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Koncernens anställda kan nu bli 

AKTIEÄGARE 
utan kontantinsats i LMEricsson 

^GÄLLER ALLA MED MINST 3 ÅRS ANSTÄLLNING HOS 
MODERBOLAG ELLER DOTTERBOLAG I SVERIGE 

Företaget har i samarbete med 
Skandinaviska Enskilda Banken 
och Svenska Handelsbanken 
slutit ett aktielåneavtal som gör 
det möjligt för anställda inom 
den svenska koncerndelen att 
utan kontantinsats förvärva 
LME-aktier. Erbjudandet gäller 
alla anställda i Sverige som ar
betat minst tre år inom koncer
nen. 

Pådrivande bakom initiativet a t t ge personalen för
bättrade möjligheter a t t bli delägare i moderbola
get genom aktieköp är personalkommittén vid 

•* ME/KF, som består av Dps Sture Edsman, PC 
fei Sparrin och DK Nils Svensson från företaget, 
TN/T/KbgC Stian Kvastad från SIF-klubben, Hen
ning Augustsson från Verkstadsklubben, Lennart 
Stranneborn från SALP-klubben och TN/T/KdeC 
Stig Lindquist som representant för CF. 

*•- Företagsledningen har ställt sig mycket positiv 
- .'iÄ kommitténs förslag, men vill betona de risker 

som alltid är förknippade med aktieägandet. Den 
som köper aktier står själv för risken vid ett kurs
fall, men tillgodogör sig naturligtvis också förde
larna av kursstegringar och höjningar av utdel
ningen. 

LM-arna äger rä t t at t köpa en aktie för varje 
påbörjat 1000-tal kronor i aktuell årslön. Beräk
ningen görs på bruttolönen — alltså före skatter 
och andra avdrag. 

En medarbetare med 30 000 kronor i lön kan så
ledes utan kapitalinsats förvärva 30 aktier. De be
rörda bankerna lånar ut köpesumman, som sedan 
amorteras på fem år genom avdrag på lönen. Den 
som köper 30 aktier till dagens börsvärde får räk
na med ett löneavdrag på cirka 130 kronor i må
naden under fem å r plus en ränta som f n ligger 
på 7 procent. 

Tar många anställda chansen a t t köpa aktier 
i LME kan detta leda till bildandet av en aktie
ägareförening bland personalen. 

KONTAKTEN kommer senare at t ge kommen
tarer och synpunkter på det här erbjudandet om 
aktielån. För dagen nöjer vi oss med att summera 
de viktigaste punkterna: 

• HÖGST EN AKTIE KAN KÖPAS FÖR VARJE 
PÅBÖRJAD 1000-TAL KRONOR I AKTUELL, 
ÅRSLÖN. 
• MINST 10 AKTIER MÅSTE KÖPAS SAMTI
DIGT. 
• KAMRER SVEN-ÅKE RÖNNBLAD, LME/HF/ 
Ci TAR EMOT BESTÄLLNINGAR OCH LANE-

ANSÖKNINGAR. BLANKETT FINNS FÖR AN
MÄLAN. 
• BOLAGET SKALL MEDGE LÖNEAVDRAG 
FÖR AMORTERING. 
• LÅNERÄNTAN — SOM NU ÄR 7 PROCENT 
— KAN ÄNDRAS UPPÅT ELLER NEDÅT BE
BOENDE PÄ RIKSBANKENS DISKONTO. 
• AKTIERNA LIGGER I BANKENS FÖRVAR 
SOM PANT FÖR LÅNET TILLS DETTA ÄR 
SLUTBETALT. UTDELNINGAR GOTTSKRIVES 
LÅNEKONTOT OCH AVRÄKNAS MOT LÅNE
RÄNTAN. 

• FÖR ATT KUNNA DELTA OCH RÖSTA PÅ 
BOLAGSSTÄMMA KAN AKTIERNA GRATIS 
REGISTRERAS. 
• OM ANSTÄLLNING UPPHÖR LNNAN LÅNET 
ÄR SLUTBETALT REGLERAS LÅNET INKL 
UPPLUPEN RÄNTA GENOM KONTANT BE
TALNING ELLER GENOM FÖRSÄLJNING AV 
FÖRPANTADE AKTIER. 
• DEN SOM HAR MINDRE ÄN FEM ÅR KVAR 
TILL PENSIONSÅLDERN VTD KÖPTILLFÄL
LET SKALL AMORTERA LÅNET SÅ ATT DET 
ÄR SLUTBETALT VID PENSIONERINGEN. 

Nu dansas julen ut 
och granens sista barr sopas bort vid bal
kongdörrar, i företagsmatsalar och förenings
hus m fl platser. LME med dotterbolag ri
ket runt kallar barn och vuxna till glada 
julfester med dans kring granen, muntra
tioner av olika slag och gottpåsutdelning 
som final. Barnen ovan dansade glatt hand-
klappande runt hos Kabelverket i Älvsjö 
som påpassligt höll sin trivsamma fest 
"tjugondagknut". 

Se vidare mittuppslaget! 

COLOMBIA: 

Artistisk 9-åring målade LME-julkort 
— I framtiden ämnar jag helt 
gå in för teckning och bli en 
målare, skriver 9-årige Andres 
Pinilla S i Bogoté till KON
TAKTEN. Med julkortet här 
intill vann han l:a pr is— en cy
kel av märket Monark — i 
Ericsson de Colombia SA (EDC) 
teckningstävling för barn till an
ställda inom företaget. Tävling
en gick ut på att få fram ett 
motiv för ett julkort som EDC 
kunde skicka till kunder och 
andra kontakter. 

Andra priset, som bestod av 
rullskridskor, tilldelades ett 
verk som föreställde en karta 
Över Co lombia . Forts pd sida 6. 

EXPLOATERING ELLER UTVECKLING? 
— utfrågningen i TV med bl a VD Björn Lundvall 



VERKSTADS
SEMESTERN 1973 
Flertalet fabriker har fri för
läggning av fjärde semester
veckan. Undantag är följan
de: Piteåfabriken*, RIFA: s 
Bollmoraanläggning och bo
lagets fabriker i Gränna och 
Kalmar, SKV-.s verkstad i 
Sundbyberg och fabrik i Fa
lun. 

2 juli—21 juli -73 
Boråsfabriken 
Grönda Is ve rk staden 
Ingelstafabriken 
IN/NE-verkstaden, Norrkö

ping 
Karlskronafabriken 
O Iofströmsverkstaden 
Ekerydsverkstaden 
Ronnebyverkstaden 
Vedebyverkstaden 
Katrineholmsverkstaden 
Söderhamnsfabriken 
Delsboverkstaden 
örebrofabriken 
Visbyverkstaden 
Huvudfabriken 
Ml-verkstaden 
Brommaverkstaden, RIFA 

2 juli—28 juli -73 
Piteåfabriken* 
Bollmoraavd, RIFA* 
Kalmarfabriken, RIFA 

9 juli—28 juli -73 
G:s växellager, Borås 
Centrallagret, Huddinge 
Hudiksvallsfabriken 
Telekabelverkstaden, Älvsjö 
Oskarshamnsfabriken 
TV:s verkstad, M-kransen 
TV:s verkstad, Norrköping 
östersundsfa br iken 
Kristianstadsfabriken 
Sundbybergsverkstaden 

(SG/KR) 
SRA:s samtliga verkstäder 

9 juli—4 augusti -73 
Grännafabriken, RIFA 
SKV i Sundbyberg och Falun 
* Prel uppgift. 
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Ansvarig utgivare 
DB Nils Tengberg, tel 93153 

Redaktör 
Dbi Bert Ekstrand, 
tel 920 48 (direktnummer 
719 20 48) 

Redaktionskommitté 
Lennart Stranneborn, Vt 17, tel 
92605. Erik Sund, Vt 11, tel 93311, 
Lars Wiklund. VaC, tel 92611, 
Karl-Erik Åkerlind, V/PmC, tel 
92248. 

Tidningen utkommer med 15 num
mer om året. Bidrag — som hono
reras — mottas tacksamt under 
adress 

KONTAKTEN 
Box 32073 
126 11 STOCKHOLM 32 
Internt är redaktionens beteckning 
HF/Dbi. rum 61128. 

Tryckeri AB Allehanda Trelleborg 

NYA PATENT 
under tiden 27 oktober—7 decem
ber 1972 (förteckningen anger upp
finnarens namn och tjänsteställe, 
uppfinningens titel och patent
nummer). 

