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INTERVJUN MED LME:s VD, VÄNTAN PÄ MAT, 

LURAD PÅ LÖNEN, PARKERINGSPLATSMILJÖ, 

ROLIGARE TIDNING, KONTAKTENENKÄTEN 

Du kan säga din 
mening om LME 
^ch jobbet och få 

*svar i Kontakten 

Ring 
FRÖKEN LM 
internt: 

9 2 3 3 3 

utifrån: 
08/7192333 

"Fröken L M " hann trots allt med att banda in en 
hel del intressanta frågor innan hon tvingades till 
"semester" p g av ett tekniskt fel på bandspela
ren. Nu är hon tillbaka igen, pigg och utvilad och 
välkomnar samtal av insändartyp om jobbet och 
LME och annat som kan intressera koncernens 
anställda. 

Internt är numret 9 2333 och utifrån 719 2333; 
riktnumret är 08 för de LM-are som bor eller job
bar utanför stockholmsområdet. 

Rubriken ovan ger i ett nötskal några av de 
ämnen som hon fick befatta sig med under de 
dagar hon var anträffbar och som KONTAKTEN 
nu kan redovisa med kommentarer eller svar från 
olika personer inom företaget. 

Ett par av frågorna kom in den 
"vanliga" postvågen till redaktio
nen, men de var ett tydligt resultat 
av introduktionen av "Fröken LM" 
i tidningen, varför hon ges "åran" 
av även deras tillkomst. 

Den första frågan år en sådan: 

"Halta redaktörn" 
Med anledning av Sonja Johanssons 
frågor i KONTAKTEN framkom det vid 
koncernträffen, att skrivelsen utan 
Sonjas medgivande bantats ned av 
utrymmesskäl av redaktörn. 

Nu får vi anställda i god tid före 
valet (nr 10) läsa en "unik" intervju 
rnedVDDå är det sannerligen inte frå
ga om något utrymmesskäl utan 
Lundvall får på 1,5 spaltmeter tala 
om för sina anställda, att han tycker 
den svenska demokratin skulle vitali
seras av ett ev regimskifte. 

Vi fackligt aktiva vet ju att LM.s 
styre/se satsar 100 000-tals kronor på 
M. Vi vet också, att B Lundvall ingår i 
styrelsen, så vi tycker kanske inte att 

Forts på sida 3. 

Farväl trummor 
och signalrök... 
På gott och ont tränger 
tekniken ut över världen 
och når förstås även öri
ket Papua-Nya Guinea i 
Söderhavet. Vår me/ane-
siske broder i fullfjädrad 
skrud har stoppat en 
peng i myntapparaten 
och slår numret på fing
erskivan till — ja, det 
förtäljer inte historien. 
Däremot vet red att just 
det här motivet pryder 
Papua-Nya Guineas tele
fonkatalog. 

BILDTELEFONEN: 

Spanien LME:s första kund 
Den första kundleveransen av LM Ericsson bildtelefon system har 
au skett. 15 bildtelefoner och en video PAS har levererats till 
den spanska teleadministrationen CTNE som avser att använda 
dem vid fältprov. 

Långt framskridna fältprov pågår i Sverige i samarbete mellan 
LME och televerket. Fältprov pågår även internt inom LME» 
huvudanläggning i Stockholm vid några verkstadsavdelningar för 
konstruktion och prototyptillverkning av telefonstationsutrust-
ning. 

Den nuvarande styrelsen i LM-klubben består av fr v Jan Hännestrand v i 
ce ordförande. Maj-Br i t t Hedqvist sekreterare. Nils-Olof Gustafsson. Ber
t i l Pettersson. Arne Lindström, Ragnar Janssan "kassor och Birger Srondell 
ordförande. 

Söderhamns V-klubb firad 25-åring: 

Sex tusenlappar, minnesgåvor 
standar, tal och blommor... 

Den tredje Verkstadsklubben i storlek inom LME 
företagen i landet f irade den 12 oktober sina 25 år 
med många gratulanter, gåvor, ta l och blommor. Det 
var den drygt 1 000 medlemsstarka klubben i Söder
hamn som jubilerade i idrottshallen på fredagskväl
len, men dessförinnan hade de egentl iga gratulatio
nerna skett i fabrikens lil la matsal. Disponent Uno 
Erling uppvaktade å företagets vägnar med fem tu 
senlappar och en oljemålning av Ljusdals-målaren 
Bertil Strandberg. Den sjätte tusenlappen kom från 
Metalls avdelning i staden. 

Metall-femman gratulerade med 
standar. minnesgåvor kom från 
SALF- och SIF-klubbarna genom 
Göran Persson och Tore Jonsson, lik
som från Delsbofabrikens V-klubb 
representerad av ordf Hans Eden. 

Söderhamns kommun hade med 
sig en present och liksom alla andra 
uppvaktade man med blommor. 
Snygga buketter överräckte dess
utom korpklubben, fritidskommittén 
samt V-klubben vid Kockum, som 
har en stor anläggning i staden. 

Telegramskörden innehöll grattis 
från bl a samorganisationen för 
verkstadsklubbarna vid LME och 

från V-klubben vid Stille-Werner i 
Söderhamn. 

Vid högtidligheterna i idrottshal
len höll bl a Metalls andre för
bundsordförande Sven Wehlin ett 
anförande. 

LITE HISTORIK 
• Klubben bildades den 22 mars 
1948 med Ture Nordin som ordför
ande. 
• Antalet medlemmar efter 5 år 
var 361. 
• Det 10-e årsmötet leddes av 

Forts på sida 9. 
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LME/HF: 

Teknik och Ut
veckling (Dt) 
Inom LME/Dt har en ny befatt
ning DtL inrättats. Dess uppgift 
blir att svara för frågor om infor
mationstjänst och bibliotek samt 
framtidsinriktad datateknik med 
tillämpning på metoder inom den 
tekniska verksamheten. I sam
band härmed tillkommer en sek
tion Dth, framtidsinriktad data
teknik. 

Den nuvarande sektionen St 
utom StuC övergår till sektion 
Dth som underställs DtL. Dth 
skall fullfölja St:s nuvarande 
uppdrag. 

Till DtL har utsetts Sverre 
Sem-Sandberg nu SK. DtL un
derställs DtU Olof Bager då'det 
gäller informationstjänst och bib
liotek och är i andra frågor direkt 

Sverre 
Sem-Sandberg 

underställd TD. Sektionen för in
formationstjänst Dti och bibliote
ket Ub underställs DtL. 

Inom Dt tillkommer vidare en 
enhet Dte med uppgift att hand
lägga frågor om ekonomi m m. 
Till DteC har utsetts Peter M a y r 
nu Dtue. Dte underställs DtU. 

• För att samordna och fortsätta in
troduktionen av MSS-systemet inom 
X-divisionen inrättades den 15 okto
ber en ny befattning. Till innehavare, 
med tjänstebeteckningen Xe, har ut
setts ingenjör Tom Forslöw. tian 
kommer närmast frän LM Ericsson In
struktionsteknik AB (ITA). 
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Tryckeri AB Allehanda Trelleborg 

LME/HF: 

Chefsbyte 
inom V/Bv 
Ingenjör M a r t i n Bjelksjö, 
V /BvC, slutade sin anställning 
den 30 november vid uppnådd 
pensionsålder. Till ny chef för 
huvudverkstadens (LME) verk-
ty gskonstruktionssektion, V /BvC, 
från och med den 1 december 

Sture 
Losand 

Jan 
Norlin 

1973 har utsetts ingenjör Sture 
Losand. 

Till ingenjör Sture Losands ef
terträdare som chef för verk
stadsavdelningen för verktygstill
verkning. Vt 15, har från sist
nämnda datum utsetts civil
ingenjör Jan Norl in. Ingenjör 
Norlin kvarstår därjämte som 
verkstadsingenjör för Vt 19. 

Utlandstjänst 
Ingenjör Olle Olsson har återvänt 
från Colombia och tjänstgör sedan 
den 1 oktober vid avdelning X/Gtk. 

Ingenjör Per-Erik Danielsson 
tjänstgör sedan den 27 september i 
Colombia som assistent till chefen för 
dokumentationsavdelningen inom 
området för anläggningsmekanik. 

Ingenjör Lennart Hedqvist påbör
jade den 3 oktober kontraktstjänst
göring i Colombia som chef för för» 
valtningsförsäljningen. 

Herr Christer Yresjö tjänstgör se
dan den 1 oktober i Kuwait som ar
betsledare för nätmontage. 

Herr Ulf Undeberg har återvänt till 
Sverige efter avslutad tjänstgöring i 
Brasilien. Sedan den 1 oktober tjänst
gör han vid avdelning Drr. 

Ingenjör Anton Oworzak har åter
kommit till Sverige efter avslutad kon
traktstjänstgöring i USA. Sedan den 15 
oktober tjänstgör han vid avdelning 
X/Tgd. 

Fru Ann Wennerbo började tjänst
göringen som sekreterare vid Telein-
dustria Ericsson S A den 18 oktober. 

Herr Kenneth Kuusisto har bytt 
stationeringsort. Den 17 oktober över
flyttades han från Irak till Kuwait. 

Belönade förslag 

NÄR N U RYGGEN KÄNNS BRA 
— ; håll dig i form genom regel
bunden motion. Gå gärna i trap
por i stället för att ta hissen. 
Promenera lite. varje dag. För
bättra din kontition genom att 
cykla, simma, springa i skog och 
mark eller genom någon annan 
träningsform, som passar just 
dig! 

Och en ond rygg blir bra, om 
man arbetar rätt hemma och på 
jobbet, sitter rätt och lyfter rätt 
och vilar rätt samt sist men inte 
minst regelbundet genomför ett 
träningsprogram. Men du börjar 
inte med träningen förrän de 
akuta besvären släppt! 

Om allt det här kan du läsa 
och lära i "Konsten a t t vara 
rädd o m sin rygg" — en liten 
LME-skrift som finns hos koncer
nens hälsovårdsavdelningar. 

ECUADOR: 

Stororder ger 
jobb i Sverige 
Över 75 miljoner kronor är ett fem-
årsavtal värt som LME nyligen slu
tit med den statliga telefonadminist
rationen i Ecuador. De produkter 
det gäller är bl a telefonapparater. 
stationsutrustningar, kabel, nätmate
rial och transmissionsutrustningar. 

Förnämligt är att utrustningen 
helt skall levereras från LME:s fa
briker i Sverige. 

Rafael Rodriguez Palacios, minis
ter för publika ärenden i Ecuador 
(dit televerksamheten hör), skriver 
sitt namn i gästboken vid ett be
sök den 23 oktober hos LME vid Te
lef onplan. 

VENEZUELA: 

Långdistanstele-
foniorder 
LME har i hård konkurrens fått en 
order på 24 miljoner kronor från 
telefonförvaltningen i Venezuela 
( C A N T V ) . 

Ordern omfattar leverans av mul-
tiplexutrustning. dvs utrustning för 
långdistanstelefoni. Projektet finan
sieras av Världsbanken och är där-

För a t t u n d a n r ö j a h ä l s o r i s k e r o c h m i l j ö p r o b l e m k o m 
m e r s k s k y d d s g e n o m g å n g a r f ö r k o n t o r e n a t t s k e e n 
g å n g å r l i g e n . S å d a n a g e n o m g å n g a r t i l l ä m p a s s e d a n 
l ä n g e i n o m v å r a v e r k s t ä d e r . D e L M E - e n h e t e r s o m 
b e r ö r s ä r H F , T N . C L P R . P J . G F . A L s a m t V H 3 6 . 

Skyddsgenomgångar varje år 

nu även inom kontorssidan 

Det är bolaget och personalorga
nisationerna genom Skyddsverksam
heten som kommit överens om ge
nomgångarna. Vid dessa registreras 
problem av skydds- och miljökarak
tär. Förslag till lösningar av proble
men diskuteras omgående på plat
sen. Protokoll sänds sedan till an
svarig chef och åtgärdande instans 
och vid en kommande genomgång 
följs gjorda anmärkningar upp. Ge
nomgångarna planeras gemensamt 
av berört skyddsombud och skydds
ingenjören. 

Genomgångarna koncentreras i 
första hand till lokaler där man av 
erfarenhet vet att det finns risker — 
t ex laboratorier — och till "udda" 
arbetsplatser. Uppmärksamhet ägnas 
även sådana saker som städning, 
vilrum. förbandslådor och reservut-
gängar. 

