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FABRIK PÅ IRLAND 
byggs för lokal tillverkning 
av telefonstationsutrustning 

Hittills har den LME-ut-
rustning som installerats i 
Irland framställts i Sve
rige. En del av den kom
mer nu att tillverkas i den 
nya fabriken. 

Orderingången har under 
de två senaste åren upp
gått till 3O--J0 miljoner 
årligen. 

Under den kommande 
femårsperioden har LME 
genom ett avtal med det 
irländska post- och tele
verket försäkrat sig om en 
orderingång av ungefär 
samma storleksordning. 

Avtalet gäller leveran
ser av telefonstationsut

rustning av LME:s koordi-
natväl.jartyp. 

Koncernen sysselsätter 
f n omkring 200 människor 
i Irland och har sedan 1964 
ett dotterbolag där. En be
tydande del av marknaden 
för telefonstationsutrust
ning svarar LM Ericsson 
för. 

Miljövårdspris 

till LM Ericsson 

Kampanj för frivillig 
vuxenutbildning hos LME 
För att öka intresset för frivillig vuxen
utbildning genomförs en informationskam
panj på LME/HF inför den nya studiesä
song som stundar efter nyår. 

Dessa rader är ett led i denna kampanj. 
Affischer och utställningar i anslutning 
till matsalarna på HF och TN, bl a med 
telefonservice frän "Fröken Utbildning" ger 
detaljinformation om vad den kommunala 
vuxenskolan, kvällsuniversitet, ABF och 
TBV kan erbjuda den kunskapstörstande. 

Verksamheten begränsas denna gång en
dast till LME vid Telefonplan, dvs utställ
ningen visas endast i anslutning till mat
salarna vid HF och TN. Men om det visar 
sig att intresse och praktiska förutsättning
en finns så kan liknande kampanjer fram
över provas på andra håll inom koncernen. 

I en tävling om "Nä
ringslivets Miljövårds-
pris 1972" arrangerad 
av tidningen Veckans 
Affärer har LM Erics
son tilldelats ett he
dersomnämnande "för 
föredömlig insats när 
det gäller vattenre-
ning och därmed för
enlig problematik". 

Motivet för utmär
kelsen är främst de 
vattenreningsanlägg
ningar av jonbytartyp 
som är i drift i KA-
fabriken och som hål
ler på att färdigstäl
las i Midsommarkran
sen (LME/HF) och i 
Visby samt hos dot
terbolaget SRA:s fa
brik i Kumla. 

I de här anläggning
arna kan ungefär 90 
procent av det vatten 
som går ut genom jon-
bytardelen återanvän
das i ytbehandlings
processen. 

Forts pd sidan 4. 

Stockholm har fått en ny sorts reklam — ljusbildsproji
cering på 4:e höghusets gavel vid Sergels torg. 

Bland de första att utnyttja det nya mediet var vårt 
dotterbolag LM Ericsson Telemateriel AB (LMS). Två 
ERICOM-bilder den ena med texten 

Snabbtelefon från LM Ericsson 

den andra med fortsättningen 

. . . som är telefonlur 

visades under två veckor i november på en 9 x 9 meter stor 
bildyta. 

Projiceringen skedde på höghusgaveln som vetter mot 
hörnet av Drottninggatan—Mäster Samuelsgatan samt 
Vasagatan. Här passerar dagligen 75 000—100 000 män
niskor under affärstid kl 14—20. 

Varje bild visades under ca 6 sekunder 15 gånger i t im
men. Uträknat på ett dygn rör det sig om ungefär 150 
visningar. 

FAKTA OM 
KAMPANJEN 

Syftet med den här informa
tionsdriven är att försöka 
bringa reda i den mängd in-

Forts pd -nästa sida. 

TREDJE 
SIDAN Satsning på utveckling — styrka för LME 

ERICOM SOM VÄGGREKLAM 

Foto: Kent östlund, LMEIHF 

LME kommer att bygga en fabrik på Irland för tillverkning av tele
fonstationsutrustning. Totalt rör det sig om en investering på ca 10 
miljoner kronor i den nya anläggningen i Athlone omkring 10 mil 
från huvudstaden Dublin. Antalet anställda beräknas vid full pro
duktion röra sig om 500. Fabriken blir koncernens 33:e utanför 
landet. 



NATMAN SAUCHEF 
HOS LATINCASA 

Ingenjör Lars Sandberg till
trädde den 1 november posten 
som säljchef vid Ericsson
koncernens kabelfabrik i Mexi
ko, Latincasa (LCM). 

Ingenjör Sandberg var tidi
gare chef för ett nätinstalla-
tionsbolag i Mexiko. 

Lars 
Sandberg 

• För att öka X/S resurser inom 
bl a AKE-tekniken övergick den 
1 november ingenjör Osmo Mikko-
la (tidigare X/MIC) till X/Sb. 

Ingenjör Olle Ljungfeldt (X/ 
MIA) har utsetts till ny X/MIC. 
Befattningen X/MIA har upphört. 

Utlandstjänst 

Ingenjör Bengt Forsberg tjänst
gör sedan den 16 oktober vid av
delning X/On efter avslutad kon
traktstjänstgöring i Portugal. 

Herr Tor-Ake Gleisner som ti
digare varit anställd vid Ericsson 
Telephone Corporation Far East 
AB i Thailand, tjänstgör sedan 
den 2 oktober vid avdelning G/F lb . 

Ingenjör Stig Persson avslutade 
sin tjänstgöring vid LME den 6 
oktober 1972 och har övergått til l 
tjänstgöring vid NEC . 

Ingenjör Evert Ericsson har 
återkommit från Polen och tjänst
gör sedan den 16 oktober vid av
delning Df l . 

Ingenjör Rogart Nyberg tjänst
gör vid avdelning Nip sedan den 
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Borttappade och upphittade LM-artiklar 
Det går inte att undvika, att vi med vår spridda tillverkning i 
Sverige och med våra många transporter mellan olika verkstä
der och lager då och då kommer att förlora eller hitta detaljer 
eller hela partier utan följesedlar. 

För L M E gäller att sådana hittade artiklar skall sändas till 
förman Lars Johansson på Vt 25 (tfn 9 3003). Förfrågningar 
om borttappade artiklar görs till samma instans. 

16 oktober efter avslutad kon
traktstjänstgöring i Salvador. 

Ingenjör Ake Fredriksson, 
Ericsson do Brasil Comercio e 
Industria S A. har återkommit 
från sin tjänstgöring och är se
dan den 23 oktober anställd vid 
avdelning X / B l . 

X/I Personal 
Nya uppdrag för ingenjör Bengt 
Ekbladh i Spanien, herr John 
Oisen i Costa Rica och ingenjör 
Wolfgang Haas i Saudiarabien 
(Jeddah). 

Efter semester i Sverige har 
ingenjör Edvin Toivonen återvänt 
till Libanon och herr Bengt 
Eriksson till Jamaica . 

Herr Hjalmar Salmert har 
avslutat uppdraget i Colombia 
och ingenjör Lars-Olov Ejdling 
sitt i Libanon. 

DBR — 
databehandlingsrådet 

Rådet är företagsledningens sty
rande och beslutande organ i 
ADB-frågor inom av BK (budget
kommittén) givna normer och 
direktiv. DBR rapporterar till VD 
och BK. 

I DBR ingår: 

HD Fred Sundkvist, ordföran
de 

PD Arne Mohlin 
DK Nils Svensson 
EC Olof Alström 
TD Christian Jacobaens, del

tager i frågor rörande 
ADB-utrustning och tek
nisk-vetenskapliga ADB-
system. 

Dh/AC lians Olof Kåhre, sekre
terare 

DTK — datatekniska 
kommittén 

Kommittén skall verka samord
nande inom ADB verksamheten i 
enlighet med direktiv givna från 
DBR. DTK skall rapportera till 
DBR. 

Förutom de arbetsuppgifter som 
är resultatet av direktiv från DBR, 
skall DTK genom rekommenda
tioner lämna förslag till ADB 
verksamhetens bedrivande. 

