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PERSONALTIDNING FOR LM ERICSSON MED DOTTERBOLAG

VILLKOREN FÖR GULDMEDAUEN
NU LIKA FÖR ALLA ANSTÄLLDA
Den 17 augusti godkände LME:s styrelse
nya regler för erhållande av LME:s guldmedalj. Kollektivanställda och tjänstemän, liksom kvinnor och män, för alla
gäller frän och med arets utdelning
„. ooängtalet 95.
•
Poängtalet får man fram genom att slå
ihop levnads- och tjänsteår. För manlig
kollektivanställd innebär det här en
sänkning med 5 år medan det för kvinn. l i g tjänsteman betyder en höjning med
- Aka många år. En övergångsregel gäller
emellertid för vissa kvinnor inom kontorssidan.

Guldmedaljen
instiftades
1944. Villkoren för att erhålla
den har av bolagets styrelse
ändrats vid ett flertal tillfällen under årens lopp. De regler som hittills gällt härstammar från år 1955.
Levnads- och tjänsteåren
har för olika personalgrupper
uppgått till

åren 1966 och 1970. En viss
valfrihet gavs emellertid att
bibehålla den lägre pensionsåldern på 60 eller 62 år.
Inom LME med dotterbolag
är det cirka 20 anställda som
valt lägre pensionsålder och
som är aktuella i guldmedalj-

sammanhang. Sista gången
övergångsregeln
behöver
tillämpas blir 1980.
Ändringarna medför en obetydlig förändring i antalet
guldmedaljörer per år, varför
formerna för utdelningen av
medaljen behålles oförändrad.
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HAR DU NÅGOT
ATT FRÅGA OM
RING
"FRÖKEN LM"
Alla, som har något gott förslag på hjärtat
eller något att fråga om, kommer sig inte
för med att skriva en insändare till KONTAKTEN. Att det tar emot åtskilligt när man
skall fatta pennan visar det förhållandevis
ringa antalet brev till redaktionen från vår
stora läsekrets inom Ericssonkoncernen.
Vi har därför beslutat att också pröva en
förenklad process genom att den 1 oktober
införa "Fröken LM", dvs en telefonsvarare
uppställd inom informationsavdelningen Db
— och för bl a anonymitetens/ sekretessens
skull inlåst! I fortsättningen går det alltså
bra att också komma med förslag och ställa
frågor till företagsledningen om jobbet och
företaget per telefon. "Fröken LM" förmedlar — genom Db:s försorg — synpunkterna
eller frågorna till rätt instans och svar kommer antingen direkt till förslag- resp frågeställaren eller — om ämnet har allmänt intresse och om vederbörande så önskar — i
KONTAKTEN.

V-klubben på HF 75 år
LM-dagen på "Grönan'
SRA inviger ny fabrik
I NÄSTA NUMMER AV KONTAKTEN
Från och med årets utdelning har alltså poängen ändrats till 95 för samtliga anställda. Vad gäller kvinnliga
tjänstemän, som åren 1966
respektive 1970 valde lägre
ordinarie pensionsålder än 65
år. bibehålles dock 90 poängsregeln.
Att de här ändringarna
gjorts hör bl a ihop med tillkomsten'av avtalet om STP
(Särskild
Tilläggspension)
mellan SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen)
och
LO
(Landsorganisationen) som innebär sänkt pensionsålder för
kollektivanställda till 65 år.
Den skall genomföras under
perioden juli 1973 till januari
1975.
Pensionsåldern för kvinnliga tjänstemän däremot har —
också enligt avtal — höjts och
det skedde som redan nämnts

Sidorna

3—5:

Världsmästare i sportskytte
Bertil Passlid på avd Vt 56
vid Karlskronafabriken blev
i juli världsmästare i sportskytte för döva vid V M som
gick i Malmö.
Han ingick i det svenska
fyrmannalag som vann på
nytt
världsrekord
1 026
poäng. I fjol tog samma lag
hem europamästerskapet i
Helsingfors, Finland.
Passlid
placerade
sig
dessutom som tvåa i den individuella
VM-tävlingen.
Hans poängtal — 356 — var
samma som segraren italienaren Di Sapios.
Totalt har Bertil Passlid
(Pettersson tidigare) deltagit i ett 10-tal mästerskap
under de tre år han tävlat.

Den automatiska telefonsekreteraren "Fröken LM" hålls av sekretessskäl i säkert kassaskåpsförvar. Det är bara tystnadsbunden personal på informationsavdelningen (Db) som får lyssna på hennes budskap, "fröken LM" träffas internt
på telefonnummer 9 2333 och utifrån på nummer 719 23 33. Varje kontakt med
henne får ta högst 1 minut.

"Fröken L M " värnar om frågornas anonymitet. Endast hon — och
för "Fröken L M " ansvarig personal
inom Db — vet vem som ställt frå-

VD BJÖRN LUNDVALL I UNIK INTERVJU

gan och skall ha svar. Frågeställarens namn avslöjas således inte för
någon, inte ens för den som får
Forts på sida 5

Särtryck ur
Veckans
affärer aug 73
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BELÖNADE FÖRSLAG

ACV I VENEZUELA
LME har avvecklat sitt aktieinnehav i d e n venezolanska kabelfabriken AJambres y Cables Venezolanos C A, Caracas (ACV).
De aktier som ägdes av LME
och s o m uppgick till 2 5 procent
av ACV:s sanrttliga aktier har
salts till Phelps Dodge Corporation, U S A redan tidigare majori
tetsaktieägare i bolaget.

UTLANDSTJÄNST
Herr Kjell Blenntoft
avslutade
tjänstgöringen i Libanon den 3 juli
1973 och lämnar därmed LME.
Herr Ted Simonsson började den
5 juli kontraktstjänstgöring i Malaysia som chef för relätillverkningen.
Herr Gunnar Karlsson tillträdde
befattningen som instruktör för testning av reläsatser den 9 juli i Brasilien.
Ingenjörerna Supridi Sribhadung
och Rolf Bäckström började kontrakt stjänstgöring i Thailand (försälj
ningsfrägor) den 19 juli respektive 1
augusti.
Ingenjör Roland Pettersson är
sedan den 20 juli stationerad i Irak
som installationsingenjör.
Ingenjör Björn Lundgren, som tidigare varit anställd i Brasilien, har
bytt stationeringsort. Sedan den 19
juni tjänstgör han i Mexiko.
Herr Åke Samuelsson tjänstgör
sedan den 31 juli i Brasilien som instruktör för kontaktnitningsmaskiner.
Ingenjör Jostein Amekleiv har
bytt stationeringsort. Efter tjänstgöring i Egypten är han sedan den 2
augusti placerad i Mexiko.

RÄTTELSE
En av SKV:s nyutnärnnda överingenjörer i Sundbyberg heter
Wilhelm Hedenström och inte
Hedström som stod på sidan 2 i

SRA I KUMLAMest slantar fick Thore Eriksson pä
Vt 59 för ett förslag som rör borttagande av isolering. Belåning: 1 115
kronor. Yngve Möller 310: —. B
Kvarnström 300:—, Bo Werner
185:—, Bo Werner tillsammans med
Björn Karlsen 110:— vardera. S An
dersson (Vt 59) 80:—, E Pettersson
(Vt 51) 80:— samt Kaj Aregius
BD:—.
S K V I SUNDBYBERG:
Vid aprilmötet.M Björklund 2 000
kronor för ett förslag som rör indkatorkJockor för grov Sikatenkabel, S
Pettersson (Vt 29) 920:—. S O J o hansson 400:—. R Hakkarinen
200:—. A Mäki Kala 200: — (tvä förslag), penna utdelades till T Luosa. B
Lindvall. E Apelby och E Wedberg.
I och med ovan nämnda belö.ningar
har Mäki-Kala och Hakkarinen kvalificerat sig för planbok innehållande
200 kronor.
Vid julimötet. H Philipson och J
Aholm 600:— vardera. E Kyllästinen 500:—. R Hakkarinen 250:—. T
Kuapparaa 200.—. T Bergholm
100:—. penna utdelades till A Hjett
P Sällinen och M Sertamaa.

Wl

LME/STATIONSMOMTAGEN
I STOCKHOLM:
K Sagerholm 75:—. B Lindgren
75:—.

NYA PATENT
under tiden 13 juli—30 augusti 1973
(förteckningen anger uppfinnarens
namn och tjänsteställe, uppfinningens
titel och patentnummer).
Ouvrier. G. T / S e — Omkopplingsutrustning i synnerhet för reservkoppling
av
bredbandiga
transmissionslänkar — 355 709;
Hemdal. G A K
EUA/XB —
Förfarande att mäta ett tidsintervall,
vilket
bestämmer
den tid som skall förflyta till
dess att ett visst av ett antal
förlopp
skall
påbörjas
—
355 717;
AJmquist, S R J . Klr. Hansson.
L T. KlrC, Wolpert. T . KT —
Avstörningsfilter — 355 915.

Flera vet nu
mera om
produktionsplanering
Arg 34

Dbi Bert Ekstrand, tel 92048
(direktnummer 7192048)

om och kring
fondemissionen

PS!»
Kom ihåg
BLANKETT
NR18AM

LME/ÖSTERSUNDSFABRIKEN:
Gunnar Björk 550:—. Torsten Ing
erhed 300:—.