De som deltar i de här skyddsge
nomgångarna är berört skyddsom
bud, huvudskyddsombud, skydds-
ingenjör, representanter för berörd 

avdelning samt ev specialister såsom 
läkare sjukgymnast, yrkeshygieniker 
och byggnadstekniker. 

Inom det aktuella HF-området 
har utsetts ett 20-tal skyddsombud 
med ersättare. Huvudskyddsom
buden är tre: Rolf Pettersson 
(X/KliC) för HF, Ellert Carlsson 
(X/lvtkg) för TN och Lennart Lin
dahl (Onr) för övriga enheter. 
Carlsson är talesman för gruppen. 
Ställföreträdare finns även här. 

Företaget har tillsatt en skydds-
ingenjör för kontor och laboratorier 
för det aktuella området och det är 
Kjell Rastfcorg (XeM). 

Företagets 
nytillsatte 
sk yddsi ngenjör 
Kjell Rastborg (XeM) 

De tre huvudskyddsombuden som arbetar inom 
kontors- och laboratoriesidan vid HF. TN m f I enhe
ter i sydvästra Stockholmsområdet; fr v Lennart 
Undahl (Onr). Rolf Pettersson (X/KliC) samt Ellert 
Carlsson (X/Mkg). 

IN MEMORiAM 

Gotthard Nyholm 

Ingenjör Got thard N y h o l m avled 
den 14 oktober i en ålder av 74 
år. 

Efter studier vid Tekniska sko
lan kom han till LM Ericsson, där 
han började 1917 på ritkontoret. 
I början av 1932 kom han över 
på reklamavdelningen, som han 
förblev trogen till sin pensione
ring 1964. 

med ett av de större inom långdi
stanstelefoni som banken finansie
rat. 

Beställningen innebär en för
dubbling av Venezuelas långdi
stansnät. Utrustningen kommer att 
användas både för nya sträckor och 
för utbyggnad av redan existerande 
nät. 

Leveranserna startar vid årsskif
tet. All utrustning beräknas vara in
stallerad under 1976. 

På reklamavdelningen var han 
sysselsatt med arbeten för kata
log- och tidskriftsillustrering. Ur 
hans penna och hans dragstift 
kom i jämn ström under mera än 
40 år ett oräkneligt antal teck
ningar för de mest skilda ända
mål. 

Gotthard Nyholm var en myc
ket god tecknare, som kunde det 
mesta på sitt område. Katalog
bilders torrhet och kopplings-
schemors strama korrekthet av
löstes lätt av förklarande per-
spektiviska anläggningsbilder. I 
vignetter och skämtteckningar 
fick fantasin och den konstnärli
ga driften större spelrum, liksom 
i hans karrikatyrer. aldrig elaka, 
men inte heller överdrivet snälla, 
men gjorda med förståelse av en 
man som använde sina ögon att 
se med. 

Gotthard Nyholm hörde till 
den glesnande skara, som ägnat 
praktiskt taget hela sitt verksam
ma liv åt vårt företag. Under sina 
många LM-år har han gjort en 
berömvärd och hedersam insats. 
Med sina teckningar har han 
glatt många, när han i kraft av 
en intuitiv förmåga i tusch gav 
uttryck för mångt och mycket 
LM-typiskt. 

Vi är många gamla LM-vänner 
som saknar honom. 

Sigv. Eklund 

PERS0NALNYTT 
återfinns som vanligt på tidningens 
näst sista sida. 
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FRÖKEN LM' 
Forts från första sidan 

intervjun är så unik — åtminstone in
te undertecknad! 

Vad jag finner mycket märkligt är 
att skrivelsen som Sonja hade om an
ställningsformuläret (Hälsokontrol
len), som det verkligen var viktigt att 
skapa debatt om stympades och att i 
stället VD får 1,5 spaltmeter till sitt 
förfogande för att tala om sin politis
ka inställning. 

Nej. lite' mer jämlikhet på 
LME! ! ! 

"HE-Delsbo" 

Vad beträffar Sonjas skrivelse så sök
tes hon av redaktör Bert Ekstrand för en 
slutkommentar, men hon var tor tillfallet 
sjuk. Dä hennes debattinlägg därför kom 
red mycket sent tillhanda uppstod dels 
lidsbrist och även en viss platsbrist. 
Bantningen omfattade fö högst 10 rader. 

— När det gäller intervjun med VD 
bedömdes denna vara av så stort allmän
intresse inom koncernen att den återgavs 
i exakt samma skick som den tidigare 
publicerats i "Veckans Artärer", säger 
informationschef Nils Tengberg, som är 
KONTAKTENS ansvarige utgivare. 

Det är ytterst sällan som KONTAK
TEN haft tillfälle att publicera en utförlig 
intervju med VD, vars åsikter bör vara 
av intresse för alla anställda inom kon
cernen, och del utrymme som vi ägnade 
åt denna intervju måste således anses 
välmotiverat. Eftersom VD är ytterst 

-srjarsam med sina intervjuframträdanden 
.lassmedia är VA-intervjun att betrakta 

"som tämligen unik. 

"Fröken LM" 
Jag skulle vilja veta. när ICA-restau-
rangerna tänker minska väntetiderna i 
matsalarna. 

I dag fick vi vänta i över 17 minu
ter på att få mat och det händer 
närapå varje vecka. 

Kan inte direktionen eller någon 
annan göra påstötningar hos ICA? 

ICA:s rcsmurangchef fru Birgit San
dell vkl HF och TN. svarar så här: — 
Mej vetcrligt har inga längre väntelider 
rapporterats från någon av våra matsalar. 
Det låter faktiskt litet egendomligt med 
väntetider upp till 17 minuter, men om 
del verkligen forhäller sig så bor insän
daren absolut kontakta mej och in-
lendenturavdelningen. sä vi tillsammans 
kan reda ut del hela. Och då ar det heller 
inte längre en fråga bara för ICA utan en 
organisationsfråga som ansvariga inom 
LME lår ta ställning till. 

— Den extremt länga väntetid som 
anges kunde förmodligen ha inträffat nå
gon gäng då och dä innan vi log den nya 
matsalen på Tellus i bruk. säger IgC Olof 
Afldrée. 

— Vi arbetar efter principen, att ingen 
skall behöva vänta i en matkö mer än 

maximalt fem minuter. Jag är medveten 
om att en del tjmän ej håller angivna 
lunchtider och därför kolliderar med 
verkstadspersonalens lunch på HF. Men 
inte heller detta skall, enligt vad vi kon
staterat, vålla några längre köer. 

"Fröken LM" 
Min fråga gäller: när kommer parke
ringen vid HF:s södra infart att iord
ningställas till det bättre. 

Bilparkeringen och avfarten består 
f n av grov makadam, som jag tror 
inte är nyttig för bilarna, varken för 
dem som står i närheten eller för dem 
som varje dag kör i den skarpa kur
van. 

"LS X/R" 

Ingenjör Tore Jern på LME:s bygg
nadsavdelning omtalar, att vissa delar av 
parkeringen, bl a den skarpa kurvan som 
insändaren talar om. nu har asfalterats. 

Om "LS X / R " läst det nummer av 
NämnNytt som kom ut efter tredje kvar
talets ordinarie sammanträde den 6 sep
tember (sid I och 4) hade han/hon haft 
kännedom om vilka beslut som fattats 
betr bl a asfalteringen på området. 

"Fröken LM" 
Jag föreslår, att ni tar med någon ro
lig historia i varje nummer av KON
TAKTEN, någon kostlig berätte/se el
ler överhuvudtaget något som inte hör 
ihop med LME.s verksamhet. 

Exempel: rolig historia från annan 
tidning, berättelser om semester (från 
personalen) eller om någon utlandsre
sa, någon kort mening om något som 
barn har yttrat etc. 

KONTAKTEN kommer inte att för
lora i värde för det! 

"BMz" 

KONTAKTEN har faktiskt då och då 
notiser och artiklar som ej direkt berör 
LME. I det här numret har vi t ex en l i 
ten berättelse om den berömda musik
folkhögskolan i Framnäs — se sidan 4. 

Att hämta material från annan tidning 
tycker red är en överloppsgärning, utom i 
de fall ämnet berör LME på ett mycket 
påtagligt sätt. Därtill måste läggas kravet 
(och därmed också kostnader) på angi
vandet av källan, den s k upphovsman
narätten. 

Insändarens frågeställning ger red an
ledning all vädja om bidrag för KON
TAKTEN av alla de slag. Mycket gärna 
semester- och reseskildringar! LM:arna 
är ju ett världenruntfarande släkte och 
det måste finnas en uppsjö av roliga, 
spännande och intressanta färder som 
pockar på att bli publicerade. Och hono
rar utdelas självklart till författarna för 
text och bilder! 

"Fröken LM" 
I KONTAKTEN nu i våras stod en frå
ga, om man önskar tidningen i gamla 
eller nya utförandet. Jag skickade in 
svarsblankett om att få det gamla ut
förandet, men får fortfarande det nya ! 

NY GENERATION ABONNENTVÄXLAR 

Ett programminnesstyrt elektroniskt abonnent-
växelsystem. ASD 551, är under utveckling inom 
ELLEMTEL det av LME och televerket gemensamt 
ägda bolaget för forskning och utveckling av avan
cerade elektroniska telefonsystem. 

En prototyp håller på att laboratorieprovas och 
under nästa höst tas den första växeln i drift hos 
ELLEMTEL 

Telefonistapparat för 
det programminnes-
styrda elektronis
ka abonnentväxel-
system ASD 5S1 som 
f n är under utveck
ling inom utveck
lingsbolaget ELLEM
TEL. 

komponenter är huvudsakligen b i 
polära integrerade kretsar av T T L -
typ. men även tjockfilmskretsar och 
diskreta komponenter förekommer. 

I den nya telefonistapparaten för 
ASD 551 har symboler ersatt de 
konventionella bokstavsbeteckning
arna vilket gör inlärning och tele-
fonistarbclet lättare. Bilden ovan1 

ASD 551 kan byggas i storlekar 
från ca 100 t i l l 600 anknytningar. 
En 600-linjersväxel ryms i sju stativ 
av ny typ och då finns också plats 
för samtliga extratjänster. T i l l varje 
stativ hör Ifablage som proppas t i l l 
närmast föregående stativ. Härige
nom underlättas såväl nyinstallation 
som utbyggnader. Både tonknapp-

valsapparater och fingerskivsappara-
ter kan anslutas t i l l växeln. 

Samtliga komponenter är monte
rade på kretskort som proppas i 
hyllorna. Hyllorna ansluts i sin tur 
över propp och jack ti l l stativen. 
Som väljare används matriser av 
reedreläer. I de trafikbärande orga
nen förekommer minireläer. Övriga 

Övriga fördelar med den nya 
växeln är att den kräver mindre ut
rymme än konventionella växlar och 
är enklare att installera. Pro-
gramminnesstyrningen innebär stor 
flexibilitet i fråga om extratjänster. 
utbyggnader och anpassning t i l l o l i 
ka marknadsförhållanden och sig
nalvil lkor. 

Var frågan avsedd som en beställ
ning eller var det någon form av en
kät? I så fall, vilket blev resultatet? 

"KL-n" 

Det var en enkät, som avsåg att fä en 
uppfattning om hur man gillade det nya 
lidningsformatet på KONTAKTEN. 

Resultatet borde ha redovisats, men 
antalet svar var inte alltför överväldigan
de — det far utgöra motivet för den ute
blivna rapporteringen. 

För det nuvarande utförandet uttalade 
sig 89 anställda och för det gamla tid
skriftsutseendet 34. I procent ger det 
72.4 resp 27.6. En betryggande majoritet 
för att behålla KONTAKTEN som den 
är i dag kan det tyckas, men med tanke 
på den svaga anslutningen kan ett defini
tivt ställningstagande om I KONTAK
TEN ska se ut som en tidning eller tid
skrift inte göras. 

"Hallå redaktör'n" 
Undertecknad som är nyanställd vid 
LME (sedan 2 månader tillbaka) har 

upptäckt, att det här med lönen är 
något som måste bevakas. 

Vid informationen första veckan 
svarades att lägsta timlönen var 
11:44 kronor. 

Nu har det visat sig, att timlönen 
kan bli så låg som 9:85 kronor. Vad 
kan sådant bero på? 