Assow, B H, T/Ken, Jansson, C K, 
T/Ken, Bolleberg, K O, T/Ken 
— Omvandlare för åstadkom
mande av en stabiliserad ut
gångslikspänning från en in
gångslikspänning — 347 589: 

Avsan, O, TN/X/TfiC, Gr öda I, 
A V, TN/X/Tfi, — Anordning 
för synkronisering av ett flertal 
samarbetande datorer —347 826; 

Fjällbrant, T T, tidigare Mö/ 
MI/S — Demodulator för demo-
dulering av samplade signaler 
med periodvis varierande samp
ling — 347 852: 

Pyddoke, J, TN/T/Sx — Sätt att 
övervaka en gruppsektion, spec 
en reservgruppsektion i ett bär-
frekvent nät, samt anordning, 
för utförande av sättet—347 854; 

Bohman, K G, T/KtC, Dudnik. A,, 
T/KtdC, — Koaxialkabelförbin-
delse med mellanförstärkare — 
348 087; 

Hasselbohm, S S S, tidigare GF/N 
— Verktyg för anslutning av iso
lerade ledare — 348 324. 

UTLANDSTJÄNST 
Ingenjör Göte Åkerman har flyt
tat från Spanien för en tjänst som 
projektchef i London. 

Ingenjör Bengt Andersson och 
herr Keld Vangsgaard har bägge 
påbörjat upptirag i London. 

Herr Eric Nilsson har avslutat 
sitt arbete som underhållsman i 
Panama. 

Herr Olva Öster har börjat 
tjänstgöring i Tjeckoslovakien. 

Herr Thore Kedeskog har nu ett 
uppdrag i Etiopien. 

Herr Sven Tilly har under på
gående kontrakt flyttat från Li
banon till Cypern. 

Ingenjör Stig Forking har av
slutat arbetet i Libanon för att 
efter semestern tjänstgöra i Zam
bia. 

Ingenjör Klaus Meyer har av
slutat tjänsten i Brasilien för ett 
uppdrag i Jugoslavien. Han er
sätter där ingenj ör Per Bergström. 
. Ingenjör Georgi Nikoloff har 
tjänstledigt från bolaget för spe
cialuppdrag i Chile. 

Ingenjörerna Gyula Weisz och 
Leif Huus skall inom kort, liksom 
herrar Yngve Hammarberg, Ulf 
Jernström, Bo Ståhlknapp, Erik 
Gustafsson, och Åke Larsson, på
börja uppdrag i Venezuela. 

Ingenjör Staffan Brandt har 
börjat arbeta i Jugoslavien. 

CIVILFÖRSVARSGULD 

På förslag av Länsstyrelsen 
i Stockholm har ingenjör 
Bertil Österlund vid Sieverts 
Kabelverk i Sundbyberg till
delats Sveriges Civilförsvars
förbunds förtjänsttecken i 
guld. 

Han har fått den förnäm
liga utmärkelsen "för synner
ligen värdefullt arbete inom 
verkskyddet". 

Arbetstidfrågor 
Den företagna gallupen om 

arbetstidens förläggning vid 
LME/HF gav följande ut
slag. 
86 % av 2 079 lämnade svar 

vill behålla nuvarande 
sommartid 

93 % av 2 558 lämnade svar 
vill inarbeta den 30/4, 
1/6, 31/12 -73 

69 % av 1 913 lämnade svar 
vill inarbeta den 27/12, 
28/12 -73 

84 % av 2 031 lämnade svar 
vill att flexibel arbets
tid införes. 

Någon överenskommelse om 
försök med flextid under 
1972 gick ej att nå, utan en 
utredningsgrupp tillsattes 
med företaget, i syfte att dis
kutera tänkbara former för 
sådan förläggning. 

• Inom Direktionsavdelning
en för Försäljningsfrågor äg
de följande personalföränd
ringar rum den 15 januari: 

Marknadsområdet Dfe—Euro
pa (exkl Spanien, USA och 
Canada 
Ingenjör Björn Jönsson övergick 
till tjänst i utlandet. Herr Jiri 
Jahn handlägger tillsvidare mark
nadsfrågor inom hela Östeuropa. 

Herr Sven Binman övergick till 
tjänst inom Dfo (Afrika). Till 
hans efterträdare har utsetts herr 
Bengt Lilliecreutz, SaM, som inom 
Dfe handlägger marknadsfrågor 
rörande Västeuropa (exkl Spa
nien), USA och Canada. 

Marknadsområdet DfULatin-
amerika och Spanien 

På grund av att ingenjör Bengt 
Looström avgått med pension och 
ingenjör Harold Mohlström kom
mer att övergå till tjänst i utlan
det, gäller följande marknadsin
delning inom Dfl: 

Jan Hartzell: Mexiko 
Lennart Hed- Centralamerika, 
qvisf. Ecuador, Chile, 

Panama 
Lars Mjöberg: Bolivia, Peru, 

LAFTA, AN-
COM 

Allan Uvhagen: Colombia 
Otto Wendt: Brasilien, Ar

gentina, Uru
guay, Paraguay 

Spanien och Venezuela hand-
lägges tillsvidare direkt av DfL 
Torsten Lindstedt. 

Marknadsområdet Dfo—Afri
ka, Asien och Oceanien 

Ingenjör Nils-Eric Granö tillträd
de en tjänst inom Swedish Tele-
communication Consulting AB. 

• Premien för sjukförsäkringsde 
len i den frivilliga gruppförsäk
ringen för tjänstemän har höjts 
från 2:60 till 2:75 per 1 000:— kro
nors månadslön. 

Högsta försäkringsgrundande 
månadslön för sjukförsäkring, vil
ken är 1,25 x basbeloppet vid 
årets börjaii, har höjts från 8 875 
till 9 125. 

Livförsäkring och olycksfallsför
säkring ändras ej. 

Elektronik 
ersätter 
rouletten •>•> •>"> 

För L M Ericssons uni
ka produktionsmetod 
(krysskabling) vid fram
ställning av telekabel 
har en helt elektronisk 
slumpväljare nu utveck
lats inom Telekabeldi
visionen. 

BELÖNADE FÖRSLAG 
SRA, STOCKHOLM: Henry Arle-
by 300:—, Rolf Johansson 200:—, 
Otto Hoff 150:—, Mats Fredham
mar 100:—. 
SIEVERTS KABEL VERK, SUND

BYBERG: T Bergholm, Vt 31, 
350:—; H Larsson, Vt 18, 300: — 
(i och med denna belöning har 
han uppnått kvalifikation för en 
plånbok innehållande 200:—); T 
Ribjer, Tu, 300:—; A Mäki-Kala. 
Vt 31, 150:— och penna (två for
slag). 

I förr * numret av KONTAKTEN meddelade vi att Sixten Sjöblom hos 
Telekabeldivisionen i Hudiksvall belönats med en tusenlapp för ett för
slag. Här står tian vid manöverpanelen ti l l en aluminiumpress på Vt 476. 
Sixten har modifierat nödutlösningsaggregatet t i l l de här pressarna. 

VERKSTADSFÖRENINGENS STIPENDIEFOND 
Kontakten vill härmed erinra om möjligheten för an
ställda inom Ericssonkoncernens verkstadssida att 
efter ansökan få stipendier ur Verkstadsföreningens 
Stipendiefond. 

Fonden inrättades 1961 för att genom stipendier och bi
drag stimulera intresset för utbildning inom verkstads
industrins yrken och för att höja utbildningens kvalitet. 
Som ett grundbelopp för fonden anslog Verkstadsförening
en 250 000 kronor. 

Utdelning av stipendier ur fondens avkastning sker en 
gång årligen vanligen under maj månad. 

Vid utdelningen skall i första hand följande syften till
godoses: 
• Stipendier till lärlingar som med framgång deltagit 
i lärlingsprov eller eljest visat särskild skicklighet och 
intresse. 
• Bidrag till lärare vid yrkesskolor, tekniska gymnasier 
och fackskolor för att möjliggöra praktik vid industri
företag, deltagande i fortbildningskurser och studieresor. 
• Bidrag till utbildningsledare och yrkeslärare inom in
dustrin för studieresor eller för deltagande i fortbildnings
kurser. 
• Bidrag till pedagogisk forskning och till produktion 
av undervisningsmaterial för yrkesutbildning. 

Ansökan om bidrag skall vara fondens styrelse tillhanda 
senast den 31 mars för att kunna beaktas vid 1973 års 
stipendieutdelning. Ansökan bör innehålla beskrivning av 
ändamålet med stipendiet samt i förekommande fall kost
nadskalkyl och finansieringsplan. 