Karlskronatabriken:

Personaltidning for
Telefonaktiebolaget
LM Ericsson
med dotterbolag

Viktigt

Vid ordinarie bolagsstämma för 1973 har beslutats om fondemission
med en ny aktie av serie B pä fyra gamla aktier. Avstämplingen av de
gamla aktierna kommer a n ske under tiden 1973-09-03 till 1973-10-31.
Alla som köpt aktier före den 1973-09-03 erhåller således en ny aktie
pä fyra gamla.
Tekniskt genomföres en fondemission pä sä sätt att man visar upp sina
.aktiémantlar.-samt lämnar en.vederbörligen ifylld anmälningssedel hos något av SE Bankens eller >Sv. Handelsbankens-kom or där^aktierna avsramplas. För varje fyrtal gamla aktier som avstämplas utfärdar banken bevis pä
en ny aktie. De nya aktierna kommer våren 1974 att utlämnas mot respektive bevis.
Vid avstämpting av aktieposter, som ej är jämnt delbara med fyra. erhålles dessutom ett delbevis för varje överskjutande aktie. Mot avlämnande av fyra de)bevis*erhåliesbevis pä en ny aktie. Delbevis är ett värdepapper, som nöteras pä** börsen och kan säljas och köpas genom bankerna
precis som aktier.
För dem som utnyttjat länemöjligheten och köpt aktier kommer bankerna att ombesörja avstämplingen av de gamla aktierna. De som har aktieposter jämnt delbara med fyra behöver ej vidtaga någon åtgärd. Bankerna
kommer själva att ifylla anmälningssedel. De nya aktierna förvaras hos
banken som pant för aktielänet.
De som har aktieposter ej delbara med fyra, erhåller nya aktier för varje
fyrtal gamla aktier samt delbevis för varje överskjutande aktie. Banken
översänder delbevis för överskjutande aktier till Er. Delbevisen far Ni själva förfoga över och antingen sälja eller göra kompletteringsköp sä att antalet delbevis blir delbart med fyra och pä sä sätt erhälk ny aktie. Den sålunda förvärvade aktien får Ni själv förvalta.
De som anmält sina aktier för registrering erhåller frän bolaget en an
mälningssedel, men för de aktier som köpts enligt bolagets erbjudande
skall anmälningssedeln ej användas.
Köp och försäljning av delbevis handläggs ej av Intressekontoret utan
Ni skall vända Er direkt till bankerna.
Till sist ber vi Er kontrollera att Ert namn är rätt stavat på avräkningsnotan och meddela ev fel till Intressekontoret på LME/HF, tel 719 48 43.

V i d e n e n k e l c e r e m o n i i KA f ö re s e m e s t e r n a v s l u t a d e s M e kanförbundets kurs i produktionsplanering m e d diplomutdelning till å t t a kursdeltagare.

Se även meddelande om stämma på sidan i!

Klent
intresse:
TVÅ VILL
PASSA BARN!
I KONTAKTEN har informerats
om de diskussioner som förts
inom personal kommittén vid
LM/HF angående möjligheten
att ordna barnpassning ät LME
anställda. Namn pä intresserade
som vill få barn passade och de
som vill passa barn har efterlysts.
Ett 30-tal anställda har anmält sitt intresse att f å sina
barn passade, men endast två
personer har förklarat sig vilja
passa barn. Resultatet innebär
att kommittén tills vidare lägger projektet på is.

Kursen var upplagd som en grundkurs
och i första hand avsedd för produktionsplanerare. produktionstekniker och
arbetsledare. Syftet med produktionsplanering är atl styra tillverkningen sä all
bästa lillverkningsckonomi och bästa
kundservice uppnäs. Dessutom är avsikten au informera om ev. avvikelser från
fastställda prognoser sä alt lämpliga åtgärder kan vidtagas samt all förse företagsledningen och försäljningsavd med
uppgifter om tillgänglig tillverkningskapacitet och i god lid varsko om när arbetskraft kan behöva tillsattas eller anstlsOas.
Kursen som omfattat 112 limmar, har
sträckt sig över tvä terminer och varit
förlagd till kvällstid med tvä lektionskvällar per vecka. Under höstterminen
lästes i huvudsak allmän planeringsteknik

PLATSANNONSER
LME:s
NÄTAVDELNING
(Sektionen för rationalisering,
teknik — Nr) söker
INGENJÖR
I arbetsuppgifterna ingår, att
vara konstruktör för mekaniska och
elektriska konstruktioner och att
föra tekniska diskussioner och göra
kontrolluppdrag hos legotillverkare
i Sverige.
Sökande bör ha ingenjörsutbildning från gymnasium linje M eller E.
ha genomgått LME:s interna konstruktionskurser, ha några års konstruktionserfarenhet, gärna från
plasttillverkning, ha praktik från
mekanisk verkstad samt goda kunskaper i engelska.
Närmare upplysningar Jämnas av
NrC.
UK
Klevenstedt.
tfn
68 07 00/119.

och närbesläktade funktioner såsom försäljningsplanering, produktionsteknik etc.
Även administrativa frågor såsom organisation, samverkan och arbelsförenkling
på kontor samt planeringstekniska hjälpmedel som diagramteknik, kontorsmaskiner och ADB har genomgåils.
VpC Stdtaa Aaatuaia har varit kursledare och huvudlärare. Dessutom har
olika specialister i KA samt gästföreläsare från andra företag anlitats t vissa ämnen.
Avsikten med kursen har varit all ge
kursdeltagarna en bättre inblick i vad
produktionsplanering innebär och atl
detta skall resultera i en effektivare produktionsplanering med bättre tillverkningsekonomi och ell lönsammare tillvaralagande av kapitalet-

Lennart Strarmebom. Vt 17, tel
9290$. Erik Sund. VI 11. tel 93311.
Lan WiUund. VaC. tel 92611.
Alvar Hagberg. X/Stb, tel 92573

DB Nils Tengberg. tel 93153
Tidningen utkommer med 15 nummer om aret. Bidrag — som honoreras — mottas tacksamt under
adress

KONTAKTEN
Box 32073
12611 STOCKHOLM 32
Internt är redaktionens beteckning
HF/Dbi, mm 6133.
Trycxert AB AHetand» TrelleborB

VpC Stellan Andersson överlämnar här diplomet till kursens Vpzd. Åke Carlsson Vprd. Conny Håkansson Vt SJ. Peter
enda kvinnliga deltagare, Ingrid Jönsson Vpb. övriga diplö- Bichantsson Erkf. Lars-Olof Petersson Vpdi och Birger Hem
merade är fr v Bengt Hellberg Vt 53, Anders Andersson pel Vpl.

UME:s
UTBILDNINGSAVDELNING
söker till gruppen för utbildningsmedia (Dktt)

TECKNARE
Arbetsuppgifterna kommer att bestå i framställning av bilder såsom
teckningar, skisser, diagram m m,
tjänstgöring som kameraman i avdel
ningens TV-studio samt deltagande t
gruppens övriga verksamhet.
Sökande bör ha utbildning i eller
erfarenhet av frihandsteckning. textning, fotografering eller filmning.
Närmare upplysningar lämnas av
Ingmar Johansson, tfn 719 16 42.

MEDARBETARE — LfTBILDNINGSADMINISTRATION
till gruppen för utbildningsadministration (Dkti)
Arbetsuppgifterna består i utskrift
och distribution av utbildningsprogram och deltagarförteckningar, produktion av kursbeskrivningar samt
bearbetning och kontroll av kursprogram, närvarolistor och kursredovisningar för utbildningsstatistik.
Sökande bör ha goda maskinskrivningskunskaper, ha vana frän servtcearbete samt frän sifferarbete.
Närmare upplysningar lämnas av
Gerhard Vitek, tfn 71916 43.

Anmälningar till här nämnda lediga
platsar
mottagas
av
LME/HF/Porsonalavdelningen. t f n
719 48 48.

MILJÖVÅRD
HOS LME/SÖ
P* varje avdelning vid LME:s Söderhamnsfabrik finns speciella anslagstavlor pä vilka protokollutdrag anslås frän de olika miljögrupperna.
Miljögrupperna behandlar frågor rörande buller, ljus och luft
m m för a t t skapa bättre arbets
platsförhållanden.

I miljögrupperna ingår representanler
från personal och arbetsledning ur den
avdelning som behandlas i verkstaden
samt representanler frän skyddskommitlen och förelagsledningen.
Möten hålles ungefär en gång per månad och vad somredovisaspå miljotavlorna är dels pågående aktiviteter och de
senast genomförda.
Informationen pä detta satt anses vara
mycket betydelsefull då synpunkter från
personalen lättare kan framföras och
samtidigt lär de följa utvecklingen vad
som åstadkommit* för all förbättra miljön på arbetsplatsen.
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Schackhistorik.

Start på 30-talet
med seriespel
mellan avdelningar
på Tulegatan
Bland alla de fritidsaktiviteter som
människor ägnar sig ä t är väl frågan om inte schackspelet är det
som gar den största möjligheten
att utestänga omvärlden. Det är
denna egenskap hos spelet som
gör a t t det faktiskt fyller e t t stort
behov hos mänga. Spelets historia
är tusenårig och trots att mycket
har förändrats genom århundraden när det gäller människans
livsmönster, intressen och värderingar har inget kunnat t a kål på
det fascinerande spelet. Tvärtom
förefaller det som om schackspelet i vårt moderna samhälle har en
f ittre jordmån än någonsin. Samhällsutvecklingen har fört med sig
att många människor har enformiga och monotona arbetsuppgifter
som ger e t t magert mentalt utbyte. För dessa är det säkert hälsosamt att fylla fritiden med någon
orm av intellektuell verksamhet
och det är här som schackspelet
kan komma in som e t t utmärkt alternativ.