Jo, svarar tillfrågad förman. Om 
det finns ett ackordspris på ett jobb 
och du inte klarar det, så gäl/er inte 
den angivna timpenningen! (Den 
upplysningen jag fått är, att om det 
redan finns ett pris så går det inte att 
få ny tidsstudie.) 

Alltså tas för givet, att det är tim
lönen 11:44 som gäller. I det här fal
let var det ett helt nytt jobb. 

Kan det verkligen vara möjligt, att 
en rättelse inte ska kunna göras ? Det 
känns ju som att bli lurad av arbets
givaren. Om det vore en stor summa 
pengar, men cirka 20 kronor! ! ! 
Ar tacksam om detta kan tas upp och 

ett klargörande ges för alla som blir 
lurade på samma sätt. 

"Missnöjd" 
— I informationen till de nyanställda 

ingår genomgång av löneformer och lö
neregler bl a med hjälp av en ST 69-in-
struktion som är speciellt utarbetad för 
detta ändamål, omtalar specialister i äm
net inom HF/V för KONTAKTEN. 

Signaturen "Missnöjd" stiger all den 
kigsta timlönen ligger på 11:44 kronor 
per timme. 

Av den givna informationen bor ha 
framgått att den lägsta tidlonen i den lö
neregion signaturen jobbar inom är 
11:44 kronor per timme, och att denna 
lägsta tidlon består av två delar; tim
lön =9:31 kronor per timme och ae-
kordskompensalion 2:13 kronor per tim
me. 

Eftersom ackordskompensalion endast 
kan uigä då ackord ej erbjudils blir mini
milönen i det här fallet lika med limlö
nen, dvs 9:31 kronor per timme. 

Forts pä sida 9. 

OPPE T HUS" HOS LME I VISBY 

Femhundra besökare trodde man 
på — drygt 2 500 kom! Det blev 
alltså ett verkligt trångt "öppet 
hus" i början av september i 
Visbyverkstaden. Men trivsamt 
ändå, rapporteras det till KON
TAKTEN. 

Vad bjöds man då på? Jo, 
först och främst en rundvandring 
i fabriken, filmvisning om LME.s 
verksamhet och produkter samt 
kaffe och läsk med tillbehör i fa
brikens matsal till glada sköna 
toner av överresta LM-orkestern 
från HF (se bilden). 

Det var verkligt "liv i luckan" 
förtäljs det vidare och det hängde 
ihop med att det myllrade av 
barn i vinklar och vrår. 

Likhet råder mellan könen — 
åtminstone vad antalet anställda 
beträffar — 480 kvinnor och lika 
många män inom kollektivsidan. 
Totalt arbetar vid VY 1030 män
niskor, men man hoppas snart 
nå upp till 1 100, nämnde disp 
Ragnar Gustafsson, under sin be
rättelse om YY-anläggningen för 
de mänga gästerna. 

Några siffror som VYC lämna
de för året 1972 imponerande: 
4,36 miljoner tillverkade reläer, 
213 000 reläsatser, 5,8 miljoner 
kWh förbrukad elström, 1,31 mil
joner kr i fraktutgifter och 23 
miljoner kr i lönekostnader. 

RÖSTEN I VÄXELN 
hos LME i Olofström bryter inte mycket på blekingska, 
men så kommer också Ani ta Andersson från Stock
holm. Att vi uppmärksammar henne beror på att hon 
nu fått sin gamla linjeväljare som i stort bestod av 2 
telefoner utbytt mot en automatisk abonnentväxel. 
Huvudledningarna utgörs av tre inkommande, två dub
belriktade samt tre utgående riksspärrade ledningar. 
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LM-radar i nytt luftvärnsystem 
I borjaa ar oktober presenterade För-

Miterielverk ett nytt luft-
- robot 70 — som är 

r utveckling vid AB Bofors. Robot 
78 baserar sig på en kombination av 
optisk ocb elektronisk teknik. Under 
1972 träffade Försvarets Materiel
verk avtal som berör robot 70-syste-
ntet med H a LM Ericsson. 

Hos LME är det Ml-divisioner 
som skall svara för radarn och in-
visningsu trus tni ngen. 

Utvecklingen av robot 70, som 
kan betjänas av en enda man. byg
ger på ett samarbete mellan Sverige 
och Schweiz, som delar på kost
naderna. 

Skjutserie nummer två har 
genomförts med kompletta vapen 
och inom kort kommer nu robot 70 
ut till luftvärnet för truppförsök. 

Vid en presskonferens i Stock
holm representerades LME av Ml-
divisionens chef dir Sven Fagerlind. 

Intill LME i 6/ebyn — dvs Piteåfabriken — ligger Fram-
näs folkhögskola med en framförallt inom Norden väl
känd musiklinje. KONTAKTENS man vid PÅ Jarl Sund-
qvist undrar om inte läsarna skulle vara intresserade av 
att få veta lite mera om denna berömda fabriksgranne. 
Red förmodar att det finns rätt många musik- och fo/k-
högskoleintresserade inom koncernen och lämnar därmed 
pennan till Jarl. 

Piteåfabrikens berömda 
"musikaliska" granne 

Framnäs folkhögskola med sin be
römda musiklinje är vackert belägen 
i en nästan idyllisk miljö i Öjebyn. 
Befinner man sig utanför skolbygg
naden under lektionstid får man hö
ra alla tänkbara ljud och faktiskt 
även oljud ifrån mer eller mindre er
farna musiker. Där klingar ett piano 
i moll. ett annat i dur; där smeker en 
violin fram en skön melodi, en an
nan violin ropar på hjälp; där hör 
man klarinetter, saxofoner 

Människor i olika åldrar vandrar 
ut och in i byggnaden eller sitter 
därinne och väntar på sin lektions
timme. Alla typer av instrument 
passerar revy. 

Musiklinjen vid Framnäs folk
högskola tar emot studerande från 
hela Norden, i vissa fall även från 
andra länder. Undervisningen med
delas på alla vanligen förekomman
de instrument dels individuellt dels i 
grupp. 

Sammusicerandet tillmäts stor be
tydelse och bedrivs i grupper av den 

mest varierande sammansättning; 
från slagverksensemble till block
flöjtsduo, från fiol och piano till 
symfoniorkester, från kör a capella 
till stråkkvartett, från ensemble med 
accordion till jazzgrupp — och re
pertoaren är lika skiftande: från 
1500-talsmadrigaler till 1970-talets 
kammarmusik. Gehörsspel, improvi
sation och rytmik är obligatoriska 
ämnen liksom deltagande i kör och 
orkester. 

Många numera berömda sångare 
och musiker i första hand då från 
Sverige har med all säkerhet börjat 
sin bana just vid Framnäs. Som en 
sensation inom musikvärlden be
tecknas att "lilla Piteå" med Fram
näs som central punkt nästa år skall 
stå som värd för U N M = "Ung 
nordisk musik", en fest som sedan 
1948 ärligen arrangeras i något av 
de nordiska länderna. Festen har 
som uppgift att ge unga musikska
pare en chans att föra ut sin musik, 
och har tidigare år alternerat mellan 
de nordiska huvudstäderna. 

UTVECKLINGSLINJER INOM 
TELEKOMMUNIKATIONERNA I 

av LME.s tekn dir Christian Jacobaeus 

Dagens samhälle karakteriseras av att teknikens bär bin. Personligen tror jag att mänskligheten 
roll satts under debatt. Ännu för några ar sedan 
var det en allmänt accepterad tro att tekniska 
insatser skulle kunna lösa mänsklighetens olika 
problem. I dag står mänga människor undrande 
inför tekniken och frågar sig vart utvecklingen 

inte har något val. De problem som vi står inför 
kan inte bemästras utan tekniskt kunnande. 
Men självfallet måste vi styra utvecklingen ge
nom långsiktig planering av våra tekniska insat
ser. 

I debatten om teknikens roll de 
senaste åren har många olika grenar 
av tekniken blivit utsatta för hård 
kritik. Även om okunnigheten lyst 
igenom mänga av debattinläggen, 
hoppas jag att debatten så småning
om skall väcka ett djupare intresse 
och bättre förståelse för teknikens 
möjligheter i samhällsdaningen. 
Den gren av tekniken som sysslar 
med telekommunikationer har inte i 
nämnvärd grad omfattats av den all
männa samhällsdebatten. Detta är 
ganska naturligt eftersom teletekni
ken inte påverkar vår miljö genom 
avfallsprodukter eller andra förore
ningar. Jag tror dock att för framti
den måste vi vidga synen på sam
hällsproblemen att omfatta även 
denna gren av tekniken, eftersom 
lösningarna till många svära sam
hällsproblem just kan ligga i ett 
bättre utnyttjande av telekommuni
kationer. 

När man hittills planerat samhäl
len har man försökt ta hänsyn till 
skilda mänskliga önskemål, även om 
våra samhällsplanerare många gäng-
er misslyckats med att uppfylla enk
la mänskliga krav. De telekommuni
kationer som man i nya samhällen 
erbjudit människor har dock alltid 
förts in i ett mycket sent planerings
skede. Man har aldrig medvetet 
ställt frågan om man kan ändra själ
va samhällsbyggande!, genom att 
exempelvis i stället för motorvägar 
bygga bättre telekommunikationer. I 
framtiden kommer säkert detta att 
bli en intressant fråga: Bör vi verkli
gen forsla människor mellan hemort 
och arbetsort hellre än att skapa 
möjligheter för ett rikt informations
utbyte, som onödiggör personliga 
sammanträffanden? Om vi gör det 
möjligt för människor att telekom-
municera med varandra beträffande 
arbete och fritid på. ett så nära sätt 
att de ej behöver träffas i samma lo
kal, dä skulle människorna kunna 
bo spridda över landet i lagom stora 
människovänliga städer och samhäl
len. Vi skulle då komma undan alla 
de problem som de jättelika storstä
derna i dag för med sig socialt, eko
nomiskt och tekniskt. 

Det kommer ännu att ta många är 
innan vi får uppleva det första sam
hället där man frän början satsat på 
att låta telekommunikationerna spe
la en aktiv roll redan vid utform
ningen. Ett exempel bör dock näm
nas. I Förenta Staterna har man re
dan i dag börjat studera ett samhäl
le, som kallas The New Rural Socie-
ty. Människorna skall bo på gång
vägs eller cykelvägs avstånd från si
na arbeten. De skall ha möjlighet 
att bo marknära. Städerna beräknas 
inte överstiga 50 000 i invånarantal. 
Samtidigt skall stora industrienhe

ter kunna fungera genom att man 
förbinder de skilda små arbetsplat
serna med ett bredbandigt telenät. 
Olika telekommunikationssystem, 
såsom telefoni, intern TV, bildtele-
foni, telex o s v skall möjliggöra nä
ra kontakter i det dagliga arbetet. 
Detta nya samhälle skall också.er
bjuda sina invånare sociala fördelar, 
liknande dem i storstaden vad gäller 
fritid och hälsovård. 

Dessa framtidsvyer bör vara en 
stimulans för oss teletekniker när vi 
tar itu med att utforma morgonda
gens telesystem. Samma tekniska 
krav som varit vägledande vid ut

formningen av våra nuvarande sys
tem kommer att finnas krav. Drift
säkerhet och underhällsvänlighet 
kommer även i framtiden att krävas 
av telesystem. Den utveckling inom 
komponenttekniken som gjort det 
möjligt att så avsevärt höja syste
mens driftsäkerhet, måste fortsätta 
om vi skall ha möjlighet att möta 
samhälisbyggarnas krav i framtiden. 
När jag nu skall presentera några 
utvecklingslinjer i framtidens tele
kommunikationsteknik, kommer jag 
i fortsättningen att mer uppehålla 
mig vid de tekniska aspekterna. 

KOMPONENTER 
Gemensamt för utvecklingen inom 
komponentområdet under tiden från 
andra världskriget har varit tonvik
ten på kvalitet. Forskningen inom 
komponentomrädet har gett oss dju
pare insikt i särskilt livslängdsmeka
nismer medan materialforskningen 
gett oss nya material som i och för 
sig haft bättre elektriska och magne
tiska egenskaper. Nya teknologier 
har förts fram som vid massfabrika
tion kunnat ge oss billiga kompo
nenter med bibehållna kvalitetsga
rantier. 