I DTK ingår representanter för 
användarna och för Dh/A. 

Kommitténs ordförande är TN/ 
Dh/AC Hans-Olof Kähr,-. 

Användarsidans representanter 
är: 

HF/DpP Sven Brahme 
HF/DrO Finn Hansen 
HF/XgC Birger Ekstrand 
TN/EdC Kuno A vin 
TN/TdC Ernst Schnmecz 

Övriga DhA-representanter är: 

AG/Dh/AuA Gösta Skarp 
AG/Dh/AupC Bengt Norman 
TN/Dh/AmC Ulf Westberg 
TN/Dh/Af Lars Sjögren, sekre
terare. 

Civilingenjör Brnce Lindström, 
LME SdC, övergår den 1 decem
ber 1972 till patentavdelningen, 
Dtp, för handläggning av immate-
rialrättsliga frågor, speciellt inom 
datakommunikationstekniken. 

Det är tid att tänka på inläm
ning av nästa års uppdragsräk
ning. För LME/HF heter instan
sen Ci. 

Forts /rtin sid 1. 

formation om vuxenutbildning 
som inför varje studiesäsong 
väller ned i våra brevlådor, 
och att presentera de olika 
möjligheterna i en Jättöver-
skådlig form. Allt för att 
göra det lättare att välja och 
vraka i det mastiga utbudet. 
Kampanjen pågår veckorna 
27 november—15 december. 

Den frivilliga vuxenutbild
ningen, främst i kommuner
nas regi, är en satsning från 
samhällets sida för att öka och 
bredda allmänbildningen och 
för att förmedla nya eller öka
de kunskaper inom speciella 
ämnesområden. Det handlar 
alltså inte om fackliga eller 
rent yrkesinriktade studier. 

Den frivilliga vuxenutbild
ningen vänder sig till alla. I 
de flesta fall är den helt av
giftsfri. 

De med 8—7 årig skola 
kan satsa på en högstadieut
bildning vid någon av de kom
munala vuxenskolorna. Äm
nesvalet är detsamma som 
förekommer vid grundskolans 
högstadium, vilken ungefär 
motsvarar den gamla realsko
lan. Vid studieförbunden ABF 
och TBV prioriteras svenska, 
engelska, matematik och sam-
hällslära på högstadienivå. 

De med 9-årig skola kan 
välja gymnasieskoleutbildning 
vid kommunal vuxenskola. 

De med 12-årig skola har 
möjlighet att bygga på med 
eftergymnasial utbildning vid 
kvällsuniversitet. 

— Vi är medvetna om att 
den frivilliga vuxenutbildning
en har hård konkurrens från 
andra saker som ska hinnas 
med under en fritid som säl
lan räcker till, säger LME:s 
personaldirektör Nils Svens
son, och fortsätter: — från 
företagets sida ser vi det som 
väsentligt med denna form 
av vuxenutbildning, inte minst 
för den personliga tillfreds
ställelsen hos de äldre gene
rationer som inte fått samma 
grundutbildning som de yngre. 

PERSONALORGANI
SATIONERNA ENIGA 

Beslutet att på LME/HF ge
nomföra en informationskam
panj för frivillig vuxenutbild
ning genom de kommunala 
vuxenskolorna, studieförbun
den ABF, TBV och kvällsun
dervisning vid Stockholms uni
versitet har fattats av Perso
na (kommittén, som är en un
derkommitté till företags
nämnden på HF med repre
sentanter för SIF, SALF, CF 
och Verkstadsklubben. 

I protokollet från det möte 
där man enades om de kam
panjplaner som gjorts upp 
av Utbildningsavdelningen, 
Dkt, står att läsa: 

"Målsättningen med kam
panjen är att få så många 
anställda som. möjligt att gri
pa tillfället att utnyttja de 
goda möjligheter tM vuxen-
utbildning som står till buds 
i dagens samhälle. Bakom 
målsättningen ligger en över
tygelse om att ökade allmän
kunskaper ger större trygghet 
i ett föränderligt samhälle, 

personlig tillfredsställelse och 
en innehållsrikare ttUtwro." 

— Den här kampanjen får 
inte påverka våra fortsatta 
planer för utbildningsinforma
tion, säger ordföranden för 
SIF-klubben Stian Kvastad 
till KONTAKTEN. — Vi stäl
ler oss mycket positiva till 
denna kampanj eftersom man 
därigenom får erfarenheter 
för framtida aktiviteter. 

Ordföranden i Verkstads
klubbens styrelse på HF, 
Henning Augustsson, kom
menterar beslutet så här: 
— under förutsättning att den 
frivilliga vuxenutbildningen 
bedrivs av ABF, TBV, Kom
munala Vuxenskolan och 
kvällsundervisning vid univer
sitet så ställer vi oss positiva 
till förslaget. Det finns inte 
anledning att koppla in ytter
ligare studieförbund i bilden 
eftersom dessa geografiskt 
och ämnesmässigt täcker be
hoven. 

STOR 
LIBANONORDER 
Telefonförvaltningen i Libanon 
har hos LM Ericsson beställt te
lefonstationsutrustning till ett 
värde av cirka 27 miljoner kro 

Kontraktet avser såväl leverans 
som installation. Installationen 
kommer att utföras av LM: s dot
terbolag i Libanon, Société Liba-
naise des Téléphones Ericsson, 
som även skall svara för under
hållet, men tillverkningen kom
mer att ske vid LM:s verkstäder 
i Sverige. Leveranserna skall äga 
rum under de närmaste två åren. 

Beställningen avser utrustning 
för en utökning av existerande 
telefonstationer för nationell och 
internationell trafik samt för 14 
nybyggda lokalstationer. 

Den första libanesiska beställ
ningen av utrustning för automa
tiska telefonstationer från L M 
Ericsson placerades 1951 och se
dan dess har landets telefonför
valtning köpt utrustning för att 
betjäna mer än 200 000 abonnen
ter från det svenska företaget. 

Ny 
koncernfilm 
För dom som inte visste 
det förut kan vi berätta 
att en f i l m o m Ericsson
koncernen ka l lad " T e l e -
communicat ion Wor ldwide" 
sedan en t id är färd ig i två 
språkversioner — svensk 
och engelsk. 

Syftet med f i lmen är 
i första hand att ge besö
kare på H F en snabbpre
sentation av koncernen; 
var vi f inns världen över, 
hur stora vi är och vad vi 
gör . En annan vikt ig upp
gift är att ge dotterbola
gen möj l ighet att på ett 
lät t i l lgängl igt sätt ge en 
a l l m ä n bakgrundsinforma 
tion om Ericssonkoncernen . 

"Te lecommunicat ion 
W o r l d w i d e " har produce
rats i D b : s regi-och i sam 
arbete med Forsgren Pro 
duktion. Men den inne
håller även sekvenser f i l 
made av lokala fotografer 
i ol ika länder där L M E är 
verksamt . 

Speltiden är ca 15 minu 
ter och f i lmen är i 16 m m 
färg med optiskt l jud . F n 
pågår arbete med f lera 
språkversioner: f inska, por
tugisiska, franska och 
spanska . 

Det finns vissa möjl ighe
ter att låna f i lmen också 
för t ex avdelningsträf
far och liknande arrange
mang där man har behov 
av en kort företagsinfor
mation. Utlåning och be
ställning av f i lmen kan gö
ras via HF/Rv. 

FÖRSLAG 

TÄVLINGEN PÄGÅR UNDER 1972 LÄMNA DITT FÖRSLAG MU1. 



Svensk industri anklagas ofta för att 
vara innovationsfattig. Flera politiker har 
på senare tid uttryckt sina farhågor för 
den svenska industrins internationella 
konkurrenskraft i framtiden. 

Totalt satsas i Sverige belopp motsva
rande 1,4 % av bruttonationalprodukten 
på forskning och utveckling (FoU). Det 
är en ganska låg siffra jämfört med and
ra likvärdiga industriländer. Förklaring
en är att staten i de flesta industriländer, 
med vilka vi konkurrerar, satsar betyd
ligt hårdare på FoU än i Sverige. Nor
malt är att staten satsar omkring 2/3 
av dessa kostnader medan industrin sva
rar för 1/3. I vårt land däremot står in
dustrin ensam för över hälften av kostna
derna för forskning och utveckling. 