SCHACKSTART PÅ 30-TALFT
Den schackliga verksamhelen på LM
började under epoken Tulegatan pä
1930-talet dä intresserade bildade avdelningslag som spelade seriematcher mol
varandra. Spelmateriel och lokal lånade
man ull en början av Stockholms
Schackförbund som pä den liden hade
sina. lokaliteter vid Drottninggatan.
När sedan korpschacket kom in i bilden fick LM-ama tillfälle all utåt visa sina färdigheter pä del här området och
när vi slår upp schackklubbens historiealbum berättar det första lidningsuiklippet från 1938 all L M Ericssons lag
vann klass I och log sin första intecking i Folkels Dagblads vandringspris.
Laget som slätade med en tväspallsbiki bestod av följande spelare: A
Forsa», C M W M , Hallfnst, N
Ösfliae. G Aaferssoa och K Saaéfcerg.
Av dessa ar A Forsman. Vt IS. och C
Johansson
(numera
Winnerblad).
T V / V t 743. fortfarande verksamma inom förelaget. Del omnämnda vandringspriset blev sä småningom LM:s egendom
och finns att beskåda i prismontern vid
entrén till HF:s matsalar. Del skulle sä
småningom bli fler fina pokaler både inom korpschacket och andra tävlingar.
När LM:s schackspelare började synas
i spalterna blev bolaget villigt alt ställa
medel till förfogande sä all en regelrätt
schackklubb kunde byggas upp. Sedermera fick klubben ingå som en sektion i
idrottsföreningen och fick på sä sätt
automatiskt ett årligt bidrag för sin verksamhet. Numera ingår schackklubben i
fnlidskommittén.

MYCKET LIVLIGT 40-TAL
Utbyiel med andra firmaklubbar var
myckel livligt under 40-talet och de
gånger vår klubb blev tvungen all notera
ett nederlag är lätt räknade. Det är endast Spårvägen som har varit bättre än vi
i de inbördes mötena.
Del var i allmänhet fråga om matcher
pä mellan 20 och SO deltagare och de
förelag som vi hade del flitigaste utbytet
med var Alias Diesel nuvarande Allas
Copco och Nymans i Uppsala. Vi hade
även matcher mol Bolinder Munklell i
Eskilstuna och Scania Vabis i Södertälje.
De flesta stormalchema har vi emellertid spebl mol en icke firmabunden
klubb som pä 40-talei ingick som en
sektion i Hökmossens Idrottsförening.
• Pä den liden varm vi som regel över
dem ulan större svårigheter, men klubben blev allt starkare och i början av

Regeringen är inget stöd
— inte ens i öststater
Sverige för dyrt i dag, men LME stannar — givetvis!
AP-pengarna hjälper oss inte i utlandskonkurrensen
Vad betyder en chef?
När Björn I aadvnB 1943 som utexaminerad frän Teknts sökte ull
LM Ericsson i Mjrli i i a m i i i i ann II atvctktadc tomaget jäst ett system tam medgav S IfirtanrfciMi per trädpar. I dag utvecklar man ett
system som släpper fram 10 800 förbindelser pä två koppartrådar.
När han för snart tio år sedan, då 44 i r gammal, utsågs tål V D i
LM, omsatte företaget ganska jämnt 1 raljard. I år passerar man
Har mäter man en V D a betydelse i en sådan utveckling?
Hade LM bars omsatt 4 miljarder d k r rentav 6 med en annan
chef? Hade tHrfonin utvecklats *»»^nfmmi
d k r hastigare om
LM^knätens högste ledare hade betat något annat än Lundvall?
Det befängda t sådana frågor visar bara att av ett företags tfflgångar är chefens värde det svåraste att beräkna. Vi far nöja o s t
med att bedöma industraedaraa med den käfta tillväxtens iaexakta
mått i vetskapen om att samma tal åtminstone delvis också står för
trygghet i anställningen, högre löner, välfärd- Men i insynens decennium motas chefen längre tit än så från sitt elfenbenstorn och utsätts
för pubukens vidare granskning:
Vem är han? Vad står han för? Har blev han chef? Har länge
tänker han sitta? Vad anser han om demokratin? Är han en
mänsklig en?
1 fattet Björn Lundval skalle svaren på de frågorna kunna mottas
med visst intresse av över 70 0 0 0 anslåada världen över och av
7 » 0 8 0 svenska aktieägare.
Så vem är han aBtså?
Uppenbarligen föredrar han att ingen ställer frågan och uppenbar
Egen val han innerst inne inte afls söka besvara den. Efter intervjun
bör han av sög med ett: "Det blir väl inget personfigt?"
Någon gång kring årsskiftet 1963/64 fick Björn Lundvall av sty
idscordföranden Marcus WaBenberg veta att L M s V D Sven l a r e
Åberg v a k dra sig uubaka av hälsoskäl, WaBenberg frågades "Val
da ta Sverl** Lundval svarade genast: "Om jag duger til det, ska
jag försöka."
Det var ingen utnämning av en kändis. Ingenting i den mujö Björn
LundvaB kom frän kunde tolkas som predestinerande för en karriär
s e n storföretagare. Men i familjen umgicks en tysk-holländsk LMtckruker vid namn \os och hans hustru. Denne Vos berättade spännande saker om telcfoniaboratoriet i niiitTriiiiiiiarliiiiiiiii rilPjBjiii
bidrog den kontakten tffl Lundvalls shitfiga val av levnadsbana.
"Med bästa väja", säger han själv, ' l a m Jag inte finna någonting i
min barndom, som pekar framåt mot vad som sedan hände nug. Det
finns säkert folk med drömmar och bestämda mål — jag för mkt del
måste erkänna all jag aldrig hade sådana drömmar."
Så talar en teknokrat, som öppet bekänner sin kärlek dB det kon
kreta. Och sä ungefär började samtalet på terrassen tffl Björn Lundv a l s väla på Oskar Backströms väg i Mälarhöjden.
14 mmatcrs rask promenad ät stan t i l ligger huvudkontoret för
LM Ericsson, där V D börjar dagen prick klockan 8.
Han är den ende i företaget som ktte stämplar ku
Så mycket betyder i alla fafi en VD.
Bertil Torekull

50-talet bildade dom eget och kallade sig
för Hägerslens Schackklubb, vilken har
vuxit ut till en mycket stark klubb. Därför har del pä senare lid blivil ganska
tunnsått med framgångar pä den kanten.
En seger i lagMixi for etl par är sedan
kan vi i alla fall notera och del var verkligen en thrillerbelonad historia. Det gälde 10 mannalag och alla moite alla i
dubbla ronder. Hägersten ledde genom
hela matchen och efter nio ronder stod
del 90.5—89.5 i Hägerstens favör. LMspelama gjorde emellertid en överdådig
sista rond och vann matchen med
101—99.
NISSE OSTLING —
SCHACK\ETERAN
Den person som bör nämnas i forsla
hand när det galler schackhistoria pä LM
är ulan tvekan Nisse Ostling f d verkmästare pä Vi 36. Del var genom hans

organisationsförmåga och initiativkraft
som klubben fick en sådan fin start med
god anslutning (ca 50 deltagare) och förnämliga matchresultat.
Han var dessutom klubbens starkaste
spelare (Stockholmsmäsiare 1930) och
än sä länge mäsle han nog anses stå for
den främsta schackliga bedriften i klubbens historia. Det var år 1941 när dåvarande Allas Diesel log etl verkligt krafttag for all bryta LMs segerrad i korpen.
Man ställde upp med Gäst» SMtz
(internationell stormästare) och N BergFarts på nästa sida.

För 21 år sedan dvs 1952 togs den här
bilden av HFs segerrika lag med fr v
K Sandberg, fd Vt 39. £ Johansson.
Vt 17, lagets st/åmspe/are N Ostling.
fd Vt 36. nuvarande turneringsledaren H Larsson Ireserv), XIRor. samt N
Bergovist. fd GV.

