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VÅRA INVANDRARE: 
Goda kunskaper 
i svenska språket 
betydelsefull 
trivselfaktor 
Invandringen i modern tid till 
Sverige inleddes i större ska
la efter andra världskrigets 
slut. Majoriteten — omkring 
70 procent — av invandrarna 
utgörs av nordbor, främst då 
finländare. 

Och varför har då invand
rama kommit hit? Jo, därför 
att Sverige och svenska före
tag behöver deras tjänster. 
Samtidigt har det också ofta 
varit ont om arbeten i invand
rarnas hemländer. 

För närvarande utgörs per
sonalstyrkan på HF-verkstaden 
till 40 procent av invandrare. 
Av dem är ca 500 från Fin
land och ca 170 från Jugosla
vien. Resten av invandrarna 
är fördelade på ett 30-tal na
tioner. 

Forts på sidan 4. 

Pentti Sevilä, HF/Vt 16, har skri
vit den här artikeln om invandra
re. Han är från Helsingfors och 
förestår den finska informations
byrån hos LME/HF. Han är ock
så ansvarig för studieverksamhe
ten inom Verkstadskluboen. 

"World 
- wide 
winners ii 

Den mycket välinfor
merade och allmänt 
respekterade engels
ka Financial Times 
rubricerade LME 
som "World-wide 
winners" i en arti
kel om bolaget i 
samband med till
kännagivandet av 
den stora LME-or-
dern. 

/ PITEÅ SPELAR BOLAGET ROULETTE 
Alla telefonerande har väl någon 
gång fått in andras samtal genom 
s k överhörning från bredvidlig-
gande linjer. I LME:s nyligen 
idriftsatta fabrik i Piteå tillverkas 
telefonkabel enligt en helt ny tek
nik som förhindrar överhörning-
en genom en anordning där slum

pen — precis som hos en roulette 
— avgör var samtalen skall gå i 
kabeln. 

Mera om detta och om fabriker
na i Piteå på sidan 5. 
Den nya fabriken i Piteå ägs och drivs av 
LME: s telekabeldivision. Inom samma industri
område ligger dotterbolaget Sievert Kabel
verks sex år gamla fabrik. 

LME BRÖT IGENOM 
DEN ENGELSKA 
NATIONSVALLEN 
MED STORORDER 
PÅ 175 MILJONER 

För första gången sedan andra världskriget har en 
större order på telemateriel placerats i England 
hos ett icke-hrittiskt företag. LME lyckades för en 
tid sedan bryta igenom nationsvallen genom en be
ställning från det brittiska postverket på cirka 175 
miljoner kronor. Affären gäller utrustning och in. 
stallation av en internationell telefonstation av bo
lagets koordinatväljarsystem i London. 

Installationen sker i tre 
etapper och den första tar 
sin början under senare de
len av 1974. 

Hela beställningen skall 
läggas ut hos olika LME-en-
heter i Sverige, bl a får 
KA-fabriken en hel del ar
bete med ordern. 

Post Office Corporation 
— dvs engelska postverket 
— kommer under tiden 
fram till 1978 att investera 
närmare 500 miljoner kro
nor i en utbyggnad av sin 
utrustning för automatisk 
förmedling av internationell 
telefontrafik. Detta innebär 

att kapaciteten kommer 
att fyrdubblas. 

Den nu erhållna beställ
ningen, som ingår i denna 
satsning, är en av de största 
som LME någonsin motta
git för en enda telefonsta
tion. 

Stationen omfattar 23 000 
linjer och ligger i förstaden 
Edgware i en f d Rolls Roy-
fabrik på ca 6 000 kvm. 

— Vi har alla utsikter att 
få en hygglig englands
marknad, om vi ser till att 
göra det här 'jobbet bra, 
antydde HD Fred Sund-

Forts p* sidan 3. 

Regeringsförslag klart 
om styrelserepresentation 
Anställda i medelstora och 
större svenska aktiebo
lag skall från den 1 janua
ri nästa år kunna bli re
presenterade av högst 

Styrelst representationen gäller 
endast bolag i aktiebolagsla
gens mrning och inte banker, 
försäkringsbolag eller ekono
miska föreningar. Den gräns 
för antalet anställda som kom
mer att gälla blir antingen 
minst 50 eller minst 100 an
ställda som blir nedre gräns. 
Vidare kommer lagen endast 
att gälla företag som den 1/1 
1972 hade mer än två styrel
seledamöter. 

Huvudprincipen blir att lo
kal facklig organisation — el
ler grupp av organisationer 
som representerar mer än hälf
ten av antalet kollektivan
ställda — skriftligen kan be
gära hos styrelsen i berörda 
företag att bli representerade 
där. 

Val av sådana representan
ter sker genom de lokala or
ganisationerna. Kan de inte 
bli överens finns särskilda 
regler. Om en lokal organi
sation eller organisationer som 
tillhör samma huvudor»anisa-

två företrädare (och 2 
suppleanter) i sina före
tags styrelser, enligt det 
förslag som regeringen 
nu presenterar. 

tion har mer än 80 proc av 
hela antalet anställda har den 
organisationen eller organisa
tionsgruppen rätt till båda 
styrelseposterna. Om procent
talet blir lägre har den störs
ta organisationen rätt till en 
ledamot oavsett om annan or
ganisation tillhörande annan 
huvudorganisation vill vara 
representerad eller inte. 

De anställdas representanter 
skall ha samma rättigheter och 
skyldigheter som andra styrel
seledamöter. Organisationerna 
skall kunna skilja sina repre
sentanter från uppdraget om 
de inte är nöjda med dem. 

I lagförslaget betonas att 
representanter skall hämtas 
bland de anställda om ej sär
skilda skäl talar för något an
nat. 

Regeringsförslaget skall nu 
ut på remiss till bl a huvud
organisationerna. En proposi
tion räknas med till höst
riksdagen. 

Forts pd sidan 3. 

FJÄRDE 
SIDAN 

ÅTER VIND I SEGLEN FÖR ERICSSONKONCERNEN I BRASIUA 

- SOM AR VÄRLDENS MODERNASTE HUVUDSTAD 



kontaktan 

ANDRINGAR INOM 
REKLAMAVD <LME) 

Som ställföreträdare till RC, med 
tjänstebeteckningen RA, har ut
setts fru Ulla Akerhielm, (Rr). 

Samtidigt har Rv Per Lénström 
utsetts till chef för sektionen för 
AV-produktion (film och still
film) inom • Reklamavdelningen 
med tjänstebeteckningen RvC. 

Organisationsändringen skedde 
den 1 juli 1972. 

BELÖNADE FÖRSLAG 
ÖSTERSUNDSFABRIKEN: Hen
ning Eriksson 2 250 kronor för 
ändrad metod vid slipning av bot
tensida på kärnor, Örjan Eriks
son 200:—, Torbjörn Vejdeland 
200:—, Göte Olsson 200:—, Sven 
Henriksson 125:—, Sören Morén 
125:—, Leif Danebäck 100:—, 
Gun Karlsson 100:— Margareta 
Stafrén 100:— Ingrid Hermans
son 100:—. 

För en förenklad metod att plan-
slipa ferritkärnor har Henning 
Eriksson vid ÖS-fabriken fått 
2 250:—. Hans förslag innebär 
att en hel slipsats kan vändas i 
ett tempo mot tidigare två. 

ÖREBROFABRIKEN.: Maj-Lis 
Gustavsson 400:—, Nils Olsson 
200:—, Anders Ohlsson 200:—, 
Mats Edlund 100:—. 

NORRKÖPINGSVERKSTADEN: 
Eino Nieminen 200:—, Olavi Poi-
kela 150:—, Ake Andersson 140:—, 
Sven Larsson 75:—. 

VISBYVERKSTADEN: Evert Löf-
dahl och Gösta Eriksson delar på 
7000 kronor för förslag till nytt 
verktyg för justerbockning av 
fjädergrupper på RAM-relä. 
BELÖNINGEN ÄR DEN HÖGS-

Elektroniska telefonsystem i Frankrike 
I Juli 1970 bildade vårt franska dotterbolag STE och det franska Compagnie Industrielle des Té-
lécommunications CIT-ALCATEL ett bolag, CITEREL, för utveckling av rumsuppdelade elektro
niska telefonstationssystem för den publika marknaden. 
Sedan franska PTT-förvaltningen nyligen beslutat att utvecklingen av nya system för dess räk
ning i stället bör inriktas mot tidsuppdelade eller blandat tids- och rumsuppdelade system, har 
STE och CIT-ALCATEL beslutat upplösa CITEREL och överföra dess tillgångar och personal till 
Société Lannionnaise d'Electronique, ett företag som i likhet med CIT-ALCATEL tillhör den fran
ska CGE-gruppen och som sedan några år arbetar med tidsuppdelade system. STE förvärvar i 
samband härmed 33 % av aktierna i Soclété Lannionnaise d'Electronique, som därefter får be
teckningen "SLE-CITEREL" lagd till sitt förutvarande namn. 
SLE-CITEREL skall bedriva utvecklingsarbete på tidsuppdelade och blandat tids- och rumsupp
delade kopplingssystem både för publika stationer och PABX. STE och CIT-ALCATEL avstår från 
att själva bedriva sådan utveckling. STE kommer emellertid att vidareutveckla sitt crossbar-sy-
stem CP 400 liksom sitt rumsuppdelade elektroniska PABX-system, vilka ligger utanför överens
kommelsens ram. 

