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Koncernbokslutet 1971: 

FAKTURERINGEN ÖKADE MED 19 PROCENT 
Kursförluster gav försämrad lönsamhet 

teiikttNlyktoiilHMif 

Nu får det 
vara nog 
efter 65 år 
hos LME! 
Det enda jag ångrar under 
min långa tid på LM Erics
son — där jag trivts myc
ket bra — är att jag inte 
blev fackligt engagerad på 
allvar redan i mitten av 30-
talet. 

Bakom dessa ord döljer 
sig "världens mesta LM:are 
genom tiderna", Albert 
Milton som för andra gång
en i sitt liv gick i pension 
från företaget den 1 mars 
1972. Han fyllde 80 år i 
december förra året, när
mare bestämt på Nobel
dagen. 

Första gången Albert gick 
i pension var 1958 och då 
hade han jobbat på HF-
verkstaden sedan i januari 
1907. Han dök åter upp på 
HF — den här gången på 
tjänstemannasidan som grå
gosse — under 1959. Och 
då han "hängde upp hand
skarna" för gott tillhörde 
han ritkontoret med tjänste
beteckningen X/Bfad. 

Forts på sida 6 

Ericsson-koncernens beställningsingång steg under 1971 med 14,4 pro
cent till 4294 miljoner kronor. År 1970 uppgick den till 3 753 miljo
ner. Orderbeståndet ökade med 488 miljoner. 

Faktureringen gick upp mycket kraftigt och steg med hela 19 procent. 
År 1970 var faktureringen 3 160 miljoner. År 1971 kom den upp till 
3 759. En stor del av faktureringen föll på länder utanför Sverige; 
,2 883 miljoner mot 2 300 år 1970 Forts sida 5 

LME informerar 1000-tals tonåringar 

Alla LME-anställda in
om såväl moderbola
get som dotterbolagen 
får med det här num-

Skolkontakten innehåller dels 
en presentation av vår verk
samhet och våra viktigaste pro
dukter dels en berättelse om 
vår miljö m a o hur vi har det 
inom koncernen. I anslutning 
till det senare ämnet har någ
ra LM-are intervjuats om sina 
jobb hos bolaget. 

Att vi gjort iordning den 
här speciella tidningen hänger 
samman med att i den nya lä
roplanen för grundskolan före
skrivs att eleverna i årskurs 
8 (ålder 15 år) skall göra ett 
studiebesök inom områdena In
dustri, Handel och Servicenä
ringar. 

LME med dotterbolag till
hör de verkstadsindustrier 
som får besök av dessa ung
domar, över hela landet har 
grupper vetgiriga 15-åringar 
redan börjat studera vår ar
betsmiljö och våra yrken och 
fått informationer om vårt fö
retag. 

Bland det materiel som delas 
ut till elever och lärare ingår 
SKOLKONTAKTEN. LME i 
Stockholm har också gjort iord
ning en stillfilm "Vi på LM" 

ret av Kontakten en 
specialutgåva av per
sonaltidningen kallad 
SKOLKONTAKTEN. 

som visas vid dessa pryo-anknut
na studiebesök. 

Ett sådant besök vid HF kan 
se ut så här: start kl 08.15 med 
några välkomstord och "läsk 
med bulle". Visning av stillfil

men. Med hjälp av dia- och 
overheadbilder information 
om "Vad vi gör på den här 
fabriken". Entimmesrundvand-
ring i verkstäderna i grupper. 
Avslutning vid 10.30-tiden 
med en frågestund. 

Bilden nedan visar VaC 
Lars Wiklund vid en kontakt-
nitningsmaskin på HF/Vt 17. 
Lars är utan tvekan i en in
spirerad berättarform att dö
ma av det djupa intresse som 
präglar pojkarnas ansikten. 

Slutprovning av den nya kod-
väljarväxeln hos LME i 
Stockholm inför premiären 
tisdagen den 4 april. 

Efter påsk är 
LM ERICSSONS 
TELEFONNUMMER 

7190000 
och postadressen 

12625 
STOCKHOLM 

Anställda på 
HFochTN: 

ge Ditt 
DIREKT
NUMMER 
till alla 
Dina telefon
kontakter! 

FJÄRDE Apropå KONTAKTENS programförklaring: 

SIDAN FÖRETAGETS VERKSAMHET MÅSTE SES ÄVEN UR FÅGELPERSPEKTIV! 
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Svenska företag delägare 
i europeiskt rymdbolag 

Ett europeiskt aktiebolag för uppgifter avseende 
telesatelliter har bildats i Geneve. Bakom det nya 
bolaget, som fått namnet Eurosat SA, står 55 före
tag från nio europeiska länder. Aktiekapitalet i 
Eurosat SA uppgår till 3,5 miljoner schweizerfranc. 

I förarbetet för att bilda det europeiska telesatel-
litbolaget har från svensk sida deltagit Telefon-
aktiebolaget L M Ericsson, Saab-Scania AB och 
Stockholms Enskilda Bank. 

ITALIEN 
Dött ing Luigi Baggiani, som 
är medlem av styrelserna i 
Fatme och Setemer har ut
setts till ordförande i dessa bo
lags styrelser liksom i styrel
sen för Sielte fr o m den 16 
februari 1972. Han efterträd
de den förre ordföranden i 
dessa styrelser Dött ingGuisep-
pe Marchesi, som avled i ja
nuari i år. In memoriam på 
denna sida. 

NYA PATENT 
under tiden 6 januari—24 fe
bruari 1972 (förteckningen 
anger uppfinnarens namn och 
tjänsteställe, uppfinningens 
titel och patentnummer). 

Möre, O W, HF/DptB — An
ordning för metallisering av 
delar hos en kropp genom ned-
doppning i smält metall — 
339 371; 

Fjällbrant, T T, tidigare Mö/ 
MI/S — Filter avsett för 
filtreringav en med periodiskt 
varierande pulsintervall sam] 
lad signal — 339 520; 

Brolin, U E, BO/G/Xoi, Lind
gren, O G, tidigare BO/G/ 
Akv — Förstärkaranordning 
för telefonapparat — 339 704; 

Hansson, H O, SKV/K/TmC — 
Skarvmuff för kabel med alu
miniummantel — 339 707; 

Johansson.KH.Ml Khu.Kjellin. 
S T, MI/Khu — Anordning vid 
effektförbrukare med buffert-
kondensator — 339 715; 

Hansson, H O, SKV/K/TmC — 
Elektrisk, isolerad kabel med 
flamskydd — 339 953; 

Personaltidning för 
Telefonaktiebolaget 
LM Ericsson 
med dotterbolag 
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Ansvarig utgivare 
DK Nils Svensson 

Redaktör 
Bert H W Ekst rand 

Redaktionskommitté 
DB Ni ls Tengberg (redak
t ionschef), tel 3153, Gertrude 
van der Laken, Vt 36, tel 
3336, Lennart Stranneborn, 
Vt 17, tel 2605, Lars Wik lund, 
VaC. tel 2611, Ka r l -E r i k 
Åke r l i nd , VpmC, tel 2248 

Tidningen utkommer med 15 
nummer om året . B idrag — 
som honoreras — mottas tack
samt under adress 

Personalt idningen Kontakten 
Box 32073 
126 11 STOCKHOLM 32 

Internt är redaktionens be
teckning H F / D b i , rum 61128. 
Telefon 2048 el ler 3546 (Dbi Gö
ran Hannerz) 

Trv.-k.Ti AB Allrhaud» TreHi'l».rj: 

Dietsch, A K, HF/X/AdC — An
visar anordning för kryss-
punktväljare e d — 340 296; 

Sandberg, C O B, BO/G/Xve — 
Reläanordning i en automa
tisk telefonstation för bryt
ning av ringströmsignaler 
— 340 297; 

Hansson, H O, SKV/K/TmC — 
Band med halvledande skikt 
för applicering på en elektrisk 
isolering — 340 305. 

UTLANDSTJÄNST 
Ingenjör Eje Ericsson började 
den 31 januari 1972 kontrakts
tjänstgöring i Brasilien som för
säljningsingenjör vid Ericsson do 
Brasil Comerico e Industria S A. 

Ingenjör Christer Ahnfalk 
tjänstgör sedan den 21 februari 
1972 vid Industrias de-Telecomu-
nicacion S A i Spanien i befatt
ningen som kontrollchef. 