Ansökan om stipendium skall ställas till Styrelsen för 
Stiftelsen "Verkstadsföreningens Stipendiefond", Box 
5510, 114 85 Stockholm 5. 

Den nya enheten kommer att 
ersätta den tidigare elektro-
mekaniska och rouletteliknan-
de slumpväljare som använts 
vid produktion av telekabel 
i den nya kabelfabriken i 
Piteå sedan början av 1972. 

Arbetsuppgiften blir den
samma som tidigare: att be
stämma hur de trådpar som 
ingår i kabeln under ett visst 
skede i tillverkningen ska 
ändra läge i förhållande till 
varandra. 

Fördelarna med den nya 
slumpväljaren är bl a att den 
är ca 80 % mindre till sin 
volym, inbyggbar i panel och 
har inställningsmöjlighet för 
hur många och hur lång tid 
de ingående trådparen ska 
blandas. 

Funktionssättet hos den 

elektroniska slumpväljaren är 
baserat på utnyttjande av 
transistorns brusspektrum. I 
den elektromekaniska versio
nen utnyttjades slumpmässig
heten hos rullande kulor en
ligt rouletteprincipen. 



Exploatering 
eller utveckling? 
Sveriges Radio sände i slutet av förra året en kritiskt granskande 
TV-serie om de multinationella företagens verksamhet i Latinamerika. 
Serien avslutades med en utfrågning av industriminister Rune Johans
son och LME:s VD Björn Lundvall utförd av T V-teamet Christina J ut
terström och Åke Ortmark. 

KONTAKTEN redovisar nedan dels de delar i utfrågningen där vår 
VD stod som svarande dels några kommentarer av inrikesministern som 
berörde LME:s verksamhet i Latinamerika. 

Antonio Calado, som det hänvisas till i några inledande frågor, är en 
liberal brasiliansk publicist. Han är starkt kritisk mot de utländska 
satsningarna i Brasilien, bl a finns avsevärda risker för en osund ex
ploatering. De politiska farorna med de stora utlandsinvesteringarna 
oroar även Calado. 

Texten nedan har mycket obetydligt "hyfsats" till. De agerandes ord
val är sålunda — med reservation för ev hörfel — autentiskt. 

De fyra medverkande I TV2-programmet "Exploatering eller utveckling?" Överst LME.s VD Björn Lund
vall och Industriminister Rune Johansson, nederst TV:s Christina Jutterstrom och Ake Ortmark. 

AKE ORTMARK: Och nu alltså utfrågning
en med industriminister Rune Johansson 
och LM-chefen Björn Lundvall. 

CHRISTINA JUTTERSTRÖM: J a , direktör 
Lundvall, den liberala oppositionsmannen 
Calado vädjade till er at t inte starta indu
strier i Brasilien. Tar ni något intryck av en 
sån här vädjan? 

BJÖRN LUNDVALL: Jag tycker, att han 
ger uttryck för en väldigt nationell och 
ganska trång, för att inte säga trångsynt 
uppfattning. Han vill ju i grund och botten 
inte vara med om förändringar, som kan
ske är nödvändiga. Det är ju två saker, som 
har varit Latinamerikas gissel, kanske man 
kan säga, under många år och det är bristen 
pä kunskaper och bristen på kapital och 
där tror jag , at t de här utländska investe
ringarna betyder en hel del. 

JUTTERSTRÖM: Tror ni också, att Calado, 
alltså den här liberalen, är en väldigt en
sam person, ensam om de här åsikterna? 

LUNDVALL: Nej, det tror jag inte. Jag 
tror, att det finns många, som är i hans ål
der, jag uppfattade honom som någonstans 
mellan 50 och 60, som tillhör en generation, 
som har väldigt svårt att acceptera de för
ändringar, som sker i det brasilianska sam-
•mllet. 

ORTMARK: Det är intressant här, att ni 
tolkar hans uttalande som ett utslag av na
tionalism så at t säga, det är av sådana skäl, 
som han skulle vara avvisande till utländs
ka investeringar. Jag undrar, om han har 
.nenat det så själv egentligen så att säga. 
Det är väl snarare så att han är litet rädd 
för att de utländska investeringarna kan 
ha eventuella negativa politiska effekter. 

LUNDVALL: Ja, man mdste komma inäg, 
att det finns i grund och botten hos mänga, 
mdnga latinamerikaner en avog inställning 
mot utlandet, kanske i väldigt stor utsträck
ning mot USA, som under mänga dr har 
txirit den stora investeraren i Latinamerika 
och där det har tidigare funnits sädana här 
negativa influanser. 

JUTTERSTRÖM: Få r jag frå^a direktör 
Lundvall igen. När ni överväger en investe
ring i ett u-land t ex Brasilien, ska man 
då ta hänsyn till moraliska, politiska komp
likationer eller ska man helt bortse från 
sådana? 

LUNDVALL: Jag tycker, att man faktiskt 
får lov att bortse från dem, därför att ett 
företag kan ju inte och får inte driva ndgon 
politisk verksamhet. Det är liksom första 
utgångspunkten. En annan utgångspunkt 
är ju att ett företag måste leva efter de la
gar, som gäller i landet. Sen tycker jag, att 
man kanske kan belysa den här problem
ställningen genom att säga, att åtminstone i 
vår industri med telefonprojekt det kan ta 
sju—dtta dr från det man börjar att bear
beta det till dess att det mognar ut och om 
man då börjar med att bearbeta det under 
en tidpunkt, då det kanske år en behaglig 
regim och så byts det efter tre år mot en 
misshaglig regim — ska man dä avbryta he
la bearbetningen? Ska man då lämna mark
naden och låta den gå till konkurrenterna? 
Gör man det kanske man är borta ifrån 
den marknaden i 15—20 dr. 

-

JUTTERSTRÖM: Det är alltså så att man 
måste helt bortse från sådana saker? 

LUNDVALL: Jag tycker det, därför att an
nars vet man inte var man hamnar. Man vet 
inte konsekvenserna utav sitt handlings
sätt. 

ORTMARK: Nu sa direktör Lundvall här, 
at t ett företag får inte bedriva politik — man 
kan ju formulera det här problemet också 
så — kan ett företag undgå att i någon me
ning bedriva politik? Calado — för at t an
knyta till honom kanske en sista gång — 
han anser ju tydligen, att ni så att säga be
driver politik genom att ni blir ett stöd för 
den regim, som för honom och för många, 
är misshaglig — ni utför alltså faktiskt nå
gon slags politisk funktion. 

LUNDVALL: Ja, men är den funktionen 
annorlunda på något sätt än de brasilianska 
företagens verksamhet? Är det någon skill
nad på vår verksamhet i landet och det, som 
bedrivs utav låt oss säga Varig eller Valerio 
Doce, järnverket? 

JUTTERSTRÖM: Får vi bolla över den här 
frågan till industriministern och fråga, om 
ni tycker, att det är riktigt det här, som di
rektör Lundvall säger, att man kan faktiskt 
bara tänka på lönsamheten, man kan inte 
lägga moraliska och politiska aspekter på 
investeringar i u- i änderna 

RUNE JOHANSSON: Ja , det är ju industri
erna själva, som tar ställning till det här 
problemet. Man kan säga, att eftersom regi
merna är olika i Chile, i Peru och i Bra
silien och svenska företag finns i alla de 
här länderna, så uppträder ju då de svenska 
företagen — vad jag kan bedöma — relativt 
neutralt till regimerna. Man kan inte säga, 
att de företag, som finns i Chile, är i och 
för sig politiskt stöd för regimen, de har in
te gått in där med den utgångspunkten 
och då tycker jag, att det är riktigt att sä
ga — de är där — de tar hänsyn till den re
gim, som finns, de lever efter de spelregler, 
som man ställer upp. Det gör de i Chile, det 
gör de i Peru, det gör de i Brasilien. 

ORTMARK: Låt oss fråga där om den re
gim, som faktiskt finns ja — vad är det för 
regim egentligen, direktör Lundvall, i Bra
silien? Vi har ju haft i våra reportage — 
redovisat olika meningar om regimen i Bra
silien — somliga säger, att det där är en 
hård, avskräckande militärdiktatur, andra 
märker inte diktaturen t ex direktör Anring 
i Monark sa, att han märker inte diktatu
ren. Vad är det för sorts regim i Brasilien 
enligt er mening? 