Man kan vänta att denna allmän
na utveckling fortsätter under kom-
kande decennier. Om den kommer 
att bli lika hastig som under 50-
och 60-talen är sannolikt beroende 
på om nya klasser av material kan 
föras fram. Utsikterna härför är inte 
entydiga. 

Halvledarkomponenter 
Inom komponentområdet har intres
set under 50- och 60-talen varit do
minerat av halvledarkomponenter. 
Knappast någon kunde väl i början 
av 50-talet föreställa sig den enorma 
tekniska utveckling som skett inom 
detta område. Prestanda har förbätt
rats i fråga om elektrisk;) parametrar 
på ett drastiskt sätt, tillförlitlighet 
och livslängd har nått oanade vär
den och prisutvecklingen har under 
tryck av överkapacitet i industrin 
varit mycket gynnsam. 

Halvledarkomponenternas krafti
ga genombrott kan väsentligen till
skrivas uppfinningen av kiselplanar-
tekniken som skapat förutsättning 
för masstillverkning av en tillförlit
lig och prisbillig produkt. 

Utvecklingen har gått mot IC (in
tegrerade kretsar) av olika typer, 
monolitkretsar, tunn- och tjockfilm-
kretsar samt hybrider mellan dessa. 
Det innebär att man fått komponen
ter av högre ordning innehållande 
exempelvis en förstärkare eller en 
vippa. En IC intar sålunda en mel
lanställning mellan en diskret kom
ponent och en apparat. En nackdel i 
samband med denna utveckling är 
dock svårigheten att realisera induk-
tanser i integrerad form. 

Intressant är trenden att integrera 
alltmer komplicerade kretsar, system 
av kretsar och även minnesmatriser 
med adressavkodning i en enda ki-
selkristall sä kallad MSI (Medium 
Scale Integration) och LSI (Large 
Scale Integration). Man har utveck
lat en förfinad planarteknologi som 
tillåter fabrikation av 150 000 
kretselement per kvadratcentimeter. 
Detta har möjliggjorts genom an
vändning av tunnare epitaxskikt än 
tidigare, ca I um. och genom en ny 
metod för den inbördes isoleringen 

Författare av dan serie artiklar om 
utvecklingslinjerna inom teiekom 
munikationer som inleds härintii. 
är tekn dr Christian Jacobaeus, vi
ce verkställande direktör hos LIME 
och högste ansvarig för teknik och 
utveckling inom Ericssonkoncer
nen. Tjänstebeteckningen inom 
LME är TD och det st ér för Teknisk 
direktör. 

Christian Jacobaeus. 62. började 
för 38 år sedan hos företaget efter 
civilingenjörsexamen vid KTH i dec 
1933. Ar 1950 blev han chef för 
LME:s utvecklingsavdelning och 
samma år disputerade han på av
handlingen "A study on conges-
tion in link systems" som 1955 be
lönades med Polhemsmedaljen. 

TD-tjänst en tillträddes 1954. 
Utnämningen till vice verkställan
de direktör vid företaget daterar 
sig från 1963. 

Inom Ingenjörsvetenskapsaka
demien (IVA) är Christian Jaco
baeus ett välkänt namn. Han var 
vice preses där under åren 
1967—1969. 

Hans publicistiska verksamhet 
omfattar ett flertal förnämliga 
uppsatser i telefontekniska ämnen 
och på Patentverket står Christian 
Jacobaeus som upphovsman till 
ett stort antal uppfinningar av 
många gånger grundläggande be
tydelse för utvecklingen inom te
lekommunikationsområdet. 

KONTAKTENS artikelserie utgör 
en översättning av ett föredrag 
'Trends of Development in Tele-
communications" som TD Jaco
baeus höll vid en teknisk vecka i 
Sao Paulo i år. Föredraget finns i 
tryck (engelska) och kan rekvireras 
från LME:s trycksakslager, 126 25 
Stockholm. 

av de enskilda kretselementen. MOS 
(Metal Oxide Semiconductor)-tekni
ken med sina fördelar ur tillverk
ningssynpunkt har också börjat ut
nyttjas i allt större omfattning för 
MSI och LSI. 

I samband med utvecklandet av 
MSI- och LSI-retsar har CAD 
(Computer Aided Design) visat sig 
vara ett effektivt hjälpmedel. Vid 
tillverkningen av fotomasker för 
dessa kretsar har man kunnat an
vända elektron- och laserstrålar. 
Troligen kommer joninpiantation 
att förbättra prestanda och utbyte 
inom de närmaste åren. 

Bland de senaste tillskotten inom 
ifrågavarande område kan speciellt 
nämnas: 
— Hypersnabba signaldioder (s k 
Schottky-dioder) för kopplingsända
mål 

förts pä sida 9. 
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S R A SVENSKA RADIO AB: 

FLYTTNING 
TILL KISTA 

Om fyra år flyttar LME:s dotterbolag Svenska Ra
dio AB (SRA) till en ny industribyggnad i Kista 
i norra Järva fältet. Överenskommelse har näm
ligen nu nåtts mellan SRA och Stockholm 
Mark- och Lokaliseringsbolag (SML) att byta ut 
fastigheterna på Alströmmergatan I Industriga
tan på Kungsholmen och fabrikstomten på 
Ranhammarsvägen i Bromma mot en 120 000 
kvm stor markyta i Kista. 

Överenskommelsen blir först giltig efter god
kännande av Stockholms kommunfullmäktige 
som tar upp ärendet på decembersammanträ
det. 

Det blev alltså Kista och inte Täby 
eller Kungsängen som också disku
terats. Vid en enkät som gjorts 
bland personalen betr restiden bo-
släden—arbetsplatsen framgick alt 
Kista var det alternativ som passade 
flertalet anställda bäst. 

Av karlan härintill framgår att 
den nya arbetsplatsen ligger alldeles 
intill Helenelunds järnvägsstalion 
och några kilometer från Rinkeby. 
Tunnelbanan skall enligt planerna få 
en station där. nu pendlar man till 
området. 

Om den nya byggnaden som pla
neras, säger VD Ivar Ahlgren hos 
SRA. att dit skall hela verksamheten 
utom vissa delar av avdelning C 
flytta. Den beräknas till slutet av 
1976 eller början av 1977. 

VD lämnar följande riktlinjer för 
den byggverksamhet som snarast 
skall sällas igång. 

Från stadens larm och 
stoj till det miljövänliga-
re KISTA på Järvafaltet 
flyttar SRA om fyra ar. 
Fastigheterna vid Al
strömmergatan (t h) — 
Industrigatan samt fa
briken i Ulvsunda/Brom
ma (nedan) lämnas då 
för en samlad verksam
het i en ny industribygg
nad. I dag står barrsko
gen tät med inslag av 
björk på KISTA tomter
na, som framgår av de 
häromdagen tagna foto-

FUNKTION 
Industribyggnaden skall användas 
för administrativ, kommersiell och 
teknisk verksamhet, för tillverkning 
av mekaniska detaljer för tillverk
ning av produkter i korta serier och 
för installationsverksamhet. Bygg
naden skall planeras för den omfatt
ning förelagels verksamhet väntas 
ha i slutet av 70-lalet. 

STORLEK 

Byggnaden skall innehålla kontors-
och laboralorielokaler med ca 700 
arbetsplatser och en verkstadshall 
för tillverkning med ca 500 arbets
platser orh för installation med ca 
50 arbetsplatser. Våningsytan för 
kontors- och laboratoriebyggnader 
inklusive matsal etc skall vara 
17 000 kvm och för verkstadshallen 
10 000 kvm. Härtill kommer källare 
för skyddsrum, garage och andra ut
rymmen på 2 000 kvm. 

FRAMTIDA UTBYGGNAD 

Byggnadsområdet skall disponeras 
och byggnaderna skall utformas så. 
att en utbyggnad kan ske med 35 
procent dvs till en våningsyta för 
kontor och laboratorier av 24 000 
kvm och för tillverkning och instal
lationer av 12 000 kvm. dvs sam
manlagt 36 000 kvm. 

Anläggningen väntas vid full ut
byggnad ha en våningsyta av 
50 000—60 000 kvm och ca 2 000 
anställda. 

B Y G G N A D S U T F O R M N I N G 

Då SRA består av många srriå enhe
ter, kan någon speciell storlek på 
våningsplan som är lämplig inte an
givas. 

En våning i kontorsbyggnaden 
kan innehålla antingen enbart kon
torsrum med djup 4.2—4.5 meter 
eller såväl kontorsrum som labora
torierum med djup 5—6.5 meter. 

1 kontorsbyggnaden skall även 
finnas arbetslokaler med ytor 
50—300 kvm såsom större labora
torier, dalamaskinrum, tryckeri etc. 
Total våningsyta för dessa större lo
kaler uppskattas till 2 500 kvm. 
Härtill kommer malsal med en vå
ningsyta av ca I 000 kvm. 

Kontors- och laboratoriebyggna
den skall förslagsvis ha 6 våningar. 
Verkstadshallen skall vara i ett plan. 

Det är möjligt, att fortsatt projekte
ring visar att en mindre del. 
I 000—2 000 kvm. skall läggas i 
ett suterrangplan. avskilt från övrig 
verksamhet p g a buller. 

PARKERING 

Bilplatsbehovet skall beräknas un
der antagande av 1 bilplals per 30 
kvm våningsyta. dvs 900 bilplatser i 

första utbyggnadsskedel. Häri är in
räknat utrymme för installationsav
delningens uppställning av fordon 
m m och parkeringsplatser för besö
kande. 

I första byggnadsskedet skall en
bart markparkering tillämpas. Även 
vid fortsatt utbyggnad bör möjlig
heterna till markparkering utnyttjas 
så långt detta rimligen är möjligt. 

5 
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NYTAGNA 
FLYGFOTON 
av LME-anläggningar 
i Stockholmsområdet 

CENTRALLAGRET (CL) 

HUVUDANLÄGGNINGEN (HF) 



Kopior 13X18 cm, kostnad 5 kronor per bild. kan beställas genom KONTAKTENS red. 
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BOLLMORAANLÄGGNINGEN (BO) 

TELLUSANLÄGGNINGEN (TN) 
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VERKSTADSKLUBBEN 75 — SIF-KLUBBEN 40 ÄR: 

JUBILEUMSFESTEN 
fredagen den 30 november 

PROGRAM 
Jubileumsfinalen äger rum fredagen den 30 november 1973 
klockan 19.00—01.00 i samtliga matsalar i I-huset, LME:s Huvud
anläggning vid Telefcnplan. 

Fritidsklubbarna medverkar genom tävlingar, demonstratio
ner, filmvisningar, uppträdanden m. m. 

Motorklubben t ex arrangerar familjerally med prisutdelning 
under kvällen och LM-teatern visar sig på styva linan. 

Klubbarnas aktiviteter under hösten avslutas med prisutdel
ning. 

Entrébiljetter enligt två alternativ: 
A- Berättigar till festtallrik till ett pris av 16 kronor. 
B- Berättigar till festölgås till ett pris av 6 kronor. 

OBS I Båda alternativen är subventionerade. 

Nattmacka med öl kan påräknas till självkostnadspris. 

Bar till självkostnadspris. 

Dans till LME Stor-band hela kvällen. 

Diskotek från 2320—01.00. 
Program med tidpunkter för olika aktiviteter vid ingången 
där det för övrigt bjuds på cocktail. 

Biljettförsäljning genom fritidsklubbarna och de fackliga, 
jubilerande klubbarna. 

Arrangör är LME-teatern. 

Nu går 

barackerna 

i himlen in 

Nu är tiden ute för oss alla tre 
vår beteckning har varit A, B och C 
Vi fyllde behovet under gångna åren 
med vemodig känsla vi torkar lilla tåren 
Vår uppgift har varit att ge hem/ösa trygghet och ro 
vi eftertraktades av många som hos oss ville bo 
Att kärleken blommat i någon barack 
så mången pojke å flicka är nog skyldig oss ett tack 
Vår stomme var uppbyggd av brädor tunna tjocka å 
smala 
Oh ve, du vilda tanke tänk om dessa kunde tala 
Ja allt är förgängligt och vi lika me 
ett hjärtligt tack för oss säger A, B och C. 

De här barackerna — två för män 
och en för kvinnor — hos Teleka
beldivisionen i Älvsjö kom till 
1948, alltså under stadsbristens all
ra värsta år. Nyanställda från i förs
ta hand Finland, men även en och 
annan norrlänning utan bostad, fick 
här sitt första "hem" i Sverige. 