Ingenjör Rolf Magnertoft tjänst
gör sedan den 22 februari 1972 
som teknisk chef vid Industrias 
Eléctricas de Quilmes S A i Ar
gentina. 

BELÖNADE FÖRSLAG 
Beloppen står inom parentes. Om 
belöningen avser flera förslag 
markeras det så här: t ex 1 200/3, 
som betyder 3 förslag på totalt 
1 200 kronor. 

GRÖNDALSVERKSTADEN: Wer
ner Thomasson. Vt 56 (150). 

AB RIFA: Ernst Ott, Bromma 
(300 + sked), Thomas Grennvall, 
Gränna (75 + sked), Gösta Axels
son och Lars Wibeck, Gränna 
(75 + sked till vardera), Ragnar 
Svensson, Gränna (sked), Ing
rid Ohlsson, Gränna (sked), Sven 
Karlsson, Gränna (125 + sked), 
Bertil Zackrisson, Gränna (150 
+ sked). 

VISBVVERKSTADEN: Per-Ove 
Fohlström (300), Georg Jacobsson 
(200), Seved Tammergård (300), 
Sven-Inge Zakrisson (100). 

BORASFABRIKEN: Simon Nord
mark (100), Kurt Sjöblom (100), 
Rune Linden (75). 

OSKARSHAMNSFABRIKEN: Tho
mas Johansson (850), Sylve Ivars
son (115). 

ÖSTERSUNDSFABRIKEN: Mari-
Anne Ohlsson (150), Gunnar Eriks
son, Torbjörn Svensson (500), 
Margareta Walter (100), Ragnar 
Rolandsson (200), Kjell Hedlund 
och Kent Zidén (1000), Gunhild 
Pålsson (300), Rauno Suonvieri 
(200). 

ÖREBROFABRIKEN: Karl Karls
son, Gösta Lisskar, Barthel Smith, 
Bengt Karlsson (800), Anders 
Ohlsson (100), Håkan Trygg (100). 

EN AV LMS STÖRSTA t ryck
sakssatsningar under de senaste 
åren är nya Mater ia lkatalogen 
730. Innehåller komplet t infor
mat ion om f ler ta le t av LMS pro
dukter . 

TC -RÅDETS MYRA (LMS) har 
för 1971 t i l lde lats logist iksekt io-
nen i Oskarshamn. Mot iver ing : 
för god serviceanda och a l lmänt 
fö rbä t t rad log is t ik funkt ion. 

VI FLYTT ' I NT' så gärna f rån 
Stockholm menar televerket. Bl a 
y t t r a r man sig så här: — T i l l ska
da både för oss, utveckl ingen på 
teleområdet och för t ex L M E 
om vi f l y t tas . 

Till styrelseordförande i Eu
rosat S A har valts professor 
dr Werner Nestel från Väst
tyskland. Till att fungera som 
bolagets verkställande direktör 
har utsetts styrelseledamoten 
Charles Cristofini från Frank
rike. De svenska intressena re
presenteras i styrelsen av tekn 
dr Christian Jacobaeus från 
L M Ericsson och tekn dr 
Tore Gullstrand från Saab-
Scania. 

Bakgrunden till bildandet 
av Eurosat S A är behovet av 
ett europeiskt företag som kan 
åta sig uppgifter i samband 
med telesatelliter för praktiskt 
bruk. Inom Europa har sedan 
många år förekommit forsk
ning och utveckling på tele-
satellitområdet, i första hand 
inom ramen för den verksam
het som bedrivs av ESRO 
(European Space Research 
Organization). Utöver detta 
har dessutom förekommit lo
kala projekt i olika länder 
och ett omfattande samarbete 
länderna emellan. Något fö
retag motsvarande det nu bil
dade Eurosat S A har inte 
funnits. 

Eurosat S A har enligt bo
lagsordningen fyra huvudupp
gifter: 

D att främja upprättandet 
av operationella satellit
system, främst för europe
iska regionala behov, ge
nom att åta sig uppgifter 
avseende organisation, 
ledning, finansiering och 
teknik, i den mån de läm
nas av auktoriserade upp
dragsgivare, 

• att i samförstånd med ve
derbörande myndigheter 
organisera tillhandahål
landet av sådana system, 

D att främja export av re
gionala system till områden 
utanför Europa, och 

D att, om så erfordras, svara 
för eller medverka till fi
nansiering av upprättan
de och drift av sådana 
system. 

Den inom Eurosat S A sam
arbetande svenska gruppen 
har sedermera utökats och om
fattar nu, förutom L M 
Ericsson, Saab-Scania och 
Skandinaviska Enskilda Ban
ken, även Volvo Flygmotor 
AB, Standard Radio & Tele
fon AB och Philips Telein-
dustri AB. 

IN MEMORIAM 

Giuseppe Marchesi 

Den 24 januari 1972 avled Dr 
Giuseppe Marchesi, styrelseord
förande i Ericssonkoncernens 
italienska dotterbolag Setemer, 
Fatme och Sielte, i en ålder 
av 70 år. Dr Marchesi började 
sitt arbete 1937 vid en tid då 
koncernens största finansiella 
intresse i Italien var knutet 
till telefondriftsbolaget SET, 
som handhade telefondriften 
söder om en linje Formia—Fog-
gia. SET övertogs den 31 okto
ber 1957 av den italienska sta
ten och utgör i dag den s k 
femte zonen i det statligt domi
nerade driftföretaget SIP. Un
der många år arbetade Dr 
Marchesi som en nära medar
betare till dåvarande styrelse
ordföranden Commandatore 
Protto — en märkesman i de 
italienska bolagens utveckling. 
Under denna tid blev Dr Mar
chesi väl förtrogen med före
tagens verksamhet och deras 
problem. 

Efter SET's försäljning kom 
en period av stark utveckling 
for både tillverkningsföretaget 
Fatme och försäljnings- och 
nätbyggnadsföretaget Sielte. 
Denna innebar bl a att båda 
bolagen flyttade från de gam
la omoderna lokalerna vid Via 
Appia Nuova. För Fatme 
byggdes en ny fabrik och nya 
kontors- och laboratorieutrym
men vid Via Anagnina, medan 
Sielte fick moderna och ända
målsenliga lokaler i eget hus 
vid Campo Boario i Rom. De 
många svåra problem som upp
stod i samband med dessa stora 
byggen och flyttningar, inte 
minst i en stad med så många 
historiska lämningar som Rom, 
löstes på ett föredömligt sätt 
av Dr Marchesi. 

SET's försäljning innebar 
en radikal förändring av de 
italienska bolagens verksam
het. Den primära frågan gällde 
att bevara och utveckla Fatmes 
och Sieltes ställning som leve
rantörer till det italienska te
lefonväsendet. I detta viktiga 
arbete deltog Dr Marchesi in
tensivt, och resultatet av den
na verksamhet manifesteras i 
dessa dagar genom att en ny 
landsortsfabrik i Pagani i när
heten av Neapel börjar uppfö
ras. Självfallet grundas detta 
företag på det förtroende som 

Fatme och Sielte lyckats upp
arbeta hos de italienska tefe-
fonadministrationerna för sina 
insatser som leverantörer och 
för Ericssonkoncernens produk
ter. 

Förändringarna i bolagens 
verksamhet innebar även att 
många svåra legala frågor 
måste utredas och lösas. I 
kraft av sin gedigna juridiska 
utbildning och erfarennet hand
lade Dr Marchesi personligen 
flertalet av dessa ärenden och 
slutförde dem på ett utomor
dentligt sätt. 

Dr Marchesi ägnade mycket 
tid åt personalfrågor, särskilt 
under de senaste arens svåra 
motsättningar mellan parterna 
på den italienska arbetsmark
naden. De bolag han tjänade 
hade sedan många år rykte 
om sig att vara goda arbetsgi
vare. Fatmes nya fabrik ut
rustades med daghem för arbe
tande mödrar med små barn, 
och företaget var en pionjär 
i många sociala avseenden. 

Samtidigt med en stark käns
la för företagsamhetens an
svar för de anställda i ett land 
under stark förändring hade 
Dr Marchesi en klar uppfatt
ning om vad som var fair 
play i relationerna mellan par
terna och tog en bestämd ställ
ning emot de ökande tenden
serna till våld på arbetsplatsen 
som påtryckningsmedel mot 
oliktänkande. 