FRÅGA: Jäst nu går det bra för
LM, inte sant?
SVAR: Ibland får man ett lyckosamt år. Positiva faktorer, liksom
negativa, har ibland en benägenhet att uppträda samtidigt. 1970
hade vi högkonjunktur nar hemma, hög personalomsättning,
stora produktionskostnader och
också en enorm utlandskonkurrens, som gav oss order till ovanligt pressade priser. I dag är orderingången hygglig, priserna
högre och i verkstäderna har vi
haft det bra med liten omsättning
på folk och fa driftstörningar.
FRÅGA: Men p ä börsen är
LM-karsen krte sandrik uppåt?
SVAR: Skutte jag söka en förklaring till börsens beteende nu, så
kan jag tänka mig att LM-papperet varit ointressant för de institutionella placerarna. De har
mycket aktier i oss och det finns
över huvud taget mycket LM-aktier på gäng — vi har 7 0 0 0 0
svenska aktieägare. Det är då inte
särskilt konstigt om det skulle
vara svårt att sälja mer LM.
Dessutom har säkert allt detta
skrivande om våra kursförluster
avskräckt. Det är något mystiskt
med detta. En ändring i ett kollektivavtal kan j u slå betydligt hårdare men uppmärksammas inte alls
på samma sätt av kommentatorerna. Eller ett missat kontrakt
Eller en strejk.
FRÅGA: Vad betyder kursförlusterna?
S V A R ; Det senaste året har de
uppgått till 15,7 mkr, som vt tagit
på vinst- och förlusträkningen,
samt 11,3 mkr, som vi fört mot
fordringsreserven. Det ska sättas i
relation till vår omsättning på 5
miljarder och att vi alltid anser
o s s behöva en halv miljard likvida
för att rätt kunna möta det här
företagets behov.
F R Å G A : Har ser L M s framtida
marknad ut?
SVAR: Förra året installerades
omkring 18 miljoner nya telefoner
i världen till en sammanlagd kostnad på mellan 5 0 och 100 miljarder. Det är bara ett enda års investering. Att göra världen så telefontät som Sverige skulle kräva
ofattbara investeringar och det är

inte realistiskt att tro att man flår
dit inom överskådlig tid.
FRÅGA: For telefonin är aatsä
ntnjEgai lf i'in atan gr***?
SVAR: Det är tänkbart att telefonin överlever som kanske den
enda stora kommunikationsleden
i framtiden - föga energikonsumerande och föga mOjöförstörande. Den kan tänkas ersätta mycket av den fysiska kontakten mellan individerna och imniima
resandet. Vi gör i kost ett första
ordentligt experiment meå bildtelefon för att få fram erfarenheter.
Flera av våra avdelningar här i
Stockholm förbinds med bildtele
fon. Människorna där ska själva
fä leta sig fram tal användningsområden för bildtelefonen —
det år folk som hittills stått i ständig fysisk kontakt med varandra
och som i ätt arbete måste utbyta
ritningar och papper. Kanske kan
de nu sammanträda per bildtelefon, kanske kan konstruktörerna
diskutera sina skisser via bildskärmen.
FRÅGA: Är liiOflrfuata de»
nya produkt som ska rädda LMexporten fria Sverige i t framtiden?
SVAR: För tjugo år sedan var
telefonstationer en stor exportvara. I dag minskar efterfrågan på
dessa alltmer genom att så mycket lokal produktion etableras.
Men samtidigt ökar exporten av
delar och halvfabrikat till dotterbolagen. Når fä nya marknader
återstår att erövra måste det bli
ståndigt nya produkter som ska
ersätta bortfallet Badtelefonen är
en sådan produkt, den datorstyrda telefonstationen är en arman
som redan finns och sota länge tal
måste ligga kvar for tillverkning i
Sverige.
FRÅGA: Era aastäBda är oroKga
och har misstankar att LM ska
flytta ut ur landet?
SVAR: Svaret är att vi kommer
att stanna i Sverige. Givetvis.
Relativt sett kommer svensktiil
verkningen att minska, i absoluta
tal kan den däremot mycket väl
öka. Bekymret är att vi för fem år
sedan även i den manuella delen
av produktionen arbetade billigare
i våra svenska verkstäder än i
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något annat land men att vi i dag
arbetar dyrare här än i alla andra
länder utom i det norska dotterbolaget, i fråga om högmekaniserad
produktion är vi ännu billigast i
världen.
FRÅGA: Men det finns alltså
ännu några marknader kvar att
ta?
SVAR: Inte i Europa — alla länder har där en egen telefonfabrik.
I Latinamerika återstår två: Bolivia och Paraguay. I Asien finns
Irak kvar liksom Saudi-Arabien,
Syrien, Kuwait och några till.
Burma har ingen fabrik, Thailand
kanske snart får en med oss som

TRIUMVIRAT PÅ 50-TALET

SCHACK
Forts från föregående

partner. I Afrika förhandlar vi för
ögonblicket i Algeriet, bl a för att
sätta upp en fabrik. Kanske finns
det också plats för en fabrik i
Iran, dar Siemens redan har en.
Så sent som i höstas gjorde vi i
Nya Zeeland en stor ansträngning
att komma in men slogs ut av
japanerna, som bjöd under våra
tillverkningspriser.
FRÅGA: Måste ni alltid slåss om
sä stora bitar?
SVAR: Det exceptionella är just
att telefonindustrin alltid kämpar
om hela marknader. Misslyckas
man att erövra en marknad är
man borta från den i tio—femton

sida

qvist dvs halva svenska olympialaget på
den tiden. Korpen spelas med 4-mannalag och när tre partier färdigspelats var
ställningen I 1/2—I 1/2. Då rasade
fortfarande kampen mellan Östling och
Sioliz. Efter 8 timmars spel stod Östling
som segrare och LM vann alltså med
2 1/2—1 1/2.
Några år därefter började N Bergqvisl
på LM i Gröndal och med hans hjälp tog
LM hem ytterligare etl vandringspris i
korpen.
Östling (pensionerad sedan ett antal år
tillbaka) äger fortfarande en ansenlig
spelstyrka, vilket han bevisade i en match
nyligen då han tog tre poäng av tre moj-

ar. Vinner man den, har man det
hyggligt i lika många år. Så är det
att ha en kund t varje land, där
motparten alttid eller oftast är en
stat, en regering.
FRÅGA: Kunde ni inte ha hjälp
av den svenska regeringen nån
gång?
SVAR: Det finns inte något enda
exempel, där jag kan erinra mig
att svenska regeringen på ett avgörande sätt bidragit till någon
enda affär — inte ens i öststaterna, dit så många statsråd rest så
flitigt.
FRÅGA: Men annars upprätthål
ler väl LM ganska hyggliga rela-

mans med A Stensson, Vt 39. lett klubben sedan dess.

I början av 50-talet övertogs klubbens
ledning av triumviratet G Andersson,
V t 22. X Björnberg ocfl B Lindsjö,
V/Bv.
Vid denna tid satsade vi inte längre så
hårt på korpschacket som hade en viss
benagenhet all riva sönder våra egna interna turneringar.

När vi tittar i resultatlistorna över
denna senaste 10-årsperiod framgår det
all H Larsson även har vant denna tids
framgångsrikaste turneringsspelare med
den oförbrännelige gamle schackräven E
Wihlen, numera pensionerad, på andra
plats.

De framgångsrikaste turneringsspelarna under detta decennium var A LindI, Vt 39. R Fagerström, X/Kbb. E
a. Vt 39, B Lindsjö. V/Hv, S
Uitti, Ytf. och R Lindqvist.

Många starka spelare har under den
senaste liden gjort kortare gästspel, vilket
är ganska vanligt i korporationsklubbar.
Bland dessa kan nämnas O Bergström
och B Aginger från Vt 17 och B

Sakari*.
HOLGER LARSSON I TOPP
Är 1963 fungerade A Pettersson, TV Fae.
som klubbens ledare, men redan året
därpå övertogs denna roll av Holger
Larsson, X/Ror. och han har tillsam-

Våren 1968 deltog en islänning H
Jonsson i en halvtimmesturnering och i
'den s k LME-blixten. Han visade sig vara en mycket stark spelare och tog hem
segern i båda turneringarna.
B Rodeholt, Ml/Bgd. som vann det
senaste klubbmästerskapet och även tog

tioner til den svenska regimen?
T ex Euemtel eller via de många
utlokaliseringar som ni gjort och
där ni utnyttjat samhällets stöd?
SVAR: I fallet EUemtel håller jag
mte med om att vi gått samman
med 'regimen'. Vi har gått samman med det affärsdrivande televerket, vilket gör en viss och
viktig skillnad. Televerket och LM
stod helt enkelt vid en skiljeväg
teknologiskt: antingen skulle vi slå
samman våra resurser inom konstruktion och utveckling eller gå
skilda vägar i fråga om framtidens
telefonsystem. Det hade varit
olyckligt för både landet och oss
om vi splittrats. Än har vi inte
sparat pengar på EUemtel. Men vi
kommer att göra det.
FRÅGA: Och ifråga om uuokaliseringen?
SVAR: Det är inte heller fråga
om något dunkelt samarbete med
'regimen'. Vi ansåg att utlokaiisering var nödvändig för vår överlevnad och hade företagit den
även om staten inte erbjudit hjälp.
Hur skulle vi ha kunnat möta det
senaste decenniets expansion, om
vi legat kvar i Stockholm? Var
hade vi fått tag i arbetare och tekniker, var hade vi fått tag på
bostäder till dem?
FRÅGA: Många ville ändå se
närmandet mellan televerket och
LM som ett första steg i ett djupare stadigt engagemang.
SVAR: Det är en orealistisk bedömning. Men vi var själva brydda över hur vi skulle förklara detta samprojekt för våra utländska
kunder. För att de inte skulle tro
att staten höll på att ta över
Ericsson-koncernen skickade vt
som en första åtgärd ut en information som gav bakgrunden till
samarbetet. Reaktionen var intressant — mänga sa: det där var
vit en god idé! Det visade sig att
många förvaltningar på andra håll
i världen hade burit på samma
problem: hur samordna det egna
landets resurser på det här området?
Vi har för övrigt även i utlandet
praktiserat denna form av samarbete med myndigheterna. I Frankrike ingicks ett snarlikt avtal 1970
och det har vi i dag förvandlat till
ett mera direkt samarbete med det
franska televerket. I Spanien verkar våra affärer med statliga Telefonica åt samma håll.
FRÅGA: Var samordning enda
orsakentillEUemtel?
SVAR: Vi har alltid saknat referensanläggningar i Sverige, eftersom televerket traditionellt tillverkat och konstruerat sin utrustning själv. En tanke med EUemtel
var att åstadkomma ett enhetligt
system i Sverige, ett nytt datorstyrt
automatstationssystem
för städer. Därmed skulle vi få
den referens i hemlandet vi alltid
längtat efter att få visa utlandet.