* 
STE står för Société Francaise des Téléphones Ericsson. Moderbolaget äger direkt 51 pro. 
cent av aktierna i STE. Ett annat direktägt (100 procent av aktieinnehavet) dotterbolag 
i Frankrike är BI FA SA (RFF). 

Det nu bildade företaget kan närmast sägas vara en fransk motsvarighet till ELLEM-
TEL i Sverige, som ju ägs gemensamt av televerket och LM Ericsson. Det nya dotter
bolaget skall ha ett aktiekapital på fem miljoner franc. Ar 1975 räknar <man med en om
sättning på närmare 150 miljoner franc. 

Vid VY har Gösta Eriksson (t v) och Evert Löfdahl konstruerat ett 
förnämligt justerverktyg för RAM-reläer och belönades för det med 
7 000 kronor. Det är högsta belopp som hittills delats ut i Visby. 

Personaltidning för 
Telefonaktiebolaget 
LM Ericsson 
med dotterbolag 
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TA SOM HITTILLS DELATS 
UT VID VY. Torbjörn Spång 
500:—, Lars Eneqvist 500:—, 
Gunnar Olofsson 400:—, Rolf 
Palm 300:—, Per Lindgren 200:—, 
Olle Svensson 200:—. 

MÖLNDALSFABRIKEN: Thage 
Norberg 2 000 kronor för utring-
ningsmallar till chassie, Christer 
Björkman 1300 kronor för auto-
matisering av koordinatstansma-
skin, Görgen Grundström och Arne 
Hellqvist 1000:— att dela på, Ru
dolf Munther 350:—, Christian 
Winsnes 250:—, Knut Fogelqvist 
200:—, Stig Hansson^ 150:—, Fred
dy Grönbeck 100:—. 

SVENSKA RADIO AB/STOCK
HOLM: Anders Gellerstedt, Vt 
14, 3000 kronor för förslag att 
eliminera spalteffekt som uppträ
der vid åldring av tunnfilmskret-
sar, Harry Johansson 300:—, Hans 
Hansson 200:—, Jan Fredriksson 
200:—, Ivan Hohloff 150:—, Kurt 
Linderholm 125:—, Lennart Al
fredsson 125: —, Ulla Möller 100:—, 
Stig Engqvist 100:—, Marianne 
Åhlén 100:—. 

1 000 kronor fick Gunnar Pettersson, KA/Vt 54, för ett förslag t i l l 
ändrad arbetsmetod för plint t i l l knappsats, Det var det 500:e inläm
nade förslaget vid KA och premierades extra med en transistor
radio. På bilden överlämnas den t i l l Gunnar Pettersson av VbaC 
Edvin Olofsson. 

Ansvarig utgivare 
HK Nils Svensson 

Redaktör 
Dbi Bert EkstrandJ 
tel 92048 (direktnr 
719 2048) 

Redaktionskommitté 
DB Nils Tengberg (redak-
tionschef), tel 93153, Len
nart Stranneborn, Vt 17, tel 
92605, Erik Sund, Vt 11, tel 
93311, Lars Wiklund, VaC, 
tel 92611, Karl-Erik Åkerlind, 
VpmC, tel 92248. 

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

KONTAKTEN 
Box 32073 
126 11 STOCKHOLM 

Internt är redaktionens be
teckning HF/Dbi, rum 61128 

Tryckeri AB Allehanda Trelleborg 

SIFFERFB. I NÄMND-NYTT 
I "Nämnd-Nytt" som utges som information från HF:s 
företagsnämnd har några sifferfel insmugit sig. 

På sidan 1 talas i vänstra spalten om 43 % statlig skatt. 
Som framgår av nerräkningen skall den rätta siffran 
vara 40 %. 

På samma sida i högerspalten uppges siffrorna för in
vesteringar i teknisk utveckling till 30 miljoner för 1970 
och 64 miljoner för 1971. Decimalkomma nar försvunnit 
och de rätta siffrorna skall vara 3,0 miljoner respektive 
6,4 miljoner kronor. 

Dessa siffror motsvarar inte det verkliga värdet av 
koncernens investeringar i teknisk utveckling, som själv
fallet är mångdubbelt större. De har tagits upp som se
parata poster endast för att markera att investeringar 
av detta slag är betydande. 

Två tusenlap
par har Thage 
Norberg hos 
MÖ/MI fått i 
förslagspengar. 

AB RIFA/GRÄNNA: Hjördis 
Pettersson 250 kronor samt sked, 
Ragnar Svensson sked. 

KARLSKRONAFABRIKEN: Gun
nar Pettersson 1000 kronor för 
förslag till ändrad arbetsmetod 
för plint vid borttagning av klack 
samt eliminering av gradopera
tion, Jan-Erik Holmesson 500:—, 
Göte Pettersson 350:—, Tage Jo
hansson 350:—, Jan-Erik Sand
gren två förslagom vardera 300:—, 
Erik Andersson 250:—, David 
Persson 250:—. 

Anders Gellerstedt heter en duk
tig uppfinnare hos SRA i Stock
holm. Tre tusenlappar fick han 
nyligen för ett förslag. 

UTLANDSTJÄNST 
På semester i Sverige är: ing 
Lars Abrahamsson, ing Sivert 
österman och hr Benny Zetter-
ström (samtliga Brasilien), ing 
Staffan Brandt. ing Thomas 
Carlsson och hr Ulf Jernström 
(samtliga Sovjet), ing Lars-Oiof 
Bergman och ing Peter Axell 
(båda Ungern), tekniker Erik 
Nilsson (Panama), ing Olle Wan-
hainen (Mexiko), ing Lars-Erik 
Ekström (Venezuela), ing Lars 
Johansson (Tunisien). 

Efter semester i Sverige har 
ing Bo Zaine börjat på ett nytt 
uppdrag i Brasilien och ing Kjell 
Hedström ett i Mexiko. 

Hr Sören Broeks, som semest
rat i Danmark, arbetar nu i Bra
silien med ett nytt uppdrag. 

NORSK STORORDER 
PÅ DATASTYRD 
TELEFONSTATION 

A/S Elektrisk Bureau, som är 
L M Ericssonkoncernens nors
ka dotterbolag, har fått en be
ställning på en datorstyrd te
lefonstation av typ AKE 13 
från norska Televerket. Or
dersumman motsvarar c i rka 30 
mil joner kronor. 

Anläggningen blir den förs
ta publika telefoncentra I som 
L M Ericsson levererat t i l l 
Oslo-området. Den kommer 
att tas i bruk under 1976. 

Den datorstyrda telefonsta
tionen för Oslo kommer att 
förmedla både nationell och in
ternationell t raf ik . Den bl i r 
av samma typ som den station 
L M Ericsson t idigare leve
rerat t i l l Rotterdam och som 
sattes i dr i f t under slutet av 
förra året. A K E 13-systemet 
innebär att ert antal datorer 
styr väl jarnätet. 

I Norden har L M Ericsson 
t idigare erhål l i t beställningar 
på datorstyrda telefonstatio
ner för nationell och interna
tionell t raf ik för Helsingfors, 
Köpenhamn och Stockholm. 

Följande har nya uppdrag: ing 
Hans Ekström i Mexiko, ing Len
nart Norrbin, ing Jan Mohlin 
och ing Per-Ola Eriksson samtli
ga i Spanien, ing Lennart Malm
berg i Finland, ing Gynla Weisz 
i Saudi-Arabien. 

Hr Bo Stälknapp har avslutat 
uppdraget i Libanon. 

Ing Staffan Danielsson har un
der pågående kontrakt flyttat 
från Ungern till Libanon. 

SKYDDSTJÄNSTEN 
INOM HF/V 
har överförts till ett nytt tjänste
ställe, HF/Vs. 