Många gånger var han på 
ytan starkt kritisk mot förhål
landena och utvecklingen i sitt 
eget land. I djupet var han 
dock som romare medveten 
och övertygad om att det folk 
han tillhörde och som genom
gått så många prövningar och 
förändringar under årtusende
nas lopp skulle med den för
måga till balans som präglar 
det kunna lösa de nuvarande 
problemen på ett konstruktivt 
sätt. 

Dr Marchesi var en god vän 
till många av oss. 

Frid över hans minne! 
Björn Lundvall 

Paul Normark 

Paul Normark, ingenjör vid 
LM Ericsson Telemateriel AB 
har avlidit i en ålder av 50 år. 

Han var född i Skellefteå och 
blev student vid Skellefteå 
Gymnasium 1942. Efter ingen
jörsexamen vid STI och uni
versitetsstudier, anställdes han 
1946 vid Telefonaktiebolaget 
LM Ericsson i Stockholm som 
KonstniKtor. 

1948 övergick han till LM 
Ericssons Svenska Försälj
ningsaktiebolag, där han bl a 
utvecklade ett helt nytt ljud
distributionssystem och senare 
även ägnade sig åt snabbtele
foner. 

I mitten av 50-talet flyttade 
han över till komponentsidan 
och kom så småningom att 
helt syssla med kvalificerad 
komponentf örsä 1j n ing. 

Paul Normark var under 
ett flertal år sekreterare i 
SEM; Svenska Elektriska Kom
missionens kommitté NK 60 
för ljud- och bildregistrering. 
Denna post innehade han till 
januari 1971. 

Ingenjör Normark var vid 
sin död marknadschef för kom-
ponentförsä lin ingen hos LM 
Ericsson Telemateriel AB, Ty
resö. 

Han sörjes närmast av 
hustrun Gunvor, född Wikström 
samt barnen Lars och Lena. 



Nr 1 1972 innehåller en längre ar
tikel om Danmark som bl a näm
ner att landet förutom det stat
liga Post & Telegrafväsendet (ca 
SO 000 abonnenter) har följande 
tre bolag som har koncession och 
med vilka avtal kan slutas: Kö
penhamns Telefon aktieselskab 
(KTAS) med ca 700 000 abonnen
ter, Jydsk Telefon aktieselskab 
(JTAS) 400 000 abonnenter och 
Fyns Kommunale Telefon aktie
selskab (FKT) med 100 000 abon
nenter. 

Så tidigt som 1896 levererade 
LME en 10 000-linjers LB-växel-
central till Köpenhamn. 

Automatiseringen tog på allvar 
fart år 1953 med en uppmärksam
mad idriftsättning av sex KV-lo-
kalcentraler och en ARM-station 
i Arhus. 

Vår senaste stora inbrytning 
på den danska marknaden kom 
1968 genom ordern på två AKE-
centraler till Köpenhamn och 
Odense. En order som senare ut
ökades med en AKE-central i 
Aalborg. Den första etappen av 
centralen i Köpenhamn skall sät
tas i drift i början av 1973. 

Med utgången av 1971 har LME 
levererat utrustningar för mer än 
en miljon lokalnummer och ca 
115 000 interurbanlinjer. 

X-bladet säger om framtiden, 
att de senaste avtalen med tele-
fondriftbolagen har säkrat leve
ranser på en tillfredsställande 
nivå fram t o m 1976. 

Försäljningen inom X-divisio-
nens område sköts av LM Erics
son A/S (LMD). Av de omkring 
750 anställda är ungefär 400 sys
selsatta med installationsarbe
ten på telefoncentraler. 

LMS-bladét 
Förstasidesartikeln handlar om 
årets stortävling — SÄLJ ERI-
COM 72. 

Det gäller att sälja så många 
intercomlinjer som möjligt. Fina 
priser vinkar för de duktigaste 
bl a resor till New York, Paris 
eller Ziirich. 

Tävlingen pågår under hela 
1972 och är uppdelad på två etap
per. Deltagare är 9 säljare från 
Rö, 8 från RS, 6 från RV, 8 
från RM och 4 från region RN. 

Passagekontroll hos Landstingens 
Inköpscentrals fabrik i Aneby. 
LMS har sålt denna första anlägg
ning i Sverige. 

LMS-filmen "En helt vanlig 
dag" finns numera textad på eng
elska, spanska och franska. Fil
men är producerad i egen regi 
inom LME. 

Den första passagekontroll-
anläggningen i Sverige har satts 
i drift hos Landstingens Inköps
centrals fabrik i Aneby. 

Med en passagekontrollutrust
ning kan ett företags område de
las upp i säkerhetszoner. Den som 
skall in i ett skyddat område har 
fått ett passagekort försett med 
en personlig kod. 

Vid inpassering sticks kortet i 
passageapparaten och den person
liga koden slås in på apparatens 
knappsats (se bild). Dörren eller 
grinden låses sedan upp för den 
som har tillstånd att passera. 

<;-bladet 
Mars 1972 innebär en milstolpe i 
G-divisionens historia, skriver 
bladet. Då flyttar nämligen G: s 
växellager till Borås. 

En av anledningarna till flytt
ningen är Borås centrala läge till 
exporthamnar. Växlarna PABX 
och PAX får nämligen alltfler 
köpare utomlands. 

Bland inkomna order nämns 
bl a en till England på fem mil
joner kronor omfattande en AKD 
793 på 2 250 linjer samt ett antal 
andra växeltyper. 

Televerket har beställt 350 000 
fingerskivor. 

För att ge G-divisionens unga 
medarbetare en chans att göra sig 
hörda samt bevaka de yngres och 
nyanställdas intressen har en 
ungdomskommitté bildats. Kom
mittén består av fyra medlemmar 
som valts gemensamt av divi
sionsledningen och SIF. 

Till sist berättar G-bladet om 
den nya bricklunchen som hade 
premiär i Bollmora i mitten av 
januari. Fördelar är, säger bla
det, bl a möjligheten att välja 
mellan två rätter och tillkomsten 
av en rökfri avdelning. 

T-bladet 
I marsnumret omnämns några 
större eller på annat sätt intres
santa order bl a en från telever
ket som gäller ton frekvenssigna
lering för 1,6 miljoner kronor 
samt ett tvåårsavtal på pupinleve
ranser till ett värde av 1,5 miljo
ner. 

Försvarets materialverk har 
tecknat sig för multiplex- och av-
grensutrustning för 2,7 miljoner 
och vattenfall på multiplex till 
ett radiolänknät. Den här senare 
beställningen ingår i det s k 
TIDAS-projektet, till vilken EB 
i Oslo erhållit en order på fyra 
miljoner kronor för bärfrekvens 
på kraftledning. 

Island beställde dagen före 
nyår den första radiolänken ZRL 
7500. T-divisionen tror att länkty
pen kan bli aktuell på flera sträc
kor på on. 

För de bilburna ges upplys
ningen att parkeringsdäcket för 
TN-anläggningen skall vara klart 
efter semestern i år. 

UTAN ATT BEHÖVA koppla in 
växeltelefonist kan svenskarna nu 
ringa till följande länder: Bel
gien, Danmark, Finland (enbart 
stockholmsområdet), Frankrike, 
Grekland, Italien, Luxemburg, 
Holland, Norge, Schweiz, Spa
nien, Västtyskland, Östtyskland, 
Österrike. Tjeckoslovakien, Po
len och ev Portugal tillkommer 
i år. 

LME I KARLSKRONA 25 ÅR 
Jubileumsfirande den 7 april 

/ en gammal snusfabrik vid Ölandsgatan i Karlskrona inledde LM 
Ericsson för 25 år sedan sin i dag så omfattande etablering i Blekinge. 
Näst HF i Stockholm är KA med satelliter den största enheten inom 
moderbolaget i Sverige. Noga räknat den 3 mars 1947 började man 
ställa iordning lokalerna för tillverkning av i första hand telefonappa
rater. 

Den 7 april firas de 25 åren och då kommer med säkerhet KA:s 
största kaffefest och tårtkalas genom tiderna att äga rum enligt vad 
Kontakten erfarit. 

Alla som anställdes under startåret 1947 blir ihågkomna med en 
jubileumspresent". Vad det blir får komma som en överraskning, 

säger KAC disponent Erik Olsson. 
Ett jättelotteri där ingen vinst understiger 50 kronor utgör ett annat 

inslag i firandet. 