KM i blixt tycks vara ett myckel starkt
kort.
KAMP OM VANDRINGSPRISEN
De mest eftertraktade troféerna under de
interna tävlingarna är utan tvivel de mer
påkostade vandringsprisen som sätts upp
i klass I. Del första av dessa skänktes
av idrottsklubbarnas prisinköpschef Tage
Hallman år 1939 och togs efter tre raka
inteckningar hem av den då hopplöst
överlägsne Östling.
Tage Hallman skänkte därefter ytterligare ett pris som blev betydligt mer seglivat. Del dröjde ända till 1958 innan
någon lyckades få de erforderliga tre inteckningarna. Den gången var det den
rutinerade schackkämpen E Johansson.
Vt 39, som för alltid lade beslag på
Jenna åtrådda trofé.
Året därpå alltså 1959 satles ett nytt

liknande pris upp och delta fick samma
korta livslängd som det första. S Uitti,
Ytf, lyckades nämligen med bedriften att
trots härd konkurrens ta tre raka inteckningar varför priset 1962 blev hans
egendom.
Kampen om det sista i raden av dessa
pris började 1963 och togs för alllid hem
av H Larsson 1971. Förmodligen kommer LM-spelarna att fa tampas om ett
nytt vandringspris denna höst.
I dessa turneringar liksom motsvarande i klasserna 2 och 3 är betänketiden 50
drag på 2 timmar. Den tiden räcker som
regel väl till i de lägre klasserna men i
klass I händer ibland att spelarna rakar
ut för del hemska spöke! lidsnöd som
verkligen kan vara nervpressande.
En annan mycket populär tävlingsform är halvtimmeslurneringarna, där oftast alla klasser deltar tillsammans. Olikheter i spelstyrka utjämnas då av tidshandikap på så sätt att när spelare av
samma klass möts har båda 30 minuters
betänketid för hela partiet och om det
skiljer en klass mellan spelarna har den
starkare 20 minuter och den svagare 40
minuter. Vid tvä klassers skillnad i spestyrka är motsvarande tider 15 resp 45
min.
Den senaste halvtimmesturneringen,
som spelades i våras, vanns av en andraklassare A Jonsson X / K l i .
Blixlschack är en tävlingsform som
kräver väloljade grå celler. Här är den
totala speltiden 5 min per spelare och
även här tillämpas tidsförgåva vid möte
mellan spelare av olika klass.
SCHACKKURS ALLTID
PÅ PROGRAMMET
Det är väl helt naturligt att man i en his
torik omnämner de starkare spelarna genom lika epoker. Detta får emellertid inte
tolkas så alt vi skulle vara speciellt intresserade av elitspelare i våra inlerna
turneringar. 1 likhet med korporationsidrotten ser vi mera till bredden än t i l l .
höjden.
Etl uttryck för delta är den schackkurs
för nybörjare som ständigt slår på programmet och som H Larsson tog initiativet till 1966. Denna kurs har för många
blivit en lämplig inkörsport till utövandet
av del stimulerande och intressanta
schackspelet.
I konkurrensen om medlemmarna
genlemol andra schackklubbar har vi etl
par goda trumfkort på hand. Del forsla
och kanske viktigaste är speltiderna som
hos oss lar sin början vid 18-iiden och
pågår cirka 4 timmar framåt.
De sena tiderna i andra klubbar kan
vara etl besvärligt problem för många
spelare som kommer sent i säng och
kanske har svårl för att somna de forsla
timmarna efter eil hårt och spännande
parti. LM-spelarna har däremot möjlighet all komma hem i "anständig" tid och
avrunda kvällen med en kopp kaffe och
lite småpral med familjen och på så vis
komma bort ifrån förargelsen över del
där felaktiga springardraget.
En annan fördel som vi kan peka på
är våra låga avgifter då vi ju i motsats till
andra klubbar inte behöver betala någon
lokalhyra och dessutom får vi ett årligt
bidrag från förelaget.
V i spelar på måndagkvällarna i
LME/HF:s övre södra matsal och för
övrigt gäller det för alla intresserade att
hålla ögonen på anslagstavlorna som
upplyser om säsongstart och annat. Alla
är hjärtligt välkomna, både rutinerade
spelare och rena nybörjare.
PROGRAM TILL 1/4-74
24/9 Startar schackkurs III (1730
—1900)
17/9 Klubbmästerskapet
startar
för klasserna I. 2. 3 och 4.
3/12 KM i blixt.
10/12 Cupen.
1974
7/1
21/1
1/4

Del nya årets första spelafton.
Startar 1/2-limmes.
LME-blixten.
VIBvsC Bengt

Lindsjö

LUNCHSTÄMPLINGEN
på KR-fabriken har varit uppe tidigare bl a på senaste nämndmötet,
omtalar
klubbordförande
Tord
Oredsson för KONTAKTEN (som
påstod annat i nr 9 ) . Av praktiska
skäl beslutade man då att avvakta
resultatet av förhandlingarna vid
L M E / H F . Kontakt har nu tagits
med ledningen vid KR för diskussioner kring framlagt förslag om ett
slopande av lunchstämplingen för de
.kollektivt anställda.
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Sagt av Björn Lundvall:
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Man kan sannerligen inte anklaga LME-anställda för
något större aktivt intresse för friidrott. Så lyder i
korthet sammanfattningen av årets koncernmästerskap (KCM) som hölls på Hagsätra IP söder om
Stockholm lördagen den 25 augusti. Arrangörerna
LME IK i Stockholm (HF) kunde räkna in ett 50-tal
deltagare, vilket inte är mycket att skryta över.
Det förefaller som om idrottsklubbarna inom LME
hellre satsar på lagidrotter och till Kristianstad kom ju
som bekant över 500 LME-are till KCM i fotboll före
semestrarna.
Ute på Hagsätra IP erövrade HF 12 KCM-titlar medan ÄL/KV med fyra guldmedaljer belade andraplatsen. Sedan följde MÖ, BO, VY, OM och SRA Stockholm med vardera tre segrar. Pigga Ingrid Åkesson
från Olofström satte LME-rekord i damernas höjdhopp
med 155 cm!

I seniorklassen vann förhandsfavoriten
Lasse Kiiskinen, Ä L / K V . spjut på 56.28.
medan Gösta Steen, M Ö . segrade i diskus
med 40.50 ni. Kulstolningen gick (ill
Gösta Karlsson, V Y . som nådde 12.42 ni
i sin Gärde stöt. Han var for övrigt den
ende som passerade 12-metersstreckel.
Seniorernas höjdhopp hade bara lockat fem deltagare. Här gick KCM-titeln
till HF:s Rolf Ekberg, som skuttade över
175 cm. Ekberg gjorde sedan tre försök
på 184 cm. men utan alt lyckas. Längdhoppet blev en jämn och spännande tillställning med tre man över sex meter.
Segrade gjorde Lars Sandell, Ä L / K V , på
6.09 m. Den längden fick han upp redan
i sitt första hopp. Sundell hade ytterligare två sexmelershopp.
Skidkomelen Lars-Gunnar Märtzén,
SRA Stockholm, som vann juniorliteln i
K C M på skidor 10 km i Söderhamn i
vintras, visade att hans sommarkondition
är på toppen. Nu tog han överlägset hem
5 000 m på mycket goda 16.52.0 min i
snålblåsten efter att ha gjort sitt eget
lopp trän start till mål.
På 1 500 m triumferade också SRA
Stockholm då Valter Widmark bröt matsnöret på 4.23.2 min. Han var dock
pressad av H l s Rolf Strömberg som blev
slagen med sex tiondelar. En solklar vinnare blev det däremot på 400 m där
Lars Nilsson, H F . lekte sig fram till segern med 54,8 sek. Leanart Samuelsson,
V Y , var aldrig hotad på 100 m och klockades för 11.7 sek. Juniorernas uppgörelser kan betecknas som en intern
klubbmatch, då endast deltagare frän H F
mötte upp. Lennart Perneby vann 100 m
på 13.5. höjd på 140 cm och längd på
4.94 m. Göran Nilsson var bäst i kula
och diskus med 9.88 m resp 35.42 m.
I klassen yngre oldboys blev BO:s Leif
Michelsson det stora namnet genom att
vinna både 5 000 m och 1 500 m. I
bägge loppen var det S R A s Anders
Larsson som gick in på andraplatsen.
Ulricb Vilmar, H F . var snabbast på 100
m med 13.1 sek. Lasse Kiiskinen från
A L / K V log sitt andra och tredje mästerskapstecken genom segrar i längdhopp
5.42 m och diskus 34.48 m. Visbys
Henning Hallin stötte hem kulan med

nCM

Se sån stil hon har! Ingrid Åkesson från Olofström sätter nytt LME-rekord
i
höjdhopp för damer med 155 cm vid KCM i Stockholm. Ingrid, som är infödd
Olofströms-flicka,
har varit Blekinge-mästarinna
i höjdhopp ett par gånger,
första gången var hon 14 är.
Personliga rekordet lyder på 158 cm. Hon är duktig i fotboll också, var med i
OM:s damlag i KCM i Kristianstad.
Till vardags jobbar hon med stativförbind'

ning.