LUNDVALL: Ja, den kallas ju för en mili
tärregim, men när man tittar på regerings
medlemmarna, så tror jag, att ungefär — 
drygt hälften är faktiskt civila. Det är ju en 
regim, som kom ursprungligen till 1964 var 
det väl, när Jean Golar störtades. Då hade ju 
Brasilien haft fyra år — minst fyra år med 
en fullständigt galopperande inflation, på 
slutet var den uppe i över 100 %. Man kan 
ju föreställa sig, hur det gick för sådana som 
hade pension, när värdet utav pensionen, 
som föll ut, halverades på ett år. 

ORTMARK: J a , det är möjligt, att den nu
varande regimen är skickligare ekonomiskt 
tekniskt så att säga, det finns väl många, 
som säger det, men är det en hård diktatur? 

LUNDVALL: Det tycker jag är omöjligt, i 
varje fall för mig som bara kommer dit 
några gånger om året, att yttra sig om. Är 
man där på besök, talar man med folk, så 
får man inte något intryck utav att det är 
en regim, som kontrollerar allt, som folk 
har för sig. 

JUTTERSTRÖM: Hur uppfattade industri
ministern regimen i Brasilien? 

JOHANSSON: Ja , vi var där ju på ett ännu 
kortare besök, men det är klart , att vi lyss
nade ju till de svenska företagarna som jag 
nyss sa, vi lyssnade till vår beskickning, 
ambassadör och tjänstemännen och det är 
klart, att det som har återgetts i den svens
ka pressen om en del företeelser som 
tortyr och annat det kunde vi ju inte på nå
got sätt kontrollera, vi kunde heller inte få 
belägg för att det förekommer eller att det 
inte förekommer. De svenska företagarna 
ville heller inte ge uttryck för någon be
stämd mening. Intressant var att en utav mi
nistrarna under en bilresa tog upp det här 
problemet och frågade, om man fortfarande 

' tror i Sverige, att man skjuter indianer. Vår 
ambassadör sa, att inte bara det utan den 
svenska pressen talar om tortyr osv. Minis
tern gick då in i ett resonemang om det här 
med indianerna, där han sa, att ni ser väl 
ändå på den befolkning, som vi har i våra 
städer osv åtskilliga utav oss kommer direkt 
ifrån de här indianfolken. Vi försöker assi
milera dem. Beträffande lag och ordning så 
vill de ju göra gällande, att man försöker 
upprätthålla en sådan. J ag tror emellertid, 
at t metoderna är hårdföra. 

ORTMARK: Nu är det ju så at t ingenstans 
i världen kan man väl säga i stort sett ex
panderar svensk industri så snabbt som i 
Latinamerika. Vad är anledningen till, di
rektör Lundvall, att man har satsat så på 
Latinamerika? 

LUNDVALL: Får jag säga först bara att om 
jag kommer med någon kommentar, så 
måste jag göra det med utgångspunkt ifrån 
vad jag har lärt mig i LM: s tjänst och det 
finns ju många olika uppfattningar och 
olika förhållanden i olika industribranscher, 
men det är klart vi har expanderat i Latin
amerika. Om man på något sätt ska mäta 
det, så kan man väl säga, att våra investe
ringar i maskiner och byggnader har sex-
eller åttadubblats på tio år, men samtidigt 
har också exporten från Sverige vuxit lika 
mycket. Vad år det som är orsaken? Jag 
tror, att i vårt fall så är det behovet av tele
kommunikationer av telefon har kommit till 
Latinamerika och det är rätt naturligt — 
det är en stigande levnadsstandard, det är 
en ökande industrialisering och man måste 
då också ha telekommunikationer. Det är 
liksom grunden. 

ORTMARK: J a , en stigande levnadsstandard 
i en viss begränsad del utav landet eller hur 
— det är väl det det gäller? 

LUNDVALL: Ja, hur den nu ska mätas, det 
är väl dä r svdrigheten ligger, a t t den har 
stigit det är väl fullt klart, det är bara frå
gan — hur mänga ä r det, som har fått del 
utav den? Har alla eller har det varit hälf
ten eller en tredjedel? Men att den har sti-
ffit-

ORTMARK: Sen är det där också ett land 
naturligtvis, där den politiska stabiliteten 

är så påtaglig, så att ni känner, att ni kan 
leva och verka i lugn och ro så at t säga. 

LUNDVALL: A ja, vi har väl gjort investe
ringar i mänga länder, där förhållandena 
kanske har varit oroliga från tid till annan 
och jag skulle vilja påminna också, att när 
vi började med investeringen i Brasilien, 
det var 1955, då var inte förhållandena så 
särskilt stabila. 

ORTMARK: F å r jag fråga direktör Lund
vall så här: Vad begär ni från industrins si
da för att ni ska satsa mer inom Sverige? 

LUNDVALL: Jag tycker den här frågeställ
ningen är litet grann främmande och kan
ske litet grann /elaktig, därför at t om man 
tittar på hur utlandsinvesteringarna har 
vui i t — vi talade ont i Latinamerika — sä 
har ju med det också följt en väldig ökning 
av exporten i parallell med utlandsinveste
ringarna, så det är det man måste hålla i 
minnet hela tiden, att det är inte frågan 
om att man exporterar sysselsättning, man 
skapar också sysselsättning i Sverige ge
nom utlandsetableringen. Vi hade 1971 tror 
jag en export till Latinamerika pä 440 mil
joner kronor, det är 5 700 människor i Sveri
ge, som får sysselsättning genom den trots 
alltså de stora investeringarna. 

ORTMARK: Och det är inte fråga om att 
man . . . 
LUNDVALL: Eller tack vare. 

ORTMARK: Och det är inte fråga om att 
man ger någon säg ekonomisk-politiska för
ändringar, måste försöka skapa ett mer gynn
samt klimat för industrin i Sverige? 

LUNDVALL: Ja, det är en helt annan frå
ga, tycker jag, sam har att göra med att vi 
mdste få en — ett ökat konkurrensläge i 
Sverige jämfört med vara konkurrenter — 
eller ökad konkurrenskraft i Sverige jäm
fört med våra utländska konkurrenter. 

ORTMARK: Det är ju en nyckelfråga det 
här om den effekt, som svenska investering
ar har i Brasilien t ex I det här fallet är det 
rät t , att ni anser i stort, att det är belagt, 
att det är gynnsamt för Brasilien t ex när 
LM flyttar dit och gör investeringar — är 
det belagt industriministern? 

JOHANSSON: Ja , nog har LM gjort en be
tydande insats i den industriella utveckling
en i Brasilien, det tror jag, men kvar står 
ju det politiska problemet om inkomstut
jämningen, som i och för sig LM inte kan 
lägga sig i. De kan göra det — de svenska 
industrierna kan göra det genom att upp
träda som goda arbetsgivare i den mån det 
är möjligt bli mönsterbildande, vilket na
turligtvis vore önskvärt — på sina håll tyc
ker jag nog, att de är det. Men det andra 
problemet rår de ju inte på. Och vi har ju 
inledningsvis varit ganska överens om att fö
retagen ska inte gå in i de här länderna för 
att söka utöva en politisk verksamhet. 

ORTMARK: J ag får en känsla utav ändå att 
industriministern så att säga har en väsent
ligt mera optimistisk syn på rika länders in
vesteringar i fattiga länder än vad som är 
vanligt exempelvis låt säga den vetenskapli
ga litteraturen — Gunnar Myrdal och andra, 
som ändå betonar väldigt mycket risken för 
att de här investeringarna bara blir isolerade 

Forts pd nästa sida 



kontakten 

AFTONBLADET ERKÄNNER FEL 
I BILDTEXT OM LM ERICSSON 

Den 3 |anuarl publicerade Aftonbladet en serie bilder som sa
des Illustrera olika tortyrmetoder I Brasilien. Under en bild som 
visade elektrisk tortyr nämndes att denna utfördes med tele
kabel av L M Ericssons fabrikat. 

Bolaget påtalade det otillständiga i AB:s bildtext och krävde 
Åtgärder mot det Insinuanta skrivsättet AB-.s ansvarige utgivare, 
Gösta Sandberg, har I brev till bolaget beklagat övertrampet och 
skarpt påtalat det för berörda instanser inom tidningens redak
tion. "Kabelns fabrikat har givetvis ingen relevans I samman
hanget Oetta är s i självklart att uppgiften inte på något sätt 
kan ha skadat L M Ericsson. Men däremot Aftonbladet" skri
ver AB:s ansvarige utgivare i sitt ursäktande brev. 

öar och att man inte får några 
som helst spridningseffekter. 