Till VsC har utsetts tekn lic 
Mats Johansson, som samtidigt 
innehar tjänsten som Dkhy. 
Skydds ingenjör Otto Arvidsson 
kommer i fortsättningen helt att 
ägna sig åt skyddsfrågorna och 
har fått beteckningen VsA. 

Personalans tällningsfrågorna 
överfördes samtidigt till VaC:s 
ansvarsområde med tjänsteställe
beteckningen Vap. 



LME i Holland 
E r i c s s o n - n a m n e t ä r u ä l k ä n t i 
Holland som tillverkare av te
lefonutrustningar, och nedan
stående tabell ger en överblick 
av LME:s verksamhet genom 
åren. 

1890 De två första LME-stationer-
na levereras. 

1895 LME skaffar sig en agent i 
Amsterdam. 

1914 LME har 42 621 linjer (ma
nuella) i drift. Det är 54 % 
av totala antalet. 

1920 LME inköper en fabrik i 
Rijen för att lokalt tillver
ka telefonutrustningar. Sam
tidigt skapas grunden för 
det senare helägda dotterbo
laget Ericsson Telefoon-
maatschappij (ETM). 

ETM har ca 900 anställda 
av vilka merparten är sys
selsatta i bolagets fabrik i 
Rijen, där också huvudkon
toret ligger. Tillverkning
en består framförallt av ut
rustning för publika telefon
stationer och telefonappara
ter, men även andra produk
ter s tår på programmet — 
vissa av egen konstruktion. 
En mindre filialverkbstad i 
Baarle-Nassau sysslar med 
montering av fingerskivor. 
ETM:s omsättning är unge
fär 80 milj kronor per år , 
varav ca 85 % utgöres av 
försäljning till PTT. 

Den ökande orderingången 
har nödvändiggjort att pro
duktionskapaciteten utökas. 
En tillbyggnad av ETM:s 
fabrik påbörjas i sommar 
och samtidigt kommer en 
ny kontorsbyggnad att upp
föras. 

1923 LME:s och världens första 
AGF-station i Rotterdam-
West sätts i drift. Den går 
fortfarande alldeles ypper
ligt. 

1952 Första KV-centralen i Hol
land sätts i drift av LME. 
Det är också LME:s första 
ARM-central. 

1958 Första MFC-stationen in
stalleras i Sliedrecht. 

1971 LME:s första AKE 13-sta-
uon sätts i drift i Rotterdam. 
Det är också världens första 
förmedlingsstation med ett 
multiprocessor-system. 

Konkurrenterna 
Marknadsuppdelningen är när det 
gäller stationssystem mer eller 
mindre geografisk. ETM levere
rar till Rotterdam-distriktet, ITT 
till Haag-, Haarlem-, Breda-
och 's-Hertogenbosh-distrikten 
och Philips till i stort sett återsto
den med undantag av Amster
dams stad dit Albiswerken leve
rerar . 

Konkurrenterna är följaktligen 
endast två, nämligen ITT (BTMC) 
och Philips, där inhemska Philips 
är den ojämförligt störste. 

Marknadsfördelningen för sta
tionssystem är ungef*'" 

50 % Philips 
25 % ITT 
20 % LME/ETM 
5 % övriga 

Philipskoncernen, med huvud
kontor i Eindhoven, är en gigant 
med en omsättning på närmare 
25 000 milj kronor, men telekom
munikationssektorn utgör endast 

en mindre del (knappa 10 %) och 
produktionen av stationsutrustning 
har hitintills främst varit avsedd 
för hemmamarknaden. 

(UT X-bladet 3/72) 

Stororder från 
US A-sjukhus 

I stark konkurrens med ITT har 
Ericsson-Centrum Inc., New York, 
fått order på en LMS-snabbtele-
fonväxel av typ AKD 491 från 
Maharry Medical Center, Nash-
ville. Anläggningen kommer at t 
omfatta 1 100 snabbtelefoner och 
blir därmed det största system 
som hittills levererats utomlands. 

Det är före detta LMS-aren 
Owen Wooller som fört denna 
affär i hamn efter månadslånga 
förhandlingar. Anläggningen har 
flera intressanta detaljer som gör 
den unik. Bl a är själva snabbtele
fonväxeln hopkopplad med den 
reguljära PABX-växeln, vilket 
gör det möjligt att föra även 
externa samtal över LMS högta
lande snabbtelefoner. I ett kom
mande nummer av LMS/BLA-
DET hoppas vi kunna berät ta li
tet mer om systemet, 

( t /r LMS-bladet nr 69/juni 1972) 

LMS 5-årsfirande 
LMS femårsfirande har verkli
gen varit intensivt. Det har nu 
pågått i mer än ett år . Det bör
jade med HK-RÖ:s fest på Tyrol 
den 19 mars 1971. Sist i raden 
bland firarna blev Södra regionen. 

Från HK hedrade P-B Janson, 
Rune Lindeborg och Lage Sjöberg 
jubileet med sin närvaro. Fest
platsen var hemlig och vid Malmö 
Centralstation möttes vi av våra 
charmanta värdinnor, Birgitta 
Jönsson, Anna-Britta Strauss, Ulla 
Leffler, Marga Söjbjerg och Yvon
ne Bille som gjorde reklam för 
världens mest sålda snabbtelefon 
och som varmt tog hand om oss och 
förde oss till två bussar. Färden 
ställdes ut i det blå och slutade 
på Esso Motorhotell i Sege. 

Vid framkomsten fick alla da
merna en ros av passande färg, 
för deras för kvällen speciellt un
derbart vackra kreationer. 

Middagen avåts under hörbart 
glam och allsång till tonerna av 
Stig Norins Trio. 

RS' nye kapten, Roland Birksjö, 
hälsade gästerna välkomna, P-B 
Janson höll högtidstalet till RS-
personalen, Rune Lindeborg haka
de på och talade om drönare, blom
mor och bin — vad han nu kunde 
mena med det! ! Erik Liselius 
höll en historik över RS och skå
lade för medarbetarnas fruar och 
fästmör, som ofta får sitta emel
lan för sina mäns övertidsjobb. 
Telegram föreslogs, och sändes 
till gamle kämpen Folke Hallberg, 
som på grund av sjukdom inte 
kunde närvara. 

Talet till våra fagra kvinnor 
hölls med sedvanlig bravur av 
Kenneth Carlsson och tacktalet 
av Erik Sandberg. Åke Ahlgren 
hade i visans form diktat om oli
ka personer med både sting och 
värme. 

Efter en kort uppmjukning av 
benen och en nypa frisk luft, 
tråddes dansen med en sådan fre
nesi, att Lage Sjöberg knappt hann 
framföra ett av sina bravurnum
mer Sole Mio, som tur var för 
oss fick vi dock höra det. 

Alla tycktes ha lika roligt och 
först vid tvåtiden lyckades det 
arrangörerna att locka ut de be-
geistrade deltagarna i den ljum
ma vårnatten, för att kanske 
fortsätta med andra äventyr — 
men det ä r en annan historia — 
som Kipling s a ' . " 

(UrLMS-bladet nr 69/juni 1972) 

INTERNATIONELLT SYMPOSIUM I STOCK
HOLM OM DE MÄNSKLIGA ASPEKTERNA 
I SAMBAND MED TELEF0NERING 

De mänskliga aspekterna i sam
band med telefonering belystes 
vid ett internationellt symposium 
i Stockholm i slutet av juni. Sym
posiet, som officiellt benämndes 
"6th International Symposium on 
Human Factors in Telecommuni-
cation", var det sjätte i ordningen, 
men det första som arrangerades 

i Sverige. Tidigare har platserna 
varit Cambridge, Köpenhamn, 
Haag, Bad Wiessee och London. 

För värdskapet svarade telever
ket och LME gemensamt. Ett 
hundratal delegater från 15 län
der deltog. LME:s TD tekn dr 
Christian Jacohceus höll öppnings
anförandet. 

Bland de enskilda föredrag 
som hölls uppmärksammades 
särskilt några som behandlade 
telekommunikationssystemens 
inverkan på samhällsstruktu
ren. 

Man har t ex i England 
sökt utvärdera möjligheten till 
förhandlingar mellan parter i 
olika delar av landet via en 
konferenstelefonanläggning, 
med eller utan bildöverföring. 
Problemet är ju bl a aktuellt 
vid utlokalisering och decen
tralisering av förvaltningar och 
företag. 

Behovet av lättfattlig in
struktion, t ex i form av sym
boler på myntapparater har 
säkert många turister kommit 
i kontakt med i främmande 
länder. 

Ett annat internationellt te

lefonproblem som behandlades 
var de långa nummerserier 
som man måste använda vid 
automatisk uppkoppling av in
ternationella samtal. En lämp
lig uppdelning av siffrorna i 
grupper kan underlätta num
mertagningen och tekniskt 
förbättras effektiviteten om 
fingerskivan byts ut mot en 
knappsats. 

