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Avdelning H, laboratoriet, är en gemensam central provningsanstalt för
hela koncernen. En del sakavdelningar
liksom verkstaden och de fabriksföretag, som äro anslutna till Ericssongruppen,ha visserligen egna laboratorier, men i vissa fall beställas u n dersökningar hos H,då denna avdelning
har större möjligheter att utföra ett
visst slag av undersökningar. Tidigare utförde H många undersökningar för
t.ex. Ericsson, Beeston och Ericsson,
Colombes, men nu har tyvärr kriget
lagt hinder i vä.gen för fortsatta arbeten för dessa båda företag.
H är nämligen mycket väl utrustad med
avseende på instrument och provningsanordningar , och anläggningent
som för
30 år sedan värdergdes till ca 10000
kr-| är i dag värd ca en halv miljon.
Laboratoriet är uppdelat i
tioner, nämligen:

fyra sek-

Ha, Allmänna Laboratoriet, där elektriska mätningar av mer allmän karaktär utföras, speciellt sådana, som
fordra tillgång till precisionsinstrument och strömkällor av olika slag.
Som exempel kan nämnas mätningar av
strömmar, spänningar, effekter, resistanser och impedanser. Speciella
provutrustningar finnas för undersökning av exempelvis snabba elektriska
och mekaniska förlopp, magnetiska material, hårda såväl som mjuka, säkringar, induktorer, fingerskivor etc.
Härtill kommer dessutom isolationsoch spänningsprovningar samt instrument undersökningar .

He, Elektroakustiska Laboratorietf där
elektroakustiska undersökningar utföras,såsom transmissions- och uppfattbarhetsprov på telefonapparater, utveckling av transmissionstekniska detaljer i dessa i intimt samarbete med
Xt, upptagning av frekvenskarakteristiker på telefoner, hörtelefoner och
högtalare, frekvensanalysering, impedans- och dämpningsmätningar vid tonfrekvens etc.
Hk, Kemiska Laboratoriet, där kemiska
och metallografiska
undersökningar
utföras, såsom analyser och strukturundersökningar av metaller, undersökningar av ytbehandlingar med avseende
på korrosionsskyddande
egenskaper,
egenskaperna hos formfasta isolermaterial såsom ebonit och bakelit m.m.,
samt undersökning av oljor, kabelmassor och växer. Hk samarbetar i stor
utsträckning med Gnm.
Hm, Mätarlaboratoriet, där utveckling
och typprovning av elmätare äger rum
i intimt samarbete med Mt.
Avdelning H arbetar uteslutande på
uppdrag från andra avdelningar. Den
avdelning, for vilken undersökningen
utfÖres,debiteras kostnaden for denna,
och det är därför nödvändigt att noggranna anteckningar göras om den tid
som åtgår för undersökningen. Önskar
H på eget initiativ utföra en underaökning,diskuteras denna med den sakavdelning,inom vars arbetsområde frågan faller,och sakavdelningen beställer sedan eventuellt arbetet hos H.
För att sprida kännedom om vunna resultat utsändas varje månad laboratorieavier, som omfatta en kort redogörelse för en avslutad undersökning.

Dessa laboratorieavier äro av två
slag, dels vita, som "behandla undersökningar av mera allmänt intresse,
och som äro av den art, att de lämpligen distribueras till samtliga koncernföretag, -. dels gula, som behandla
undersökningar av mera speciellt intresse för ett visst fall,och som endast lämnas till beställaren.
Under år 1942 var den procentuella
fördelningen av de på H utförda arbetena för de olika sakavdelningarna
följande:
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Till sist ett önskemål: lämna vid beställningar till H alla erforderliga
uppgifter om provföremålet, samt använd vettiga slagord, som syfta på
provföremålet.
F Markmän