JOHANSSON: Men glöm inte att 
jag sa, att jag tycker, att det vo
re värdefullt och jag tror, att det 
blir väsentligt, om de här etable-
ringarna mer far gå in i medvetna 
led i en industrialiseringsprocess 
och inte blir enstaka projekt. Men 
i avvaktan på att det sker eller i 
de länder, där det sker, så är ju 
ändå de här etableringarna väl
komna. Och titta litet grann på 
vad som sker inom den Andinska 
pakten, som ju är en sammanslut
ning utav de här mindre länderna, 
Chile, Peru, Bolivia och några 
andra med en marknad på en 60 
miljoner, där man nu har en me
ra medveten strävan att åstad
komma ska vi säga planmässighet 
i den industriella utbyggnaden 
och där etableringar i ett land — 
i ett utav de här länderna kan 
komma att innebära att man får 
avsättning i hela den här gruppen. 

ORTMARK: Är det aktuellt här 
i Sverige med ska vi säga mer in
dustrivänlig biståndspolitik så att 
säga, en intimare samverkan mel
lan stat och näringsliv i sådana 
här satsningar? Det är ju en ny 
utredning på väg här. 

JOHANSSON: Ja, vi får väl se till 
vilket resultat de kommer, men 
jag kan väl förstå industrins öns
kemål om ett närmare samarbete, 
där det ter sig möjligt. 

ORTMARK: Ja, det kanske kom
mer, direktör Lundvall, ett sånt 
samarbete — skulle ni välkomna 
det? 

LUNDVALL: Det är väl väldigt 
svårt att svara pd frågan, om man 
inte vet vilka former och på vil
ket sätt det skulle ske. 

JUTTERSTRÖM: Låt oss fråga så 
här då — . . . 

LUNDVALL: Får jag komma till
baks till den här frågan om — 
som jag tycker år väldigt intres
sant — de här vetenskapsmännen 
som har kommit fram till att inte 
industrietablering betyder nå
gonting, utan att det blir liksom 
isolerade öar. Jag tycker det ver
kar fullständigt världsfrånvänt 
att få den uppfattningen. . . 

ORTMARK: Får jag skjuta in där 
— är Gunnar Myrdal fullständigt 
världsfrånvänd? Han har alltså 
ägnat decennier åt ett allvarligt 
studium av de här frågorna och 
kommit fram till väl underbyggda 
slutsatser — kan man bara avfär
da det och säga, att det är världs
frånvänt? 

LUNDVALL: Ja, jag vet inte, hur 
han har mätt det, men jag tyc
ker man kan mäta det, när man 
kommer ut och ser industrierna. 
Vi talar ju inte om en etable-
ring av ett stålverk i en central
afrikansk republik såsom den en
da industrin, dä kan jag föreställa 
mig, att det måste vara en isole
rad enklav, men vi talar ju om 
en industrialisering utav stora 
områden med många industrier 
och rikt varierande industrier. 
Hur kan man tänka sig, att ett 
land kan producera en halv mil
jon bilar utan att ha en väldigt 
välutvecklad underleverantörsin
dustri med en kolossal kunskaps
spridning genom det. 

ORTMARK: Ja, det finns en väl-
ståndsö i Brasilien kan man säga, 
som kanske omfattar 20 % utav 
landet, men de återstående 80 % 
så att säga — frågan är väl, om 
man där får några spridningsef
fekter. 

LUNDVALL: Måste det inte ta tid 
att foga ihop uälstdndsöarna, sä 
att de till slut blir sammanhäng
ande? 

JUTTERSTRÖM: Får jag då gå 
tillbaka till detta med svenska 
u-hjalpen och fråga er, hur ni 
tycker, att svensk u-hjälp skulle 
vara utformad för att verkligen 
bli effektiv — närmare samarbe
te regering-näringsliv eller något 
annat? 

LUNDVALL: Jag tror, att det 
finns ett väldigt starkt önskemål 
hos många av de här länderna, 
som vi diskuterar nu, att få Ml 
stånd ett utbyte på praktisk grund 
både med stat och industri. Jag 
har mött det många gånger och 
jag vet, att industriministern 
mötte det också under sin resa. 
Man vill skicka folk ifrån minis
terier, ifrån kommunala verk och 
inrättningar till Sverige för att 
studera hur ett industriellt sam
hälle förvaltas bl a. Det tycker 
jag vore utmärkt, om det kom 
till stånd. 

JUTTERSTRÖM: Och det tycker 
tydligen industriministern också? 

JOHANSSON: Ja, det gör jag 
verkligen. Vi skulle väl kunna 
göra mer på det området — låta 
människor komma ifrån säg Syd
amerika hit. Mexikos president 
ställde ju önskemålet till oss, att 
vi skulle medv rka till att stipen
diater och praktikanter skulle 
få komma till svensk industri 
och där har man ju startat ett 
mycket omfattande program för 
att få utbildning av unga män
niskor i andra länder. Man har 
gjort avtal med Tyskland, Japan 
Frankrike och man önskade ett 
motsvarande avtal med oss. Det 
behöver nu kanske inte ske i av
talsform utan det är ett praktiskt 
arrangemang och eftersom man 
har sagt sig beredd att betala he
la kostnaden, uppehälle och resor, 
så tror jag, att det ska vara möj
ligt att i svensk industri vinna in
tresse för det här. 

JUTTERSTRÖM: Det var alltså 
ett av resultaten av er resa? 

JOHANSSON: Ja, inte resultaten 
— det här har diskuterats tidigare 
och inte minst genom LM: s chef i 
Mexico City, som jag tycker läg
ger ner ett mycket förnämligt ar
bete — det gjorde andra också — 
men i det här avseendet var det 
väldigt fina kontakter mellan fö
reträdare för regeringen och . . . 

ORTMARK: Ja, till slut kan 
man väl konstatera kanske, att 

KUNGENS KURVA 

Planläggning av Kungens Kurva 
Det här är den först färdigplanerade delen av arbetsområdet Kungens 
Kurva. LME har som bekant köpt tomtmark där för industri-, kontors- och 
lagerändamål. Mellan LM-tomten och befintlig bebyggelse, Ikea och Metro, 
planeras kontorsbebyggelse med utrymme för service åt dem som ska job
ba i området. Bebyggelse för kontor, industrier och lager ska också finnas 
i västra delen av området. Vägen mellan Åvägen och Skärholmsvägens för
längning är ny. De smalare vägarna på skissen betecknar gång och cykel
vägar. Bokstaven A markerar område som ej får bebyggas och B område 
för utställningsändamål. 

ni har demonstrerat ett långtgå
ende samförstånd här i dag. Vi 
har knappast lyckats hitta en en
da fråga, där ni inte är överens. 
Ni har samma syn på svensk in
dustri i Latinamerika i stort sett, 
det är väl fallet? 

JOHANSSON: Ja, det är ju inte 
nödvändigt, att vi sitter här och 
bråkar med varandra, det kan vi 
ju göra i andra sammanhang. Men 
jag har velat säga, att svensk in
dustri bör ha förutsättningar att 
genom etableringar dels kunna 
nå ett resultat, som innebär, att 
vi får avsättning, vi kommer in 
på marknaderna och dels medver
kar till att bereda sysselsättning 
i de andra länderna och jag tror, 
att det där är också litet granna 
av en solidaritetsfråga. Ska vi 
bara stillatigande se att i Mexiko 
och i en rad utav andra länder, 
så är 25—30 % utav befolkningen 
arbetslös eller ska vi på något sätt 
försöka medverka. Sen är de po
litiska problemen — om inkomst
utjämning och så vidare — en 
annan fråga, där ju inte vi har 
gått in i någon diskussion med 
varandra och där vi kanske har li
tet granna olika syn på de här 
tingen. 

ORTMARK: Men huvudslutsatsen 
står kvar, att inför 70-talet så blir 
det — eller under 70-talet nu så 
kommer vi att se mer och intima
re samverkan mellan stat och nä
ringsliv i de här frågorna sanno
likt? 

JOHANSSON: Ja, jag hoppas det, 
därför att — därför är problemen 
om marknadsföringen är ju ett 
utav de stora och viktiga industri
politiska problemen. Vi avsätter 
45 % av vår industriproduktion 
på andra marknader än vår egen, 
då kan vi inte glömma de områ
den — även om de ligger långt 
borta — som är de sydamerikans
ka staterna. 

När ERICOFON 
kom t i l l . . . 

Hugo Blomberg 

Artikeln om ERICOFON i 
KONTAKTEN nr 12/13, som 
publicerades med anledning 
av att denna apparat utsetts 
till en av århundradets bäst 
formgivna industriprodukter 
av Museum of Modern Art, 
blev något summarisk och re
daktionen är därför angelägen 
att göra följande förtydligan
de: 

Vid tillkomsten av ERICO
FON spelade direktör Hugo 
Blomberg den centrala rollen. 
Han var inte blott idégivaren 
och innovatören utan skapade 
också förståelse för den nya 
apparaten hos berörda in
stanser vid LME. Han ledde 
utvecklingen och formgiv
ningen av telefonapparaten 
t i l l sammans med tidigare 
nämnda medarbetare. 