Knappsatsen kan även an
vändas för "handsättning" av 
data, vilket i sin tur öppnar 
vägen för nya tjänster som 
banktransaktioner, varubeställ
ningar osv via telefonnätet.. 

Intresserade LM-are kan hos 
programkommitténs sekretera
re Sven Kappelin, LME/HF/ 
DbkC, få besked om vilka fö
redrag som skall publiceras 
och när detta sker. 

Några deltagare i symposiet under en kafferast: fr v J E Karlin, Bell 
Telephone Labs, USA, H Oden, Standard Elektrik Lorenz AG, V-tysk-
land, G Wikell och N Gleiss från svenska televerket samt Eric Erics
son från LME/HF. 

Forts från l:a sidan. 

kvist v id L M E / H F : s se
naste nämndsammanträde. 
Det finns j u f lera platser än 
London som har behov av 
sådana här internationella 
telefonstationer, påpekade 
han vidare. 

L M E : s anbud var det 
lägsta som lämnades in och 
det innebär att såväl in
hemska Plessey som ITT, 
representerad av sitt ita
lienska bolag FACE, låg 
högre. 

Plessey kan dock glädja 
sig åt att de erhål l i t de två 
andra kontrakten — på t i l l 
hopa 26 mil joner engelska 
pund — i den här serien 
om tre. Plessey var dock 
ensam anbudsgivare vid 
dessa två uppgörelser. 

Trots LME:s förmånl iga 
pris har postverkets beslut 
om att ge LME Edgware-
ordern mött kraft iga pro
tester inom landet, inte 
minst från den sedan kriget 
skyddade inhemska tele-
industrin. 

At t orderbeloppet är be
tydande framgår kanske 
bäst av jämförelsen med 
föregående års värde som 
låg på 40 mil joner kronor. 
Marknaden har dessutom 
var i t begränsad t i j l enbart 
den privata sektorn. 

SIEVERTS KABELVERK AB: 

Kabeldon AB har tagit över 
kabeltillbehörsdivisionen 
LMEzs dotterbolag Sie-
verts Kabelverk AB 
(SKV) och det ASEA-
ägda Liljeholmens Ka
belfabrik har bildat ett 
nytt bolag, Kabeldon 
AB. 

Det är SKV:s kabeltillbehörs-
division i Alingsås som ASEA-
företaget köpt in sig i. Divisio
nen existerar därmed inte 
längre utan har ersatts av ett 
fristående bolag för tillverk
ning och försäljning av i hu
vudsak kabeltillbehör, kabel
skåp, förläggningsmateriel och 
belysningsarmatur. 

LME och ASEA äger var
dera hälften i det nya företa
get som sysselsätter omkring 
180 personer. 

VD för det nya bolaget är 
Stig Jacobsson, som tidigare 
varit chef för SKV: s kabeltill-
behörsdivision. Dir Jacobsson 
var f ö Karlskronafabrikens 
förste fabrikschef åren 1947— 
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OSLOKURS PÅ LME 
LME har uppförts på Oslo-börsen. 
Kursen på LME:s B-aktier note
ras två gånger i veckan. Senast 
ett utländskt bolag blev uppfört 
t i l l notering på Oslo-börsen var 
på 1920-talet. 

Forts från l:a sidan. 

LME vill vänta 
Även LME har fått ta del av 
förslaget. Bolaget svarar i ett 
mycket utförligt yttrande att 
man önskar stå utanför i den 
första försöksomgången. 

Bolaget påpekar bl a att de 
två styrelseledamöterna bety
der väldigt lite jämfört med 
de hundratals anställda som 
deltar i nämnd- och kommitté
arbeten på olika arbetsplatser 
runt om i landet. 

* 
I det här sammanhanget 

kan nämnas att Bo Johansson 
i Sveriges Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund (SSU) vid 
bolagets stämma den 29 maj i 
år föreslog kassör Adolf Jans
son i LME/HF: s verkstads-
klubb som ordinarie revisor. 
Stämman beslöt icke oväntat 
återval av tidigare revisorer. 



ÄTER VIND I SEGLEN FÖR ERICSSONKONCERNEN 
I BRASILIA - VÄRLDENS MODERNASTE HUVUDSTAD 

Man brukar säga, att Brasilien 
har tre huvudstäder 

• BRASILIA — den officiella 
• RIO DE JANEIRO — det po

litiska och 
• SAO PAULO — den industri-

ella. 

Under de senaste två åren har 
emellertid Brasilia alltmer blivit 
platsen där de viktigaste beslu
ten fattas. Den politiska makten 
i Brasilien har alltså i verklighe
ten flyttat från kusten över 100 
mil inåt landet — till Brasilia. 
Noteras kan, att den ambassadör 
som inte flyttat till Brasilia före 
den 1 oktober i år i brasilianska 
regeringens ögon helt enkelt inte 
existerar! 

För vårt dotterbolag Ericsson 
do Brasil (förkortat EDB) har 
Brasilia därför blivit en allt vär
defullare marknad som emeller
tid vållat EDB en hel del huvud
värk. Bl a råkade bolaget ut för 
ett par ordentliga säljbakslag för 
några år sedan. 

. Koncernen 
° 99 99 

pa arenan 

har nu återinträtt 
på ett sätt som av 

EDB:s VD Gunnar Vikberg be-
tecknas som ganska exceptio
nellt. Om detta handlar bl a ne
danstående artikel som KON-
TAKTEN fått direkt från EDB. 

EDB valdes som leverantör 1958 
När Brasilia i slutet på 1950-talet började 
byggas, var det nog inte många som trodde 
att staden skulle få den betydelse för utveck
lingen av det inre av Brasilien, som nu visat 
sig vara fallet. Det ansågs mera såsom president 
Kubitscheks dröm att skapa ett monument över 
sig själv och som arkitekternas lekstuga. Bra
silia har uppstått ur ingenting till ätt nu 
ha omkring en halv miljon invånare, breda, 
korsningsfria avenyer och en byggnadsstil, som 
studeras i alla arkitektskolor. 

Naturligtvis måste den nya huvudstaden 
även ha ett modernt telefonsystem. Som leve
rantör valdes EDB och 1958 konti;akterades 
5 000 lokallinjer av LME-koncernens koordinat-
väljarsystem. Denna station invigdes samma 
dag som huvudstaden, dvs den 21 april 1960. 
Genom successiva kontrakt utökades antalet 
linjer i Brasilia så småningom till att 1968 
uppgå till 20 000. 

Också första förbindelsen med yttervärlden, 
dels via kortvågsradio och dels via ett rad'o-
länksystem, levererades av LME, det sista i 
samarbete med RCA. 

ITT slog ut oss 1968 

1968 råkade EDB ut för ett stort bakslag, 
då man förlorade en anbudstävlan på en tran-
sitstation för Brasilia. Embratel, det brasilians
ka långdistansbolaget, beslutade då att kon
traktera en transitstation med 800 in- och ut
gående linjer från ITT:s brasilianska bolag, 
SESA. EDB:s pris var något lägre än konkur
rentens, men SESA offererade kortare leve-

överst: Praca dos 3 Poderos, som betyder de tre 
makternas palats. Byggnaden inrymmer senaten till 
vänster och kammaren till höger. 
Nederst: Utrikesministeriet "Paläcio do I tamarat i" . 

ranstid, vilket vägt utomordentligt tungt i 
Embratels bedömning. 

I början av 1969 råkade EDB ut för ytter
ligare ett bakslag, då man förlorade en anbuds
tävlan på utökningen av telefonsystemet i Bra
silia med 30 000 lokallinjer. Huvudsakliga or
saken var att SESA kunde offerera bättre fi
nansiella villkor. 

Så småningom visade det sig att SESA fick 
stora tekniska problem att lösa. Detta resulte
rade i så stora förseningar att transitstatio-
nen, som skulle ha levererats i slutet av 1969, 
fortfarande ej är i fullgott skick. Även utrust
ningen för lokallinjerna blev försenad. 

/ år tog EDB revansch 

Under tiden har EDB levererat och Embratel 
satt i drift ett flertal transitstationer i prak
tiskt taget alla de övriga stora städerna i Bra
silien. Embratel beslöt därför i slutet av 1971 att 
köpa en ny transitstation för Brasilia. Kon
traktet härför tecknades den 22 mars 1P72 
mellan Embratel och EDB i närvaro av VD 
Björn Lundvall. Den nya stationen, som plane
ras gå i drift årsskiftet 1974/75, är en koordi-
natvä ljarstation av LME:s ARM-system och 
får i första omgången 4 800 in- och utgångar. 