Dåligt intresse för friidrott
men toppresultat av OM-flicka
10.90 ni och ensam i höjdhoppet vann
Ingemar Mölleby, L M S / R Ö . med 140
cm.
Gösta Steen. M Ö . vann lätt sin andra
diskustilel i klassen äldre oldboys med
39,05 m medan Ruben Ivarsson erövrade
KA:s enda guldpeng genom att stöta
9.89 m i kula. Hans Westerberg, H F .
och Elis Cornvik, S R A . hoppade 145 cm
i höjd och 4.95 m räckte till seger i
längdhoppet för Aalto Veteli, O M .
RIFA/Stockholm
representerat
av
Folke Lundberg sprang 5 0 0 0 m på
17.45.7 min och Sune Johansson, SRA
Stockholm, var starkast på I 5 0 0 m med
4.49.8 min. Slutligen vann Hans Westerberg. H F , 100 m på 13.5 sek.
MÖ:s Gösta Steen ställde upp även i
veteranklassen där han segrade på 10,29
m i kulstötningen. Steen var den ende
som lyckades passera 10-metersvallen.
Idrottsinstruktör
Einar
"Skepparn"
Karlsson fick en välförtjänt fullträff i
längdhoppet med 4,32 m och delsamma
gällde Rolf Ordeli, R I F A / S t o c k h o l m . på
I 500 m med vinnartiden 5.07.5 min.
På damsidan
fanns kanske
hela
K C M : s bästa deltagare i form av Ingrid
Åkesson frän Olofström. H o n klarade galant 155 cm i höjdhoppet vilket innebär att hon kan räknas in i klassen näst
intill eliten i svensk damsport. H o n slog
sin närmaste medlävlerska med 30 cm
och det är oerhört mycket när det gäller
en gren som höjdhopp. Hon förbättrade
också KCM-rekordet från 1958 med hela 12 cm. Sedan spädde Ingrid Åkesson
på det hela med att vinna kulstötningen
med 8.49 m.

RESULTAT
Herrar:
Seniorer: spjut:
1) Lasse Kiiskinen. ÄL/KV. 56.28. 2) Elmar Ahino. BO. 48.93, 3) Juhani Tukrainen. AL KV. 47.79. 4) Jan Persson. HF.
41.57.
Diskus: 11 Gösta Steen. M Ö . 40.50. 2)
Per Nilsson. VY, 34.00.3) Henning Hallin.
Vy. 33.80. 41 Lasse Kiiskinen. AL/KV.
33.13.
Kula: 1) Gösta Karlsson. VY. 12.42. 2)
Juhani Tukiainen. ÄL/KV. 1 1 3 5 . 3) Ingvar Rautio. HF. 1 0 3 3 . 4) Per Nilsson VY.
10.76.
Höjd: 1) Rolf Ekberg. HF. 175. 2) Sven
Komstadius. HF. 170. 3) Bo Brännström.
HF. 170. 4) B Rannelid. LMS/RÖ, 160.
Längd: I I Lars Sundell. ÄL/KV. 6.09. 2)
Sven Komstadius. HF. 6.02. 3) Bo Brännström. HF. 6.01. 4) Rune Tängeskog. VY.
5.70.
5 000 m: 1) Lars-Gunnar Mértzén,
SRA/S. 16.52.0. 2) Sven Pettersson.
LMS/Rö. 18.08.0. 3) Jan Persson. HF.
18.143. 4) Otto Andersson. VY. 19.08.8.
1 500 m: I I Valter Widmark. SRA/S.
4.23,2, 2) Rolf Strömberg. HF. 4 3 3 3 . 3)
Lars Nilsson. HF. 5.013. 4) Otto Andersson. VY. 5.143.
400 m: 1) Lars Nilsson. HF. 5 4 3 . 2) Bill
Lundholm. O M . 5 5 3 . 3) Nils Ström. HF.
5 6 3 . 4) Rolf Ekberg. HF. 59.0.
100 m: 1) Lennart Samuelsson. VY.
11.7. 21 Caj Stålhand. O M . 1 1 3 . 3) Bo
Brännström. HF. 1 1 3 . 4) Rune Tängeskog. VY. 11.9.
Veteraner:
Kula: 1) Gösta Steen. M O . 1 0 3 9 . 2) Elis
Cornvik. SRA/S. 8.99. 3) Börje Roseli.
HF. 8 3 3 . 4) Anders Blomgren. CL. 7.62.
Längd: 1) Einar Karlsson. BO. 4 3 2 . 2)
Börje Rosell. HF. 4.11. 3) Anders Blomgren. CL. 3 3 3 . 4) Gösta Steen. M Ö . 3.74.

1 500 m: 1) Rolf Ordeli. RIFA/S. 5.07.5.
2) Einar Karlsson. BO. 5.26,7, 3) Stig
Larsson. SRA/S. 5.413. 41 Anders Blomgren. CL 6.12.4.
Äldre oldboys:
Diskus: 11 Gösta Steen. M Ö . 39.05. 2)
Börje Rosell. HF. 3 0 3 2 . 31 Ruben Ivarsson. KA. 3 0 3 6 . 4) Stig Alexandersson.
KA. 24.42.
Kula: 1) Ruben Ivarsson. KA. 9 3 9 . 2)
Lennart Skoog, BO. 9.10.
Höjd: 1) Hans Westerberg. HF. 145. 2)
Elis Cornvik. SRA/S. 145. 3) Stig Alexandersson. KA. 140. 4) Aalto Veteli. M .
135.
Längd: 1) Aalto Veteli O M . 4 3 5 . 2)
Hans Westerberg, HF. 4.75. 3) Gunnar
Sparremo. SRA/S. 4 3 7 . 4) Carl Clausen.
HF. 2 3 6 .
5 000 m: 1) Folke Lundberg. RIFA/S.
17.45.7. 2) Sune Johansson. SRA/S.
18.013. 3) Ingvar Blom. HF. 18.09.6.
1 500 m: 1) Sune Johansson. SRA/S.
4.493. 2) Folke Lundberg, RIFA/S. 4.54,2,
3) Ingvar Blom HF. 4.57.8. 41 Tage Bergstrand. HF. 530.6.
100 m: 1) Hans Westerberg, HF. 1 3 3 .
2) Einar Karlsson. BO. 1 3 3 . 3) Aalto Veteli. O M . 1 3 3 . 4) Gunnar Sparremo.
SRA/S. 1 3 3 .

Yngre oldboys:
Höjd: 1) Ingemar Mölleby. LMS/Rö.
140.
Kula: 1) Henning Hallin. VY. 10.90. 2)
Kaiho Aho. AL/KV. 1 0 3 5 . 3) Lasse Kiiskinen. ÄL/KV. 10.11. 4) Ingemar Mölleby.
LMS/RÖ. 10.05.
Diskus: 1) Lasse Kiiskinen. ÄL/KV.
34.48. 21 Henning Hallin. VY. 3 3 3 2 . 3)
Erkki Vesi. ÄL/KV. 3 3 3 0 . 4) Kaiho Aho.
ÄL/KV. 32.41.

Vivi Jaktlund, H F . höll sig som vanligt
framme och segrade i längd med 4,32 m
och H F vann även 100 m genom Eva
Salomonsson på goda 14.0 sek.
Någon avslulningsbankett i stil med
den i Kristianstad ( K C M fotboll) eller i
Söderhamn ( K C M vinterspel) blev det
aldrig tal om. Man nöjde sig i stället med
en kopp kaffe på idrottsplatsens servering, där HF:s idrottskonsulent Henry
Forsberg filosoferade över den dåliga
uppslutningen kring friidrotlsmäslerskapen.

Ekonomen
Lars Sundell
från ÅL I KV
har träffat
plankan
perfekt
och tar
mark på 6,09 m. Den noteringen
räckte till vinst i seniorernas
längdhopp.
Lars, som inte har tävlat på 10 år, har
som bäst hoppat 6,60 m och han har
ett idrottsligt
förflutet
i anrika
Gävle
Godtemp/are,
kanske mest känd
från
ishockeyn.