Vi vill i detta sammanhang 
framhålla bilden av lermodel-
lerna som visades i nr 12/13 
1972 härrör s ig från början av 
andra världskriget. Dessa mo
deller utgör ett viktigt led i 
ti l lkomsten av ERICOFON. 

I detta sammanhang skall 
det understrykas att ERICO
FON även tidigare uppmärk
sammats p g a sin förnämli
ga industriella formgivning. 

kantakten 

SÅ ÄR GLADA 
JULEN SLUT.. 

Troligen ett rekord alla kategorier 
fester Inom LME blev det för barn
julfesten 1 Tellusmatsalen veckoskif
tet den 13—14 Januari. Totalt dan
sade omkring 5 000 glada barn och 
p igga vuxna ut julen vid de tre före
ställningarna. 

— En genuint trevlig stämning 
som det var skönt att arbeta i, sade 
vane dans- och lekledaren Ounnar 

Persson till KONTAKTEN. Han 
tyckte också att det var ovanligt 
många barn den när gängen. Kanske 
drogs de till festen för a t t fä se de 
kända TV-clownerna Pl iggen och 
Gino uppträda? 

Clownerna tillhör f ö en familj som 
betraktas som äldst i landet inom 
branschen. De sägs bl a i TV-pro-
grammen "Sigges cirkus" och "Små

stad" samt är väl kända frän uppträ
danden i folkparkerna och vid Bar
nens Dags-fester landet runt. 

Pappa Pliggen, 66, född i Sofia för
samling på Söder i Stockholm börja
de redan som 12-åring i "yrket". 
Tillsammans med en del medlemmar 
i familjen har Pl iggen också under 
mänga är visat sina konster runt om 
i Europa hos cirkus Schuman och 
Boett. 

PÅ TELEKABELDIVISIONEN I ÄLVSJÖ 
roade sig 130 barn och 210 vuxna med bl a ring- och lång
danser ledda av Inger Estemar, Ev, och Pia Hammarbäck, Ff. 

Filmer med Kalle Anka och Hacke Hackspett utgjorde ett 
populärt inslag I julfesten och det gjorde också några täv
lingar för barn och vuxna. Att äta kokosboll med händerna 
på ryggen ser t ex rätt festligt ut från åskådarplats och är 
dessutom ganska marigt att klara av snyggt och snabbt. 

Hasse Olsson, chaufför vid LM E/HF, skötte bälgen I "Räven 
raskar över isen", "Flickan hon går i ringen" m fl välkända 
leklåtar. - £ 

DANSEN DEN GÅR PÅ TN 
I ring efter ring med många barn och en hel del spänstiga vuxna. Nyligen 
65-årige Agne Nilsson återfanns vid dragspelet för 29:e gången och Gunnar 
Persson hittade man som vanligt längst fram I den ringlande dansormen. 

Clownen Gino (t v) åstadkom lustig musik ur sin sopransaxophon och det 
gjorde också pappa Pliggen I sin tuba (nedan). 

Skojigast i programmet, åtminstone för de allra minsta, var nog I alla fall häs
ten som skuttade omkring och skrämdes så smått ibland. M e n . . . förresten, 
pajkastningen var Ju också riktigt kull 

SVERIGES SM STÖRSTA FÖRE
TAG 1972/73 har kommit ut med 
sin 5:e utvidgade upplaga. Nyhet 
är att den nu innehåller uppgif
ter om de 100 största företagen i' 
Danmark, Finland och Norge. 

Företagen presenteras i rang
ordning efter det senaste årets 
omsättning. För vart och ett av 
företagen redovisas omsättning, 
export, antal anställda, aktiekapi
tal, antal aktieägare, aktiva, eget 
kapital, eget kapital i procent av 

' aktiva, överskott, överskott i pro
cent av omsättning m fl uppgifter. 

Boken kostar 75 kronor och be
ställs från Ekonomisk Litteratur 
AB, Fack, 191 20 Sollentuna 1. 

ARBETSMARKNADENS ORD in 
, nehåller ca 500 uppslagsord med 
anknytning till arbetsmarknad, nä
ringsliv och ekonomi. Det är en 
ordbok för dem som i massmedier 
och skolor, på konferenser, sam
manträden och möten träffar på 
arbetsmarknadens termer och ut
tryck och kanske mer anar än 
känner till innebörden av dem. 

Förutom ordförklaringar finas 
en särskild avdelning förkortning
ar. Under några samlingsrubriker, 
t ex "Avtal eller konflikt", "Löne
former' ' och "Sa ltsj öbadsavta let", 
sätts de viktigaste termerna in i 
sitt naturliga sammanhang. 

Boken kostar 8 kronor (56 si
dor). Utgivare: Svenska Arbets
givareföreningen, Avd för sara-
hällskontakt. 

ARBETSMILJÖUTREDNINGENS 
DELBETÄNKANDE som är pä 
500 trycksidor har överlämnats 
till socialdepartementet. 

Betänkandet gäller samverkan 
mellan arbetsgivare och arbetsta
gare (den lokala skyddsverksam
heten), förhandsprövning av ar
betslokaler m m, skyddsförhållan
dena vid s k gemensamma ar
betsställen, den offentliga arbetar
skyddstillsynen och sanktionssy
stemet. 

I Arbetarskyddsnämndens med
delande nr 177 redovisas innehål
let i ett kort sammandrag som 
gjorts av överingenjör Hilding 
Starland i Arbetarskyddsstyrel
sen. Han deltog som expert i ut
redningen. 

De författningsändringar som 
framläggs i betänkandet förordas 
träda i kraft den 1 januari 1974. 

Den som vill ha meddelandet 
kan rekvirera det från Arbetar-
skyddsnämndens kansli, Sveavä
gen 63, 113 59 Stockholm (tel 08/ 
34 95 80). 

VAD HÄNDER INOM TELEVER
KET 1973 berättar televerkets 
presstjänst i en stencilerad skrift 
som bl a distribuerats till våra 
massmedia. 

De som är mycket intresserade 
och har nytta av förteckningen i 
sitt arbete kan vända sig till KON
TAKTENS redaktion, telefon »8/ 
719 20 48, som har ett 20-tal exem
plar för utdelning. 

INTERNATIONAL MANAGE
MENT JANUARY 1973. Publika
tionen innehåller en längre arti
kel om Ericssonkoncernen av dea 
kände journalisten Iain Carson 
som för någon månad sedan be
sökte LME och bl a intervjuade 
VD Björn Lundvall. Tidskriftens 
omslag visar VD när han ringer 
på en gammal LME-telefon. 

• MALMÖFLICKORNA — känd 
svensk gymnastiktrupp — har 
uppträtt i Brasilien. I Sao Paul» 
ställde sig vårt dotterbolag Erics
son do Brasil bakom två uppvis
ningar. Publikintresset uppges ha 
varit mycket stort och berömmet 
blev också översvallande i lokal
pressens recensioner. 
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Plastexpert från KR ende LM-anställde 
bland årets SIF-stipendiater 

SIF.s studiestipendier har delats ut för 1973. 
Ingenjör Jan Henriksson, KR/VpmC, har fått 
2 000 kronor för studier i England. 

Det är 93 personer som får 
dela på en kvarts miljon kro
nor. Ingenjör Henriksson är 
ende LM-aren bland dessa. 
Han arbetar sedan november 
1966 vid Kristianstadsfabri
ken och har där hand om ma
terialplaneringen. 

De 2000 kronorna skall an
vändas för en resa till Eng
land, där han dels skall stu

dera språk dels plastmate
rialtillverkning. England är 
nämligen en betydande plast
materialleverantör till LME 
och Kristianstadsfabriken. 

Med årets stipendiesumma 
har förbundet delat ut drygt 
3 miljoner kronor. Stipen
diaterna kommer att besöka 
15 länder. USA får besök av 
40 SIF-are, 19 reser till Eng-

Jan HonrlkMon 

land och 7 till Tyskland. And
ra resmål är bl a Japan och 
Sovjetunionen. 

Tjänstemän 
i verkstads
industrin 
Sveriges Verkstadsför
ening (VF) och Indu
strins Samverkande tjäns
temannaförbund (ISAM) 
ska gemensamt utreda 
den framtida tillgången 
och efterfrågan på tjäns
temannaarbetskraft in
om verkstadsindustrin. 
Inom ISAM samarbetar 
SIF, SALF och CF. 