LME hör till de svenska industrier som 
lägger ner mycket stora belopp på tek
nisk utveckling. Det är naturligt mot 
bakgrund av den tekniskt komplicerade 
och av internationell konkurrens präglade 
bransch vi verkar inom. LME: s årliga in
vestering i utveckling motsvarar över sju 
procent av faktureringen. Med en omsätt
ning av f n omkring fyra miljarder kro
nor om året innebär detta att våra utveck
lingskostnader i dagens läge avsevärt 
överskrider 250 miljoner kronor per år. 

KONTAKTEN har på grundval av en 
intervju med ingenjör Nils H Edström, 
LME/X/SxT, gjort en sammanställning 
över några av LME: s viktigare insatser 
ifråga om innovation och teknisk ut
veckling på senare år. 

PROGRAMMINNESSTYRDA 
TELEFONSTATIONER 

Världens fortfarande enda helt elektroniska växel
system i serieproduktion används av amerikanska 
statliga organ. Dessa växlar är utvecklade av LME 
i Stockholm men serietillverkade i USA. De arbe
tar med s k tidsmultiplex (Time Division Mul-
tiplex). 

Som en följd av denna innovation började LME 
att intressera sig för elektroniksystem för kom
mersiellt bruk i stor skala. Detta ledde fram till 
de programminnesstyrda stationer (Stored Program 
Control) som LME idag är ensam om i världen 
att ha i drift i både lokal-, interurban- och interna
tionell trafik. 

I LME:s programminnesstyrda stationer, som nu 
installerats över hela världen, är en mängd elektro-
mekaniska komponenter ersatta med ett antal spe
cialdatorer, utvecklade inom företaget. Dessa dator
system sköter alla logiska lagrings-, tidsmätnings-
och översättningsfunktioner. 

TRAFIKFORSKNING 
Inom trafikforskningens område pågår ständigt ett 
mycket intensivt utvecklingsarbete inom LME. Som 
ett bevis kan nämnas att LME nyligen blivit anta
gen som enda konsult för Internationella Teleunio
nen (ITU) i trafik och nätplaneringsfrågor. En di
rekt åtgärd bl a för att hjälpa U-länderna att kom
ma tillrätta med sådana problem. 

UPPDATERING AV EXISTERANDE 
SYSTEM 

I äldre telefonsystem t ex av koordinatväljartyp 
är det önskvärt att viss ny teknologi kan införas. 
Därför har LME utvecklat ett flertal system för 
sådan uppdatering. Med dessa innovationer kan man 
alltså i befintliga stationer nu byta ut eller lägga 
till viss mycket avancerad elektronisk utrustning — 
små specialdatorer för telefoni, byggda på integre
rade kretstekniska lösningar och med programmin-
nesstyrning. Resultatet blir ökad kapacitet, större 
flexibilitet och flera faciliteter. 

NY TRANSMISSIONSTEKNIK 
Inom området långdistanstelefoni har LME under 
många år legat väl framme i utvecklingen. Många 
betydande nyheter har lanserats, nu senast genom 
terminalutrustning för koaxialkabelsystem arbetande 
på 60 Mhz vilket möjliggör överföring av 10 800 
samtal samtidigt över samma ledningspar. LME är 
idag det enda företag som har sådan terminalutrust
ning i drift. 

NYTT LEDARMATERIAL 
Inom nätbyggnads- och nätpianeringsområdet har 
LME varit uppmärksam på de höga kopparpriserna 
och eventuell brist på metallen i framtiden. I LME:s 
kraftkabelfabriker har ett helt nytt ledarmaterial 
— Sinipal — därför tagits fram som ersättare för 
koppar. Sinipal har samma kontaktegenskaper som 
koppar men består av nickelpläterad aluminiumträd 
med stora ekonomiska fördelar. 

TELEKABEL 
En innovation inom telekabeltekniken presenterades 
av LME för något år sedan. I den n> uppförda kabel
fabriken i Piteå tillämpas en världsunik metod för 
s k slumpvalsgenerering vid tillverkning av telekabel 

med många ledare i samma hölje. Denna nya styr
ningsmetod, som möjliggjorts av epokgörande egna 
maskinkonstruktioner, bestämmer hur dessa ledare 
ska ligga i förhållande till varandra. 

Resultatet blir främst att skarvning, installation 
och montage av telekabel nu blir väsentligt för
enklat. Överhörnings- och övriga transmissionsegen
skaper blir också bättre — problem som tidigare va
rit svåra att komma tillrätta med inom telefoni. 
Denna innovation har också medfört prisreduktion 
och att rationellare produktionsmetoder kunnat in
föras. 

ABONNENTVÄXLAR 
Inom sektorn privata växlar för anslutning till publi
ka telefonnät (PABX) krävs alltid ett växande antal 
faciliteter. LME:s växlar av den typen fyller höga 
anspråk och inrymmer avancerade systemlösningar 

Som ett bevis för detta kan nämnas att LME 
med sina PABX-system nu gjort ett unikt och be
tydande intrång på den svåråtkomliga engelska 
marknaden. 

NY SNABBTELEFONAPPARAT 
Inom snabbtelefonområdet har en helt ny apparat
typ utvecklats inom LME:s bolag för privatsektorn. 
Den kallas Ericom 30001 och representerar ett ny
tänkande både i fråga om "human factors", dvs med 
hänsynstagande till abonnentens handhavande, och 
till sitt funktionssätt med en lösning av dubbel
funktionen hög/lågtalande. Se sid 1! 

ELEKTRONISK SNABBTELEFONVÄXEL 
Inom privatväxelsektorn är det speciellt lämpligt att 
införa högt avancerad elektronik, eftersom man här 
har mycket små och isolerade anläggningar. Där
för har LME också en ny snabbtelefonväxel baserad 
på s k tidsmultiplex. Den är helt elektronisk, kom
pakt och mycket ovanlig för att vara en kommer
siell produkt. 

TELEFONAPPARATER 
I telefonapparaterna har man länge dragits med en 
mikrofonkapsel av kolkornstyp som har dålig livs
längd. 

Ny teknik gör det nu möjligt att leverera appara
ter med en ny typ långlivad och helt underhållsfri 
mikrofonkapsel. Detta medför också att överförings
kvalitén i telefonnätet i övrigt bättre kan komma 
till sin rätt. 

Inom apparatområdet har också en hel del ny-
utveckling skett, bl a apparater med knappsats 
i stället för fingerskiva; inom en nära framtid kan
ske för kommunikation med datorer. 

Ett svstem för talade svar (Audio Response) från 
datorer med s k kanalvokoder har också tagits 
fram. 

BILDTELEFON 
Bildtelefonen finns idag i provdrift i ett smärre nät. 
LME ligger tillsammans med Bell Labs i USA kan
ske mest framme av alla telekommunikationsföre
tag. Det första stora offentliga provet gjordes förra 
året då bildtelefonsamtal med LME apparater ut
växlades mellan Sverige och USA. 

Bildtelefoni kan endast med svårighet på ett eko
nomiskt tillfredsställande sätt införas i befintliga 
telenät. Tillkomsten av s k digital transmission har 
dock gett nya möjligheter. F n pågår inom LME en 
mycket intensiv forskning i syfte att göra dessa 
innovationer praktiskt användbara. 

För närvarande pågår inom L M E en mycket intensiv 
forskning inom bildtelefoniområdet Tillkomsten av s k 
digital transmission har gett nya möjligheter till ett mer 
ekonomiskt införande av den i vårt telenät. Det är kon
cernens VD Björn Lundvall som här visar en LM-bild-
telefon för en engelsk journalist. 

DIGITAL SWITCHING 
Digital switching är den teknik med vilken tal över
förs i digital form. Man behandlar detta tal precis 
som all annan digital information och med dator
teknik. 

