbundets tjugo sektioner.
Han visade Stockholms-Korpens uppskattning av LMEidrotten genom att ge dess förtjänstnål till LME IK:s ordförande, till Hans Karlsson samt
till Einar "Skepparn" Karlsson.
Bland de inbjudna befann sig
även representanter för idrotten
inom Scania Vabis, Alfa Laval
och Televerket. De talade, överlämnade gåvor och tackade LME
IK för många angenäma och
hårda idrottskamper.

Ett par sppr-ialt'i
också uppmärksammat juoiieet,
vilket för "Skepparn" innebar
en bronsmedalj från Stockholms
Gymnastikförbund,
och
för
Thure Eriksson, X Sf, en bronsplakett från Svenska Orienteringsförbundet.
Henry
Forsberg
avslutade
kvällens seriösa avsnitt med att
dela ut den nyinstiftade silverplaketten till klubbens ordförande, till Börje Rosell samt till
Rune Ernlund, Vt 11. Nio standar och sju förtjänstnålar fann
vidare vägen till välförtjänta
mottagare — och bland dem
som förärades standar fanns
Henry Forsberg.

LME lK:s första siiverplaketter
delades ut till fr. h. klubbens
ordf. Helge Johansson, K 16,
Börje Rosell, XlZbp, och Rune
Ernlund, Vt II.

ut
till
pressaravdelningarnas
verktygsförråd på Bromma-verkstaden, som från 1965 korn att
hora till SRA.
I det förrådet håller han ensam reda på åtminstone femtusen verktyg både för grovoch finmekanik. I pelarställen
hittar man en massa specialverktyg, ty Fridzéns avdelningar
är inte så mycket inriktade på
massproduktion. 1 stället utför
man handarbelsmassiga specialarbeten.
— Till det yttre kan verktygen påminna om varandra. Men
jag tycker ändå inte det är svårt
alt skilja dem åt. Varje verktyg
är försett med nummer och registrerat på kort.
Albert Nerlén (t. v.), f.d. verkstadschej vid BAIl' och numera verksam med kvalitetsuppföljning
vid HF\', överlämnar
silverplaketten för 50 års tjänst till Erik Fridzén, BAIVt 01 och 04.

Ung silverman på SRA
Verktygsutlämnaren, cyklisten,
skytten m. m. Erik Fridzén, Vt
01 och 04 på SRA-verkstaden
i Bromma, blev en av koncernens hittills yngsta silvermän
när han den 25 november mottog plakett och LM-aktier för
50 års tjänst ur Albert Nerléns,
f.d. B A V C , hand.
Fridzén började alltså redan
som 14-åring hos LME — som
springgrabb på avd. 10 på gamla telefonverkstaden vid Tulegatan 5. Fyra år senare — 1922
— blev han lärling på växelbordsförbindningen
på
nya
verkstaden på Tulegatan 17—
19.
— Och där jobbade vi i lag.

berättar han. Vi fick göra växelborden från början till slut. Vi
borrade, lödde, drog ledningar,
kopplade osv.
När LME flyttade ut till
Midsommarkransen
lämnade
Fridzén växelbordsförbindningen och gick över till förrådsarbete på Vt 32. Där hade han
tillsammans med några andra
arbetskamrater hand om handverktyg. Man lämnade också ut
detaljer som korn från centralförrådet vilka sen användes på
avdelningen för att bi. a. montera in reläer i automatstativ.
Något år senare fick han ansvaret för verktygsförrådet på
avd. 30. Och 1947 flyttade han

När jobbet är slut äntrar
Fridzén sin cykel och trampar
hem till frun i Abrahamsberg.
I hela sitt liv har han på det
här sättet spänstat till och från
arbetet året runt i ur och skur.
Och fortfarande ger han sig i
väg på långa söndagsutflykter
för att bese Stockholms omgivningar från cykelsadeln. Men ett
par sommarveckor varje år
överger han hemmatrakterna —
då fjällvandrar han i Lappland.
Fridzén är en mycket rutinerad skytt. Han har tävlat för
Spånga Skytteförening i mer än
fyrtio år. 1965 la han dock geväret på hyllan för gott. Den
seger som enligt honom själv
"smäller" högst är riksmästerskapet i fältskjutning i Falun år
1931. Dessutom är han bi. a.
svensk mästare i lag 1948. Mälardalsmästare i banskytte 1934.
dubbel förbundsmästare i Stockholms Lans skytteförbund och
åttafaldig HF-mästare.