Nästan samtidigt med ovanstående erhöll 
EDB också order på en ny lokalstation på 
2 000 linjer för Brasilia. Denna station får 
mycket större betydelse för livet i Brasilia än 
vad som framgår enbart av antalet linjer. 
Stationen kommer nämligen att installeras på 
"Peninsula Sul" (Södra Halvön), där alla am
bassader byggs och där de flesta regerings
tjänstemännen har sina residens. 

Forts från första sidan. 

Många återvänder hem 

En undersökning som gjorts av 
Statistiska Centralbyrån visar att 
fram till 1970 återutvandrade 
mer än en tredjedel av de invand
ra re , som kom hit åren 1951— 
1965. Av dessa lämnade mellan 70 
och 80 procent landet efter att 
ha bott här i mindre än fyra å r . 

Många invandrare kommer 
naturligtvis hit med tanken at t 
snart återvända till hemlandet. 
Men man kan dock utgå från att 
en hel del av dem också finner 
anpassningsprocessen svårare än 
väntat och återvänder av den an
ledningen. 

Vuxna lär sig 
aldrig svenska 
Till största delen beror invand
rarnas problem på språksvårighe
ter. Men många saknar också in
dustri- och storstads vana, då de 
emigrerat från trakter där jord
bruket varit den huvudsakliga 
näringsgrenen. 

Det stora flertalet invandrare, 
som i vuxen ålder flyttat till Sve
rige, kommer aldrig att kunna lä
sa eller skriva svenska språket. 

Erfarenheten visar också att 
det även för invandrad ungdom 
tar många år, innan den med be
hållning kan läsa svenska tid
ningar. Och ännu längre tid ta r 
det innan dessa ungdomar klar t , 
förstår myndigheternas skrivelser 
och meddelanden. 

För att skapa garantier för att 
invandrare utförligt informeras 
om sina rättigheter och skyldig
heter i det svenska samhället, bor
de man försöka skapa ett effek
tivare tolksystem och en bättre 
undervisning i svenska språket. 

När det gäller introduktionen 
på arbetsplatsen för invandrare, 
så har arbetsgivarna i samarbete 
med fackföreningarna huvudan
svaret. Under senare år har just 
den viktiga introduktionen i all
mänhet förbättrats, men ännu åter
står det på den punkten mycket 
att uträtta för arbetsgivarna och 
fackföreningarna. 

All vår början 
är ju svår 
Den första tidens kontakter 
på arbetsplatsen blir ofta avgö
rande för den bild invandrarna 
får av det nya landet. Till dess 
invandraren av egen förmåga kan 
knyta och utnyttja svenskspråkiga 
kontakter, är det angeläget att 
han tas om hand och hjälps av 
någon, som talar hans språk. 

Möjligheten att redan från bör
jan skapa ett förtroendefullt för
hållande till de nya arbetskamra
terna får inte försummas. 

Verkstadsklubben på HF har 
lyckats få flera svenskspråkiga 
invandrare att delta i det fackli
ga arbetet. De har bl a studerat i 
Metalls och LO:s regi för att lära 
sig hjälpa och tolka sina landsmän 
ute på avdelningarna. 

På HF finns också en informa
tionsbyrå för finskspråkig perso
nal. Byrån är öppen dagligen och 
där har man kunnat hjälpa många 
med de mest skiftande problem. 
Tillgång finns också till olika 
slags informationsmaterial på ett 
flertal språk. 

Även i verkstadsklubbens stu
diecirkelverksamhet har man haft 
ett stort antal invandrare med. 
Det finns cirklar som är översatta 
till finska och serbokroatiska. 

Språkkurser 
i LME is regi 
Sedan hösten 1970 bedriver L M 
Ericsson undervisning i svenska 
för invandrare, som är anställda 
vid företaget. Introduktionskur
sen med två lektionstimmar två 
gånger i veckan och totalt 24 
lektioner ligger på betald arbets
tid, övriga språkkurser i LME:s 
regi för invandrare — nybörjar
kurs och fortsättningskurs — lig
ger på fritid och för båda utgår 
kunskapspremier efter fullgjord 
kurs samt därtill en närvaropre
mie för nybörjarkursen. 

Även invandraren 
har ansvar 

Man talar om samhällets ansvar 
för invandrarna. Man talar om ar
betsgivarnas ansvar och om fack
föreningsrörelsens ansvar. 

Men jag vill betona att även 
den enskilde invandraren har ett 
ansvar. J ag tänker då närmast 
på hans villighet att försöka lära 
sig det nya språket. Han måste 
få klart för sig hur nödvändigt 
det är att han lär sig svenska 
språket för at t underlätta sin 
egen anpassning. 

Erfarenheterna från den tid 
företagets undervisning pågått vi
sar tyvärr att invandrarna på L M 
Ericsson inte i någon större om
fattning slutit upp kring intro
duktionskurserna. Många kurser 
har därför ej kunnat fullföljas i 
planerad omfattning. 

Verkstadsklubben på HF har i 
studiekommittén lagt fram förslag 
om väsentliga ekonomiska för
bättringar för invandrare som 

Forts pd sidan 6. 



kontakten 

I de olika tillverkningsavsnitten sker kontroll av bl a 
dimensioner och isolertjocklekar. Här mäter Kristina 
Pettersson kabelns manteltjocklek på en bildskärm 
med 10 gångers förstoring. 

Platschefen Ulf Norberg (t h) granskar här tillsam
mans med kontrollchefen Pentti Kerovirta en plast-
isolerad enkelledare innan den går in i nästa operation, 
tvinningen. 

NYA PITEÅFABRIKEN 
I det dagliga jobbet talar vi kort 
och gott om "Piteåfabriken" som 
ett enhetligt begrepp för Siverts 
Kabelverks (SKV) verksamhet se
dan sex år tillbaka i Öjebyn utan
för Piteå. Sedan några månader 
tillbaka stämmer inte detta i och 
med att LM Ericssons telekabel
division fått igång tillverkning av 
telekabel i en helt nyuppförd fab
riksbyggnad inom samma indu
striområde. 

De båda fabrikerna har gemen
sam administration och service 
för t ex reparation och underhåll, 
förråd och transporter, tillverk
nings- och slutkontroIL Samtliga 
tjänstemän samt personal inom de 
nämnda servicefunktionerna är 
anställda av LME, medan persona
len inom tillverkningen är an
ställd av såväl LME som SKV, be
roende på vilket tillverkningsav
snitt de arbetar inom. 

SKV:s tidigare tomt var ca 60 000 kvm. Den 
har nu utökats till ca 155 000 kvm för Piteåfabri
ken. Ett nytt industrispår är framdraget söder 
om nya fabriken. 

Den nya fabrikshallen i ett plan är 25 m bred 
och 250 m lång, härtill kommer en del som är 
10 x 150 m och som inrymmer kontor, service
verkstad, förråd, kontroll, expedition, personalut
rymmen m m . 

I nuvarande skede är endast ca 65 procent av 
fabrikens golvyta upptagen av produktionsut
rustning ,men före årsskiftet 1973/74 skall även 
den resterande delen ha tagits i anspråk. Inklu
sive maskiner uppgår den totala investeringen 
till ca 20 miljoner kronor. 

Första etappens maskinpark har en årlig pro
duktionskapacitet på 540 000 km enkelledare 
(plastisolerad koppartråd), dvs mer än 13 varv 
runt jorden. I färdig kabel motsvarar det ca 
9 000 km/år. När hela första etappen är genom
förd kommer kapaciteten att vara ca 800 000 km 
enkel ledare per år. 

Den typ av telekabel som tillverkas kallas 
självbärande lokalkabel och används, som fram
går av namnet, för det lokala telenätet där det 
är olämpligt att gräva ner kabeln utan i stället 
bättre att hänga den i stolpar. 

De ingående råmaterialen är koppar och po-
lyeten (plast). Produktionen består i huvudsak 
av fyrp operationer nämligen 
• isolering av koppartråd till enkelledare 
• tvinning av två enkelledare till ett par som 

sedan samlas i grupper om tio par till en 
s k 10-pars kardel. Detta benämns grupptvin-
ning och utförs efter en helt ny metod 

• ka bl ing av kardeler till 20-, 30-, 50- eller 
100-pars kabel 

• mantling av kabeln. 
Kabeln levereras nästan uteslutande till tele

verket. Transporterna sker med järnväg eller 
bil. 

Full produktion i den nya fabriken beräknas ge 
sysselsättning åt 60—70 personer. Av dessa har 
ca 30 anställts och ytterligare ett 10-tal kommer 
att anställas under resten av året. 

