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Till personalen vid 
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson 

Med utgången av innevarande september månad lämnar jag befattningen 
som verkställande direktör i Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson och 
önskar därför på detta sätt till LMEs stora personal få rikta ett 
tack och farväl. 

Let tillkommer icke mig att yttra mig om lämpligheten av de åtgär
der jag vidtagit under de år jag varit bolagets chef. Helt säkert 
äro åsikterna härom delade, beroende på med vilka ögon man beskådar 
de olika problemen. Jag har emellertid efter bästa förmåga sökt 
skilja på sak och person och i allas vårt intresse uteslutande haft 
bolagets väl för ögonen vid mitt handlande. Givet är att jag under 
sådana förhållanden nödgats vidtaga åtgärder, som icke alltid varit 
angenäma, och vilka personligen berört mig smärtsamt. 

Vid en återblick på de gångna tio åren kan man utan att använda 
överord säga, att det har varit arbetsamma men mycket intressanta, 
lärorika och givande år. 

Samarbetet inom de olika avdelningarna och avdelningarna emellan 
har undan för undan förbättrats, och jag har särskilt under senare 
år trott mig kunna konstatera ökad arbetsglädje med växande förtro -
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ende till bolaget och dess ledning. Det är min innerliga förhopp

ning, att detta skall fortsätta på alla fronter inom koncernen. 

En förutsättning för att LME skall kunna göra sig gällande i kon

kurrensen med stora och medelstora firmor, när det nu pågående kri

get upphör - en konkurrens som helt säkert blir besvärande - är,att 

bolaget och dess dotterföretag i alla avseenden räknas till de le

dande firmorna, evad det gäller teknik, kvalitet och prisläge. Alla 

ansträngningar måste därför göras när det gäller att förbättra kon

struktioner och tillverkningsmetoder, så att produkten blir konkur-

rensduglig. Jag riktar därför till LMEs alla ingenjörer maningen! 

Visa vad Du kan och tänk på alla,som äro beroende av att Du lyckas. 

Mycket har gjorts,men utvecklingen går med allt snabbare steg fram

åt, och därför måste även Du anstränga Dig. 

En milstolpe har passerats i LMEs utveckling. Vi ha haft den stora 

turen att i rätt och behaglig tid få vårt nya fabriks- och kontors

komplex färdigt med sina ljusa,trevliga och ändamålsenliga lokaler. 

Man får dock icke något för intet här i världen. Nya dyrbara loka

ler betyda tyvärr större omkostnader, och denna kostnadsökning mås

te kompenseras med högre verkningsgrad inom kontor och fabrik. Att 

så även kommer att bli fallet är min förvissning. Jag är glad och 

tacksam att det förunnats mig att verkställa denna ståtliga anlägg

ning.Må den befordra arbetsglädjen och sporra alla till att preste

ra sitt yppersta, så att LME kan växa sig allt starkare till gagn 

för alla, som arbeta i och för företaget. 

Den svenske arbetaren, ingenjören och tjänstemannen förtjäna ett 

mycket högt betyg för sin ansvarskänsla, flit och duglighet. En i 

svenska industriens tjänst grånad industrichef lämnar gärna detta 

betyg, när han nu drager sig tillbaka från en lång och krävande ar

betsdag. 

Tack och farväl! 



När vi nu blicka tillbaka på det se
naste decenniet i vår LME-historia, 
står klart och tydligt för oss den om 
och ovisshet om framtiden, som rådde 
sista halvåret 1932. Stor var till
fredsställelsen och glädjen bland oss 
alla, när vi erforo, att bolaget ri
dit ut stormen och skulle fortsätta 
sin verksamhet.Alla hade vi väl klart 
för oss,att en del förändringar skul
le bli nödvändiga och om vi då ej al
la riktigt forstodo dem,förstå vi dem 
säkerligen bättre nu. 

Vi veta nu,att vad som gjordes, gjor
des till bolagets bästa, och roa vi 
oss med att se på våra omsättnings-
siffror, som ju mer än tredubblats, 
förstå vi också,att det ej endast va
rit konjunkturerna, som gjort'et. Pe
rioden har präglats av mer lugn och 
sans i avseende på den tidigare så 
förhärjande konkurrensen och priskri
get; det har skapats relativt fred
liga förhållanden i vår försäljning, 
som hjälpt bolaget att sälja sina pro
dukter till hyggliga priser och sko
nat våra nerver. 

En bidragande orsak till den Ökade 
omsättningen har varit den tekniska 
utvecklingen inom vår "normala" tek
nik, som karakteriseras bl.a. av XY-
väljarens uppträdande och stora fram
steg inom transmissionsteknikens om
råde. Bolaget har dessutom upptagit 
helt nya verksamhetsgrenar såsom kas
saregister, elektriska mätinstrument 
och, på senare tid, andra av bered
skapen betingade tillverkningar. 

Ett budgeteringssystem har införts 
för såväl kostnader som produktion. 
Härigenom erhålles ett gott grepp 
över företagets utgifter och inkoms
ter. Genom produktionsbudgeten kan 
tillverkningen planeras för längre tid 
framåt, medgivande större tillverk
ningspartier och lugnare tillverkning, 
vilket medverkar till bättre leverans
tider och lägre priser. Kundernas an

språk i detta avseende lära vi val 
dock aldrig kunna uppfylla, då kun
ders pretentioner alltid äro en häst
längd före det leverantören kan å-
stadkomma. 

Bolagets finansiella ställning har 
även successivt förbättrats, så att 
utdelningen kunnat om än i blygsam 
omfattning återupptagas, och vi kunna 
se framtiden an med lugn och tillför
sikt und.er förutsättning att vi för
skonas från ekonomiska katastrofer i 
Sverige eller annorstädes, där vi ha 
intressen. 