På torsdagskvällen kl. 17-15 den 15
april ställde L M Ericssons Industriluftskydd, inalles 323 nian (och kvinnor) ur samtliga tjänstegrenar upp på
västra gårdsplanen för att tillsammans med hemvärnet möta fiendens bombanfall och förstörelselusta i vårens
sista samövning. Detta var den fjärde
samövningen på arbetsårets program.
Förutsättningen för Övningen var, att
fiendens flyg anföll fabriken i två
omgångar med en halv timmes mellanrum
och fällde spräng- och brandbomben
samt en del gasbomber.
Anfallen voro synnerligen häftiga och
bolagets alla fyra ambulanser voro i
livlig verksamhet för att föra sårade
till stadens sjukhus.
En del av hemvärnet hade fått det
riskfyllda uppdraget att desarmera en
fingerad 500 kg .blindgångare, vilket
också utfördes med sedvanlig bravur
och utan att någon blev "skadad".
En brandbomb hade bl.a.slagit ned invid brandbassängen framför östra fasaden och anställt en våldsam brand i
ett upplag, varvid även den intillig-

gande skogen hotades. Brandmanskapet
anlände i god stil, dragande sin motorspruta i sitt anletes svett. Det
visade sig emellertid att vattenposterna voro ur funktion (vilket även
avsågs i övningen), och brandmännen
fick därför försöka släcka elden med
vatten från den intilliggande dammen.
Efter ett snabbt och resolut arbete
var branden släckt, och
manskapet
kunde återgå.
övningen
avblåstes kl. 18.30,varefter
kritik över denna följde i tjänstemannamatsalen.
Söndagen den 9 maj kommer en totalövning att hållas med industriluftskyddets hela personal.

Apriläktenskap:
ing.Stig Ellstam,Xud, och frk. Ingrid
Olzon;
ing. Gunnar Lundbeck, Yv, och frk.
Ingrid Sand;
frk. Maja Larsson, Yvs, och hr Olle
Sjöberg;
hr Per Hugo Geber, Feb, och frk. Solveig Waermdahl;
hr Sven Johansson, Iv, och frk. Märta
Nilsson.

"Vi be härmed få framföra vårt hjärtligaste tack för visad vänlighet med
anledning av vårt bröllop.
Ingrid och Gunnar Lundbeck"
"För visad vänlighet med anledning av
vårt bröllop framföra vi härmed vårt
varma tack.
Maja och Olle Sjöberg"
"Vi framföra härmed vårt varma tack
för visad vänlighet med anledning av
vårt bröllop.
Märta oc-h Sven Johansson"
Sedan den 1 april ha bl.a. följande
personer nyanställts inom företaget:
frk.
frk.
frk.
ing.
ing.
ing.

Maj Carlsson, Ev
Kerstin Hagman, Eb
Inga Herbst, Ga
Tore Larsson, Xlp
Arne Nilsson, Vtv
Fred Sundkvist. Xu

Hen här gången låter vi ing. Sundevall, som Jack mötte på språng i korridoren, "berätta en sedelärande historia ur sitt framfarna liv på Java:
"Den här historien börjar redan 1912.
Ingenjör Johan Johansson, gemenligen
kallad Java-Johansson, var då nere i
Batavia och monterade hl.a.stationerna Batavia-Stad och Weltevreden. Stationerna voro av CB-system och skulle
levereras med samtalsräknare för varje abonnent. Sedan monteringen pågått
en tid, kom Förvaltningen underfund
med att man eg behövde samtalsräkning
varför ordern på räknarna annulleradea. Nu visade det sig emellertid,att
motståndet i räknaren ingick som en
del i linjeschemat, varför det blev
nödvändigt att i LR-stativen ersätta
varje räknare med en motståndsstav.På
den tiden fanns det knappast något
standardmaterial, och Java-Johansson
skissade därför ett lämpligt motstånd,
varefter Förvaltningen beställde några tusental genom Kolonialministeriet
i Haag. Samtidigt beställde man ett
lämpligt förråd reservdelar till de
nya stationerna.
Efter välförrättat värv reste JavaJohansson hem till Stockholm, och så
bröt det första världskriget ut. Förbindelserna med våra vänner därnere
försvårades, men med jämna mellanrum
kommo order från Java genom departementet i Haag på - stavmotstånd och
reservdelar för Batavia-stationerna
enligt den av Java-Johansson första
gången uppgjorda specifikationen ...
År 1921 reste Java-Johansson åter till
Java, nu för att sätta i gå.ng monteringen av utöiaiingen på No-ord och Zuid
stationerna i Soerabaya, och nu hade
jag nöjet att få följa med för att
senare Överta arbetet på Java. Innan
vi reste, sade ingenjör Vallin bl.a.:
"Försök att få reda på vad de göra
med allt reservmaterial de beställa,
jag har svårt att tro att det kan vara en sådan åtgång och minst av allt
begriper jag, hur årsförbrukningen av
de där speciella, stavmotstånden for
LR-stativen kan vara lika med antalet
abonnenter."