— GHZ

Längd: 1) Lasse Kiiskinen. ÄL/KV. 5.42.
2) Kjell Stenavist. BO. 4 3 7 . 3) Erkki
Vesi. ÄL/KV. 4 3 5 . 4) Henning Hallin. VY.
4.41.
100 mc 1) Ulrich Vilmar. HF. 13.1. 21
Kaiho Aho ÄL/KV. 1 3 3 . 3) Bo Askerud.
RIFA/S. 13.6. 4) Kjell Stenqvist. BO.
13.7.
5 000 m: 1) Leif Michelsson. BO.
16.52.0. 2) Anders Larsson. SRA/S.
16.553.3) Yngve Pettersson. HF. 17.14.0.
1 500 m: 1) Leif Michelsson. BO.
4 3 2 3 . 2) Anders Larsson. SRA/S. 4 3 5 . 4 .
3) Ti mo Lyttinen. BO. 4.507, 4) Bo Askerud. RIFA/S. 4 5 8 3 .
Juniorer:
100 m: 1) Lennert Perneby. HF. 1 3 3 . 21
Torbjörn Bergers t en. HF. 1 3 3 . 3) Göran
Nilsson, HF. 1 3 3 . 4) Bert Neidenmark.
HF. 13.7.
Längd: 1) Lennart Perneby. HF. 4 3 4 . 2 )
Bert Neidenmark. HF. 4 3 7 . 3) Lennart
Bergström. HF. 4.15. 4) Torbjörn Bergersten. HF. 4.09.
Höjd: 1) Lennart Perneby. HF. 140. 2)
Göran Nilsson, HF. 135. 3) Torbjörn Ber
ger st en. HF. 130. 4) Bert Neidenmark.
HF. 125.
Kula: I I Göran Nilsson. HF. 9 3 8 . 2)
Lennart Bergström. HF. 9.17. 3) Lennart
Perneby. HF. HF. 8 3 7 . 4) Bert Neidenmark. HF. 7.35.
Diskus: 11 Göran Nilsson. HF 35.42. 2)
Lennart Bergström. HF. 22.17, 3) Lennart
Perneby. HF. 2 0 3 7 . 4) Torbjörn Bergersten. 1 9 3 1 .
Damer:
Kula: 1) Ingrid Åkesson. O M . 8.49. 2) Vivi
Jaktlund. HF. 8.47. 3) Elisabeth Eriksson. HF. 8.23. 4) Yvonne Andersson. HF.
7.61.
Höjd: I I Ingrid Åkesson. O M . 155 (nytt
KCM rekord). 21 Elisabeth Eriksson. HF.
125. 3) Eva Salomonsson. HF. 125.4) Susanne Högberg. VY. 120.
Längd: 1) Vivi Jaktlund. HF. 4 3 2 . 2)
Yvonne Andersson. HF. 4.19. 3) Susanne
Högberg. VY. 4 3 5 . 4) Eva Salomonsson.
HF. 4.01.
100 m: 1) Eva Salomonsson. HF. 1 4 3 .
2) Elisabeth Eriksson. HF. 1 4 3 . 3) Susanne Högberg, VY. 1 4 3 . 4) Yvonne A n dersson. HF. 1 5 3 .

— V i hade givetvis hoppals på bättre
intresse. Men del är förmodligen svårt
att locka deltagare i större antal till elt
evenemang i Stockholm. Hade K C M
gått i landsorten, så hade antagligen antalet deltagare varit större. Där hade nog
litet publik också kommit. Nu hade vi
ingen publik alls, konstaterar Forsberg— En positiv sak var dock all så
många invandrare, främst då finländre.
deltog i årets K C M i friidrott. Det är alltid roligt när man får idrottslig kontakt
med sina invandrade arbelskamraler, slutar idrottskonsulenten.

VY ställde upp med en liten men naggande god trupp i KCM. Här kommer
segerstöten
i seniorklassen i kula genom Gösta Karlsson. Han vann på
12,42 m och resultatet
nådde han i
fjärde
omgången.

Sista varvet på 5000 m för yngre oldboys har just inletts. Slutsegraren nr 19
Leif Michelsson. BO. har gått ut i ytterspår för att passera nr 22 Anders Larsson.
SRA/S.

KCM I TENNIS OCH GOLF
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marscherade sedan vidare och kom
1938 till Iran. Sedan dess har han
tjänstgjort i Afganistan. Libanon. Iran
och nu slutligen Tunisien dit han

kom 1967.

Här « u i u s
anställda i a o a
L M E - k o a c e m e n med minst 2 5
tjaisteår.

1/7 Kabel synar e Märta Söderblom.
I V / V t 742. Anställd 1921. Brons
1971.
1/8 Förman Martin Andarsson.
T V / V t 765. Anställd 1947. Brons:
1972.
För den idrottsintresserade läsaren
kan vi omtala att förman Andersson
är morfar till unge. duktige svenske
tennismästaren Björn Borg.
1/8 Herr Bösta Bränning. GVff. Anställd 1926. Guld: 1965.
Kom först till experimentverkstaden, gamla avd 17. Arbetade sedan
ute pä linjen och kom över till tjänstemannasidan 1947. Under flera är
tjänstgjorde Brenning som direktionschaufför. Pä senare är har han
återfunnits pä GV:s fastighetsförvaltning. Kvarstår i tjänst.
1/8
Förman
Gunnar Jonsson.
LME/HF/Vt 15. Anställd 1940. Guld:
1972.
1/8 Ingenjör AK Norlin. KH/Vbv.
Anställd 1948. Brons: 1973.
Kvarstår i tjänst.
1/8 Herr Göte Svensson. TN/Oktt.
Anställd 1935. Guld: 1969.
Arbetade till en början pä SKV i
Sundbyberg och fanns senare pä
Alfa fram till 1967. Han tjänstgjorde
på Kristianstadfabrikens verkstad i
Sundbyberg 1966. Kom är 1968 till
avd Dhu och året därefter till
TN/Dkt.
1/9
Ingenjör
Adolf
Bergman.
LME/HF/Df/Tunisien. Anställd 1922.
Guld: 1966. Kvarstår i tjänst.
Det var pä gamla avd Vt A 22
som Bergman gjorde sina första insatser för LME som springpojke. Han

i/9
Fröken Elisabet Bergman.
LME/HF/Dis. Anställd 1945. Brons:
1970.
1/9
Herr
Svan
Blohm.
LME/HF/V/Btd. Anställd 1930. Guld:
1966. Kvarstår i tjänst.
Anställdes som provare pä verkstaden vid Tulegatan i Stockholm.
1948 utnämndes Blohm till förman på
transport avdelningen och 1950 kom
han bil arbetsberedningssektionen.
1/9
Ingenjör
Gösta
Ericsson.
VbC/ÄL/KV. Anställd 1930. Guld:
1967.
Var under sin yngre LME-år ritkonstruktör. Sedan 1967 chef för
ÄL/KV:s byggnadsförvaltning.
1/9
Ingenjör
Åke Johansson.
TN/T/KrC. Anställd 1931. Guld:
1967. Kvarstår i tjänst.
Har arbetat med mekaniska konstruktioner under sin LME-bana.
1957 utsågs han till T/KrC.
1/9
Fru
Karin
Jonsson.
LME/HF/Vek. Anställd 1937. Guld:
1971.
Hon började som monteringsbiträde på HF/V och 1944 blev hon skrivbiträde. 1950 flyttade fru Jonsson
över till anställningskontoret och
1953 övergick hon till verkstadens
ekonomi sektion.
1/9
Ingenjör Harry Lindström.
LME/HF/V/Bb. Anställd 1925. Guld:
1968.
Inledde sin LME-bana på gamla
verkstaden vid Norra Smedjegatan i
Stockholm och arbetade som hjälpare, lärling och fil are fram till 1931.
Efter arbete på annat håll återkom
Lindström som verkstadskontorist
1934 för att 1942 övergå till verktygsritkontoret.
Han tjänstgjorde
som verktygskonstruktör på dotterbolagen
Ermi
och
Ermex
1949—1963. Sedan dess har han
återfunnits på HF:s mekaniseringssektion.
1/9 Sjuksyster Marjo Tolf. AL/KV.
Anställd 1946. Brons: 1971.

Sven Blohm LMEIHFIV/Btd. pensionerades den 1 september efter 43 år
hos LME. Han kvarstår i tjänst.
Göta Svansson TN/Dktt, pensioner I
augusti, började inom koncernen 1935
hos dotterbolaget SKV.

Gösta Bränning (GVff) som gick i
pension den 1 augusti började hos
LME redan 1926. Kvarstår i tjänst.

Adolf Bergman. DF-are (Tunisien),
kvarstår ärtnu en tid i tjänst efter pensioneringen den 1 september.

På LME/HF/Vek arbetade Karin Jonsson innan hon lämnade LME den 1
september. 36 år har hon tjänstgjort j
företaget.

Gunnar
Jonsson.
förman
på
LME/HF/Vt 15. gick i pension den 1
augusti efter 33 LME-år.

Åke Johansson. T/KrC. anställdes
1931 och pensionerades från LME den
1 september 1973. Kvarstår i tjänst.

Ar
1933 kom Harry Lindström
LME/HFIVI Bd. till LME. I pension
gick han den 1 september.

TACK!
FÖDELSEDAG

INGELSTAFABR1KEN:

Löd i damdojan
Idrottsföraningen vid LME:s Ingelstafabrik i Norrköping arrangerade den 2 juni i a t t strålande sommarväder matcher på Himmelstalundsplanen mot a t t dam- och e t t herrlag från dotterbolaget LMF.
Jorvas, Finland.
Först möttes damlagen. Ingelstafabrikkens flickor hade löd i dojama och vann med hela 4 — 0 . Herrarnas match blev betydligt jämnare och därmed också verkligt spännande. Till slut resulterade
kampen i Jorvasseger med 2 — 1 .
Efter bollsparkningen gjorde finländarna e t t studiebesök vid I N fabriken med en avslutande allmän förbrödring — och försystring
— vid an gemensam middag. Det här var det andra utbytet mellan
IN och LMF i fotbollssammanhangp rapporterar slutligen Karl-Ulrik
Nilsson (Vapc) till KONTAKTEN.
Bildan visar LMFarnas första mål.

Ingenjör Alf Norlin. KH/VbvC, giek i pension den 1 augusti i är efter 25 års
tjänst hos LME i Katrineholm. Han kvarstår i tjänst ännu ett tag. Norlin är
KH:s näst äldste medarbetare som gått i pension efter veteranen förmannen
Gustaf Åkerberg som lämnade verkstadenfårsju år sedan. KHC disp Bertil Fagerholt överlämnar här en vacker blombukett samt en minnesgåva till Alf Norlin vid avtackningen i juli.