Redan i början av 60-talet presenterade Bell Labs 
i USA de första försöken med denna teknik. I mit
ten av 60-talet presenterade LME på ett internatio
nellt symposium i Paris ett system baserat på ett 
liknande förfaringssätt, men med helt nya principer 
vad gäller systemtankegångar, komponenter och 
byggblock. 

Några innovationer på detta område finns ijorm 
av patent inlämnade åren 1961—65. Det konstatera
des emellertid att en helt digital lösning av tele
nätet och dess kopplingscentraler krävde ett par yt
terligare saker för att komma till stånd i ett prak
tiskt utförande. Dels behövdes ett fullt utvecklat 
och helst internationellt standardiserat puls-kod-mo-
dulerat transmissionssystem (SPCM), dels standardi
serat en effektiv programminnesstyrning. Båda dessa 
beståndsdelar fanns vid denna tidpunkt endast som 
laboratorieprototyper. Man beslöt därför att lägga 
projektet med digital switching på is i avvaktan på 
att dessa beståndsdelar skulle utvecklas till dagens 
nivå. 

Under de senaste två åren har en ny serie patent 
lämnats in till det svenska patentverket och ett om
fattande utvecklingsarbete pågår på att verkligen 
få fram ett kommersiellt användbart system för di
gital switching. 

Ett sådant kommer att innebära att vissa nya tele
tjänster blir möjliga och att en del av de idag existe
rande kan förbättras eller bli vanligare. Detta beror 
i huvudsak på den väsentligt förbättrade transmis
sionen, som kommer att medföra att omdirigering 
av samtal, hjälptelefonisttjänster, konferenssamtal 
m m kan tillämpas mer allmänt. Den snabbare upp
kopplingen i samband med digital transmission, med 
möjlighet till variabel bandbredd och bit-hastigheter, 
bidrar också till att göra införandet av helt nya di
gitala tjänster möjlig. 

En intressant sak med digital switching är också 
att systemen blir väsentligt mindre än dagens — 
ungefär en tiondel av volymen — och att priset 
kommer att bli mycket konkurrenskraftigt. 

Den nya tekniken kan göra det möjligt att för 
första gången i telefonins historia bygga väljarsteg 
utan s k inre spärr, med betydligt högre utnyttjnings-
grad på de enskilda komponenterna och ledningarna 
som följd. 

Denna kapacitetsökning är inte minst viktig om 
man betänker det faktum att en station för t ex 
10 000 abonnenter på 5—7 år kanske kräver utök
ningar för att kunna förmedla trafik från 20 000 
abonnenter — en ökning av mycket vital betydelse. 
I denna situation kanske man lider platsbrist rent 
fysikaliskt i de lokaler där man måste utöka. I des
sa sammanhang passar digital switching osökt in i 
bilden. 

Från många telekommunikationsföretag, däribland 
LME, kommer nu en flod av patent på detta område. 
Det viktigaste är emellertid att klarlägga system
aspekterna och där ligger LME mycket långt 
framme. 

SATSNING PÄ UTVECKLING - STYRKA FÖR LME 



Vilken flyttkarusell 
hos LME i Stockholm! 

Utgårdar töms inom stockholmsområdet, de 
nya byggkomplexen vid HF och TN fylls på 
efter hand, människor i de olika kontorshu
sen vid Telefonplan flyttar upp eller ned i 
samma byggnad eller till andra. Det är en 
flyttkarusell av format som pågår och som 
direkt eller indirekt berör 1 000-talet anställ
da. 

— Kontoret i Johanneshov 
(JO) är helt utrymt och per
sonalen jobbar nu vid TN. VÄ 
på Elektravägen är inom kort 
ett minne blott — de sista 

LM-arna där flyttar till HF 
under december. Då skall ock
så ÅS på Ingenjörs vägen i 
Årstadal och det stora ÅK 
på Förmansvägen vara töm

da, säger IIC Bertil Elvhage 
till KONTAKTEN. Dpi och F 
drar in i lokalerna vid VH 36 
och K samordnas på HF. 

Att det just nu sker så 
många flyttningar inom och 
kring HF/TN beror naturligt
vis på att L-huset och de två 
TN-husen håller på att fyllas. 

L-huset med sina 13 plan är 
i skrivande stund (mitten av 
november) fyllt till drygt 
hälften. Det innebär att om
kring 350 anställda tagit sina 
nya arbetsplatser i besittning. 
Huset består i stort av 6 nor
malplan omfattande 33 rum 
på 16 kvm. Tre plan utgörs 
till övervägande del av labo
ratorier, där största rumsytan 
rör sig om 400 kvm brutto. 
Övriga plan — förutom käl
larplanet — har inretts för 
såväl rent kontorsarbete som 
laboratoriegöromål. 

— Vi har ännu inte haft 
tid att känna efter hur vi 
trivs i det nya labbet, säger 
X/RoC Stephan Kullberg, 
som svarar för verksamheten 
i flera av de största laborato
rierna. F n håller man på att 
justera ljuset och söker rätta 
till en del otrevliga ljudför
hållanden i lokalerna — det 
ekar bl a. 

— Man måste växa in i så
dana här lokaler där kvalifi
cerat labbarbete utförs, på
pekar Kullberg. Förnämligt 
är att utrymmena räckt till 
för placering av stativen i en 
särskild sal. Tidigare hade vi 
dem i anslutning till labbplat-
serna och det blev trångt och 
rörigt, tillägger chefen för 
de ca 25 inom X/Rob, -Rok, 
-Rol och -Rom som engagerat 
hjälps åt att bygga upp en 
praktisk och trivsam arbets
miljö i labbet på plan 4. Se 
bild! 

När året är slut räknar avd I 
med att inflyttningen i stort 
sett skall vara genomförd i L-
huset vid L M E / H F . 

Forts från l:a sidan. 

— Tillverkning av telekom
munikationsutrustning kan ge
nerellt betecknas som "mil
jövänlig" men utsläpp av av

loppsvatten från de ytbehand
lingsprocesser som tillämpas 
vid många av LM Ericssons 
verkstäder runt om i landet, 
har länge utgjort ett miljö
problem. De är framförallt 
cyanider och fosfater som föl
jer med vattnet ut i naturen, 
säger LME/VtyC Karl-Erik 

I VECKANS AFFÄRERS 
MILJÖVÅRDSTÄVLING 1972 

HAR 
TELEFON AB LM ERICSSON 

AV EN ENHÄLLIG 
JURY TILLDELATS ETT 
HEDERSOMNÄMNANDE 

FÖR FÖREDÖMLIG INSATS 
NÄR DET GÄLLER 
VÄTTENRENING 

Stockholm den ro oktober 19 72— 

Spångberg till KONTAKTEN. 
Ansvarig för miljöfrågorna 

inom LME, under PD Arne 
Molllin, är DpB/BC Roger 
Roald. 

I vattenvårdsfrågor har han 
till sitt förfogande fyra sak
kunniga inom ytbehandlings
området. Tillsammans utgör 
de en vattenvårdsgrupp inom 
LME. 

Där ingår TN/OyC Karl-
Gustaf Silvegren, som är do
kumenterande instans och 
därtill sammankallande. Ur 
standardiseringssynpunkt är 
han ansvarig för ytbehand
lingsdokumentationen. HF/ 
VtyC Karl-Erik Spångberg, 
Sö/Vtl Gunnar Eriksson och 
KA/Vtl Ove Henningsson he
ter de övriga medlemmarna 
av gruppen. 

Vattenvårdsgruppens arbete 
har bl a resulterat i en om
fattande dokumentation om 
hur reningsanläggningar ska 
utföras inom Ericsson-koncer
nens svenska verkstäder och 
vid LM-fabriker i länder med 
miljövårdskrav motsvarande 
de svenska myndigheternas. 

Statsbidrag har utgått med 
25 procent av kostnaderna för 
den idriftsatta i Karlskrona 
och 50 för VY och HF-an-
läggningarna, som skall stå 
klara under 1: a kvartalet näs ta ' 
år. I pengar rör det sig totalt 
om ca 5,2 miljoner kronor, 
varav LME svarat för drygt 3 
miljoner. 