Tjugoåtta KA-veteraner 
Namn och anställningsdatum. 
Tjänstemän: Valter Romberg 28/4, Uno 
Svensson 17/3, Gösta Ferm 3/3, Knut Lars
son 5/8, Siwe Andersson 22/3, Per-Olof 
Stenborg 18/2, Gösta Johansson 21/8, Percy 
Milsten 18/2, Göte Sjöstrand 5/3, Harald Nils
son 2/5, Olle Bergström 1/9, Erik österström 
12/8, Ni Is-Gunnar Pettersson 21/7. 

Kollektivanställda: Majken Pettersson 

3/11, Harriet Gustafsson 5/11, Inga Red-
skog 9/10, Asta Linden 3/11, Maria Fredriks
son 21/4, Signe Björkman 21/4, Ingegärd 
Pettersson 21/8, Karl Jändel 1/9, Gunnar 
Pettersson 28/4, Gösta Boman 7/11, Birger 
Ramberg 1/11, Göte Brimstedt 3/9, Assar 
Johansson 24/11, Börje Nilsson 13/8, Gunnar 
Persson 10/6. 

ERICOFON-tillverkning I oktober 1959 vid KA. 

NÅGRA DATA OM KARLSKRONA-FABRIKEN 
Ar 1947 startade man alltså i gamla 
snusfabriken i Karlskrona. I april upp
gick arbetsstyrkan till 27 personer med 
civiling Stig Jacobsson som chef. 

I slutet av juli 1948 stod en fem vå
ningar hög tillbyggnad klar. Omkring 
400 människor arbetade i fabriken. Vid 
slutet av året producerades ungefär 
5 000 telefonapparater varje vecka. 

Chefen för LME:s Söderhamnsfabrik 
disponent Erik Olsson blev chef för KA. 
Han leder som bekant fortfarande bo
lagets verksamhet i Blekinge. 

Samma år i november tillverkades 
den 5-miljonte telefonapparaten vid 
KA. 

I mars 1958 stod en sex våningar ny till
byggnad färdig att börja producera i. 
Den då splitter nya koordinatväljaren 

inledde sin framgångsrika tillverk
ning vid KA det året. Den "annorlun
da" telefonen ERICOFON — populärt 
kallad Cobran — godkändes av Tele
verket ungefär samtidigt. Världens tro
ligen första relästativprovningsrobot 
började användas 1958. 

1 september 1967 var läkarmottagning
en klar i Karlskrona. Det året inköptes 
Porslinsfabriken främst för förråds-
och färdigvarulager, men även för pro
duktion. 

Förra året firades tillblivelsen av 10 
miljoner fingerskivor. I slutet av sep
tember ägde ett annat stort jubileum 
rum — den miljonte koordinatvälja
ren lämnade då tillverkningsbandet. 

Vid årsskiftet 1971/72 arbetade nära 
2 000 människor vid KA, varav ca 
1 800 var kollektivanställda. 



Apropå KONTAKTENS programförklaring: 

FÖRETAGETS VERKSAMHET 

MÅSTE SES ÄVEN UR 

FÅGELPERSPEKTIV 
— Personligen anser jag redaktionens programförkla
ring riktig, men skulle gärna vilja göra ett tillägg! Även 
om det är självklart att en personaltidning huvudsak
ligen ska handla om företaget och de människor som 
arbetar där, tror jag det är viktigt att inte helt isolera 
sig från det omgivande samhället. 

Företagets verksamhet måste ses även ur fågelperspek
tiv och måste kritiskt granskas mot bakgrunden av den 
önskvärda samhällsutvecklingen i stort, skriver herr 
Lennart Oisen hos LME:s dotterbolag AB RIFA till 
KONTAKTEN. 

Han exemplifierar vad han menar i nedanstående in
lägg som han rubricerar: 

Bildtelefonen — behöver vi den? 
eller 

Babyn Anna-Elisabeth i charmig huvudroll! 

"Vilken fantastisk upplevelse 
för oss, sa farfar Lars-Eric till 
KONTAKTEN-medarbetaren ef
ter bildtelefonsamtalet". 

Superlativen och den teknis
ka romantiken flödar i repor
taget från det "historiska" 
bildtelefonsamtalet över Atlan
ten, när Tanum-stationen in
vigdes (KONTAKTEN nr 
9/10 1971). 

Men är bildtelefonen egent
ligen något att ha — något ur 
människornas synpunkt angelä
get att satsa på? 

Gör tankeexperimentet att 

vi gick ut och frågade ett 
stort antal personer, vilka be
hov de anser mest angelägna 
att tillgodose de närmaste 
20—30 åren. Liknande rund
frågor har faktiskt gjorts och 
svaren brukar kretsa kring så
dant som bättre miljö, bättre 
sjukvård, minskad brottslighet, 
mer fritid, få bo kvar där man 
hör hemma osv. 

Ingenstans har det framkom
mit att behovet av en bildte
lefon skulle vara särskilt 
starkt! 

Detta gäller naturligtvis i 

.**" 

än högre grad, om man fråga
de folk i de icke-industrialise
rade länderna. Där har man 
viktigare saker att tänka på: 
mat för dagen, kläder, en män
niskovänlig bostad. 

Vad är det som gör, att det 
ständigt utvecklas nya produk
ter om inte just det faktum, 
att det är nödvändigt för att 
hålla företagens utvecklings
avdelningar med jobb? 

Utvecklingen av överljuds-
flygplan är ett belysande 
exempel. Inte har de tillkom
mit därför att det uttalades 
ett spontant behov från stora 
grupper att komma över At
lanten på tre timmar i stället 
för sex! 

Utvecklingen berodde i stäl
let på, förutom förstås natio
nell prestige, att när över
gången från propeller- till jet
plan var avslutad, tusentals 
tekniker satt utan nya arbets
uppgifter i "flygplansfabriker
na världen runt, och att dessa 
nu måste beredas sysselsätt
ning. Dessa flygplanstekniker 
borde naturligtvis hellre ha 
omskolats till mer angeläg
na arbetsuppgifter. 

BEHOV SKAPAS! 
Att världen är upp och ner-
vänd, att miljarder av jordens 
knappa resurser förbrukas på 
utveckling- och produktion av 
onödiga (och ibland rent de
struktiva) "prylar" medan be
tydligt mer angelägna behov 
får stå tillbaka, är väl vid det 
här laget inget nytt. 

På samma sätt är det med 
många (inte alla, men många) 
nya produkter: till exempel 
tvättmedel som tvättar "vita
re än vitast", en stor flora med 
olika sorters "saft", om vil
kas innehåll av syntetiska äm
nen man vet väldigt litet och, 
för att återvända till LME, 
bildtelefonen. 

Ingen (eller i varje fall yt
terst få, och därmed mycket 
låg angelägenhetsgrad) har 
bett att få dessa produkter. 
Ändå utvecklas det nya i en 
strid ström. 

När produkten är utvecklad 
träder sedan hela den moderna 
marknadsföringsapparaten i 
funktion, fullt av högavlönade 
specialister med reklamen som 
främsta spjutspets, med ett 
enda mål i tankarna: att hos 
människorna skapa ett behov 
av något som de inte spontant 
har bett att få. 

LYXPRYL 
ELLER INTE? 
Är detta en pessimistisk be
skrivning av verkligheten? Det 
vore roligt att få höra andra 
läsares synpunkter! 

Är bildtelefonen, trots att 
den kan vara till nytta i vissa 
fall, det erkännes, på det hela 
taget en lyxpryl, som borde få 
stå tillbaka för en mer angelä
gen användning av resurserna? 

Eller kommer farfar i Kon
taktenartikeln sanningen när
mare, när han, efter att ha 
fått se barnbarnet i rutan, 
"leende och påtagligt rörd" 
utbrister: "Ja, det var som en 
dröm och blir ett minne för li
vet?" 

OBJEKTIV KRITIK KAN SKAPA 

MENINGSFULLA DEBATTER 
KONTAKTEN bör kritiskt granska företagets verksam
het mot bakgrunden av en önskad samhällsutveckling 
i stort, skriver Lennart Oisen. LME:s göranden och 
låtanden måste ses även ur vad han kallar "fågelper
spektiv". 

Om detta kan till att börja med sägas, att ingen 
bolagsledning som driver ett kommersiellt företag kan 
godkänna en personaltidningsartikel som kan äventyra 
lönsamheten eller på annat sätt skada verksamheten. 
Detta är en självklarhet! 