Tretton rum fanns i varje barack. 

som var hyfsat inredda med be
kvämligheter som varmvatten, wc, 
dusch, strykrum och ett gemensamt 
pentry med kokmöjligheter. Ibland 
gick det ganska livligt till i utrym
mena inom och kring de tre trä
byggnaderna som pressen nogsamt 
berättat om under de gångna åren. 
Men trots detta trivdes många och 

ville bo kvar, trots att andra bostä
der bjöds dem. 

Ett 25-tal hyresgäster som nu 
ställs utan husrum när barackerna 
rivs har genom i första hand KVpa 
Sven Janssons försorg fått bostader 
ute på sta'n — de flesta inom Älv
sjö. Sven står också för de rimmade 
raderna ovan-

KA-man vann 
Maltaresor 
— familjejul 
i Valletta 

I ett familjebilrally arrangerat 
av Sparbanken i Blekinge, Mo
tormännens Helnykterhetsför
bund (MHF) och Reso tog Len
nart Nilsson KA/F 35 hem 
första priset, en resa för fyra 
personer till Malta. 

Tävlingen tillgick så att ett frå
geformulär ifylldes vid kontrollerna 
under färdvägen. För att skilja flera 
vinnare åt hade man arrangerat en 
penningmonter vid slutstationen, 
som var Ronneby Brunn, och sista 
frågan gällde att gissa hur mycket 
pengar montern innehhöll. Lennart 
Nilsson kom närmast den rätta pen-

Det har blir vår första jul hemifrån 
och också vår första flygresa, sä
ger Lennart Karlsson på F 36 hos 
KA. som lagom till jul vann fyra re
sor till Malta i en rallytävling. 

ningsumman och vann därmed förs
ta priset 

Rallyt hade lockat över 7 000 
deltagare. För KONTAKTEN be
rättar Lennart, att det var hans fru 
som gissat så bra. Vinstresan blir 
en välkommen julklapp för familjen, 
som består av fyra personer. Det 
blir deras första jul borta från hem
met och deras första flygresa, som 
de med stor spärrning ser fram 
emot. 

TIME-UNDERSÖKN1NC: 

LME välrespekterat L Hotland, 
Frankrike och Schweiz 

En undersökning som gjorts av tidskriften TIME bland 
opinionsledare i sju europeiska länder avslöjar att LM 
Ericsson är ett välkänt och respekterat namn bland nä
ringslivsrepresentanter i Holland, Frankrike och Schweiz. 

Däremot iir vårt foretag — av 
naturliga skäl — tämligen okänt 
bland högre befattningshavare inom 
industri och handel i England. 
Västtyskland. Belgien och Italien. I 
de förstnämnda tre länderna bedri
ver vi som bekant bara en begränsad 
verksamhet och i Italien represente
ras koncernen av FATME och 
SIELTE. 

Bland opinionsledare utanför nä
ringslivet är LM Ericsson ett relativt 
okänt begrepp utom i Frankrike och 
Holland. 

När det gäller företagets allmänna 

anseende — "myckel gott eller 
gott" — ansluter sig 65 % av opi
nionsledarna inom näringslivet i 
Frankrike till denna åsikt. Motsva
rande siffror för Holland och Sch
weiz är 69 och 59 procent. Att siff
ran är så pass hög för Schweiz, trots 
att den kommersiella verksamheten 
där är begränsad, förklaras av att ett 
flertal av de intervjuade befattnings
havarna i detta land är verksamma 
inom finansvärlden. Även i andra 
länder visar det sig att företagel åt
njuter ell myckel gott eller golt an
seende i bank- och finanskrclsar. 

KÖP LME-AKTIER: 

Börsrapport om LM Ericsson 
Den mycket respekterade engelska 
börsmäklarfirman Joseph Sebag A Co 
har publicerat en omfattande rapport 
om LME avsedd for potentiella aktie
investerare i bolaget. Rapporten inne
håller 47 sidor fakta om LME, företa
gets plats på världsmarknaden och 
tillväxtmöjligheter. 

Den för LME mycket smickrande 
rapporten summeras i omdömet: 
K Ö P för tillväxt och hävdar att 
LME-aktierna är en bra placering för 
ett pris på upp till 240 kronor. 

MEDDELANDE FRÄN LME/HF 
Intendenturavdelningen 

Sannolikt beroende på att räknemaskiner, särskilt av CaaoU-ty» och dik-
teringsmaskincr (bandspelare), au ofta är så små till formatet att de gir att 
ta med sig i t ex en portfölj, har en oroande ökning av stölder av sådana ma
skiner konstaterats. 

Med aaledaiag härav och för att söka minska dessa stölder måste an dea-
na typ av maskiner låsas in i skrivbordslådor eller annat låshart forvariagsat-
rymme då arbetsplatsen lämnas. Detta gäller icke endast vid arbetstidens slnt 
•Un även då rummet tillfälligt lämnas under arbetstid. 

Pl mångas önskemål har matrådet på LME/HF beslutat att på försök nåder 
två veckor nu i höst ersätta den skalade potatisen med oskalad. 

Detta försök kommer att pågå nåder tiden 12—23 november 1973 i HF:s 
matsalar. 

Etter försöket kommer i matsalarna att finans röstsedlar, på vilka varje 
gäst har möjlighet att notera sitt önskemål om skalad eller oskalad potatis. 
Röstningen kommer att bli •tslagsgivaade för har potatis i fortsättningen 
•kall serveras till våra luncher. 
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UTVECKLING 

Forts från sidan 4. 

— Gunndioder för högfrekvensalst-
ring (frekvensmultiplikation) 

— Varaktordioder för automatisk 
frekvensavstämning och hög-
frekvensalstring (frekvensmul
tiplikation) 

— Dioder med kort återhämtnings-
tid (step-recovery diodes) för alst
ring av harmoniska svängningar 
— Lysdioder och bildskärmar 
— Optokopplare 
— Kraftdioder för höga effekter 
och höga spärrspänningar 
— Tyristorer av olika typer — 
även dubbelriktade 
— Falteffekttransistorer — speciellt 
av MOS-typ 
— Kiseltransislorer för höga effek
ter (hundratal watt) och höga frek
venser (upp till GHz-området) 
— Integrerade digitala kretsar i 
MSI - och LSI-utförande (speciellt 
MOS) 
— Programmerbara minnen för av
läsning (PROM) 
— Integrerade förstärkare för flera 
watt 
— Hall-givare och magnetoresisti-
va givare 
— Laser 

En stark tendens att övergå till 
plastkapsling kan konstateras mer) 
man har fortfarande problem med 
fuktskyddet och långtidsstabiliteten. 

Motständ 
Som komplement till de konventio
nella kolmotstånden har metalloxid-
och metallfilmmotstånd fått ökad 
användning. Speciellt för kretsar 
med krav pä snäva toleranser, god 
stabilitet och hög tillförlitlighet är 
de senare attraktiva. 

Dämpsatser i form av motstånds -
nät i tunn- och tjockfilm med till
fredsställande egenskaper och till 
acceptabelt pris börjar nu komma ut 
på marknaden. Nya förbättrade pas
tor för tjockfilmkretsar har medver
kat till detta. 

Variabla motstånd med Cermet-
bana syns mer och mer tränga ut de 
äldre konstruktionerna med trådlin-
dad bana eller kolbana. 

Vad beträffar varistorer och ter-
mistorer har egenskaperna under se
nare år ytterligare förbättrats med 
vidgad användning som följd. 

kondensatorer 
Man kan notera att plaslkondensa-
torer nu kommit på allvar — poly-
styren. mylar. polypropylen och po-
lykarbonat. Även teflonkondensato-
rer finns på marknaden men dessa 
betingar ännu ett högt pris. Beträf
fande användning av polystyren 
som dielektrikum i kondensatorer är 
det ingen nyhet men man har lyc
kats förbättra materialet sä att det 
tål avsevärt högre temperatur än ti
digare. 

En markant övergång till metalli-
serade kondensatorer har skett. Det
ta har medfört en väsentlig reduk
tion av volym och förbättrad tillför
litlighet. 

I och med tillkomsten av tantal-
kondensatorerna, våta och torra, 
varav den torra, sintrade varianten 
nu definitivt slagit igenom trodde 
man att den gamla aluminiumelek-
trolytkondensatorn inte längre skulle 
kunna hävda sig. Det har emellertid 
visat sig att man haft fel. Genom att 
införa renare aluminiumfolie och 
förbättra tillverkningen har man fått 
fram aluminiumelektrolytkondensa-
torer av länglivstyp användbara in
om ett betydligt vidare temperatur-
område än tidigare. Dessa är dessut
om billigare än tantalkondensatorer-
na. 

Även de keramiska kondensato-
rerna har genomgått en metamorfos 
genom införande av multilagermeto-
den för varianterna med lågt dieltal 
och genom att höja tillförlitlighet 

och stabilitet hos högepsilontyper-
na. 

För användning i hybridkretsar 
har speciella kondensatorenheter in
troducerats både av keramisk typ 
och av tantaltyp. 

Tilläggas bör att gnistsläckare bå
de av CR-typ (med diskreta kompo
nenter) och av RC-typ (integrerad) 
fått synnerligen vidsträckt använd
ning. 

Slutligen bör understrykas att nu
förtiden används alltmer plastkaps
ling av kondensatorer. 

Filter 
Inom filterområdet satsas nu hårt på 
aktiva RS-filter och miniatyriserade 
monolitiska kristallfilter främst för 
användning som kanalfilter i trans
missionsutrustningar. Även meka
niska filter har vunnit insteg för 
samma ändamål. 

Spolar och transformatorer 
Genom successiv utveckling av fer-
ritmaterialen mot högre permeabili-
tet, lägre förluster och bättre stabili
tet (lägre desackomodation) har 
kärndimensionerna kunnat ned
bringas och användningen vid högre 
frekvenser befrämjas. Även modifie
ring av kärnornas form (tillkomsten 
av X- och vingkärnor) har medfört 
att utrymmet vid montering på PC-
kort bättre kunnat utnyttjas. 

På kraftisdan spelar nu C-kärnor 
en dominerande roll. 

Minnen 
Ferritkärnminnen har blivit väl eta
blerade. Trots att prestanda hos kär
norna alltjämt förbättras och kost
naderna reduceras, är det uppenbart 
att utvecklingen pekar mot halvle-
darminnen. Dessa minnen erbjuder 
fördelar vad avser hastighet, kostna
der, tillförlitlighet, storlek och vikt. 
De låter sig också enkelt anpassas 
både ur elektrisk och mekanisk syn
punkt till andra integrerade kretsar. 

Halvledarminnen med möjlighet 
till läsning och skrivning i godtyck
lig cell (read-write random across 
memories. RAM) är tillgängliga i 
både bjpolar- och MOS-teknik. De 
förra erbjuder kortare åtkomsttid 
medan de senare har fördelar av 
lägre kostnader och lägre effektför

brukning. MOS-minnen är vanligt
vis dynamiska, d v s minneselemen
tet utgörs av den befintliga kapaci-
tansen hos en MOS-transistor. På 
grund av läckströmmar måste dyna
miska minnen bli återuppladdade 
(refreshed). 

En vanlig typ av minnen pro
grammerade av tillverkaren enligt 
beställarens specifikation kallas för 
Read Only Memories (ROM) . Pro-
grammeringj utförs med speciella 
masker under produktionen. En sär
skild typ av ROM är de s k PROM, 
d v s minnen programmerbara av 
användaren. Vanligtvis sker pro
grammeringen genom att använda
ren bränner bort mycket tunna ni-
krommotstånd. Denna typ av 
PROM är bipolär och används i 
speciella utrustningar där man krä
ver stor snabbhet. 

Reläer 
PC-tekniken har medfört behov av 
små reläer för montering på PC-kort 
och utvecklingen går mot sädana in
te bara i konventionellt utförande 
utan även då det gäller tungreläer 
— både torra och kvicksilvervätta. 
Redan nu finns miniatyrreläer av al
la dessa typer på marken. 

PC-tekniken 
Man kan säga att PC-tekniken följt 
halvledartekniken hand i hand och 
fått en enorm betydelse vid mon
tering och förbindning av elektro
niska komponenter. Från de ur
sprungligen enkelsidigt folierade 
korten har man via de dubbelsidigt 
folierade kommit över till den avse
värt mer komplicerade multilager-
tekniken. Härigenom har problemet 
med korsande ledare lösts. Samtidigt 
har man emellertid varit tvungen att 
ta fram en metod för att åstadkom
ma förbindning mellan ledare i olika 
plan. Detta sker nu genom galvanisk 
metallisering av häl (plated through 
hole). 