Nämnas kan att staten ny
ligen höjt bidragen till 75 pro
cent för vissa miljövårdande 
åtgärder som vidtas av kom
muner och företag. 

D e t här labbet har en bruttoyta pä 400 k v m och t i l lhör d ä r m e d de 
största i det nya L-huset v id L M E / H F . X-sektionerna Rob, Rok, Rol 
och Rom med en personalstyrka o m ca 25 personer arbetar idag i lo
k a l e n . 

FABRIKSCHEFER FRÅN LM ERICSSON 
I UTLANDET PÅ RUNDRESA I SVERIGE 
Ett 30-tal fabrikschefer vid 
LM Ericssons utlandsfabriker, 
vilka åkt runt och studerat 
fabrikerna i Sverige, besökte 
i slutet av oktober Söder
hamn för att studera anlägg
ningen och konferera. 

Temat för sammankomsten 
var "Kostnadskontroll i pro
duktionen". Flera represen
tanter för företagsledningen 
medverkade med föreläsning
ar. 

I konferensen deltog fabriks
chefer från bl a Brasilien, 
Australien, Italien, Spanien, 
Frankrike, Norge, Nederlän
derna, Finland, Mexiko, Ve
nezuela, Malaysia, Colombia 
och Danmark. 

Efter föreläsningar och 
rundvandring i fabriken av
slutades söderhamnsbesöket 
med gymnastik i den förnäm
liga motionshallen och slut
ligen blev det bastu. 

Från vänster står ingenjör Arvid Jauring, T I M i Mexiko, ingenjör Ulf 
Forsell, SÖ/VbC, ingenjör Bo Falk, produktionsdirektör hos EDB i 
Brasilien samt senor Texeira de Almeida, VeC i LME:s spanska bolag 
Intelsa. 

VERKSKYDDET I 
BOLLMORA 
Skyddsombuden inom de olika 
företagen skulle lära känna var
andra och utbyta erfarenheter. 
Bland de frågor som togs upp på 
mötet var olycksfrekvensen inom 
BO-anläggningen. Dessbättre kun
de dock konstateras att LME i 
Bollmora i stort sett varit försko
nade från svårartade olyckshän
delser. 

slutade samtal gjordes en enkät 
för att få fram vad man ansåg 
om utvecklingssamtalen. 

Bland de som besvarat enkäten 
ansåg 70 % av medarbetarna 
respektive 60 % av samtalsledarna 
att utvecklingssamtalen bör fort
sätta och att ca 40 % bland såväl 
medarbetare som samtalsledare 
ansåg att de blivit positivt på
verkade av utvecklingssamtalen. 

UTVECKLINGSSAM
TAL PÄ G-DIVISIO-
NEN 
Under våren har utvecklingssam
tal ägt rum mellan gruppchefer 
och deras medarbetare. Efter av-

OVAN VID VINTER-
KÖRNING — ÄNNU 
STÖRRE SKÄL ATT 
ANVÄNDA BILBÄL
TET! 



Instrumentmakare med handikapp 

TEKNISKT SNILLE 
Hans uppfinningar 20-30 år före sin tid! 

Redan 1927 konstruerade han en föregångare 
till den moderna polaroidkameran. 1930 åkte 
han Sverige runt på en egenhändigt tillver
kad moped. Samma år byggde han också en 
bildradiomottagare. Åren 1953—1955 gjorde 
han tre TV-apparater. Allt på sin fritid. Utan 
tvekan har instrumentmakare Folke Stehager 
på HF/Vt 27 en teknisk begåvning långt ut
över det vanliga. Men han har ett stort handi
kapp — han är döv. 

Instrumentmakare Steha
ger i sin dagliga gärning 
hösten 1972 på H F / V t 27. 
Nedan arbetar han pä 08: an 
i augusti 1938. 

förekommit sådana som måste 
driva med mej för att jag är 
döv. 

— På rasterna brukar jag 
söka upp andra döva på verk
staden och prata/teckna med 
dem. 

I det privata är Folke gift. 
Hans fru är också döv. Det 
var tack vare sitt tekniska 
intresse som han mötte henne. 
Folke monterade nämligen in 
ljussignaler till hennes dörr
klocka — och så gick det som 
det gjorde. Familjens två 
barn hör emellertid och har 
dessutom lärt sig tecken
språket. Fungerar som tolkar 
åt mor och far. 

— På så vis har vi bra hjälp 
av dem. 

Förutom uppfinningar ägnar 
Folke sin fritid mest åt som

marstugan med en stor träd
gård. Där finns det alltid myc
ket att pyssla med. Han umgås 
mest med andra döva. 

— Naturligtvis är det be
svärligt att vara döv. I trafi
ken, i affärer och . . . ja, kort 
sagt, överallt. 

På semestrar har Folke och 

Snabb fotografiapparat, park-ka
mera, 1927 ars modell, demonstre
ras av Folke själv. Framkallade 
och kopierade genast inuti kame
ran . Kort färdigt på 10 minuter. 
Föregångare till den moderna 
polaroidkameran! 

En moped av eget fabrikat bygg
de Folke 1930. Han väckte ett 
visst uppseende när han åkte Sve
rige runt med det fordonet den 
tiden. 

hans fru rest en hel del på se
nare år. De har varit både i 
Italien och Rumänien. Förra 
året begav de sig över till 
Förenta staterna. 

— Döva klarar sig bra utom
lands, skriver Folke. På egen 
ha.id sökte min fru och jag i 
USA upp Edison-museet i 
West Orange i New Jersey. Vi 
tillbringade ett par underbara 
timmar i Edisons laboratorium, 
fabriker och i hans vackra 
hem, som står orört kvar från 
den tid han levde. 

Så åter till L M Ericsson. 
Under årens lopp har Folke 
Stehager fått ett förslag be
lönat av förslagskommittén. 

— Det var för närmare 20 
år sedan jag gjorde en sak 
som jag fick 35 kronor för. 

— Men 1940 konstruerade 
jag en bimetallfjäder för lind
ring för flickorna på avdel
ning 38, samt en trådlindad 
potentiometer. Jag väntar än 
i dag på en belöning, reflek
terar Folke! 

1962 fick Folke företagets 
bronsplakett och den 14 de
cember i år blir han guldme
daljör. 

Folke Stehager var en av 
de allra första döva som an
ställdes på LME. När han 
kom till Tulegatan år 1937 
fanns där tidigare en äldre 
döv snickare. — För närva
rande är vi 12 döva på Hu
vudfabriken, skriver han. 

FOLK*: STEHAGERS TEK
NISKA HOBBYARBETEN: 

Elektromotor med 4 volts bat
teri, byggd 1923. 
Elektromotor med 8 volts bat
teri, 1925. 
Kristallmottagare, 1925. 
Snabb-fotografiapparat, park
kamera (framkalln o kopie
ring genast inuti kameran, kort 
färdigt på 10 minuter), 1927. 
3—4 rörs radiobatterimottaga-
re, såld, 1927—1930. 

1 hemmets lugna vrå. Folke ger 
en sista kollationering av sin 
första egenhändigt byggda TV 
apparat. Året är 1953. Men redan 
1930 hade han varit TV-hemlig 
heten pä spåren då han konstrue 
rade en bildradiomottagare! 