I en personaltidning angriper man inte heller en
skild person, grupp eller nation. Rent politiska be
traktelser hör hemma i andra tryckalster, liksom ex
trema uppfattningar inom andra områden. 

Detta innebär emellertid inte att redaktionen — i 
samråd med redaktionskommittén —saknar möjlighet 
att publicera inlägg eller andra artiklar som kriti
serar företagets verksamhet. Lennart Oisens bidrag ut
gör ett exempel på vad som kan införas. Hans motiv 
är ju av. starkt etisk karaktär . En objektiv kritisk 
granskning kan skapa meningsfulla debatter till glädje 
för såväl företaget som de anställda. 

Redaktionen 

GODA KONTAKTER OCH 

KOMMUNIKATIONER 

VÄSENTLIGHETER I TILLVARON 

Vi satsar alldeles för mycket av våra knappa 
resurser på mindre angelägna produkter, som 
t ex bildtelefonen, tycker Lennart Oisen. Han 
frågar sig, om inte den på det hela taget är 
en lyxpryl! 

KONTAKTEN lämnar över frågan till civil-
ing Nils Olof Johannesson, som under många 
år bedrivit en intensiv forskning inom bildte-
lefoniområdet. Han och hans medhjälpares ar
bete har efter hand resulterats ett högklas
sigt bildtelefonsystem, som f n håller på att 
fältprovas av LME och televerket mellan 
Midsommarkransen och Farsta. 

Nils Olof Johansson 

På L M E har vi faktiskt struntat i den "tekniska ro
mantiken" utan haft "användarens nytta" som mått
stock för bildtelefonarbetet. Företagsledningen har gett 
direktiven "praktisk nytta, inte statussymbol" för fält
provet televerket—LME . 

På en bildtelefonförbindelse enligt vårt system kan 
man förmedla skarpa bilder av mask inskriven text, 
ritningar och föremål, text och figurer från datorer, 
förutom naturligtvis rörliga bilder av de som samtalar. 

Vi har mötts av spontant intresse från en mängd 
framtida användare av alla de slag och då inte minst 
de döva (— En bildtelefon eller en skrivtelefon är vad 
vi döva mest av alla människor behöver, skriver 
en dövstum LM-hustru i ett brev till KONTAKTEN . Reds 
anmärkning.) 

Vid demonstrationer har våra besökare snabbt fått 
en känsla av att "motparten satt mitt emot på andra 
sidan bordet", och glömt bort både avstånd och de tek
niska arrangemangen. 

Om vi arbetar med teknisk fantasi och mänskligt 
omdöme kan vi få ett bildtelefonsamhälle med helt 
andra frihetsgrader ifråga om lokalisering och kontak
ter människor emellan, än det vi har idag. 

Jag håller med Lennart Oisen om, att vi som tek
niker och ekonomer bör fundera över hur vi bäst skall 
kunna göra nytta i vår bekymmersamma värld . Men 
vilket behjärtansvärt ändamål man än ägnar sig åt, är 
det så lätt för en bredvidstående att peka på andra 
mera skriande behov. 

Jag tycker att människornas behov av god kontakt 
och kommunikation med varandra tillhör det funde-
mentala i til lvaron. Bra och avancerade telekommu
nikationer måste finnas både i industriländer och ut
vecklingsländer. 

Nils Olof Johannesson 



ÖVERST: VARA "GAMLA MYNT" • NEDERST: GILTIGA MYNT EFTER 1 JULI I ÄR • HEL SKALA 

MYNTREFORMEN: 
Den 1 januari 1972 trädde en ny lag 
om rikets mynt i kraft. Ett- och två
öringarna samt tvåkronan slopas. Fem
öringen har blivit mindre liksom fem
kronan. De nya mynten ä r ännu så 
länge rätt så sällsynta, varför Kontak
ten tycker det är på sin plats att ge en 
kort resumé över vad som händer med 
våra skiljemynt. Bilden ovan visar dels 

d e m y n t s o m v i h a n d l a t m e d u n d e r så 
m å n g a år d e l s d e m y n t s o m h ä d a n e f t e r 
k o m m e r att p r ä g l a s . 

E f t e r d e n 1 j u l i i å r k a n m a n i n t e 
l ä n g r e b e t a l a m e d e t t o c h t v å ö r i n g a r 
e l l e r d e n g a m l a f e m ö r i n g e n . D e n g a m 
la f e m k r o n a n o c h t v å k r o n a n ä r ä v e n i 
f o r t s ä t t n i n g e n l a g l i g t b e t a l n i n g s m e d e l . 
S e d l a r n a p å v e r k a s i n t e a v d e n n y a re

f o r m e n . T r o l i g e n k o m m e r d e n n y a 
f e m k r o n a n att så s m å n i n g o m h e l t er
sätta p a p p e r s f e m m a n . D e t är b e t y d l i g t 
b i l l i g a r e att t i l l v e r k a m y n t ä n s e d l a r 
o c h d e s s u t o m är c i r k u l a t i o n s t i d e n be 
tyd l ig t l ä n g r e . F e m k r o n a n k o m m e r 
s ä k e r l i g e n o c k s å att b l i e t t a n v ä n d b a r t 
a u t o m a t m y n t . 

orts från l .o sidan 

Kursförluster på 33 miljoner mot 9 året in
nan har kraftigt medverkat till en försämrad 
lönsamhet. Före bokslutsdispositioner och skat
ter sjönk överskottet med 22 miljoner eller 
från 499 till 477 miljoner. 

Resultaträkningen visar att kostnaden för 
fakturerade varor och tjänster ökade med 405 
miljoner från 1 664 till 2 069 miljoner kronor 
och att försäljnings-, tekniska och allmänna 
omkostnader steg från 910 till 1 059 miljoner. 

Koncernen redovisar en nettovinst av 132 
miljoner kronor mot 175 för år 1970. 

Under året investerades i fastigheter, maski
ner och inventarier 402 miljoner, vilket är 
hela 129 miljoner mer än under 1970. 

MODERBOLAGET 
Moderbolaget hade en fakturering av 1760 
miljoner kronor (1970 — 1463) och redovi
sade före bokslutsdispositioner och skatter ett 
överskott av 246 miljoner (1970 — 284) . 
Alltså en minskning på 38 miljoner kronor. 

Bokslutsdispositioner har skett med 128 mil
joner (1970 — 120) . Efter avdrag för skatter 
med 28 miljoner (1970 — 73) redovisar mo
derbolaget en nettovinst av 90 miljoner kro
nor mot 91 för året 1970. 

Aktieutdelningen blir samma som för 1970 
eller 5:50 per aktie. Detta föreslår LME:s sty
relse och verkställande direktör. Avgörandet 
faller på bolagsstämman som hålls den 29 maj 
1972. 

DET SVÄNGER OM VERKSTADSBULLRET! 
Det finns musik i industrins maskinljud ock det finns 
sinnrikt vävda kombinationer av rytmer. Den väv
naden brukar vi vanligen uppleva som en bullermat
ta; men se det gör inte musikern och kompositören 
Georg Riedel. 

Tillsammans med fotografen och TV-filmaren 
ISils Mhson håller han nu på att göra en film i färg 
för TV 2:s musikavdelning, och det var också anled
ningen till att de två härförleden med bandspelaren 
i högsta hugg gjorde ett närgånget svep över maski
nerna i HF/Vt 17. 

Filmen ska — vad annars — 
heta "Maskinmusik". Den 
kommer i TV 2, exakt när ä r 
ännu inte bestämt. Musikaliskt 
snyggt komponerade maskin
ljud mixade och klippta till 
närbilder av snurrande, vip
pande, framåt-bakåt och upp-
åt-nedåtgående maskindelar 
är den bärande idén. 

Förutom maskinmusik från 
LME kommer också rytmiska 
maskiner från Olofströms 
Bruk, Saab-Scania, San-Remo 
bageriet (KF, Sthlm) och 
Åhlén & Åkerlunds tryckeri
er m fl att medverka i filmen. 

Normalt sysslar Georg Rie
del numera mest med filmmu
sik. Nu aktuell film med Rie-
delmusik är "Emil i Lönneber-
ga" och ytterligare en Emil
film ä r planerad. Musiken i 
Pippi Långstrumpfilmerna ä r 
också signerade av denne fli
tens kreatör som mellan var
ven också ingår i Radiojazz-
gruppen och spelar (bas) på 
Stampen i Stockholm tillsam
mans med Egil Johansen, Rune 
Gustafsson och de andra grab
barna i Arne Domnérus le
gendariska band. 