Barkland Bengt, H F / X / Y C
Erixon May-Brith, H F / X / H s
Hammerman John, HF/V/PeaC
Karlsson Klara, KA/Kl 84
Kvarnström Ireae, HF/V/Plo
Larsson Elin, K A / V l 58
Lof Vappu, O M / V i 71
Palroqvist Allan, TN/TVpp
Pettersson Göte, KA/Kl 83
Rosenberg Agneta, HK/Mak
Tsoukalidis Nicholaus, K A/ Vi 61

ANNAN V Ä N L I G H E T
Appelqvist lagfar, PJ/X/lsg. och Svensson Klisabeth
Bodelson Ove, f d T I M (X/Bl)
Jonsson Karin, HF/Vek
Lindström Harry, HF/V/Bd
Pettersson Helga, HF/V t 36

LM LOPPET

VÄNLIGT
DELTAGANDE
vid min makes. Arild Bergendahl, T / K .
borlgång

MOTIONSLOPP PA SKOGSVÄGAR OCH STIGAR 1 MIL

Mgrggre,, Bergendahl

Hudiksvallsfabrikens förste pensionär
TRÄNA FÖR LOPPET SOM ARRANGERAS I
SLUTET AV DEN HÄR MÅNADEN!!!
Det gäller att löpa, jogga eller eventuellt ga 1
mil. Närmare besked om tävlingen får Du p i anslagstavlorna. Häng med och motionera p i ! ! !

heter Per Berglöf på V t 409. Han pensionerades den 1 september efter tre år vid fabriken. Anställningstiden är blygsam, men så
har j u fabriken inte varit i full drift särskilt mycket längre.
Per Berglöf ses längst t v och därefter känner man igen verkstadsklubbens ordförande Arnold Olsson. Kurt Wall som var Berglöfs chef samt Hudiksvallsfabrikens disponent Bengt Modigh.

vid min makes. Isse Engqvist, f d
V Ä / X / Y m C . borlgång
Carin Engqvist
vid min makes och faders. Johan Hendrikse, ST/T/FrgC, borlgång
Christine och Verner Hendrikse

UTGIVARKORSBAND

ÖSTERSUNDSFABRIKEN:

En mysig och intim matmiljö
När personalen vid Ö S återvände efter s e m e s t e r n i år
f i c k de s t i f t a b e k a n t s k a p m e d e n i d e t n ä r m a s t e h e l t
förändrad matsal.
Långväggarna hade klätts m e d vävtapeter, en kortvägg m e d ett klatschigt draperi, taket hade sänkts m e d
ljuddämpande s k bafflar. Träskärmar och blomsterarrangemang hade placerats bland borden.
Hela matsalsatmosfären blev i e t t
till en mysig och intim restaurant.

Vad var dä anledningen till detta? Jo,
i samråd med personalkommitlén vid ÖS
arbetade en kommitté för arbetsplatsmiljö. Denna prioriterade, bland en mängd
olika förslag till trivselåtgärder, en förbättrad miljö i matsalen. Personalkommittén tillsatte en matsalskommitté, som
i sin lur utlyste en pristävling om bästa
förslag till en ny matsalsinredning.
Totalt hade åtta förslag inkommit vid
tävlingens slut. Vid prisutdelningen den
14 augusti, som naturligtvis ägde rum i
matsalen erhöll Ingemar Öhrberg, som

slag

förändrad

inlämnat ett detaljerat och väl genomarbetat förslag, första pris.
Belöningen för detta blev tre häften
matkuponger, så Ingemar far många tillfallen att gratis njuta av sitt verk.
Andra pris. två häften matkuponger,
fick Gunilla Morén och tredjepristagaren
Arne Wall fick ett häfte.
Övriga förslagsställare erhöll tröstpriser.
Prisutdelare var SIF-klubbens ordförande Kjell Stolpe och VeC Bertil Back-

Goda resultat

Anpassningsgruppen hos LMElÖS: fr v VsfÅke Nilsson och
VaC Lars Sjöbom (företaget), företagsläkaren Olle Olofsson.
sTcyddsingenjör Magnus Rehn, VkrC Kjell Stolpe ISIF-avdordf),
Torsten Bengtsson t V-klubbens ordf), Anna Si liren I V-klubbens styrelse) samt Uno Esswall (arbetsförmedlingen).

för ÖS-fabrikens anpassningsgrupp
I Jämtlands län finns nu 115 anpassningsgrupper
bildade och en av dem fungerar sedan sex månader med gott resultat hos LME i Östersund. Grupperna ska bl a verka för att göra det lättare för
äldre (över ca 45 år) och handikappade att få
jobb, de ska förbättra arbetsmiljön inom den egna arbetsplatsen Och se till att anställda som av
en eller annan anledning inte klarar av eller otrivs
med jobbet omplaceras.
LME-gruppen har behandlat ett 30tal personer som antingen omplacerats
inom fabriken eller skickats till arbetsförmedlingen för omskolning, anlagstest etc.
Nämnas kan alt gruppen inte släpper någon utan att nytt jobb ordnats som han
eller hon trivs med och är lämpad för.
Under senaste halvåret har gruppen
också varit med om att inrätta fem och
en halv skyddade arbetsplatser. Några
sådana har tidigare inte funnits vid
LME/ÖS.

Nedan ses den nya matsalen och t v
de tre pristagarna Arne Wall, Gunilla
Morén och Ingemar Öhrberg (fr v).

ÖS anpassningsgrupp består av
Torsten Bengtsson och Anna Sillrén från
V-klubben, Kjell Stolpe från SIF-avd,
Lars Sjöbom och Åke Nilsson från förelagsledningen, dr Olle Olofsson och
skyddsing Magnus Rehn från förelagshälsovården. Dessutom ingår en tjänsteman från arbetsförmedlingen.
När
gruppen
sammanträder
sker det mycket informellt. Inga protokoll förs och del finns ingen ordförande.
Man diskuterar, vänder och vrider på

problemen och försöker med hjälp av
medicinsk och teknisk expertis och arbetsförmedling att nä fram till en lösning
som är bäst för den enskilde.
Mänga gånger är "fallet" själv med på
mötena. Ingen person behandlas i gruppen utan att själv veta om det.
Erfarenheterna hittills av gruppens
jobb är positiva. Verkstadsklubbens ordförande Torsten Bengtsson, säger så här:
— Jag upplever verksamheten som
mycket positivt. Speciellt bra är att arbetsförmedlingen och företagshälsovården är med. Innan den här gruppen kom
till var det ofta sä att facket fick fungera
som en socialinrättning.
Alla i gruppen är övertygade om att
vad den säger och vad den kommer fram
till väger tungt. Både hos arbetsförmedling, hos arbetsledningen och hos diverse
myndigheter.

VISBYFABRIKEN:

53 371 "motioner" sista juni
R e s u l t a t e t av m o t i o n s s e r i e n
vid VY s o m p å g å t t under s e x
månader blev s m å t t f a n t a s t i s k t . I n t e m i n d r e ä n 53 371
starter
bokfördes
nämligen
vid t ä v l i n g s t i d e n s slut
den
sista j u n i .
Bäst bland de 20 lagen blev monteringsavdelningen med totalt 12 495 poäng. Bilden nedan visar när avdelningens
Helge Mallin (t v) fårförstapriset— en
resa för 900 kronor — av "dispen"
Ragnar Gustafsson.

PITEÅFABRIKEN:

Omfattande
utbyggnad
av matsalen
i samråd med
personalen

En rätt omfattande utbyggnad av matsalen vid Piteåfabriken har
genomförts under semesterstoppet i sommar, meddelar KONTAKTENS man där. PeC Jarl Sundkvist.
Köksdelen som tidigare hade minimal utrustning har helt bytt
ansikte och är nu utrustad med en rejäl diskmaskin, varmluftsugn
för uppvärmning av mat, förbättrad kyldisk etc. Själva matsalen
har blivit större genom utbyggnad mot den tidigare kontorsdelen.
Nya möbler samt genomgående trevliga färger på väggar tak och
gardiner gör att matsalen nu blivit en riktig trivselplats.
En kaffehörna har arrangerats i ena änden av den utbyggda delen.
Den under sommartid kanske bästa biten av utbyggnaden ar
den uteplats på 40 m 2 , som tillkommit. Utemöbler med plats för
drygt 20 personer åt gången har anskaffats och "besöksfrekvensen" får visa om detta räcker eller om vi måste köpa mera.
Hela utbyggnaden har skett i nära samarbete med de anställda
genom matråd, trivselkommitté och i en del färgval genom gallupundersökning bland de anställda. Detta samarbete har gjort att
matsalen utan tvekan kan kallas vår matsal.

Nummer 11 utkommer månadsskiftet september — oktober

Apropå Helge Mallin sä kom han cyklande till prisutdelningen. Det kom sig av
alt han cyklar hem och äter lunch. Det
var på återvägen till fabriken och prisutdelningen som han i sista stund hann
fram för att helt överraskad koras till
vinnare. Så ingen tid var att förspilla på
att först parkera cykeln.
Som god tvåa i tävlingen placerade sig
packrummet med 12 187 poäng. Därefter följde kontorstjänstemännen på
8 517, den konventionella provningen på
7 913 och robotprovningen på 7 913