överenskommelsen är ett 
första steg för att komma 
tillrätta med de problem som 
uppstått för tjänstemanna
grupperna på grund av struk
turomvandlingen. Utredningen 
skall ske etappvis med del
rapporter och ska sedan ligga 
till grund för överläggningar 
mellan parterna. 

Den omfattar bl a: 

• De sysselsättningsproblem 
som uppstår på grund av 
strukturomvandlingen, sär
skilt för den äldre arbets
kraften. 

• Datatekniken och dess nya 
krav på de anställdas insikter. 

• Den tekniska utvecklingen, 
t ex numeriskt styrda ma
skiner och industrirobotar 
och därav följande ändrade 
krav på teknikers och arbets
ledares kunskaper. 

• Ökade krav på persona
lens utbildning i t ex språk 
och internationella handelsreg
ler på grund av den fortgå
ende förskjutningen från hem
ma- till exportmarknader. 

• Utredningen ska också 
ta upp introduktions- och in
skolningsförfarandet i före
tagen, liksom behovet av fort
satt och återkommande ut
bildning. 

ARTISTISK . 

Forts från l:a sidan. 

KONTAKTEN tyckte idén 
med en julkortspristävling för 
barn var så pass intressant att 
tidningen tillskrev 9-årige An
dres för att få veta lite mera 
om honom, hans familj och 
framtidstankar; kanske som 
konstnär? 

Efter bara någon vecka 
kom ett prydligt skrivet svar 
som i översättning innehåller 
ungefär följande: 

"Jag är mycket glad och 
tacksam för priset i tecknings
tävlingen, eftersom teckning 
är den konstart som mest in
tresserar mig och som jag 
försöker lära mig bättre. Nu 
går jag i skolan, varför det 
inte blir så stor tid för teck
ning. I framtiden ämnar jag 
däremot att helt gå in för 
konst och bli en målare. 

Min familj består av mina 
föräldrar (pappan är förman 
vid EDC) och nio syskon, som 
alla är i skolåldern utom en 
som arbetar. 

I familjen råder lycka och 
vi tycker alla om praktfulla 
färger. Jag går i 3:e klass i 
skolan. Jag tror jag i likhet 
med mina syskon är en klok 
och flitig pojke. 

En av mina syskon, som är 
12 år, tycker också om att 
måla och på skolloven brukar 
Vi öva oss." 

KONTAKTEN tackar så 
mycket för brevet och önskar 
Andres lycka till i livet och 
med konstutövningen. 

"25-ARINGAR" HOS EDC 
Samtidigt med brevet från 

Ur brevet t i l l KONTAKTEN frän 
9-årige Andres Pinil la S i Bogotä, 
Colombia. 

Andres meddelade sr Alvaro 
Cifuentes Åvila, dpto de Siste-
mas Privados hös EDC, att 
under en nyårsfest för de an
ställda lämnades utmärkelser 
till följande med 25 års LME-
tjänst: dir Valdemar Henriks
son (chef för EDC), senorerna 
Erasmo Belträn B, Ignacio 
Suårez C, José Damiän Mur 
cia, Marcos Suårez G, Hipoli-
to Sånchez, Pablo Cuevas och 
Joaquin Parra B. 

VI GRATULERAR NILS HAGMAN 
EN AV LM-SPORTENS GRUNDARE 

I utredningen ingår en L M -
are , tekn lic Henry Schefte, 
k ä n d som koncernens r y m d 
exper t . 

Ingenjör Nils Hagman 
på LME/ÅG/Dh/Aug 
har två stora intressen, 
LM Ericsson och idrot
ten. Med anledning av 
att han fyllde 60 år den 
17 december förra året 
kommer här KONTAK
TEN i efterskott med 
en gratulation och pre
sentation av mannen 
som kanske lagt ned 
mer arbete på LME-
idrotten än någon an
nan. 

Nils Hagman blev LM-are 
redan 1931 då han började 
på dåvarande dotterbolaget 
Elektromekano. På L M Erics
son dök han upp 1934 och 
tjänstgjorde på Alfa åren 
1945—63, bl a som chef för 
produktionsplaneringen. 1963 
kom han över till HF och 
jobbar för närvarande på 
AG/Dh/Aug. LME:s guldme
dalj fick han 1971. 

Det var 1937 som Nils Hag
man var med om att bilda 
LME-företagens idrottsför
bund. Själv höll han i ordför
andeklubban ett 10-tal år. 

Inom korpidrotten är Nils 
Hagman en av de stora. Från 
korpen kan noteras 

att han varit med i rörel
sen från första början 

wL+m 
Nils Hagman 

att han varit föreläsare på 
Bosön 

att han varit förbundssekre
terare 

att han 1951 skrev den s k 
korpkatekesen, som i 
vissa stycken alltjämt 
är aktuell 

att han blev självskriven 
ordförande i Rikskor
pens kursråd när detta 
bildades 

att han fick Rikskorpens 
högsta utmärkelse — 
guldmedaljen nr 3 -
vid 25-årsjubileet 1969 

att han tilldelades malmö
tidningen Arbetets 
"Guldkorp" 1971 

att han erhållit Riks
idrottsförbundets högsta 
utmärkelse för gag
nande gärning som kurs
ledare. 

Andres, som är pojken nederst t i l l vänster, tillsammans med sina åtta 
syskon och mamma Pinil la S. Fadern tjänstgjorde förmodligen hos 
L M E när fotot togs, eftersom han saknas pä bilden. 

Ett gäng duktiga grabbar 
är fr v knäsittande Anders Lysen, Birger Grindberg, Gösta 
Karlsson, Jalmar Bäckström; stående fr v Cristos Bakirtzis, Leif 
Eriksson, Tore Jakobsson, Sven-Ake Nestor och Arne Gustavs
son. De tillhör pro varna? lag som blev slutsegrare 1972 i den in
terna fotbollsserien vid NG i Norrköping. Anders Schill och J st-
van Szabo är ett par andra grabbar som tillhör det segrande 
gänget som Lennart Nykvist basat för. 

Det är inte lätt va' chef 
Den perfekte chefen bör vara 
supermänniska, en kombina
tion av Tarzan och Einstein. 
Han ska också vara tjock-
hudad som en noshörning, lis
tig som en räv, modig som ett 
lejon, blind som en fladder
mus och stum som en fisk! 

Detta för att kunna klara av 
följande om-lista. 

1. Om man är vänlig är man 
för snäll. 

2. Om man är allvarlig är 
man en surkart. 

3. Om man är ung begriper 
man ingenting. 

4. Om man är gammal är 
man en stofil. 

5. Om man pratar med var 
och en är man en prat
kvarn. 

6. Om man inte pratar med 
alla är man dryg. 

7. Om man vill att föreskrif
ter ska lydas är man för 
kinkig. 

8. Om man inte gör det är 
man nonchalant och fik-
giltig. 

9. Om man går omkring på 
avdelningen snokar man. 

10. Om man inte gör det är 
man ouppmärksam. 

En tröst för både chefer och 
anställda är kanske att maski
nerna en dag ska överta värl
den. 
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Än ser jag 
barndomens himmel 

Än ser jag barndomens himmel 
än förnimmer jag ungdomens vår 
Än hör jag livets ljusa toner 
än är jag fri från svåra sår. 

Allt det vackra ljusa veka 
bor i hjärtats medaljong 
där små spröda klockor klämta 
tacksamhetens milda sång 

Livets skira vackra blommor 
lyser på den väg jag går 
Ännu inga mörka skuggor 
på min ljusa himmel står 

Ulla-Britt Olsson 
KA/Vt 956 

lULKRYSSET: 

V/P-dam 

100~lappen 
Trots att julkrysset även för 
proffslösare var rä t t så besvär
ligt kom nära 200 lösningar 
f rån prakt iskt taget hela lan
det t i l l täv l ingsred. F r ö k e n 
Inga Junhem på L M E . s ln-
format ionsavd drog enligt 
" h a t t m e t o d e n " fö l jande vin
nare: 100:— I N G E G Ä R D 
B J Ö R E S T I G , L M E / H F / V / P , 
5 0 — R O L F E K B E R G , L M E / 
H F / D k f , 35 :— C I W L I N E L L , 
M Ö / M I , 25 :— U L L A - B R I T T 
S V E N S S O N , L M E / S Ö / V t 863, 
1 5 — J O E L F R E N N I N G , f d 

* * S C . Reklampresenter kom-
,rer t i l l : A R N E L A R S S O N , 

L M S / R Ö , E V E R T M Å R T E N 
S O N , S K V / P v , V E I K K O 
W A T H E N , L M E / H F / V / K p , 

H E N R Y B O R G S T R Ö M , L M E / 

H F / D f f u C , samt B R I T T 
M A R I E K N U T S S O N , L M E / 
S Ö / V p u . 