I september förra året gjordes de första ny
anställningarna och utbildning har sedan på
gått i SKV:s fabrik och till viss del även i Älv
sjö och Hudiksvall. 

Nästan hälften av personalen är kvinnor och 
det har hittills visat sig att även vissa arbeten 

som tidigare var "reserverade" för män har kvin
norna kunnat klara lika bra. 

Antalet tjänstemän (inkl arbetsledare) för 
hela Piteåfabriken är 24. 

Om konjunkturerna är gynnsamma och ut
vecklingen positiv kan det bli fråga om ytter
ligare utbyggnader. De planer som finns inne
bär bl a att en andra etapp, som blir lika stor 
som den första, skulle kunna påbörjas inom de 
närmaste två åren. Några beslut har dock ännu 
ej fattats. 

Inom en tioårsperiod kan Piteåfabriken bli 
av ungefär samma storleksordning som Hudiks
vallsfabriken, vilket innebär 300—400 anställda. 

Tillkomsten av den nya enheten innebär endast 
den förändringen för SKV:s fabrik att tillverk
ningen av s k spinstledare till telefonsnören 
sker i telekabeldivisionens regi. 

Den övriga tillverkningen, som består av styr
kabel och instailationsledning samt flexosladdar, 
dvs sladdar med formpressade stickproppar, sva
rar liksom tidigare SKV för. 

I kablingsmaskinen vrides ett antal kardeler ihop ti l l 
en kabel innehållande 10—100 par. Här förbereder 
Hans-Olov Häggström vid manöverpulpeten ett bytftnav 
upptaga rtrum ma. 

Slumpväljaren 
arbetar enligt 
rouletteprincipen 
Telefonkabelproduktion i den nya fabriken 
baseras helt på en ny idé beträffande ka
belns utformning, som utvecklats t i l l en 
färdig produkt vid L M Ericsson. 

I en kabel v i l l man av kostnadsskäl ut
nyttja ut rymmet inom kabelhöljet så effek
t i v t som möj l ig t . Det leder emellert id t i l l 
att varje abonnentlinje får dela på ett be
gränsat u t rymme med många andra. Det 
för med sig att i trängseln uppstår lätt 
s k överhörning mellan angränsande l injer. 
Det är ett fenomen, som säkerligen varje 
telefonerande någon gång råkat ut för och 
som yt t rar sig i att man mer eller mindre 
tydl igt kan höra andras samtal . 

Hi t t i l ls har man fakt iskt byggt kablar
na så att man "bäddat " för bidrag t i l l så
dan överhörning genom att de olika linjer
na utefter hela kabelns längd pressats sam
man sida v id sida, ungefär som sardiner 
i en konservburk. Det är då uppenbart, 
att man på en l inje re lat iv t lätt kan upp
fatta vad som händer på den angränsande 
l injen, medan det är helt omöj l igt att upp
täcka något från l injer, som ligger mera 
avlägset i kabeln. 

Den nya tekniken bygger på att man 
oupphörligt låter l injerna byta plats med 
varandra i kabeln. På så sätt hinner det 
inte utbildas någon tydl ig överhörning. 
Av vissa skäl är det då inte lämpligt att 
låta dessa byten ske regelbundet — så att 
man får ett utseende ungefär som hos flä
torna på en f l icka — utan man låter plats
bytena ske oregelbundet, där slumpen får 
avgöra. Av den anledningen styrs t i l lverk
ningen av en anordning, som fakt iskt på
minner om en roulette. 

Slumpväljaren arbetar enligt rouletteprincipen. 
Kulornas läge i ytterkanten, där de påverkar 
impulsgivare, avgör när de olika paren skall 
ändra läge i förhållande till varandra. 

Ur elektrisk synpunkt kan man anse 
den nu introducerade tekniken som ett 
naturl igare sätt att göra en kabel. At t 
det inte t id igare kommit t i l l utförande 
kan bero på att man ansett en t i l lverk
ningsprocess av det här slaget al l t för 
komplicerad att lösa prakt iskt. 

Det har emel lert id visat sig att man kan 
lösa problemet så att behövliga maskiner 
faktiskt bl i r enklare. I Öjebyn har t o m 
ett helt steg i ti l lverkningsprocessen tagits 
bort! Inte minst v ik t igt är, att maskiner
na — som är konstruerade av LME — 
har kunnat göras mycket tystgående. 

I mätinstrument, likaledes konstruerade 
av L M E , kontrolleras automatiskt, att de 
elektriska värdena håller sig inom beräk
nade gränser. Genom databehandling i 
konventionell dator studeras också om 
värdena föl jer de lagar som gäller inom 
slumpens vär ld . 

Före leve/ans provas kabeln i slutkontrollen. Marga
reta Dahfkvist vid den automatiska mätutrustningen, 
Sievamatic. Mätvärdena stansas på en hålremsa, som 
matas in i en remsläsare varefter värdena skrivs ut i 
klartext på en ansluten skrivmaskin. 



"SNÄCKLINJEN" i ett analysiskt 
plangeometrisk bevis! 

Man kan rita upp en "snäcklinje" enligt figur 1. Den linjen 
har inte med några vinklar att göra. Avståndet från cirkelns 
centrum t i l l linjen är (r + k), där k är lika med kordan från ut
gångspunkten, t i l l skärningspunkten på cirkelbågen. 

En parabelkurva enligt figur 2 konstrueras på liknande sätt 
genom en formel y * =4ax. För parabeln gäller att (det vinkel-
räta) avståndet r från styrlinjen t i l l en punkt på kurvan skall 
vara lika med avståndet mellan samma punkt på kurvan och 
parabelns brännpunkt. 

Parabeln är en mycket användbar och använd kurva t ex in
om ballistiken (vetenskapen om projektilers banor, kastbanor 
o dyl) eller för konstruktion av strålkastare. 

För "snäcklinjen" hittade jag en användning, nämligen att 
bevisa en vinkels tredelning på analytisk plangeometrisk basis. 

Konstruktionen i figur 3 ser enkel ut med sina likbenta 
trianglar och enkla och dubbla vinklar, men den går inte att 
rita upp med passare och linjal (euklidiskt). Det närmaste 
man kan komma med "papper och penna" är nog lösningen 
enligt figur 4. Man lägger vinkelspetsen vid "snäcklinjens" bör
jan med ett ben efter diametern och det andra skärande 
"snäcklinjen". 

Om man skulle göra en trigonometrisk lösning av problemet 
att dela vinkeln »C i tre lika delar och då satt cosoc = k ( = ett gi
vet tal), blir ekvationen 4x' —3x—k=0, vilken ekvation inte går 
att lösa t i l l ett ändligt tal. 

Harry Lindström, HF/Vtfi 

Forts från sidan 4. 

studerar svenska på företagets 
kurser. Detta för att försöka få 
fler av dem till kurserna. 

För närvarande avvaktar emel
lertid parterna resultatet av den 
invandrarutredning, som rege
ringen tillsatt och som väntas 
bli klar till hösten. 

Men saken gäller inte bara 
att ge invandrarna bättre infor
mation. Det är också mycket vik
tigt att ge svenskarna en bättre 
information om invandrarna. 

Värme, omsorg, 
omtanke 
Alla sådana här nämnda prak
tiska åtgärder från myndigheter
nas, arbetsgivarnas och fackför
eningsrörelsens sida är givetvis 
oumbärliga i ett land, som tar 
emot människor som tänker stan
na och leva i det nya landet. 

Men medmänskligt sett är en
bart sådana ting naturligtvis helt 
otillräckliga. Vi måste på ett helt 
annat sätt än hittills komma ihåg 
att människor är så lika i många 
avseenden. Inte minst på så vis 
att de behöver mera personlig 
värme, qmsorg och omtanke av 
sin omgivning — oavsett vilket 
land de kommer från och vilket 
språk de talar. 

Pentti Sevilä, 
LME/HF/Vt 16 

ÄR DU MOTORINTRESSERAD? 

Du kanske inte visste att 
LM Ericsson har en egen 
motorklubb på HF, kal
lad LMMK, som an
ordnar bilorienteringar, 
filmaftnar och utflykter 
samt arbetar för att bi

draga till att Du och Di
na medtrafikanter skall 
bli bättre och säkrare fö
rare. Det gör vi exem
pelvis genom att anord
na manöverprov och is
baneövningar. 

De huvudansvarige för arrangemangen inom LM Ericssons Motorklubb 
på HF. Fr v Helmer Törnkvist (ordförande), Svante Lindström (täv
lingsledare), Key Lindeli (kassör) och Sven-Erik Gåård (sekreterare). 