Bildradiomottagare, 1930. 
5-rörsuper, såld, 1935. 
Signalgenerator, 1936. 
Filmkamera (f d filmkamera 
35 mm, ombyggd till ögon
blickskamera), 1937. 
Kopieapparat för 35 mm film, 
1938. 
Skioptikonapparat för 35 mm 
film, 1939. 
Smalfilmskamera Pathé 9,5 
mm (ombyggd till 8 mmt 
1943. 
Bensinmotor 12 kbcm, 1940. 
Bimetallfjäder för lindning. 
gjordes ät flickorna pä avd 38 
år 1940. 
Tändstift tillverkade av gl in-
mer, 1943. 
Modell-racerbilar med motor 
(flera olika) (tävlade och vaan 
ibland), 1945. 
2 dieselmotorer 10 kbcm, 1946. 
Bensinmotor med ma^iet-
svänghjul, 1947. 
Dieselmotor med vagn, 194S. 
Dieselmotor med dubbelkorv 
10 kbcm, 1951. 
3 st TV-apparater, 1953— 1SSS. 
Ljussignallampa för väckning 
(av döva som inte hör väckar
klocka), 1957. 
Signalrelä att användas fria 
dörrsignal, tänder lampa åt 
döva, 1965. 
Arrangerat en mopedmotor 
för vedkapning, 1958. 
Egenhändigt tillverkad moped. 
på vilken jag åkte Sverige 
runt, 1930. 
Fågelskrämma "Robot" till
verkad av konservburkar, 
svänger armar och ben odi 
snurrar runt, 1972. 

Modellracerbilar med riktiga mo 
torer har fascinerat Folke. En 
gäng i tiden var han med i täv
lingssammanhang i denna sport. 
Han byggde både bilarna och 
motorerna själv. Racerbils-
hobbyn arbetade han med under 
åren 1945—1951. 

Nu vid fyllda 65 år får han 
snart L M Ericssons guldme
dalj för lång och trogen tjänst. 
Men låt oss börja från början. 

Folke Stehager föddes i 
Skåne. Hans far var k vanl
i g a r e ute på slätten. Möllan 
fKvarnen) hade konstruerats 
av Folkes morfar och det an
ses inom släkten att Folke 
fått sin tekniska begåvning 
från denne. 

Skoltiden tillbringade Folke 
en dövskola i Lund. Han var 

redan då mycket tekniskt in
tresserad. Men blev efter skol
tiden tvingad att utbilda sig 
till skomakare, trots vilda pro
tester. 

— Jag ville bli tekniker, 
men fick ej för far, skriver 
Folke. 

I skomakarverkstadens vinds
kammare inredde han emeller
tid sin egen radioverkstad. Sin 
tekniska utbildning svarade 
han för själv genom att titta 
i skyltfönster i Lund, läsa tid
ningar och tekniska handböc
ker. 

Fram till 1935 fortsatte Fol
ke Stehager med att arbeta 
som skomakare, dels hemma 
och dels på skofabrik. Så änt-
ligen fick han börja syssla 
ned tekniska saker även i ar-

Lbetet, när han 1935 började på 
EIA radiofabrik i Stockholm. 

Där var han i två år innan 
han kom till L M Ericsson 
på Tulegatan i augusti 1937 till 
•avdelning 08. När HF flyttade 
piU Midsommarkransen kom 
han till Vt 38 och sedan 1945 
har han arbetat på Vt 27. 

— Hur har Du trivts på L M 
Ericsson? 

— Åja! Dåligt betalt. En
sam döv bland alla hörande. 
Man blir isolerad. De flesta 
arbetskamrater är dock vänli
ga mot mej, även om det 
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IDROTTSKLUBBEN I KARLSKRONA 25 ÅR 
KARLSKRONA (KONTAKTEN). Den 29 
september, exakt på dagen av sin tillblivelse, 
firade KA:s idrottsklubb sitt 25-årsjubileum 
med en glad och trivsam tillställning på Fri-
murarhotellet. Högtidstalet hölls av klubb
ordföranden Lars-Erik Alexandersson, som 
kunde hälsa ett 150-tal gäster välkomna till 
jubileumssupén. 

Under kvällen blev klubben 
föremål för många och hjärt
liga hyl lningar. Företagsled
ningen som företräddes av 
VbC Gösta Larsson överläm
nade en vacker skeppsklocka. 
Från LME-förbundet i Stock
holm som representerades av 
Lennart Nordström, f ick klub
ben mottaga en glasskulptur 
och genom idrottskonsulent 
Henry Forsberg överlämnade 
HF:s idrottsklubb en djur
skulptur i keramik. Idrotts
klubben i RY företräddes av 
Hubert Kaindlstorfer som 
överlämnade ett standar. Ge
nom Karl Bert i l Nilsson fick 
klubben också mottaga det 
al l ra första standaret som ut
delats av Samorganisationen. 

Dessutom fick f ru Maja 
" M e x i c o " Karlsson som repre
sentant för alla tål iga " idrot ts
änkor" mottaga en st i l ig 
blomsterbukett. Bland övriga 
som lyckönskade klubben 
märktes Blekinge Idrottsför
bund som företräddes av Valdo 
Carlström och Karlskrona 
Korpidrottsförbund represente
rat av Gunnar Pettersson. 

En kort återblick 

Det var förman Göte Sjöstrand, 
KA /K t 86, som strax efter 
starten av fabriken i Karlskro
na tog ini t iat ivet t i l l en idrotts
klubb i KA. Den 29 september 

1947 bildades KA:s idrottsför
ening — som den då kallades 
— med ett 30-tal medlemmar. 
Handboll och gymnastik blev 
de första akt iv i teterna. Intres
set var stort redan från bör
jan och medlemsantalet växte 
snabbt. Redan 1948 bildades 
en fotbollssektion och skytte
sektionen t i l l kom 1951. Efter 
hand bildades sedan sektioner 
i s imning, f r i id ro t t , bordtennis 
osv. 

Många tävl ingar har under 
åren arrangerats i o l ika sek

tioner och att många segrar 
vunnits v i t tnar de tre välfyl lda 
prisskåpen i KA:s personal
matsal om. Bl a har klubben 
stått som arrangör för fem 
koncernmästerskap, varav det 
sista gick i mars 1972. 

Ini t iat ivtagaren och idrotts
kämpen Göte Sjöstrand var 
klubbens ordförande under de 
första 7 åren. Ett annat inom 
idrottskretsar välkänt namn 
är Evert " M e x i c o " Karlsson. 
Han kom från HF t i l l KA 1954 
och var klubbens ordförande 
åren 1957—66. Han var klub
bens stöttepelare och eldsjäl 
t i l l s han gick i pension 1970 
efter 45 års tjänst vid L M E . 

I dag är klubben en av de 
största i länet med drygt 1 000 
medlemmar. Den har 10 sek
tioner och täcker al la områden 
inom motionsidrotten. 

Harry Nälebrand 

Många utmärkelser 

Rikskorpens Standar: 
Evert Karlsson, Uno Svensson. 

LME-förbundets Guldplakett: 
Er ik Olsson, Harry Johansson, 
Valter Romberg, Gösta An
dersson, Gösta Johansson. 

LME-förbundets Fört jänstnål: 
Lars Alexandersson, Harry Jo
hansson, Al f Rosendahl, Ebba 
Andersson, Hans Svensson, 
Sten Johansson. 

Hedersnål: 
Harry Johansson, Kjell L ind
qvist, Al f Rosendahl, Ebba 
Andersson. 

Blekinge Idrottsförbunds Di 
plom: 
Maiwor Larsson, Alf Rosen
dahl. 

Dip lom: 
Br i t t Hi l lborg, Vivi-Ann Olin, 
Viola Pettersson, Zorica Zun 
kovic, Nils Agnéus, Bo Anders 
son, Hans Bremgård, Runt 
Brorsson, Jan Johansson, Kur 
Johansson, Jan-Erik Karlsson 
Stig Karlsson, Lennart Mo 
gren, Othmar Mull ner. Bern 
Olsson, Bengt Sandell. Görar 
Sandell, Arne Stengård, Han 
Svensson, Jan-Erik Sandgren 

Klubbens nuvarande ordförande Lars-Er ik Alexandersson (t h) tac
kar in i t iat ivtagaren och första ordföranden Göte Sjöstrand för 
hans kraf t fu l la insatser inom klubben under de gångna åren. 

Resultat: 1) LME Gröndalsavdel
ningens Idrottsklubb. Stockholm. 
2185 poäng/kvot 5, 2) LME IK HF, 
1611/1, 3) LME Kabelverks IK, 
Älvsjö, 987/3, 4) LMS IF, V: a Frö
lunda, 864/6, 5) LME SK, Visby. 
687,5/2,5,6) Rifa IF, Gränna, 675/5, 
7) LME IK, Bollmora, 595/2,5, 8) 
LME IK, Karlskrona, 426/1,5, 9) 
LME IF, Mölndal, 312/2, 10) LME 
IK, Norrköping, 225/3. 11) LME 
IK, Ronneby, 108/4. 