PC-tekniken kräver speciella an
slutningsdon och man kan väl säga 
att de guldpläteringsmetoder som 
utvecklats i samband med konstruk
tionen av kontaktdon för PC-kort 
även vunnit tillämpning vid förgyl-
ling av kontakter i andra typer av 
anslutningsdon för skiljbar anslut
ning. 

/ nästa nummer av KONTAKTEN kommer följande att behandlas: 
Telefonapparater, Bildtelefon samt Lokalnät. Därpå följer delat på två 
nummer Transmissionsteknik. Satellitkommunikation. Telefonstationer, 
Telex, Datatransmissionssystem samt kapitlet Allmänna framsteg. 

Redaktionen 

SÖDERHAMN 
Fort* fl&n sidan 1. 

ordf Gullvar Bengtsson. Antalet 
medlemmar var då uppe i 646. 
• Samma år som klubben fyllde 15 
'•försvann*' kvinnolönerna. En stor 
drive gjordes för att öka medlems
antalet, vilket också lyckades. 
• Vid 20-årsjubileumet låg med
lemsantalet nära I 000. Det året 
blev det lite mer ordning på tidlö
nerna, fastare regler och bättre för
hållanden betr väntetiderna. 
• Ar 1971 fick man en ny klubb
lokal. 
• I år har lunchstämplingen slo
pats inom fabriken och det gjorde 
man före HF i Stockholm. Klubben 
ar nu bl a engagerad i arbetet med 
an få fram goda arbetsplatser i an
nexet. 

Henning Augustsson i HF:S verkstads
klubb, att man först vänder sig till sin 
förman med problemet. Blir man inte 
nöjd med hans åtgärder eller besked tar 
man kontakt med de fackliga förtroende
mannen, dvs avdelriingskommiltérade el
ler verkstadsklubben, vilka sedan tar upp 
förhandlingar med förelaget. 

— Det är inte ovanligt, påpekar 
Augustsson. att nyanställda blandar ihop 
begreppen tidlön och timlön. Förväx
lingen kan. som tydligen skett här. resul
tera i att man känner sig "lurad" när lö
ningen kommer. 

Nya patent 

"FRÖKEN LM" 
Förts från sidan 3. 

Beträffande möjligheten att få rättelse, 
om man ifrågasätter ett ackords riktighet. 
gar det sä till, säger klubbordförande 

under tiden 1—6 september 1973 
(förteckningen anger uppfinnarens 
namn och tjänsteställe, uppfinningens 
titel och patentnummer). 
Wänblad. B KA. SRA/KuC — 

Kopplingsanordning ingående 
i en kodmottagare i ett radio
kommunikationssystem för 
mottagning av två olika selek
tiva kodanrop'— 356.197; 

Norlin. A H B. KH/Vbv. Olsson. A 
N. HF/X/Akb. Strid. T S. 
KH/Vt 52—54 — Gavel för 
spdstomme företrädesvis avsedd 
för reläer — 356.156; 

Carlsson. E, Ml/Kda, Dahtsjö. O. 
MI/KdaC, Karlsson, R. Ml / 
Kda, Pettersson. K. Ml/Kda — 
Anordning vid en dubbelref
lektor antenn — 356.641. 

LME/HF: 

Ny chef för hemvärnet 
L M Ericssons Industr ihemvärn 
höll kompania f ton i en av m a t 
salarna på HF torsdagen den 
13 september och drygt 100-
talet personer hade hörsam
mat kal lelsen. V id t r ä f f e n av
tackades avgående hemvärns-
chefen Anders Ahlberg av före
tagets representant DK Ni ls 
Svensson, som också hälsade 
bevakningsinspektör Erik Nor
din v ä l k o m m e n som ny h e m 
värnschef. 

Speciellt inbjudna talare var över
stelöjtnant Sigvard Beskow, Fo-sta-
ben, och verkskyddskonsulent 
HF/Pvk Tage Sjöström. Bådas före
drag var belysande och intressanta. 

I övrigt bjöds det på förtäring och 
musik av en mindre besättning ur 
LM-orkestern. Även en rad L M -
pensionärer kom till kompaniafto
nen och bl a märktes f d hemvärns
chefen och inköpschefen Inge Enan-
der. 

Som avslutning blev det utdel
ning av skyttepriser och årtalsmär
ken, många av de sistnämnda för 
20—30 års medlemskap. 

— Det har pågått en ständig för
bättring av utrustningen sedan hem
värnet startade i början av 40-talet, 
framhåller adjutant Bertil Norrevik. 
Kompanichef på den tiden var förre 
W D Hans Thorelli. 

— LM-are som gär ur värnplikts-
åldern vid 47 ärs ålder är välkomna in 
i LM:s hemvärn, fortsätter Norrevik. 

— Vänd er med förfrågningar till 
hemvärnschef Nordin tel 92201 eller 
till adjutanten Norrevik tel 92201 . Vi 
är ett kamratgäng som har trevligt 
tillsammans med bl a mycket frilufts
liv, informerar Bertil Norrevik. 

DK Nils Svensson (t v) överlämnar 
en minnesgåva från företaget till 
avgående hemvärnschefen Anders 
Ahlberg. Nye hemvärnschefen, be
vakningsinspektör Erik Nordin t h. 

VAD ÄR DET FÖR " N Å G O T " LME 
KONSTFÖRENING SYSSLAR MED? 

Vad konst är kan självklart ingen ge ett entydigt svar på. 
— Det är mycket och det är stort, säger Alvar "LOSS" 
Hagberg, ordf i LME.s Konstförening vid HF m fl enheter 
inom stockholmsområdet. Men han vill gärna berätta om 
vad det är för slags konst som föreningen sysslar med. 
Närmiljöbegreppet är här något som alltmer tränger in i 
verksamheten. Varsågod LOSS! 

"Det är huvudsakligen bildkonst 
som vi engagerar oss i och med det
ta avses stafflikonst och grafik, 
skulptur, konsthantverk samt när
miljö. Det är en något grov indel
ning med begränsningar som fordrar 
förklaringar. 

S T A F F U K O N S T o c h G R A F I K 
Därmed menar vi tavlor (original
konst) av t ex olja, acryl, gouache. 
akvarell, pastell, tusch samt grafik 
såsom kopparstick, etsning, litografi, 
träsnitt, serigrafi. För att betecknas 
som originalgrafik är upplagorna of
tast signerade, numrerade och god
kända av konstnären. Antalet per 
upplaga bör ej överstiga 1000 ex. 
oftast är 360 ex maximal upplaga. 

S K U L P T U R 
Med skulptur menar vi i allmänhet 
tredimensionella föremål tillverkade 
av t ex metall, trä. sten, gips, plast, 
glas. Storleken kan variera från små 
statyetter till mycket stora föremålt 
Upplagan bör vara begränsad till ett 
10-tal ex, oftast ar dock skulpturer
na unika (tillverkas endast i ett ex). 

K O N S T H A N T V E R K 
Konsthantverk är ett mycket vitt be
grepp. För att det skall ingå under 
vårt verksamhetsområde har vi be
gränsat det till föremål som är hant
verksmässigt tillverkade och med 
begränsad upplaga. Material kan va
ra t ex lera, metall, glas. textil, plast 
trä. 

Dessutom finns andra föremål 
som också inordnas under vårt be
grepp bildkonst, men som ej renod
lat tillhör grupperna stafflikonst och 
grafik, skulptur eller konsthantverk, 
sådana är t ex reliefen, "objects" 
(föremål), kinetisk konst (rörlig 
konst). 

N Ä R M I U Ö 
Även de tidigare begreppen ingår i 
begreppet närmiljö, men under den
na rubrik tänkte vi begreppet när
miljö som något vidgat, dock ej i 
biologisk och ekologisk mening. 
T ex färgsättningen på våra arbets
platser i verkstäder, kontor, korrido
rer, matsalar, omklädningsrum, 
byggnader. Planering av parkan
läggningar, promenadstråk, div in
redningar av allmänna utrymmen, 
hör också hit. 

Alt konstföreningen bör va..i re
presenterad i sådana sammanhang 
(arbetsgrupper) borde vara själv
klart. 

Bättre psykisk miljö, trivsel, med
mänsklig kontakt i vår.t fall bl a ge
nom utställningar och arrangemang 
tillgängliga för alla LM:are. 

LME:s Konstförenings huvudsak
liga uppgift är att öppna vägar att 
nå konsten genom att 
• umgås med konst 
• informera om konst 
• debattera om konst 
• bilda opinion för konst 
• distribuera konst 

Med hopp om mer konst vid våra 
arbetsplatser! 
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INNAN FOTBOLLEN LÄGGS I MALPÅSE 

KH KORPMÄSTARE I KATRINEHOLM 
På LM Ericssons Kätrinehoimsfabrik finns gamle svenske fotbolls—, 
mästaren och landslagsspelaren Eric "Mulle" Holmqvist, fd IFK\ 
Norrköping. Kanske någon av dessa pigga KH-ynglingar också får 
dr» på sig den blågula munderingen vad det lider. Ännu så länge får\ 
pom dock nöja sig med titeln korpmästare 1973 i 7-mannalag i 
Katrineholm, 1 finalen mot SJ vann KH med 1—0 och målet gjor
des av Bengt Fredriksson. Mästarna heter (stående fr v) Sören Kon-
radsson, Benny Lindström, Gert Karlsson, Bengt Fredriksson, Erik 
Ånderss&ri, Knästående fr v Leif Bedius, B/örn Jakobsson, Josef 
Jebefovski och Jan Olotsson, i 

NO VANN KORPENS KLASS € 
Norrköpingsverkstadens tag triumferade i stans korpserie klass 6. 
Lagledare: Eric ffudemo. övre raden fr v: Jalmar Backström, Bo 
Lindesvik, Bengt Holm, Leif Djerf, Anders Lysén. Undre raden fr v: 
Staffan Johansson, Bo Thärning, Jan Jaani, Gunnar Waltström. 
Finn Lund spelade också med i laget. 

VILKEN FR FÖR FOTBOLL 
Hot ir grabbarna som vann kontorsserien ttfv / i fotboll i 
IMEfHF. Segrarna kommer från Pft t (X/W och heter stående fr v 
K/att Mltestin, Dick Arrefehft, Kjell-Åka Andersson, Reinar Larsson, 
Hans Hedlund. Torsten Norell, 0/(9 Jönsson och Leif Bölke (/ag/edm-
to). Knästående fr v Leif Lydig, Magmts Hjmrtstrand, Bo Sjöberg, Bo 
Norrgérd. Sven-Åke Pettersson och Lasse Jonsson. 

SEX-
kampen 
bara ökar 
och ökar.. 

Den stora motionstävlingen på LME/HF, "sexkam-
pen", är över för den här gängen. Och återigen note
rades ett nytt rekorddeltagande. Motionstävlingar 
av det här slaget brukar som regel inte gå att arran
gera så många år i följd, men glädjande nog är det 
sex år sedan vi startade tävlingen och intresset bara 
ökar för varje år, berättar idrottskonsulent Henry 
Forsberg. Som sig bör är motionstävlingen öppen för 
både damer och herrar. 

Här ses några av de pigga deltagarna i avdelning 
X/Vs segrande lag. Allt som allt använde sig X/V av 
ett drygt 50-tal deltagare. Längst t v syns X/V:s drif
tiga "pådrivare" Ingmar Andersson, mannen bakom 
avdelningens stora motionsintresse. 

1973 års upplaga av "sexkam-
pen" inleddes med simning 50 m 
bröstsim och tävlingsplats var som 
vanligt Bredangsbadet. Rekord med 
2I8 deltagare! Fortsättningen blev 
inte sämre, då terränglöpningen vid 
Sätra Camping samlade 261 mer el
ler mindre löpstarka LM-are. 

Den särklassigt mest omtyckta 
grenen blev varpan, där hela 347 
kastare tävlade i två dagar på Älvsjö 
gamla idrottsplats. Redan i år var 
deltagarantalet uppe i den storleks
ordningen, då det börjar bli svårt 
med arrangemangen. 