I september anlände vi till Batavia,
och jag gjorde här bekantskap med ett
underbart länd, som styrdes av humana
kunniga holländare och administrerades genom en perfekt organisation.
Snart kom jag orsaken till reservdelsköpen på spåren. På Java skrev man i
slutet av varje år ut den "Holländska
beställningen".Varje departement gick
då igenom vad man ansåg sig behöva
från Europa för det kommande året,och
detta togs upp i den "Holländska beställningen", som sedan sändes till
kolonialministeriet i Ha^g. Men inom
vissa avdelningar hände det, att beställningen specificerades på så sätt,
att man skrev av föregående års beställning och lade till vad som var
nytt. Ja,det var ju så varmt därnere,
ca 30 grader C i skuggan, dygnet runt
året om, och då så ...
Detta berättade en av ingenjörerna
vid Förvaltningen, och vi foro ned
till Förvaltningens stora magasin i
Batavin och bad att få se lagret av
LME-delar.. - "LME:s reservdelar", sade förrådsförvaltaren, "sådana är det
nästan ingen efterfrågan på, men varje år kommer det nya sändningar och
för att få plats med dem ha vi hyrt
en del av det gamla "Companiförtet",
där de nu ligga lagrade ..."

I förra numret av KONTAKTEN hade en
helt främmande person insmugit sig i
Sällskapet LME:s nya styrelse, frk. I
Ekstam,Sieverts Kabelverk. Bakom detta felaktigt uppgivna namn döljer sig
frk. Ingeborg Ekström, Kabelverket.

Det händer att en tjänsteman ringer
och meddelar, att han eller hon på
grund av sjukdom, ledighet, tillfälligt ändrad lunchtid eller annan anledning ej intagit lunch på sin ordinarie plats och undrar därför, om bolaget ändå blir debiterat för det kuvert, som står orört.

Det kan därför vara på sin plats att
förklara, att SARA debiterar per serverat kuvert.
Vidare händer det att en lunchgäst
flyttar från ett "bord till ett annat.
Detta vållar en hel del onödigt trassel, ty i regel är det någon annan,
som blir utan plats. Om Ni vill byta
plats,meddela då detta till Intendenturavdelningen, tel. 468, så kan det
kanske ordnas.
På grund av den ständiga ökningen av
personal, speciellt den, som måste
äta i andra matlaget, där varje plats
trots utökningen med nya bord är besatt,har det blivit omöjligt att hålla platsen öppen för den, som under
längre tid är ute i värnplikt eller
beredskapstjänst,varför vi tyvärr ofta äro nödsakade att hänvisa till annan plats vid återkomsten.
H Björkefall

För att LM-personalen även skulle dra
sitt strå till stacken för Korges sak
beslöt Samarbetskommittén, att vårAVDELJUH,,

Det portabla Kbstänoslet,
uton köppdroch rörliga delar.
Förhindrar, Wapp-smek-och
rjuvmjölkning av kreatur.
Inqa nedrivna gördesqåraar
och fållor.

HYKONSTBUji.Ti.0HER:

samkvämet lördagen den 17 april, som
avslutade vinterns och vårens lyckosamma arbete, skulle gå i Norgehjälpens tecken.
I programmets första avdelning, som
bestod av norsk musik, sång och diktning, medverkade LM-orkestern, Verkstadklubbens sångkör "Mikrofon" samt
hr Tore Eydberg, Vppa.
Första avdelningen avslutades med den
obligatoriska
kaffedrickningen och
allsången, varunder försäljning av
lotter till de av Bolaget välvilligt
skänkta strykjärnen och grammofonplattorna ägde rum.
Andra avdelningen ägnades helt åt en
vårlätt kabaré av LM-förmågor, som
gjorde stor succé.
Kvällen blev synnerligen lyckad och
stämningen var hela tiden den bästa
hos den till ett 450-tal personer uppgående publiken.
Alla redovisningar och övriga räkenskaper äro ännu ej helt slutförda,men
kommittén hoppas kunna överlämna ca
500 kronor till Horge-hjälpen.
L Holmqvist
PORTABELT JCOSTANGSEL

Utrustningen består av en
kraftfoderförstärkan: typ fl och
ett s k tretridsöVerdrag av
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OBS! Samtjioa delar formerade och designerode.vorför full estetisk funktion garanteras!
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