Individuella poäng 

Damer 
Zorica Zunkovic, KA, 17 p, Sus
san Högberg, VY, 16, Gun Karls
son, VY, 15. 

Herrar 
Seniorer 
Vesa Jääskeläinen, KV, 46, Asko 
Rämö. KV, 41. HO Hanqvist. VY. 
29. 

Y oldboys 
Anders Åberg, HF, 30, Lars Kiis-
kinen, KV, 28, Ingvar Lundmark. 
MÖ. 28. 

A oldboys 
Gösta Steen, MÖ. 23, Kurt Jo
hansson. KA, 23, Stig Alexanders
son, KA. 22. 

Ateljebesök 
hos Raili 
Oksanen 
LME Konstförening i Mölndal 
gjorde onsdagen den 4 oktober 
ett besök hos konstnär Raili Ok
sanen i hennes ateljévåning i 
Biskopsgården, Göteborg. 

Kvällen började med att vi såg 
oss omkring bland målningar, 
skulpturer och böcker för att se
dan sätta oss ti l lrätta vid kaffe
borden, äta en landgång och lyss
na på Raili. 

Hon berättade om den gångna 
sommarens arbete i hamnen! Vi 

undrade förståss om hon lastade 
fartyg, men självklart var hon 
sysselsatt med måleri. Och > Iket 
måleri ^e'n! Kraftfullt och lärg-
r ikt. det var alla en. on 

Raili Oksanen har verkligen en 
produktion att visa upp, men så 
deltar hon också med utställning
ar världen runt. För tre år sedan 
hade vi turen att se hennes alster 
i vår personalrestaurang. 

Två veckor efter vårt besök åk
te hon t i l l sitt hemland Finland 
för att ställa ut i Helsingfors. 

Hon är inte bara en mycket 
skicklig konstnär. Hon kan be
rätta också. Inlevelsen är magni
fik när hon talar om sitt måleri, 
om hur hon arbetar, om händel
ser vid olika utställningar och 
resor. 

Toivo Andersson, 
LMEIMOIMI 

Konstnär Rai l i Oksanen i berättartagen i sin ateljévåning när L M E 
Konstförening v id M ö / M l gjorde ett besök där. Längst t v ses för
eningens ordförande Ivan Andersson (M l /V t 739). 

PD Mohlin 
på SALF-
klubbmöte 
Om familjesjukvården inom fö
retaget utspelades en livlig de
batt, då LM Ericssons Arbetsle-
darklubb i Stockholm höll sitt 
sedvanliga höstmöte på HF mån
dagen den 23 okt. Bland andra 
viktiga frågor som ventilerades 
var arbetstidsförkortningen och 
studiecirklar. 

Kvällens speciellt inbjudne gäst 
var PD Arne Mohlin som på be
gäran informerade speciellt om 

verksamheten på HF/V i fram
tiden. Efter Mohlins anförande 
följde en frågestund med PD. 

Uppslutningen på mötet var 
mycket stor, ca 100 arbetsledare 
hade hörsammat kallelsen. 

— Anslutningen på våra mö
ten har blivit ännu bättre med 
åren, framhåller klubbordföran
den, verkmästare Lennart Strån 
neborn, HF/Vt 17. 

På bilden PD Arne Mohlin t h 
i samspråk med Stranneborn och 
vice ordförande Gunnar Johans
son. HF/Vt 37. 

STRESSA INTE — 
TA PÅ DIG 
BILBÄLTET! 

Juniorer 
Stefan Persson. HF, 13, L Samuels
son. VY, 12, K-H Hedstrand. HF, 
10. 

Individuella resultat 

Herrar 
Seniorer 
IM meter 
Vesa Jääskeläinen. KV, 11.1, Bo 
Brännström, HF, 11.3, Asko Rämö, 
KV, 11.4. 

400 meter 
Asko Rämö, KV, 50.9, Vesa Jääs
keläinen, KV. 52.6. Rolf Ström 
berg, HF, 56.9. 

1500 meter 
Rolf Strömberg, HF, 4.13.0, Tor 
björn Lindh. HF, 4.13.0,»Valter 
Vidmark, SRA S 4.21.3. 

SMM meter 
Leif Michelsson, BO, 16.32.6, Yng
ve Pettersson, HF, 17.36.2, S-G 
Jansson. LMS/RV 20.53.0. 

Längdhopp 
Vesa Jääskeläinen. KV, 7.07, Asko 
Rämö. KV, 6.01, Bo Brännström. 
HF, 5.78. 

Höjdhopp 
Vesa Jääskeläinen. KV, 1.85. Rolf 
Ekberg, HF, 1.70, Asko Rämö, KV, 
1.65. 

Knlstötning 
Vesa Jääskeläinen. KV. 14.27, Ka 
levi Kukkurainen. KV, 12.86, Sep 
po Huhtaluoma, KV. 12.24. 

Diskuskastning 
Vesa Jääskeläinen, KV, 44.64, Åke 
Jörgensson. KA, 37.12, K Kukku
rainen, KV, 36,70. 

Spjutkastning 
Vesa Jääskeläinen. KV, 67.62, Asko 
Rämö, KV, 53,26, Rune Brorsson. 
KA, 47,43. 

Y oldboys 
IM meter 
Anders Åberg, HF, 12.1, Ingvar 
Lundmark, MÖ, 12.2, Lars Kiiski-
nen, KV. 12.4. 

15M meter 
Anders Åberg, HF, 4.32.2, Timo 
Lyytinen, KV, 4.55.2, Ingvar Lund
mark, Mö, 5.00.2. 

SM* meter 
G Givby, LMS/RV, 21.26.0, Tors
ten Löfqvist, VY, 21.50.9, M öster
mark, LMS/RV 23.15.2. 

Längdhopp 
Anders Åberg, HF, 5.55, Lars 
Kiiskinen, KV, 5.35, Kaio Aho, 
KV, 5.16. 

Höjdhopp 
Torsten Löfqvist, VY, 1.74, Ingvar 
Lundmark, Mö, 1.50, Lars Kiiski
nen, KV, 1.45. 

Kulstötning 
Lars Kiiskinen, KV, 11.85, Kaio 
Aho, KV, 11.03, Henry Hallin, VY, 
10.85. 

Diskuskastning 
Lars Kiiskinen, KV, 35.86, E Vesi, 
KV, 34.86, Henning Hallin, VY, 
33.36. 

A oldboys 
IM meter 
Kurt Johansson, KA, 13.8, Gösta 
Steen, Mö, 14.0, Einar Karlsson, 
HF, 14.0. 

15M meter 
Johan Adolfsson, Mö, 5.19.6, Einar 
Karlsson, HF, 5.19.8, KO Arvids
son, BO, 5.32.0. 



5M0 meter 
Johan Adolfsson, MÖ, 19.31.4. 

Längdhopp 
Evert Fors, GV, 4.62, Kurt Johans
son, KA, 4.56, Einar Karlsson, BO, 
4.41. 

Höjdhopp 
S-Å Pettersson, HF, 
Nilsson, HF, 1.10, K 
HF, 1.10. 

1.30, Göran 
Neidemark, 

Stig Alexandersson, KA, 1.45, 
Gösta Steen, Mö, 1.35, W Skoss
holm, HF, 1.35. 

Knlstötning 
Gösta Steen, Mö, 10.29, Rune 
Ivarsson. KA, 9.44, L Skog, BO, 
9.28. 

Disknskastaing 
Gösta Steen, MÖ, 38.80, Börje Ro-
sell, HF, 30.25, Rune Ivarsson, KA, 
27.42. 

Juniorer 
IM meter 
L Samuelsson, VY, 11.7, B Löwin, 
HF, 12.1, Stefan Persson, HF, 12.2. 