För oss tjänstemän har samma tid ock
så medfört genomförandet av den länge 
efterlängtade lösningen av pensions
frågan . 

Under detta decennium har det också 
hänt, att LME fått Sveriges modernas
te och säkert en av världens vackras
te fabriksanläggningar. Om ock icke 
alla direkt uttalat det, är det väl 
ändå så, att vi alla känt en särskild 
tillfredsställelse över att ha fått 
vara med att flytta in i detta palats 
och r.og ha vi med särskild stolthet 
talat om vår nya fabrik i Midsommar
kransen. 

Vi glömma då ej heller bort de förmå
ner,vi ha, och som åtminstone till en 
del tillkommit i samband med nybygget. 
Tvenne läkare se om vår och våra när
mastes hälsa,Intressekontoret sköter 
om skatter och andra bekymmer, köper 
cyklar och mycket annat. Vi ha fått 
matsalar för arbetare och tjänstemän, 
och bolagets sociala verksamhet ha vi 
alla direkt eller indirekt glädje av. 

Som blad i en bilderbok virvlar detta 
förbi vårt inre,när vi nu taga avsked 
av mannen bakom allt detta. Vi tacka 
Dig, Hans Th. Holm, för vad Du gjort 
for oss och for bolaget,och när Du nu 
drar Dig tillbaka,kan Du med stolthet 
blicka tillbaka på ett verksamt liv 
till fromma for svensk industri. 

MÅ MÅNGA ÅR AV VÄLFÖRTJÄNT VILA OCH 
FÖRSTRÖELSE NU FÖRUNNAS DIG! 

Gösta Gerdhem Hans Thorelli 



Våningsbristen har inte förmått av
skräcka följande personer: 

ing. Gunnar Stålfors, XsA, och frk. 
Ingrid Arbin; 
ing. Bo Holm, Gl, och ing. Karin 
Strömberg; 
ing. Sture Mo.rdenwall, Fbm, och frk. 
Brita Fredmanj 
frk. Gunborg Spånberg, Gkr, och ing. 
Bertil Forsberg. 

Sedan KOilTAKTEfl sist kom ut ha bl.a. 

följande personer nyanställts: 

Frk. Doris Jancke, Mexikanska Tele
fonaktiebolaget Ericsson 
Herr Erik Grape, Gk 
Ing. Evert Öijvall, Mti 
Frk. Siw Hagström, Vpp 
Herr Olof Kaufeldt, Fas 
Frk. Dagmar Skedin, Xis 
Herr Arne Håkansson, Xlr 
Frk. Gunvor Andersson, Gk 
Frk. Birgit Eriksson, Eb 
Frk. Eva Nilsson, Fap 

S P O R T 

F R O N T E N 

Vid de friidrottstävlingar, som nol
los under veckan 31/8—6/9 och benämn
des Korporationens Idrottsdag 1942, 
gjorde T.Mff en uppmarksanimad insats 
genom att vinna sin klass med 1 239 
poäng före Örlogsvarvet med sina 551 
poäng. LME samlade ensam fler poäng 
an nio andra bolag i samma klass kun
de åstadkomma gemensamt. Detta säger 
mycket, allra helst då bland dessa 
kunna nämnas sådana konkurrenter som 
Atlas Diesel, Stockholms Spårvägar, 
Konsum,Statens Järnvägar »Polisen m.fL. 

Om man ser på tävlingarna inom LMEs 
gränser, så gläder det mest, att så 
många som 345 LM-iter, därav 54 da
mer, varit i aktion. Kontoret och 
verkstaden delar ungefär lika på po
ängen. Avdelning X står främst med 35 
deltagare och 122 p, med Vta 32 på 
andra plats med 33 deltagare och 114 
p. Från en så stor avdelning som L 

deltogo endast fem damer och fem her
rar, men dessa togo i gengäld hela 
50 p. En förnämlig prestation, då me
delpoängen inom LME blev 3-5 P- Bland 
er;skilda prestationer kan framhållas, 
hur en 61-åring på &tY&. X löpte 100 m 
på 15-8 s och en 5^-åring på avd. 12 
samma sträcka på 15.2 s. Den yngste 
deltagaren var 15 och den äldste 6lår. 

Utåt har vår prestation väckt stor 
uppmärksamhet, och flera av våra med
tävlare ha ringt och frågat, hur vi 
gått tillväga för att nå ett så bra 
resultat.I förväntan på att nästa års 
tävling skall ge oss ännu större po
ängskörd har ingenting hemlighållits 
beträffande organisationen av det he
la, och vi vänta då att våra medtäv
lare skola komma oss betydligt mycket 
närmare och på så sätt ge oss nya 
sporrar for fortsatt tävlan. 

U. J e h l e r 

A L A R M 

Inom LME och även i viss mån utanför 
bolaget råder det mycket olika mening
ar om rätta genus av ordet alarm, 
trots att Svenska Akademiens senaste 
ordlista endast godkänner neutrum, 
dvs. alarmet. 

Frågan har nu underställts den offi

ciellt understödda Tekniska Ncmenkla-

turcentralen (TNC), som efter hörande 

av sina språkliga rådgivare enhälligt 

kommit till samma slutsats som Svenska 

Akademien. 

Alarmet skall det alltså heta! 

Som bekant har sedan den 1 juli per
sonalrabatten för radiomottagare slo
pats genom överenskommelse- mellan 
samtliga radiofabrikanter. 

Hittillsvarande personalrabatt utgår 

emellertid fortfarande på övrig ra-

diomateriel, såsom rör, batterier och 

reservdelar samt givetvis även på all 

installationsmateriel, lampor m.m. 