BoSe 

På HF: s Vt 17 åstadkommer stora 
och många pressar ett öronbedö
vande buller. TV-filmaren Pål-Ni Is 
.Nilsson låter t h "mikken" ta upp 
ljudet från en automatstans och 
nedan registreras bullret från en 
av avd större pressar av musikern 
George Riedel. 

/szvso 



Forts från l:a sidan. 

Morbror tipsade 

Men låt oss börja från början. 
Det var ganska hårda tider då 
unge Albert fick jobb på LM 
Ericsson vid Tulegatan i Stock
holm vintern 1907. I skolan ha
de han varit duktig i träslöjd 
och snickaryrket låg väl nära 
till hands. 

ödet ville dock annorlunda. 
Albert hade en morbror som 
hette Carl Crnsell och som var 
verkmästare på lackeringen 
hos LM Ericsson. På den tiden 
ansågs det som både svårt och 
fint att få arbete hos LM. För 
att bli anställd krävdes i all
mänhet rekommendationer. 
Och sådana fick Albert Milton 
av sin morbror. 

18 ö r e i timmen 

Med 18 öre i timman började 
han så sin bana hos LM på 
växelbordsförbindningen. 

— Det var mycket pengar 
på den tiden och jag tjänade 
avsevärt mer än min syster 
som arbetade i en sybehörsbu-
tik, säger Albert. 

Han minns också hur hans 
Stockholm såg ut på den tiden. 
Han växte upp i Stockholm i 
trakterna av Västmannagatan, 
Frejgatan och Norrtullsgatan. 
Områden som då nästan var 
rena landet. 

— Jag kommer ihåg att det 
låg en gård i hörnet av Frej
gatan—Norrtullsgatan. 

Storstrejk och 
korttidsvecka 

Efter bara två år hos LM 
Ericsson var Albert Milton 
med om storstrejken 1909. Det 
var litet förvirrade tider. 

På LM-verkstaden fanns två 
organisationer som fackligt 
ibland samarbetade och ibland 
motarbetade varandra. Det var 
verkstadsklubben och den le-
gendomspunne "Gule Josefs" 
falang. Den senare byggde si
na åsikter på en blandning av 
religion och marxism. 

Men tiderna stabiliserades, 
minns Albert. Första världs
kriget medförde emellertid 
ett tag s k korttidsvecka. Vi 
jobbade bara fyra dagar i vec
kan. Men jag klarade mej un
dan det till större delen, då 
jag hade turen att vara med 
och montera in växeln på 
Kanslihuset. 

Albert Milton avtackas efter 65 år i bolagets tjänst. Fr v IC Olof Nyhlén, 
X/BC Rolf Dahlblom, Albert själv, Ingrid Gustavsson X/Bfar, Agnes 
Engegård X/Bfar och X/BfC Gunnar Mattson. 

Under 20-talet gjorde Albert 
sin enda tjänsteresa utomlands. 
Återigen var det en växel, 
som skulle monteras in. Den 
här gången i Kristiansand i 
Norge. 

Inga stämpelkort 

Stämpelkort fanns inte under 
mina första år på företaget. I 
stället hade vi nummerbric
kor av koppar. Vid verkstads-
ingången fanns liksom en liten 
kiosk med en lucka som gick 
att fälla upp och ned. Där läm
nade vi in våra brickor om vi 
kom i tid. Luckan stängdes på 
ett exakt klockslag som det 
gällde att passa. När vi gick 
hem på eftermiddagarna öpp
nades luckan när arbetstiden 
var slut och vi hämtade bric
korna. 

Albert Milton gifte sig 1924 
och flyttade då till en egen 
villa i Helenelund. Där bor han 
fortfarande kvar. 

Aren gick. Albert hade fullt 
upp med jobbet, familjen och 
villan. Samma år som andra 
världskriget bröt ut, 1939, 
skaffade sig Albert bil. En 
gammal Opel. Men den fick 
han inte köra med under krigs
åren på grund av den stränga 
ransoneringen. 

Bil kör han fortfarande. Har 
en — som han säger själv — 
"gammal Volka". Dom som 
åkt med Albert hävdar be
stämt att han kör som en ton
åring. 

I V-klubbens styrelse 

LM Ericsson flyttade till Mid
sommarkransen. Albert följde 
med till Vt 22, som senare 
blev Vt 30 och som nu är Vt 
36. 

1945. Sista krigsåret. Metall
strejken. Freden. Det var myc
ket som hände. Albert hade 
sett många chefer komma och 

gå. Många v-klubbsordföran-
den som försvunnit för att 
senare dyka upp på framträ
dande poster i samhället. 

Fackligt intresserad hade 
Albert Milton varit länge. Men 
inte engagerad. 

— Det var Arthur Eriksson 
på Vt 27, som övertalade mej 
att ställa upp till nominering 
för inval i verkstadsklubbens 
styrelse, berättar Albert. 

— Arthur själv — han dog 
härom året — satt med i stads
fullmäktige, men var aldrig 
med i klubbstyrelsen. Men han 
ansåg att jag borde vara med 
där. Men jag kan ju inte tala, 
sade jag till Arthur. Det spelar 
ingen roll. Det kan inte dom 
andra heller, svarade Arthur. 
Och så kom jag med. 

Under åren 1947—57 satt 
Albert med i klubbstyrelsen. 
Men som sagts i ingressen — 
Albert skulle så här efteråt 
väldigt gärna ha börjat arbe
ta i klubbstyrelsen redan i mit
ten av 30-talet. 

Efter att ha blivit pensione
rad som kollektivanställd bör
jade Albert som tjänsteman 
(grågosse) 1959. Han kan allt
så jämföra hur det är att vara 
arbetare eller tjänsteman på 
LM. 

— Det har jämnat ut sig 
mellan grupperna. Se bara på 
nya matsalarna. Men ännu 
återstår det mycket att göra. 
Den största skillnaden tycker 
jag är att arbetarna måste 
stämpla ut och in vid lunch, 
medan tjänstemännen slipper 
det, anser Albert. 

Under sin tid i klubbstyrel
sen deltog han i företagsnämn
den, fritidskommittén och ar

betet med barnkolonin. — Int« 
minst den senare sysslan vai 
mycket stimulerande att arbe 
ta med. 

Resfeber 

1957 skulle bli en vändpunkt i 
Albert Miltons liv. Då företog 
han sin första riktiga utlands 
resa. 

— Det var i verkstadsklub
bens regi. Vi åkte till Frankri 
ke och Paris i chartrade bus
sar. Och speciellt kommer jag 
ihåg besöket på slottet La 
Breviére, som bankir OM 
Aschberg skänkt till den 
svenska arbetarrörelsen. 

Efter den resan blev Albert 
ressugen på skärpen. Så gotl 
som varje år har han däreftei 
rest utomlands på sin lediga 
tid. Europa runt har det blivit 
och dessutom avstickare til] 
Egypten och Ceylon. 

När ni läser dessa rader är 
förmodligen Albert nere i 
G.mbia i Afrika. Han skulle 
nämligen fira sin andra p< 
sionering med en resa dit. 

— Nu skall det faktiskt kän
nas skönt att sluta arbeta. Ef
ter 65 år i företaget. Jag tror 
inte det finns någon annan 
som varit anställd vid LM Eriv 
son så länge. "Härdar-Lasse" 
på Vt 15 var gammal i gården 
också, men jag har nog slagit 
honom med några år. 

— Om jag skall gå och söka 
jobb igen till hösten? Nja, så 
blir det nog inte. Pyssel med 
villan och trädgården får nog 
komma i första hand, slutar 
A , b e r t - -ghz 

Gubbseger 
i LM-loppet! 

Ingvar Blom från HF:s 
fotoavdelning visade"att 
gammal är äldst", då 
han lördagen den 26 
febr vann LM-loppet på 
skidor 1972. 

Sol, fint väder och klisterföre 
passade tydligen "Blomman" 
utmärkt. Han gjorde sin bästa 
3-milstid någonsin med sina 
1.49,09. Ingvar tog också hem 

klassegern för äldre oldboys 
på distansen. 