Orienteringen — en traditionellt 
stark HF-sport — som var den fjär
de grenen gick i närbelägna Sätra-
skogen, där det lyckligtvis fortfaran
de går att anordna tävlingar på en 
utslagsgivande karta och bana. Start 
och mål vid Mälarhöjdsbadet och 
även nu tävlades det i två dagar. 
229 personer irrade omkring i Mä
larhöjdsterrängen i sökandet efter de 
röda skärmarna. 

Friidrotten (100 m. kula och 
längdhopp) var en svårarrangerad 
sak och där fick deltagarna tre täv

lingsdagar att välja på. Tävlings -
plats var Västberga IP. Antalet täv
lande var här något mindre än tidi
gare, men ändock mycket bra. På 
100 m startade 201 personer, i kula 
187 och i längdhopp 161 man. 

Så var det den avslutande grenen, 
"rodd med vanlig roddbåt" ute på 
Flatenbadet. Rodden har alltid varit 
"sexkampens" spexgren med otaliga 
ofrivilliga dopp. tappade åror och 
avsuttna båtsäten. Grenen kom i år 
att bli avgörande för hela tävlingen 
och det var först här som den slutli
ga segraren korades. 

Avdelning K, som hela tiden le
gat i toppen, fick nu i sista grenen se 
sig passerad av X/V. som hemförde 
segern i årets "sexkamp". Fjolårs
vinnarna X/M kom den här gängen 
på femte plats. 

För att en lagtävling av detta slag 
skall samla så mycket folk som årets 
version av "sexkampen" gjorde, så 
krävs en "pådrivare" på varje avdel
ning. X/VupC Ingmar Andersson 
har gjort ett jättearbete för att få ut 
alla arbetskamrater till tävlingen. 
Även på många andra avdelningar 

har det arbetats bra för "sexkam
pen". säger Forsberg. 

Men några avdelningar orkade 
inte hänga med till slutet. Vart tog 
den stora idrottsavdelningen X/S 
vägen med alla sina stjärnor? Och 
varför fortsatte inte X/I på den in
slagna motionsvägen? 

— Vi saknade många avdelning
ar. Har ni inga motionärer på X/R, 
R och X/P? Ni och många, många 
fler är välkomna till nästa år. säger 
Henry Forsberg. 

Verkstadsavdelningarnas dåliga 
motionsintresse har tidigare påta
lats. Endast HF/Vt 15 och HF/Vt 
37 deltog i årets tävling. 

RESULTAT AV "SEXKAM 
PEN" 1973: 
I) X/V 305.1 poäng. 2) K 297,0. 
3) X/O 275.3. 4) V/Kp 273.3. 5) 
X/M 268.7, 6) Vt 15 266.4. 7) V 
262.5. 8) X/T och X/B 260,6. 10) 
X/A 251.8, II) X/K 249,4, 12) Vt 
37 249.1. 13) O 241.1. 14) M 
238.9. 15) X/S 180.6. 16) L 162,7. 
17) X/I 160.8. 

DAMERNA VID OR SEXA I ÖREBRO-KORPEN 

Det är inne med damlotbolt i Sverige och LME hänger på lite var
stans i landet. I Örebro sparkade fabrikens flickor till sig en 6:e, 
plats i stans korpserie med täljande tag. Stående fry; Monica. 
Staal. Kerstin Wiklund. Lisa Touvila. Pir/o Kovamäki. S/v Ek. Sil-i 
rande fr v: Annika Edholm. Irene Vaivot. Åsa Andersson, Lene Frö-1 
din, tnga-Litl KJing. 

SRA VANN 
HÖSTENS 
LM - LOPP 
Det var dom gamla välkän
da "årgångarna" som höll 
sig i toppen då den stora 
motionstävlingen LM-lop-
pet avverkades för andra 
säsongen i rad lördagen 
den 29 september ute i 
skogarna mellan Tumba 
och Uttran söder om 
Stockholm. Intresset var 
stort med 147 startande i 
de sex olika klasserna. För
ra året rusade 118 LM-are 
iväg då startskottet gick. 
Loppets totalsegrare åter
fanns båda i klassen yngre 
oldboys, Anders Larsson, 
SRA, och Leif Michelsson, 
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B O . l ö p t e d ö t t l o p p o c h 
f i c k b ä g g e t i d e n 4 0 . 0 3 m i n 
p å d e n c a e n m i l l å n g a t e r 
r ä n g b a n a n . 

Pä den lagom kuperade, men 
fullt utslagsgivande banan drog 
SRA-trion Anders Larsson. Lärs-
Gunnar Mårtzén och Walter Vid-
mark upp ett nästan mördande tem
po direkt efter starten. 

— Det var kanske en felaktig 
' ktik. V i höll på att köra slut på 
k varandra, omtalar Anders Larsson. 

som dock själv höll distansen ut. 
Däremot fick fjolårsvinnaren Vid-
mark ge sig mot slutet. 

I seniorklassen startade 32 löpare 
. och ställningen i täten var länge 
g synnerligen jämn. Mot slutet kom 
' emellertid Arne Persson från ELL-

EMTEL starkt och vann med 40.43 
min. Därefter följde SRA-arna Vid-
mark 41.22 och Mårtzén 42.03. 

I klassen yngre oldboys. med 21 
deltagare, svarade Anders Åberg, 
HF . för en mycket stark löpning i 
skuggan av segrarna Anders Lars
son och Leif Michelsson. Åberg fö
reföll ha gott om ork kvar då han 
löpte in på 41.04. 

Folke Lundberg från Rifa-S hade 
bästa orken bland äldre oldboys. 
där han segrade på goda 43.08 min. 
Alltid pålitlige Ingvar ' Blomman ; 

Blom, HF. kom i vanlig ordning på 
medaljplats genom att bli tvåa pä 
43 .51 . 14 man startade i klassen. 

En av LME/HF:s två klassegrar 
togs av veteranen Arnold Johansson 
som klarade av "milen" pä 47.03. 
Han var emellertid länge hotad av 
sege Rolf Ordell, Rifa-S. med 47.48 
min. Nio man mötte upp i vete
ranklassen. 

Bland dom som var 56 år eller 
äldre, klassen äldre veteraner, var 
BOs Karl-Olov Arvidsson särklassig 
och löpte över mållinjen på 52.52 
min. Klassens övriga två deltagare 
var Torstea Nilsson, Rifa-S. 60.52 
och Sven Nilsson, HF. 74.23. 

D A M E R N A " S T A L " 
M O T I O N S K L A S S E N 

Så kommer vi till LM-loppets stora 
begivenhet — motionsklassen, öp
pen för både damer och herrar. Här 
var det faktiskt två damer som "stal 
föreställningen" för herrarna. Anni
ka Olsson tävlande för ELLEMTEL 
gick på utomordentliga 52.20 och 
Hanne Ode från BO hade 53.07 
min. Dessa damtider stod sig myc
ket bra i den annars helt manliga 
konkurrensen. Kanske vi får se än
nu fler motionssugna flickor i L M -
loppet nästa år? Förra året var det 
inga flickor alls med i LM-loppet. 

Det var hela 68 startande i mo
tionsklassen, där Björn Löwenberg 
från H F visade seniortakter genom 
att vinna pä 45.50. Lennart Eriks
son och Lars Jansson fullbordade 
HF:s trippeltriumf. 

Loppet, som går med gemensam 
start, har tydligen ännu inte slagit 
igenom bland koncernens landsorts-
anläggningar. De enda tvä icke 
stockholmare i loppet var Christer 
Ihse och Allan Alexandersson från 
SRA-Kumla på I3:e (50.58) resp 
40:e (56.45) platserna i motions
klassen. 

LME IK Stockholm svarar för 
arrarigefiV^epn i samband med L M -

Starten för årets LM-lopp har just gått och 145 herrar och två damer har 
satt sig i rörelse. Intresset för den här typen av motionstävlingar är syn
nerligen stort och till nästa år hoppas arrangerande LME IK, Stockholm, 
på omkring 200 deltagare. 

loppet. — V i är mycket glada över 
det stora intresse som visats för 
årets LM-lopp och över det stora 
deltagarantalet. Men vi är förvånade 
över att så många inte kom till 
start. Av 206 anmälda startade nu 
endast 147. Vart tog dom andra vä
gen?, undrar idrottskonsulent Henry 
Forsberg. 

— V i hoppas till kommande täv
lingar att företagen bara anmäler 
dom som säkert startar i tävlingen. 
Som det nu är så medför manfallet 
bara en massa onödigt arbete för 
arrangörerna med alla dessa "okyn-
nesanmälningar". tillägger Fors-

• * * • -GHZ 

RESULTAT: 
Seniorer: 1) Arne Persson, EUA. 

40.43. 2) Walter Vidmark, SRA. 
41.22. 3) Lars-Gunnar Mårtzén. 
SRA. 42.03. 4) Magnus Fogdahl. HF. 
42.34. 5) Paul Kanarbik. HF. 42.43. 
6) Sven-Erik Pettersson, LMS/RÖ. 
43.04. 

Yngre oldboys: 1) Anders Lars
son. SRA. och Leif Michelsson, BO. 
40.03 (vinnare av hela tävlingen). 3) 
Anders Åberg. HF. 41.04. 4) Yngve 
Pettersson, HF. 41.28. 5) Per-Olof 

Köhler. HF, 44.42, 6) Ingvar Adnell, 
BO. 44.47. 

Äldre oldboys: 1) Folke Lund
berg. Rifa-S. 43.08. 2) Ingvar Blom. 
HF. 43.51. 3) Sune Johansson. SRA, 
44.20. 4) Arne Åsenlund, HF, 44.46. 
5) Vilhelm Skogsholm. HF. 47.43. 6) 
Stig Berglund. HF. 50.18. 

Veteraner: 1) Arnold Johansson, 
HF. 47.03. 2) Rolf Ordell. Rifa-S. 
47.48. 3) Nils Larsson. HF. 50.52. 4) 
Karl-Evert Leijdström, HF. 53.14. 5) 
Karl-Erik Andersson. HF. 55.05, 6) 
Einar "Skepparn" Karlsson, BO, 
56.52. 

Äldre veteraner: 1) Karl-Olov Ar
vidsson, BO. 52.52. 2) Torsten Nils
son. Rifa-S. 60.52. 3) Sven Nilsson. 
HF. 74.23. 

Motionsklassen: 1) Björn Löwen
berg. HF. 45.50. 2) Lennart Eriks
son. HF. 47 28, 3) Lars Jansson, HF, 
47.36, 4) Ingvar Henriksson, BO. 
47.55, 5) Åke Dalsätt, BO. 48.17. 6) 
Bo Bengtsson, BO, 49.11, 7) Bengt 
Nilsson. SRA. 49.33. 8) Nils-Erik 
Östling, BO. 50.00. 9) Ole Kjöller. 
EUA. 50.04. 10) Göran Karlsson. 
SRA, 50.05, 11) Gunder Eriksson, 
SRA. 50.11. 12) Stig Holm. HF. 
50.39. 21) Annika Olsson. EUA. 
52.20 (dam). 24) Hanne Ode. BO. 
53.07 (dam). 

I PENSION 

BÄSTE LM:ARE 106:e MAN I LIDINGÖLOPPET 
"Höstens Vasa-lopp". Lidingölop
pet, blev ett storevenemang med 
närmare 4 000 deltagare. På startlin
jen återfanns många LM-are av vilka 
Leif Michelsson. BO, lyckades bäst 
och kom in som 106:e man på 1.57.33 
på de tre milen i seniorklassen. Vin
nare blev som bekant finländaren 
Reino Paukkonen på 1.38.21. 

Annika Olsson, som gjorde så bra 
ifrån sig i LM-loppet, löpte i mål på 
21 :a plats i damklassen med tiden 
1.10.10 på den 16 km långa banan. 