Längdhopp 
L Samuelsson, VY, 5.27, K-H Hed
strand. HF, 5.15, Stefan Persson, 
HF, 4.95. 

Kulstötning 
Stefan Persson, HF, 9.60, H Edin, 
HF, 8.51, G Nilsson, HF, 8.35. 

Diskuskastning 
G Nilsson, HF, 24.76, L Samuels
son, VY, 22.42, S-Å Pettersson, 
HF, 18.87. 

Damer 
IM meter 
Elisabeth Eriksson, HF, 15.0, Sus
san Högberg, VY, 15.1, Anne-Ma
rie Johansson, Rifa-K, 15.1. 

Längdhopp 
Anne-Marie Johansson, Rifa-K, 
3.97, Elisabeth Eriksson, HF, 3.74, 
Sussan Högberg, VY, 3.74. 

Höjdhopp 
Zorica Zunkovic, KA, 1.25, Maria 
Muller, KV, 1.20, Sussan Högberg, 
VY, 1.20. 

Kulstötning 
Helena Haka, KV, 9.26, Zorica 
Zukovic, KA, 8.39, Gun Karlsson, 
VY. 8.37. 

De har Tele i blodet... 

Gunnar Järnstad, 
LME/HF/X/Kgp 

JAG SJÄLV: Gunnar Järnstad, arbetar med personalplanering 
inom avd K hos L M Ericsson vid Telefonplan 

BRODER: Lennart Järnstad, telegrafist vid Kustartilleriet samt 
radioamatörsändare med signatur XM5JB 

FAR: Erik Järnstad började som lärling vid Telefonverkstaden, 
sedermera byråingenjör vid Kungl Byggnadsstyrelsen och kon
trollant för telefonstationsbyggnader. Som värnpliktig signalist 
vid Fälttelegrafkåren i Marieberg 

MOR: Eva Järnstad telefonist vid Bromstens telefonstation 

FARMOR: Tekla Johansson föreståndarinna för Bromstens tele
fonstation 

FARFAR: Johan Johansson reparatör vid Telegrafverket samt 
nattvakt vid Spånga Radiostation. 

Fröken Ruth Wallman, HF/Vt 06. 

Ingenjör Hjalmar Norén. HF/X/ 
YA. 

Fru Märta Björlenius, en av KA:s 
veteraner, pensionerades den 1 
december. 

OPEN HOUSE I MÖLNDAL LOCKADE 1200 

MOLNDAL ( K O N T A K T E N ) . Lör-
agen och söndagen sista veckan 

i oktober var de anhöriga ti l l M I -
divisionens anställda inbjudna att 
se vad som görs vid Mölndalsan
läggningen. 

Överingenjör Per Lindegren kun-
* i e med glädje konstatera att in

bjudan mottagits med stort in
tresse, då han med ett kort anfö
rande hälsade besökarna välkom
na och gav några upplysningar 
om divisionens historia och verk
samhet. 

Medan de minsta besökarna 

togs om hand av lektanter i den 
till lekrum inredda gästmatsalen 
vandrade övriga runt under någ
ra timmars tid. Ett 20-tal guider 
såg till att grupperna lotsades 
runt till de olika demonstrations
stationerna. Där visades vår dator 
UAC 1610 som spelade skön mu
sik, testrobot för kabelprovning, 
numeriskt styrda maskiner och 
radarutrustningen för Viggen 
bland mycket annat. 

I slutstationen — personalres
taurangen — bjöds sedan på för-
plägnad (rostbiff med potatissal
lad och kaffe för de vuxna, korv. 

potatismos och glass för de unga). 
Under de två dagarna ström

made nära 900 vuxna och drygt 
300 barn in genom Ml-anlägg-
ningens grinder som togs om hand 
av ca 80 funktionärer. 

MI/EdC Lennart Larsson demon
strerar datorn ICL 1902 A för 
ett intresserat auditorium me
dan guiden MI/VkB Ingmar Ar
vidsson bekymrat kliar sig i hu
vudet. Har han minne svårighe
ter med tidtabellen? 

I PENSION 

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

19/10 Kontaktnitare Märta Björ
lenius, KA/Vt 54. Anställd 1946. 
Brons: 1971. 

1/11 Avsynare Margit Bastvik, 
HF/Vt 363. Anställd 1925. Guld: 
1970. Hon började på Alpha 1925, 
på SKV var hon 1926 och åter
gick till Alpha 1927. Till HF/V 
kom hon 1945. 

1/11 Förman Folke Olsson, ÄL/ 
KV/Kp. Anställd 1925. Guld: 1962. 
Har alltid haft tekniken som 
hobby. På egen verkstad i hem
met har han byggt bl a TV-appa-
rater. Dessutom har han konstrue
rat olika kontrollutrustningar. 
Förman blev han 1956. 

1/12 Fru Gunvor Isaksson, LMS/ 
Rö . Anställd 1937. Guld: 1970. 

1/12 Förman Karl Carlsson, ÄL/ 
KV/Vt 36. Anställd 1921. Silver: 
1972. Började jobba som 13-åring. 
Blev förman 1946. En silver-pre
sentation av förman Carlsson 
återfanns i KONTAKTEN nr 9/72 

1/12 Herr Tore Larsson, BO/G/ 
Xnj. Anställd 1926. Guld: 1964. 
Kom från Svenska Handelsbanken 
till LME/HF. Började som montör 
på Vt 37. Blev laborant på X/Lp 
1943 och på X/Cn 1950. Kom till 
Erga (nuvarande G-divisionen) 
1955. 

1/12 Fru Gunvor Lorentz, HF/Vp. 
Anställd 1930. Brons: 1957. Kvar
står i tjänst. 
1/12 Ingenjör Hjalmar Norén, 
HF/X/YA. Anställd 1930. Guld: 
1966. Inledde sin bana som ingen
jör på avd V. Kom 1948 till avd 
Yb. Utsågs 1954 till YbC och 1966 
till X/YA. 

1/12 Herr Paul Söderavist, HF/ 
X/Bsr. Anställd 1939. Guld: 1971. 
Kvarstår i tjänst. 
1/12 Fröken Ruth Wallman, HF/ 
Vt 06. Anställd 1937. Guld: 1970. 

Avsynar* Margit Bastvik. HF/Vt 
363. 

Förman Karl Carlsson, AL/KV/Vt 

Herr Tore Larsson, BO/G/Xnj. 

Förman Folke Olsson uppvaktas av KVC Gösta Mattsson. Förman Ols
son gick i pension den 1 november efter 47 år hos bolaget. 

TACK 

FÖDELSEDAG 

Ahlström Gunnar, HF/X/Rod 
Bengtsson Anna-Lisa, HF/Vpsv 
Brimstedt Göte, KA/Vt 42 
Larsson Nils, PJ/X/Iuz 
Lindgren Helmi, HF/V/Pdk 
Lindvall Nils, KH/Vkk 
Malmberg Nanny, KA/Bf 
Nordin Nils, HF/Dhk 
Segelström Arne, HF/V/PegC 
Sjöqvist Frans, KA/Vt 62 
Söt vemark Helge, HF/Vt 27 

ANNAN VÄNLIGHET 

Andersson Erland. HF/X/Alk 
Bergendahl Arild, TN/TVkp 
Björlenius Märta, KA/Vt 54 
Gustawsson Filip, GVkt 
Erlandsson Sonja, TN/T/Krr 

Hjelm Linnea, HF/Vp 
Jomgärd Sussie, HF/X/Ala 
Sträck Helene. HF/X/Sss 

VÄNLIGT 
DELTAGANDE 

vid min makes, Claes Gateavik, 
HF/Vbm, bortgång 

Margaretha Gutenvtk 

vid min moders och svärmoders, 
Karin Radberg, f d HF/Vt 39, 
bortgång 

Gösta och Ulla Rudberg 

vid min makes och vår faders, 
Arne Jonsson, HF/Vt 11, bort 
Kång 

Astrid Jonsson Barnen 

vid min makes och vår faders, 
Folke Lantz, f d TN/TVpl, 
bortgång 

Anna-Lisa Lantz Barnen 
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