Grat t is a l la v innare. M ä r k 
l igt är a t t C iw Linel i åter
igen vinner — det var bara nå
got år sedan hon fick några 
tior i ett K O N T A K T E N -
kryss! 

På ett par stäl len kan a l 
ternat iva ord vä l jas . Den fins
ka orten Turtola går al l tså 
l ika bra som Tervo la och F i n -
rensad l iksom Renrensad 
godkänns. Däremot under
känns Lek — det fanns inte 
mycket lekande på bi lden. 
E n Nek — domherrar och 
andra hungriga fåg lar t i l l 
g läd je — ser man däremot i 
det v in t r iga landskapet utan
för boningshuset. 

E l u r t a g el ler e lut tag — 
det är frågan? Mest korrekt 
ä r natur l ig tv is " u t t a g " , men 
ett " u r t a g " är trots a l l t ett 
hå l . Ef ter något grubblande 
godkändes båda orden. 

Red tackar för det stora in
tresset och bjuder nedan på en 
ny ordövning 4 - K A N T E N . 

I PENSION 

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

1/1 Ingenjör Sven Erlandsson, 
LMS/RÖ/AsC. Anställd 1937. 
Guld: 1969. 

Erlandsson började som mon
tör på LM Ericsson och kom 
1941 över till LM Ericsson Svens
ka Försäljningsbolag (FÖB). 
Han blev servicechef för stock
holmsfilialen och då LMS bilda
des 1966 utsågs han till service
chef för östra regionen. Under 
åren 1952—67 var han SIF-klub-
bens ordförande. Samma post, 
ordförande, innehade Erlandsson 
också i LME-företagens idrotts
förbund tiden 1950—62. 

1/2 Ingenjör Rolf Ohlson, TN/Ty 
Kkd. Anställd 1932. Guld: 1968. 

1/2 Fru Kerstin Rossel. LME/HF/ 
Ds. Anställd 1930. Guld: 1966. 
Kvarstår i tjänst. 

Fru Rossel inledde sin LME-
bana på bokföringsavdelningen. 
1933 kom hon till dåvarande HK 

Ingenjör Sven Erlandsson, LMS/RÖ/AsC, t h avtackas av SIF-klubbens 
ordförande Rune Sterner. Arbetskamraterna i bakgrunden är fr v Mar
git Andersson, Hedvig Persson, Mats Eriksson och Siv Reinecke. 

Roll Ohlson, TN T Kkd 

lör at t 1939 flytta till avdelning 
Af. Därefter har hon tjänstgjort 
på avdelningarna Ac och De. Nu
mera återfinns hon på avdelning 
De som sekreterare åt ED. 

TACK! 

4 000 000 LITER BENSIN /33 3^ 

Intresseföreningens bensinmack vid L M E / H F kom upp ti l l 4 miljoner 
sålda liter bensin 1972 den 8 december. 13 slumpvis utvalda kunder 
fick glädje av händelsen i form av Ålandsresor eller Esso's present
kort. Mest tur hade ingenjör Anders Til lgren, L M E / P R 2 / X / l t a , som på 
bilden får fyra Ålandsresor av föreningens ordförande ingenjör Erik 
Lundström, L M E / T N / O m k C . Med i Anders Simca 1100 var fru Maud 
med sönerna Stefan, 3 år, och Thomas, 4 år. 

— Kul att ha tur någon gång. Det är jag verkligen inte bortskämd 
med, säger Anders ti l l KONTAKTEN. 

FÖDELSEDAG 

Altevall Åke, HF/RuC 
Gudmark Arne, BO/G/FmtC 
Jangvik Helge, Mö/MI/Vmm 
Larsson Karl-Erik, HF/Dpkar 
Spong Olof, BÖ/LMS/Ia 

ANNAN VÄNLIGHET 

Eriksson Einar, PJ /X/ I s s 
Hagergård Ingrid, BO/LMS/VDs 
Jansson Wilhelm, f d avd L, och 

Jansson Signe 
K lar fe Id t Gertrud, HF/Vt 22 

Pristävling — lös 4-kanten! 

I år skall KONTAKTEN 
bjuda på fler pristäv
lingar än tidigare. Vi 
startar med korsordet 
4-KANTEN Nr 1 — en 
uppmjukning inför 
kommande betydligt 
svårare uppgifter. Pri
ser: 5 på 25 kronor och 
lika många på 15 kro
nor. 

VAGRÄTT 
1. Hålslag 
2. AB för LO 
3. Stad i Belgien 
4. I kyrkan 
5. Läkarterm 

LODRÄTT 
1. Smutsa ned 
2 "Sov i ro' 
3. Uppträda 
4. På tån 
5. Diagonalt 

Kupongen insänds till 

KONTAKTEN 
Box 32073 
126 11 STOCKHOLM 32 

eller internt 

LME/HF/Dbi. rum 61128. 

Märk kuvertet med 4-KANT 
Nr 1 . Lösningar senast den 12 
februari hos tävlingsred. 

k 



UTGIVARKORSBAND 

LM-are i Sverige 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Antalet fast anställda LM-are — vid moderbolaget och dotterbolag — i 
Sverige vid månadsskriftet november—december 1972 uppgick till totalt 
26 949. Därav 16 456 kollektivanställda och 10 493 tjänstemän. 

En jämförelse med anställningsantalet vid årsskiftet 1971—72 visar 
en total minskning med 2 251 personer. I december 1971 fanns 
det nämligen totalt 29 200 fast anställda LM-are inom den svens
ka delen av koncernen. 

För moderbolaget var siffrorna förra året 13 818 kollek 
tivanställda och 7 654 tjänstemän, totalt 21 472. Dotter
bolagen hade sammanlagt 5 477 anställda fördelade på 
2 638 kollektivanställda och 2839 tjänstemän. 

De större dotterbolagens personalsiffror var: LMS 
1 068, Rifa 1 395, SR A 1 819 och SKV 923. 

Inom storstockholmsområdet arbetade 5178 kol
lektivanställda och 8 036 tjänstemän. 

PA: 70/26 (96) 
SKV/Piteå: 41/0 (41) 

ÖS: 539/87 (626) 

LMS/RN: 18/25 (43) 

nov/dec 
1972 

På LME-kartan nämns de kollektivanställ-
das siffror före tjänstemännens. Siffrorna 
inom parentes är det totala antalet anställ
da vid varje LME-enhet. 

DO: 264/6 (270) 

LMS/RM: 56/82 (138) 
ÖR: 350/20 (370) 

SRA/Kumla: 281/58 (339) 

IN: 1 051/51 (1 102) 
NG: 643/62 (705) 
RlF/Gränna: 162/27 (189) 

X/I, Göteborg: 64/18(82 
-LMS/RV: 48/71 (119) 

MO/Ml: 487/707 (1 194] 

BS: 441/26 (467) 
BL(G-divisionensväw 

OS: 264/32 (296) 
OL(LMS CentrallageH 

KBJ 

Malmöfl 

HL: 371/64 (435) 

•SO: 956/187(1 143) 

•SKV/Falun: 51/15 (66) 

• KH: 848/58 (906) 

LME/Stockholm (utom GV, TV, CL och AL/KV) 
2 477/5 385 (7 862) 
TV: 488/177 (665) 
GV: 179/46 (225) 
CL: 206/24 (230) 
AL/KV: 346/233 (579) 
LMS/HK: 18/333(351) 
LMS/RO: 140/154(294) 
RIF/Stockholm: 186/325(511) 
Rl F/Bollmora-, 190/87 (277) 
SRA/Stockholm: 517/963 (1 480) 
SKV/Stindbyberg: 399/267 (666) 
EUA: 0/228 (228) 
ITA:0/16(16) 
TRX: 12/16(28) 
SG/KR: 20/2 (22) 

VY: 864/62 (926) 

SKV/Thorsmans, Nyköping: 110/40(150) 

RIF/Kalmar: 360/58 (418) 

VE: 138/6 (144) 

KA: 1653/258(1 911) 

RY: 351/18 (369) 

LMS/RS: 49/74 (123) 

Nummer 2/1973 utkommer omkring den 20 februari. 

KR: 457/88 (545) 

OM: 427/9 (436) 

Ronneby 