Bilorientering, kan det 
vara något för ny
börjare? 
Javisst! Obetingat ja! De oriente
ringar som anordnas av LMMK är 
just inriktade på och avsedda för 
att sätta Dig, som är mer eller 

mindre nybörjare, in i tekniken 
på ett, som vi hoppas, informa
tivt och roligt sätt. 

Du skall veta att flertalet med
lemmar är just nybörjare som Du, 
men vi har också verkligt rutine
rade "rävar", som gärna hjälper 
Dig och bistår med sakkunniga 

Tre LM-dykare pustar ut efter tävlingarna i Ålands hav. Fr v Ove 
Melzer, Rifa/Lel, Ulf Lindström Rifa/Lel och djup vattensfotograf 
Torsten Andersson, HF/KIm, 

LM-DYK - en nv och aktiv klubb 

Utbildning 
Tolv LM-dykare har exami
nerats inom klubben för det 
internationellt gällande Nor
diska dykarbeviset. Intresset 
för vidareutbildning och ny-
börjarutbildning är så stort 
att klubben skall försöka star
ta en ny dykarkurs till hös
ten. 

Båtförarbevis 
En navigationskurs om 30 lä-
rarledda lektionstimmar är 
också inplanerad. Är Du in
tresserad av båtförarbevis kan 
Du skriftligen anmäla Ditt in
tresse för kursen till Bengt 
Jansson, tel 719 31 73. Informa
tion om kursen och anmäl
ningskupong kommer till hös
ten. 

Tävlingar 
Fensimning 2.200 m i Ålands 
hav den 1 maj avnjöts av nio 
deltagande LM-dykare. Samt
liga fullföljde simningen i det 
två-gradiga vattnet. Vår 
klubb kom på andra plats ef
ter Västerås SDK, som akti 
väste klubb avseende antal 

tävlande. Hela 92 sportdykare 
startade i tävlingen. 

X/Erm Victor Sandström 
placerade sig på 26: e plats 
med tiden 36.15 min och 
slog därmed närmaste LM-are 
med en dryg minut. 

I motionsklassen kom ÅR/ 
Kfs John Hammarberg, 51, på 
första plats med tiden 43.06 
min. Tävlingsresultaten är 
mycket goda med tanke på att 
det är första året som LM-
DYK är med och tävlar. 

Utflykter 
Dykarklubben samverkade med 
IBM, Järfälla, Pripp, Svediver, 
Skandia, Sveriges Radio och 
Trygg-Hansa med dykutflyk
ter i Stockholms skärgård un
der maj och juni. 

Samarbetet utvecklar sig 
fint och flera LM-Dykare har 
deltagit i veckoslutsturer med 
dykarbeten M/s Alfen och gjort 
spännande vrakfynd. Skepp
klockan från S/s Simphson 
är bland fynden. 

Klubbens egen båt ligger 
på öja i Bremarsviken och 
kan disponeras av medlem
marna enligt överenskommel
se. 

råd i utrustningsfrågor, teknik, 
deltagande i större tävlingar etc. 

Vad står närmast 
på programmet? 

Jo! Vi tänker köra Go-kart såväl 
i Södertälje, som på ÖS—WE 
Ring uppe i Upplands Väsby. 
Därnäst kommer familjerallyt 
"Kul på hjul" på LM-dagen den 
tredje september. Detta evene
mang får Du absolut inte missa! 

Den 14: e september går en av 
våra uppskattade bilorienteringar. 
Banläggaren påstår, att han har 
alla planer klara, men mer vill 
han inte avslöja. 

Onsdagen den 27: e september 
är det dags för Dig att kritisera 
styrelse, banläggare med flera på 
årsmötet. Naturligtvis skall Du 
samtidigt passa på att tala om hur 
Du vill att verksamheten skall 
läggas upp i fortsättningen. 

Fredagen den sjätte oktober 
skall vi kämpa ute på vägarna 
igen. Då ställer vi nämligen upp 
i en orienteringstävling, som Ung
domens Motorklubb i Södertälje 
arrangerar. Där gäller det för 
Dig och Dina kamrater att för
svara såväl de egna, som klub
bens färger. 

Onsdagen den åttonde novem
ber går åter en av våra egna ori
enteringstävlingar. Om denna 
vet vi inte mer ännu än vilka 
som skall vara banläggare. 

Vi kanske kan utöka vår verk
samhet ytterligare för att Du 
skall få ännu mer glädje av oss, 
men då måste Du hjälpa til) 
själv genom att aktivt stödja vår 
verksamhet. Det gör Du bäst ge
nom att deltaga i våra arrange
mang. Vill Du ha ytterligare upp
lysningar ring och tala med ord
föranden Helmer Törnkvist, HF/ 
Mel, telefon 719 44 43, eller sekrete
raren Sven-Erik Gåård, TN/T/ 
Kbh, telefon 719 14 77. 



Intern platsannonsering 

Den här annonseringen är ett sätt att försöka effektivi
sera informationen nm 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 vill 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. En del platser 
kan också sökas direkt hos resp enhet. 

TELEINDUSTRIA S A (MEXIKO) 

söker medarbetare att under cirka sex månader 1972—1973 tjänstgöra 
i arbetsledande befattning vid dotterbolaget i Mexico City. 

Den person vi söker skall ha goda arbetsledaregenskaper samt vara 
väl insatt i schemateknik rörande telefonstationssystem AR . Goda 
kunskaper i engelska erfordras och kunskaper i spanska meriterande. 

Anmälningar och upplysningar hos LME:s personalavd, telefon 
719 28 14. 

ELLEMTEL 

söker till sektionen för datanätutrustningar M E D A R B E T A R E för ut
formning av helelektroniska datorstyrda transitcentraler för telex och 
' - ta . 

"lerårig erfarenhet av systemarbete inom telexområdet erfordras. 
Utvecklingsbolaget söker också KONSTRUKTÖR tiil systemavdelning

ens sektion för datanätutrustningar. Ca fem års erfarenhet av digitala 
utrustningar fordras. 

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta konstruktion av enheter i 
elektroniska växlar . 

Anmälningar och förfrågningar om platserna mottas av L M E / H F / P a C 
Anna-Lisa Edestig, telefon 719 23 58. 

LM ERICSSONTELEMATERIEL AB (LMS) 

LMS utvecklar och marknadsför interntelefoni, säkerhetssystem, tele-
signalsystem, tidsystem samt telekomponenter. Försäljning sker över 
hela världen, i Sverige genom fem regionskontor. 

SÄLJARE 
med placering i Eskilstuna 

Vår nye medarbetare bör ha teleteknisk ingenjörsexamen och/eller 
merkantil utbildning samt ha erfarenhet av försäljning, planering-pro
jektering eller installation av teleteknisk utrustning. 

För närmare upplysningar ring disponent Lars-Gunnar Löfgren, 
" -fon 019/13 63 00. 
-Ansökningshandlingarna sänds under adress: L M Ericsson Telemate-

riel AB, Personalavdelningen, Fack, 135 01 TYRESÖ. 

EN STILLA UNDRAN 

Jag sitter här, begrundar och tänker 
och undrar vad framtiden har oss att bjuda, 
hur rent det är i vattnet som blänker 
om bullret har lättat från bilar som ljuda. 
Finns det någon skog kvar att vandra i och njuta 
hur är det med luften för folket t stan 
finns det något vilt djur för jägaren att skjuta 
finns det en framtid för våra barns barn. 

Kemist och experter stävja den fara 
av gifter och gaser vår jord utsätts för 
rena naturen, låt allt vackert vara 
gör ej så djur och människor dör. 
Förstör ej vår jord våra förfäder skapat 
låt lantgårdar och grönt få finnas Jcuar 
sä de våra kan fortsätta de vi försakat 
var rädd om det lilla som människan har. 

Inger Arvidsson, HF/Xr 

ftsmt 
I PENSION 

Hr Erik Lans från Telekabeldi-
visionen i Älvsjö gick i pension 
den 1/7. (Ovan t v .) 

Material mannen Sven Karlsson 
anställdes 1938 hos L M E . Han 
pensionerades den 1/7. (Ovan t h.) 

Fru Siri Thörn, TN/TVpp, hade 
arbetat i 44 år hos bolaget när 
hon gick i pension den 1 ju l i . 

Reklamchef Sigvard Eklund 
anställdes 1935 hos L M E och 
gick i pension den 1 ju l i . Sig
vard Eklund har bl a varit 
redaktör för Ericsson Review, 
Ericsson Technics samt KON 
T A K T E N under största delen 
av sin tjänstetid hos bolaget. 

Fru Anne-Marie Sandin från 
GVp anställdes 1936 hos bola
get och gick i pension 1/7 1972. 