LM-loppet på skidor är en 
koncerntävling, men av LM-
företag utanför Stockholms
området var det egentligen 
bara Söderhamn som visade 
framfötterna med två klass
segrar. 

LM:s "eget Vasalopp" gick i 
terrängen vid Lida friluftsgård 
i Tullinge söder om Stock
holm. 

RESULTAT 
Seniorer — 3 mil 
1) Lasse Persson, SO, 1.58.42, 
2) Lennart Jäder, SRA-S, 

2.00,45, 
3) Per Joons, HF/X/Bgp, 

2.05,03. 

Yngre oldboys — 3 mil 
1) Anders Larsson, SRA-S, 

1.49,50, 
2) Valter Bolme, HF/X/Rnd, 

1.56,18, 
3) Börje Henriksson, TV/Vt 

767, 2.03,36. 

Äldre oldboys — 3 mil 
1) Ingvar Blom, HF/Rf, 

1.49,09, 
2) Arne Asenlund, HF/X/Sfd, 

1.55,41, 
3) Sture Jansson, SRA-S, 

1.55,46. 

Veteraner — 3 mil 
1) Karl-Olov Arvidson, BO/ 

Mkl, 2.07,12, 
2) Ragnar Brannerud, HF/Vt 

15, 2.14,26, 
3) Einar Holm, TV/Vt 742, 

2.15,37. 

Motionsklass — 1,5 mil 
1) Erik Nyman, SÖ, 1.00,25, 
2) Erik Andersson, SÖ, 1.05,05. 

KM I BORDTENNIS (LME IK, 
STHLM). 

Herrsingel: Bernth Roman, PR/ 
/X/Hyb. Damsingel: Ing-Britl 
Forsberg, TN/X/Mp. Dubbel: Ing
var Lindh, TN/EvfC, och Ingv 
Ericsson, HF/Drr. Nybörjare: Ov. 
Isaksson, TN/TVpp. 

KM SKIDOR 12 KM (LME IK, 
BOLLMORA). 
Seniorer: Anton Mattsson, RIF/ 
Bt 477, 50.20. Oldboys: Karl-Oh 
Arvidson, BO/Mkl, 48.23. 

Fr v segraren i LM-loppet på 
skidor Ingvar Blom, Lasse Pers
son tog hem seniorklassen, Erik 
Nyman vinnare i motionsklassen, 
veterantriumfatorn Karl-Olov 
Arvidson och Anders Larsson, 
bäst bland yngre oldboys. 

"I fädernas spår... ?? 

Vid en hastig genomgång av den preliminära prislistan 
för årets Vasalopp — det 49: e i ordningen — visar det sig 
att ett flertal LM: are ställde upp och bäst lyckades av 
allt att döma Pelle Joons från HF/X/Bgp. Han kom på 
1 748: e plats med tiden 8.03.12 tim. 

Några andra LM-resultat i Vasaloppet: 4907) Jens An
dersson, HF/X/Sfd, 9.37.42, 3342) Karl-Olov Arvidson, 
BO/Mkl, 8.52.04, 3311) Ragnar Brannerud, HF/Vt 15, 
8.50.53, 4573) Clas Fredriksson, BO/Mkl, 9.28.25, 2595) 
Lennart Jäder, SRA/Mu, 8.27.15, 3397) Paul Kanarbik, 
HF/X/Sfe, 9.09.34, 4906) Arne Asenlund, HF/Sfd, 9.37.41. 

P S. Vi har hittat en ännu snabbare man, nämligen 
ANDERS LARSSON, SRA/GK, med tiden 7.47.09, som 
gav plats 1282. 



Intern platsannonsering 

Den här annonseringen är ett sätt att försöka effektivi
sera informationen om lediga tjänster inom koncernen. Av
sikten är att försöksverksamheten skall pågå några num
mer framåt. Med ledning av erfarenheterna skall vi sedan 
fastställa om och hur annonseringen skall ske i framtiden. 

Annonserna skall avse tjänster för vilka normalt krävs 
minst ett års yrkeserfarenhet inom koncernen. 

Den som viU komma ifråga som sökande till någon av 
de annonserade tjänsterna anmäler sitt intresse till per
sonalfunktionen inom den egna enheten, som vidarebeford
rar ansökan till den enhet som annonserat. 

LME I STOCKHOLM 

Mekanister eller Elektrotekniker 

Yngre civilingenjörer till LM Ericssons huvudanläggning i Stockholm 
(Midsommarkransen). Med sikte på bredare användbarhet för kvalifice
rade arbetsuppgifter inom företaget såväl i Sverige som utomlands er
hålles en 2-årig utbildning inom områdena 

• arbetsstadier • tillverkningsberedning • tillverkning 
, _ • verktygskonstruktion »planering »kontroll, provning. 

I utbildningen ingår även besök vid olika tillverkningsenheter i Sve
rige. 

För närmare upplysningar ring LME/HF, Personalavdelningen och 
fru A-L Edestig, tel 08/19 00 00, ankn 2358. 

MI-DIVISIONEN 

Sekreterare — personalfrågor 

Till Ml-divisionen med placering i Västberga sökes medarbetare som 
sekreterare på ekonomisektionen. 

Arbetsuppgifterna kommer att bestå i förutom allmänna sekreterar-
göromål att sköta personalrutiner och stämpelkorts-, tidsedel- samt ut
bildningsrutiner. 

Närmare upplysningar lämnas av Gösta Burlin, tel 08/19 00 90. 

I PENSION 

Ing Erik Skantz från LMS östra region gick i pension dan 1 februari. 

Herr Karl-Erik Hellström, 
LMS i Göteborg, t i l l hö r 
koncernens veteraner med 
sina 52 år hos bolaget. 

Förman Nils Roberts-
son hos KV i Älvsjö 
lämnar företaget den 
sista mars. 

Herr Edvin Nordström, 
HF:s planering går i 
pension den 1 apri l . 

. Här omnämns anställda inom 
I LME-koneernen med minst 25 

tjänsteår. 

1/2 Ing Erik Skantz, LMS/RÖ/ 
Mkm. Anställdes 1938. Guldme
dalj: 1970. 

1/3 Herr Karl-Erik Hellström, 
LMS/RV/01. Anställdes 1919. 
Slutar efter 52 år i företaget. 
Silverplakettör: 1969. 

1/4 Ing Anders Ahlberg, HF 
/X/ZxC. Anställdes 1929. Guld
medalj: 1965. 

1/4 Herr Edvin Nordström, HF/ 
Vprb. Anställdes 1935. Guldme
dalj: 1968. 

1/4 Förman Nils Robertsson, 
ÄL/KV/Kks. Anställdes 1929. 
Guldmedalj 1965. 

1/4 Ing Holger Sandgren, GF/ 
NriC. Anställdes 1931. GuUme-
dalj: 1966. 

1/4 Förman Sven Ström, HF/Vt 
27. Anställdes 1923. Guldme
dalj: 1963. 

Ing Anders Ahlborg, H F / X / Z x C , 
pensioneras den 1 apri l . 

Välkomna med insändare! Skriv kort om sådant som kan intresse

ra många LM-are. ••**"• 

Det går bra att skriva under signatur, men namn och avd. ska 

bifogas. Adressen är: "Hallå redaktörn", Kontakten, Box 32073, 

12611 Stockholm 32. 

KONSTIGT PÄ 
TELEFONPLAN 

Mi t t på Telefonplan står (si t ter? 
l igger?) ett konstverk som på
stås förestäl la en l iggande f l i cka 
som telefonerar (el ler möj l igen en 
telefonerande f l i cka som l igger ) , 
i s tarkt förenklad fo rmg ivn ing . 
Oet kan inte råda något tv ive l 
om at t konstnären har g jor t sin 
uppgif t enkel , men l ika obestr id
l igt är det att han i samma mån 
har g jo r t betraktarens uppgif t 
svår. T i l l min själs odl ing har jag 
några gånger stannat f r am fö r 
(?) verket fö r att bi lda m ig en 
uppfattning om det. I ögon
bl ick av inbi l lad k larsyn har jag 
tyckt m ig kunna ursk i l ja telefon
luren, endast för att i nästa ögon
bl ick komma underfund med att 
det j ag trodde vara luren mera 
sannol ikt (men långt i f rån sä
kert) är en fot (e l ler en hand) 
el ler kanske något helt annat. 