Här följer LM-arnas placeringar och 
tider med reservation för att vi inte 
kunnat hitta alla i prislistan: 

Seniorer, 30 km: 106) Leif Michels
son, BO, 1.57.33, 148) Arne Persson. 
EUA. 2.00.17, 279) Anders Larsson. 
SRA. 2.07.21, 407) Timo Lyytinen, BO, 
2.11.13, 547) Yngve Pettersson, HF, 
2.15.56, 925) Sven-Åke Svensson, 
HF, 2.26.27, 1733) Nils-Erik Östling, 
BO, 2.46.14, 1844) Göran Karlsson. 
SRA, 2.48.41. 1161) Börje Henriksson. 
HF. 2.31.33. 2022) Per Ottosson, LMS 

Jönköping, 2056) Rolf Strömberg, HF~ 
2.54.13, 2142) Gunder Eriksson, SRA, 
2.56.58, 2155) Hans Vesterberg, HF, 
2.57.16, 2240) Henning Leksell, HF, 
2.59.41, 2335) Göran Bergqvist. LME 
Katrineholm, 3.03.12, 2460) Erik Has-
mats, HF. 3.08.48, 2569) Lars Furu
skär, SRA, 3.15.26, 2847) Anders Ols
son, SRA, 3.52.10. 

Damer, 16 km: 21) Annika Olsson, 
EUA 1.10.10. 

Veteraner, herrar, 16 km: 127) 
Karl-Erik Andersson, HF, 1.21.51. 

TACK! 

FÖDELSEDAG 
Adenstedt Willy, BO/G/FhC 
Bergvik Sven. HF/Kks 
Bird Paul. HF/DffhC 
Erlandsson "Frasse" Arne. X/lsg 
Johansson Harry. HF/lv 
Karlgren Roland. HF/X/BvgC 
Landahl Wilhelm. TN/Ars 
Malmgren Harry. HF/X/Gdk 
Sjöström Rune. HF/Dpub 
Tornberg Lola. VH36/Fal 
Åkerman Elof. KA/ Vt 66 

ANNAN VÄNUGHET 
Berg Börje. HF/laC 
Birgersson Eva. VH36/Ue 

VANLIGT DELTAGANDE 
vid min makes, Karl Adamsson, 
HF/V/Ksu, bortgång 

Elly Adamsson 

vid min makes och faders, Gotthard 
Nyholm. fd HF/Rr, bortgång 

Elsa Nyholm Bo 

vid min makes, faders och farfaders, 
Erik Wittlock. HF/Vt 03, bortgång 

Sonja Wittlock 
Barn och Barnbarn 

vid min makes, Valter Blomqvist 
K 16 och Vt 16, bortgång 

Margit Blomqvist 

vid min makes, Daniel Håll. fd V/P. 
bortgång 

Anna Håll 

vid vår systers, Elsa Klingvall, f d 
HF/V/Plo, bortgång 

Syskonen 

vid min makes och faders, Harry 
Mets. TN/TV/Vt 742, bortgång 

Alice Mets Jan 

vid min makes, Fritz Lund, HF/Vt 39, 

Brita Lund 

vid min makas och moders, Gunilla 
Steininger, TN/Lem. bortgång 

Bo och Mathias Steininger 

Talaren 

Han talade i sköna ord 
med gamla anor från vår jord 
på grekiska och pä latin 
hans röst var porlande som vin 
från spegeltest 
var varje gest 

Han alltid fick det andra tält' 
att låta mera genialt 
med ris och smicker generös 
orerade så lyssnarn' ros 
hans stämmas prakt 
gav ordet makt 

Men Herran gav och Herran tog 
det visades när mannen dog 
att hjärnan var som en maskin 
dit känslor aldrig stormat in 
ett tidlöst fall 
för världen all 

Olle. N G / 3 1 3 / 1 

• KAMPANJEN MOT ONÖDIG STÄNG 
SELTRAD I MARKERNA: Håll Sverige Rent 
vänder sig främst till markägare och fri-
luftsorganisationer av ofika slag och enskil
da människor som vistas mycket i skog 
och mark för att få hjälp med borttagandet 
av den misskötta stängseltraden. 

En undersökning om taggtrådens skade
verkningar i Stockholms län visar att av 55 
hästar hade 32 djur skadats av taggtråd 
under sommarbetet 1971. Av 61 nötkreatur 
hade 44 skadats av taggtråd. Hur mänga vil
da djur som skadas av onödig stängsettråd 
vet man inte utom att det är alldeles för 
många. 

De föreningar som är de bästa tagg-
trédsrojarna kommer att tilldelas Håll Sve
rige Rent.s reltefdiplom. ' 

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

24/9 Monteringsarbetare Anas Jansson, 
LME/HF/Vt 36. 
Anställd 1946. Brons: 1971. 
1/10 Snormonterare Karin Andersson, 
ÄL/KV/Vt 25. 
Anställd 1923. Brons; 1971. 
1/10 Herr Stig Andreason, GVbt. 
Anställd 1923. Silver: 1973. 

Se vidare silverpresentation av Stig 
Andreason i KONTAKTEN nr 11/12-
73. 
1/10 Herr Gunnar Björkman, TN/Akb. 
Anställd 1943. Guld: 1973. 

Började på avd HF/Vta och blev or-
derbevakare på Vpp 1945. Kom till data
avdelningen Dhtxd 1968, 1969 fanns 
han på avd Dhambk och 1973 på avd 
Akb. 
1/10 Ingenjör Gösta Blume, 
LME/HF/D1. Anställd 1936. Guld: 
1969. Kvarstår i stjänst. 

Inledde sin LM-bana som elev på avd 
F. Blev ingenjör på avd Fos 1937, kom 
till Xud 1938 och 1945 till avd Af. De 
följande fyra åren hade han uppdrag i 
Brasilien och Sydafrika och 50—54 var 
han på avd Dfr. 54—62 var han FC på 
Erga och kom 1963 till avd D l . 
1/10 Ingenjör Pera Brooaé, 
LME/HF/DtK. Anställd 1930. Guld: 
1967. Kvarstår i tjänst. 

Kom till LME som ingenjör på avd 
Ha. Utsågs 1953 till HtnC och 1954 var 
han UmL och HaC. 1956 kom han över 
till DU k och 195 8 till Dtk. 
1/10 Herr George Carlsson, 
LME/HF/V/Tf. Anställd 1926. Guld: 
1965. Kvarstår i tjänst. 

Har arbetat med bilar under hela sin 
långa anställningstid på LME. Var verk-

Gösta Blu
me hos 
LME/HF/ 
Dl gick i 
pension 
1/10 efter 
37 år hos 
LME. 
Kvarstår i tjänst. 

Percy 
Broomé 
LME/HF 
,'DtK, kom 
1930 till 
LME. Pen
sion 1/10. 

Kvarstår i tjänst. 

Georg Carls
son LME/ 
HF/V/Tf 
inledde sin 
LME ba-
na ren 1926. 
Pension 1/10. 

Kvarstår i tjänst. 

stadsbudschaufTor 1926—59. direktions-
chaufför 1959—69. Därefter har han 
jobbat på HF/V/Tf. 
1/10 Truckförare Harald Strida, 
LME/HF/Vt 17. Anställd 1945. Brons: 
1970. 

Höst 
månad 

Jag ser över landskapets vackra natur 
jag ser över skogar och sjöar 
hur hösten har kommit och lagt sig på lur 
med frosten den träden förskönar 

Den lövklädda marken tar bort alla spåren 
av blommor och grönt som funnits där 
hur inbäddat allting ligger till våren 
då åter allt grönskar, med blommor och bär. 

Inger, L M E / H F / X 



UTGIVARKORSBAND 

KONT(R)AKT 
ÖVER ALLA 
GRÄNSER 

Panama 
En delegation från Instituto de Recursos Hidräulicos 
y de Electrificacion UHRE) i Panama besökte 
LME/HF i slutet av september. Telefonväsendet sor
terar i detta land under den statliga förvaltningen 
IRHE. Panamas Vattenfallstyrelse. Delegationen be
stod av ledningen för telefondivisionen inom IHRE, 
överste Luis A Segura. senor Ramon Garcia och se-
nor Norman Kwai Ben. Panamas starka expansion 
har 1973 medfört dels telefonorder åt LME pa 69 500 
stationslinjer, dels också bildandet av ett Instituto 
Nacional de Telcomuntcationes. INTEL en självstän
dig statlig enhet, som avsöndrats ur IRHE. 

— Ing Sven Kappelin (DbkC) visar överste Segura 
en kontaktnitningsmaskin på HF verkstaden. I bak
grunden pa fotot ses senor Norman Kwai Ben. 

12 nationer 
finns representerade på bilden 
ovan. Många av dem är tekniska 
chefer vid LME-företag världen 
över och de har deltagit i en kon
ferens arrangerad av dotterbolaget 
LMS. Man har diskuterat olika tek
niska spörsmål och bytt erfarenhe
ter. Lokalen är LMS Telecenter pä 
Sveavägen i Stockholm. 

Deltagarna i denna "Technical 
Managers Conf erence" som pågick 
under 10 dagar i september gjorde 
even ett studiebesök i OS-fabri-
ken. 

Damen och de 26 herrarna är 
stående fr v: Lennarth Karlsson 
(LMS/RÖCj, Sture Malmström 
(LME/DpU) . Johan Berglöf 
ILMS/SaC), E Kristof fersen 
I L M D / D a n m a r k ) . A Mul ler 
(EAS/Schweiz), P Laiho (LMF/Fin-
land), G Meneghelli (SEI/ltalien), I 
Stuart (ETM/Holland), L Syversen 
(ATN/Norge), Kurt Franzén 
ILMS/lse). C Real (CEV/Venezue-
la). Rolf Wennerqvist (LMS/lsN), P 
Lambaeck (LMD/Danmark). Curt 
Widlund (LMS/Mxt) , Roland Sten-
gård (LMS/la). Karsten Bruusgaard 
(LMS/Is) och Gösta Bergkvist 

(LMS/lsltJSjJiSnjiä-Tr W O Uranfr.-
(Arra^Norge). Anders Jörgensen 
( L M S / T D ) , Olle H jor ts ten 
(LMS/TaC). E Conrad (SEE/Eng-
land). Ulla Karlsson (LMS/la), C 
Couteau (STE/Frankrike), C Bell-
occi (SEI/ltalien, O Noronha 
(EDB/Brasil ien), Lars Selin 
(LMS/1 C) samt Sven Andersson 
(ECI/USA). 

Brasilien 
Under ett par dagar i oktober stod LME som värd för Brasiliens kommunikationsminister 
Hygino Corsetti pä officiellt Sverigebesök hos bl a "kollegan" Bengt Norling. 

Minister Corsetti togs emot pä LME av VD Björn Lundvall. HD Fred Sundkvist, XC Hans 
Sund. DB Nils Tengberg. Df I Otto Wendt och VD Gunnar Vikberg i det brasilianska dotterbola
get EDB. — Bilden nedan med minister Corsetti i mitten. VD Lundvall t v och EDB.s VD Vik
berg t h är tagen i LME:s informationshall. 

Första dagen ägnades bl a AKE-labbet. Training Center och kodväljarstationen i Tumba. Dag 
tvä (en lördag) gick helt i turismens tecken med båtresa till Gripsholms slott och en titt pä 
Wasavarvet pä Djurgärden som huvudinslag. 

Malaysia Indien 
När Malaysias kommunikationsmi
nister. Mr Tan Sri Sardon (t v) be
sökte LM Ericsson i Stockholm 
överlämnade direktör Hans Sund, 
LME, en nätplan över Kuala Lum
purs flerstationsområde. 

Planen, som är baserad på upp
gifter frän Malaysias teleförvalt
ning och framtagen av LM Erics
son, täcker utvecklingen fram till 
1981 och är en del av den långsik
tiga nätplaneringen för området. 

I New Delhi signeras här den 17 
augusti LME:s första automatsta-
tionskontrakt i Indien av direktör Seh-
gal i det statliga post- och televerket. 
Mannen med turbanen heter Pitipahl 
Singh och är dirass hos Indiens PTT. 
Med vid signeringen var från LME 
ingenjörerna Runo Fernström (X/OeC) 
och Ragnar Kaasa (X/Oe). 

Kontraktet avser 10 000 linjer ARF 
som skall börja levereras från LME i w 
Sverige inom 15 månader. ^ 

Finland 
1973 års största LMS-leverans. voteringsanläggning
en för Finlands riksdag.är genomförd. Fotot är taget 
den 11 september i samband med överlämnandet 
och visar fr v (närmast kameran) generalsekr Sa-
lervo, talman Sukselainen, generaldir Sysimetsa, 
byggnadsrådet Ruso, LMFs VD Yngve Ollus, LMS' 
VD P-B Janson, avdchef Jarl Bussman och ing Gösta 
Johansson, båda LMF. Projektledaren Erkki Mikkeli-
nen, LMS. var även med vid överlämnandet. 
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