Födelsedagshyllningar
Gunnel Agestrand, ÅR/Fap
Eric Andersson, f. d. H F IvC
Linnea Andersson, f.d. HF/Vplo
Kristina Ekenberg, f. d. HF/Vp
Wilhelm Olsson, D G X I s s
Olof Wåhlander, LMS RO Fk

Annan vänlighet
Arne Blomqvist, f. d. H F X Yrb
Lars och Solveig Christensson,
H F E v d och H F E v a
Gunnar och Berit Detlof, VÄ'
X/Klh
Josef Hellström, f. d. H F Vkk
Inga Junhem, H F Dbs

Vanligt deltagande
vid min makes och min faders,
Lennart
Lindqvist,
H F Vbt,
bortgång
Ulla-Britt och
Lindqvist

Anne-Charlotte

vid min makes, Carl Nilsson,
T/TV F 788, bortgång
Gullan Nilsson

Ett Amerikabrev

Har omnämns endast guldmedaljörer.
• Eric Andersson, IvC, fick
silverplakett för 50 års tjänst
den 27 december 1967. (Se Kontakten nr 1/68.)
Eric Andersson,

IvC.

Det var alltså samma datum
år 1917 som Eric Andersson
kom till L M Ericssons huvudkontor, som då låg på Döbelnsgatan 18. Han började som fjortonårig springgrabb på samma
avdelning som han är trogen
än i dag — huvudvaktmästeriet
— och blev chef där år 1939.
Han guldmedaljerades 1958 och
slutade vid företaget den 29 november i år.

• Helge Andersson, Vt 06,
anställdes 1926 som montör
på stationsmontagea'< delningen.
Året därpå bytte hcu till elektrikerarbete på Vt 06 och där
stannade han i 10 är. 1937 flyttade han över till verkstadens
kontrollsektion och 1940 befordrades han till kontrollförman
där. Efter ytterligare ett år korn
han tillbaka till den elektriska
avdelningen, nu som förman.
Som sådan fick han ansvaret
för utbyggnader och reparationer av samtliga svagströmsanläggningar på H F .

Hr Andersson fick guld 1960
och avtackades den 29 november i år.
Helge Andersson, Vt 06, tittar
i minnesalbumet
tillsammans
med Britt-Mari Karlsson, Vbd.

anlände under november till
Kontakten från f. d. LM-aren
dir. Gunnar Svala i North Electric — känd bi. a. som en av
männen bakom pionjärarbetet
med de helelektroniska växlarna för det amerikanska flygvapnet. I brevet talar han om att
han på sin 50-årsdag blev mycket överraskad av att så många
LM-are korn ihåg honom med
gratulationer. Vi citerar: "Jag
noterar att normalt endast namn
och tjänsteställe införs under
Tack-rubriken, men kanske ett
undantag kan göras i detta fall.
Denna hyllning betydde så mycket för mig av flera skal:
Strängt taget tillhör jag inte
längre LM-koncernen fastän jag
känner banden mycket starka.
Vidare förekommer i USA ingen
som helst uppvaktning utanför
familjen på födelsedagar.
Jag vill gärna, saga så här:
För storartad gåva och överväldigande hågkomst tackar varmt
Gunnar Svala".

Nr 5 blev HF:s Lucia
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Så är det åter dags för Julkrysset. Det
handlar inte bara om julen utan även
en del om LME. Tre priser delas ut,
50, 35 och 25 kronor. Alla lösningar
vill vi ha senast 15/1 1969 under
adress: Personaltidningen Kontakten,
L M Ericsson, Fack, 12611 Stockholm 32. Lycka till!