Mina anspråk på insikt har ef
ter hand minskats därhän at t j ag 
nu skul le vara helt nöjd med 
mig s jä lv och med konstverket, 
om jag bara kunde avgöra i v i l 
ken ände av f l ickan som telefo
nen f inns el ler vice versa. 

Jag förmodar att konstförstå-
sigpåaren anser även denna i 
m i t t tycke b lygsamma förhopp
ning vara a l l t för pretentiös och 
at t den måste vara ett ut t ryck 
för l ika delar av i l l v i l j a och br is t 
på förståelse för den äkta KONS
T E N . Själv tycker jag nog att så 
pass mycket inbl ick i konstnärens 
intentioner är nödvändig för att 
konstverket skal l f ramstå som 
något annat än en meningslös an : 

hopning av osköna formlösheter. 
Mm 

Bäste blm! 
Första delen av Ditt inlägg an
gående skulpturen "Linjen" på 
Telefonplan är alldeles utmärkt. 

Din inlevelse, tolkningsförmå
ga och Din upplevelse av konst
verket är säkert betydligt större 
än konstnären drömt om. 

Du har på ett nog så ambitiöst 
sätt försökt närma 'Dig konstver
ket och därvid faktiskt funnit en 
kvinna, en fot, en hand, en lur. 
Du har med andra ord fått en 
vision av den känsla som konst
nären ville uttrycka med sin 
skulptur. 

Glöm bort resten! Det är inte 
så viktigt var luren finns, liksom 
det inte är viktigt var en telefon
station är belägen, huvudsaken är 
att den kopplar. 

Med hopp om närmare kontakt! 

Loss Hagberg, ordf i LME Konst-
förening 

Nedan ses "kons t ighe ten" på Te
lefonplan i Hägersten. Skulptören 
heter Knut Erik Lindberg. 

DÄCKET EN 
GASKAMMARE! 
Parkeringsplatsen och parke
ringshuset på HF är det inget 
fel på. Tvär tom! Men så här v in
te r t id förefal ler det som om näs
tan varannan LM-are som par
kerar sin bi l där har gr ip i ts av 
någon fo rm av avgas-paranoia. 
V id arbetstidens slut slår upp
skattningsvis sju av 10 på motorn 
för att sedan gå runt bilen och 
sopa bort snö och skrapa rutor. 
A l l tmedan avgaserna bolmar ut 
i det oändl iga. Och resultatet 
b l i r att parkeringsplatsen för
vandlas t i l l rena gaskammaren. 
En vädjan t i l l a l la HF-bi l is ter 
som parkerar inom området — 
ur mi l jösynpunkt försök låta bli 
att slå på motorn på tomgång 
medan ni sopar bort snö och skra
par rutorna. Man måste ju a n-
d a s också ! ! ! ! 

PS. F ö är visserl igen tomgångs-
körn ing t i l lå ten på parkerings
plats i t re minuter men det skal l 
väl i t r ivselns namn inte behöva 
vara nödvändigt att a l l t i d utnyt t
ja dessa t re minuter el ler att an
l i ta speciella t id tagningsvakter . 

Kör försiktigt 

HF:S FÖRETAGSNÄMND utger 
f r o m 2:a kvar ta let ett " b l a d " 
som sänds t i l l al la anstäl lda. 
KONTAKTENS red sammanstäl 
ler det. 

VERKSTADSKLUBBEN i Söder 
hamn betalar som första fackl iga 
klubb i landet barnvaktskostna
den för medlemmar som v i l l del
ta i den fackl iga studieverksam
heten. Stödet utgår med 10 kro
nor per k v ä l l . Det här in i t ia t i 
vet t ros kosta klubben närmare 
tusenlappen i år. 

LME I OLOFSTRÖM hör t i l l de 
företag som kommer att ingå i 
den företagshälsovård som håller 
på att organiseras av kommunen. 
Tanken är att verksamheten skall 
ledas av en förening som utser en 
styrelse. De anstäl lda föreslås få 
en av de fem platserna i styrel 
sen. 

TACK 

FÖDELSEDAGSHYLLNINGAR 

Edestig Anna-Lisa, HF/PaC 
Foucard Winston. f d TN/T/Krx 
Johansson Gunnar, HF, X Ada 
Valera Juan, GF/Nfo 
Finne Kurt, VH/Ml/BmeC 
Kilander Sven, BO/G/XnC 
Villför Olof, BO/G/XnrC 

ANNAN VÄNLIGHET 
Engström Lisa, f d HF/X/Bpd 
Hellström Karl-Ivar, f d LMS/ 

RV/OL 
Hällström Torsten, HF/X/Sb 
Kjellstrand HuKberg Ingrid, HF/ 

X/Yr och HF/X/Bfa 
Milton Albert, f d HF/Vt 36 och 

HF/X/Bfad 
Näsström Artur, HF/Vkm 

VÄNLIGT DELTAGANDE 

vid min makes, faders och svär
faders, Gei>rg Johansson, f d 
HF/Vt 11, bortgång 

Agda Johansson 
May och Beme 

vid min makes 
f d HF/Vt 17 

Gustav Sel lberg, 
bortgång. 

Rut Sellberg 

vid min makes, Gustaf Malmberg, 
f d HF/Vt 11, bortgång. 

Magda Malmberg 



MASSKORSBAND 

Colombia 
TROTJÄNARE har LME-koncernen lite varstans i världen. 

Vid en julfest förra året hos Ericsson de Colombia S A i Bogotå 
utdelades bronsplaketteMill två herrar med 25 år inom bolaget. 
Här ses plakettören Senor Luis Felipe Florez Osorno med fru 
tillsammans med LM-bolagets VD Valdemar Henriksson. Den 
andre colombianen som hedrades var Senor Luis Enrique Bohor-
quez Serna. Båda herrarna arbetar i Medellfn. 

BORGMÄSTAREN i Bogotå Senor Al-
ban Holgum gjorde ett besök i LME:s fabrik 
i staden för någon tid sedan. Här ser han på 
hur en av colombianskorna håller på med 
ett förbindningsarbete. Närmast kameran 

ses VD Valdemar Henriksson och bakom 
borgmästaren ingenjör Tom Potworowski 
som tjänstgör vid Ericsson de Colombia 
S A. 

Argentina 
Vid ett besök i Argentina nyligen 
delade LME:s personaldirektör Nils 
Svensson (andre man fr h) ut bo
lagets guldmedalj till civilingenjör 
Einar Krafft. Han har ägnat hela 
sitt verksamma liv åt LME i Argen
tina, från 1938 till februari 1969 di 
han pensionerades som försäljnings
ingenjör från Industrias Eléctricas 
de Quilmes. Ing Krafft ses längt t h. 

Verkstads ingenjör Bror Gillsberg 
(längst t v) vid samma bolag har ar
betat 25 år hos LME-koncernen och 
hedrades med en bronsplakett. 

Mannen med glasögonen påtagna 
är chefen för vår verksamhet i Ar
gentina Anders Nyberg. 

Ljusdrottningmöte 

När LME lånade 
100 miljoner 
D-mark 

Från undertecknandet i Diisseldorf av avtalet om ett lån 
på 100 miljoner D-mark till LME. Stående fr v: dr Rame
ken och dr Hellendal från Westdeutsche Landesbank Giro-
zentrale, som tillsammans med Skandinaviska Enskilda 
Banken, Svenska Handelsbanken, Deutsche Bank, Orion 
Bank Ltd och S G Warburg & Co Ltd ledde det bankkon
sortium genom vilket lånet emitterades. 

Sittande fr v: DrJ Jan Stenberg, ED Gunnar Svalting, 
V D Björn Lundvall, prof dr Helmut Lipfert, medlem av 
direktionen för Westdeutsche Landesbank samt bankdirek
tör dr Axel Kallar från samma bank. (100 miljoner D-
mark är ca 150 miljoner Sv Kr.) 

Söta och duktiga flickor saknas inte inom 
koncernen. Några blir Lucior och den äran 
tillkom de här två unga damerna som tit
tar på fru Viola Karvinens arbete på Vt 
32 som består av koppling av propp på tele
fonkablar. Den Ijushåriga flickan Camilla 

Meling var Lucia 1971 vid vårt finska dot
terbolag L M F och den andra flickan 
Yvonne Carlsson var Lucia vid HF förra 
året. Det här var Camillas första besök i 
Stockholm. 

Nästa nummer utkommer omkring den 20 april. 