Ur Grodblad: 
Hermods har samlat uppsats
grodor som hämtats ur deras 
tidning Korrespondens. De är 
insända av. både hermodsele-
ver och andra. 

Om jag vore flicka skulle jag 
helst av allt vilja vara pojke. 

Anledningen till många skils
mässor är inte sällan själva 
giftermålet. 

På ängen stod en ko och tju-
rade. 

Nero var en grym tyrann 
som torterade folk genom att 
spela fiol. 

Det år de många morden som 
gör en deckare så levande. 

Man tänker sig en skön utflykt 
i det gröna, men när man kom
mer fram så vet man inte var 
man ska lägga filten. 

Avgiftshöjning 
Det har blivit nödvändigt att 
höja avgifterna till arbetslöshets
kassan. 1970/71 uppstod nämli
gen ett underskott på 3,2 milj 
kronor och för de sex första må
naderna 1971/72 har kassan beta
lat ut 6,1 milj kronor mer än un
der motsvarande period förra för
säkringsåret. 

Efter överläggningar med till
synsmyndigheten uttas från den 
1 oktober följande höjda avgifter 
inom resp avgiftsklasser: 17,25 och 
32 kronor. 

Längre semester 
för äldre 

Tjänstemännens Central Organi
sation (TCO) kräver att semes-
terlagen ändras så att arbetstaga
re det år de uppnått 40 får sex 
dagar längre semester 

Nämnas kan att tjänstemän 
inom den statliga och kommuna
la sektorn redan har 40 år so.m 
gräns för längre semester 

Här omnämns anställda inom 
LME-koncernen med minst 25 
tjänsteår. 

13/6 Monteringsarbetare Dorotea 
Anrep, HF/Vt 36. Anställd 1946. 
Brons: 1971. 
29/6 Snickare Wilhelm Westling, 
HF/Vt 07. Anställd 1942. Brons-
1967. 
1/7 Ingenjör Jean Backman, HF/ 
X/Alk. Anställd 1937. Guldme
dalj: 196C. 
1/7 Herr Arvid Bergström, VÄ/ 
X/Mfv. Anställd 1929. Guldme
dalj: 1966. 
1/7 Kassörska Alva Brummer, 
HF/Ci. Anställd 1938. Guldme
dalj: 1969. 
1/7 Reklamchef Sigvard Eklund, 
HF/RC. Anställd 1935. Guldme
dalj: 1969. 
1/7 Fru Britta Eriksson, SG/ 
KR. Anställd 1942. Brons: 1967. 
1/7 Uppbinderska Karin Eriks
son, HF/Vt 16. Anställd 1945. 
Brons: 1970. 
1/7 Materialman Sven Karlsson, 
HF/Vt 27. Anställd 1938. Guld
medalj: 1971. 
1/7 Herr Erik Lans, ÄL/KV/FIC. 
Anställd 1940. Guldmedalj: 1971. 
1/7 Städerska Lilly Nelsson, HF/ 
Vt 06, Anställd 1944. Brons: 1969. 
1/7 Förman Gustaf Pettersson, 
ÄL/KV/Vf. Anställd 1937. Guld
medalj: 1969. 
1/7 Fru Siri Thörn, TN/TVpp. 
Anställd 1928. Guldmedalj: 1965 

1/7 Fru Anne-Marie Sandin, GVp. 
Anställd 1936. Guldmedalj: 1968. 

TACK! 

F Ö D E L S E D A G S H Y L L N I N G A : : 

Blåeldh Arne, HF/X/Akm 
Green Kurt, RY/Vt 89 
Höre Erik, VÄ/Iv 
Lindahl Sven, KA/EC 
Nilsson Gunnar, HF/Vpd 
Oisen Dagmar, TN/X/Mpd 
Persson Ruth, OM/Vt 76 
Pettersson Stig, KA/Vt 24 
Sellin Åke, TN/T/Fea 
Svensson Sven, KA/Vt 54 
Svensson Harry, KA/Vt 42 
Svensson Tage, RY/Vt 39 
Valera Carmen, HF/X/Yd 

ANNAN VÄNLIGHET 

Ehnsson Sven, BO/LMS/SauC 
Gustafsson Annelie, HF/Xss 
Sandin Ann-Marie, GVp 
Sköld Monica, TN/Plv 

VÄNLIGT DELTAGANDE 

vid min makes, Gösta Gustafsson, 
HF/Vt 24, bortgång 

Kristina Gustafsson 

vid vår moders, Anna Lillby, f d 
HF/Vt 07, bortgång 

Barnen 

vid min makes, Ehrnfrid Kling-
ström, f d HF/Df, bortgång 

Sonja Klingström 

Endast 8 procent av industrins 
tjänstemän har längre semester 
än lagstadgade 4 veckor. 

ATP-pensioner 
Basbeloppet är nu 7 100 kronor. 
Högsta försäkrad inkomst ligger 
på 53 250 kronor. 



kontakten UTGIVARKORSBAND 

T-UTSTALLNING MED UNIK VD-KONSTRUKTION 
L M E : s transmissionsdivision har i den s k Verandan en permanent 
utställning av sina produkter. Efter en genomgången ansiktslyftning 
har det blivit en mycket levande utställning, ombonad och smakfullt 
färgsatt. Den här stora kartan i utställningen visar länder där T är 
representerad. Längst ned ses en mycket intressant " g r e j " — den 
Björn Lundvallska " k y r k a n " . Det ä r en bredbandsförstärkare för» 
koaxialkabel konstruerad av vår VD ror många år sedan. Det var f ö-
det första systemet med 960 kanaler i världen och har fungerat fint 
nedlagd någonstans på linjen Stockholm—Göteborg. 

Ml I MÖLNDAL INTRESSANT FÖR "PRYANDE" 
Många intresserade och trevliga unga pojkar och flickor "p rya r" hos 
L M E i verkstäder, på kontor och i laboratorier. PRYO står för PRak-
ttsk Yrkesor ienter ing, om detta gått någon fö rbi . De här bilderna 
nedan togs hos Ml i Mölndal för en tid sedan och visar Er l ing Zand-
feld som prövar lödning av ett kretskort. Roande, tycker tydligen ock
så LM-a ren Arne Sedin, M I / K m a C . Skärpt är förvisso Mikael Eng
ström som på den andra bilden få r en dator demonstrerad av Karl-
Olof Olofsson, M l / K h m . 

TELEINDUSTRIAS 
(MEXIKO) 
STYR&SEMÖTE 
I STOCKHOLM 

Den 31 maj höll Teleindustria S A — delägt koncernbolag i 
Mexiko — styrelsemöte hos L M E i Midsommarkransen. Sty
relsen har tidigare bestått av enbart svenskar, men nu har även 
mexikanare valts in . På bilden ses två av dessa, nämligen in
dustrimannen och nyvalde styrelseordföranden direktör Ber-
nardo Quintana och bankmannen direktör Carlos Abedrop. Fo
tot togs före styrelsemötet, när gästerna visades runt på utställ
ningen. Koncernens VD Björn Lundvall står längst t h och bak
om de två mexikanarna skymtar fr v Dfl ingenjör Harold Mohl-
ström samt försäljningsdirektör Arne Stein, båda L M E . 

AVSLUTNING I LARLINGSSKOLAN (LME/HF) 
Måndagen den 12 juni va r det avslutning för 
avgångsklasserna i LME:s Lärlingsskola på 
HF. Det var totalt 33 lär l ingar som utexamine
rades och till ceremonin hade ett 40-tal gäster 
inbjudits. Avslutningen ägde rum i lokalerna 
på Midsommargården och på bilden ses de elva 

lär l ingar som fick premier och stipendier. 1) 
Christer Lundström, 2) Stefan Persson, 3) Hå
kan F rom, 4) Gunnar Asklund, 5) Rolf Karls
son, 6) Lennart Eriksson, 7) Bo Martinsson, 8) 
Werner Falk, 9) Kaj Lönegren, 10) Nils Ågren, 
11) Per-Anders Nilsson. 

DESIGNPRIS TILL A/S ELEKTRISK BUREAU (NORGE) 
Vå r t norska dotterbolag A/S Elektrisk Bureau 
tilldelades nyligen ett av fem likvärdiga de
signpris för en mobil bärfrekvensutrustning 
(ZAG 4 M-4). I juryns kommentar sägs bl a 
att produkten är materialmässigt solid, form
givningen är lyckad i all sin sakliga nykter

het och så disponerad att panelens mest sår
bara delar erhåller ett gott skydd. 

Detta s k I D-pris utdelas varje år sedan 
1962 av Norges Exportråd och Norges Industri
förbund i samarbete med ID Norske ln-
dustridesignere. 

Nästa nummer beräknas utkomma omkring den 1 september. 


