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Ur innehållet
Ledaren
Delar av VD Björn Lundvalls anförande på bolagsstämman den 4 juni på
Stockholmsmässan i Älvsjö
utgör det här dubbelnumrets ledare.
På sidan tre rapporteras
bl a om beslutet, som togs
å stämman, att förstärka
oncernledningen
genom
bildandet av en ledningsgrupp bestående av fem direktionsmedlemmar.
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Officiellt
Här informeras om organisationsändringar
inom
LME:s avdelning Teknik
och Utveckling (Dt), om 1976
års LME-stipendier samt
om tre doktorsdisputationer. Sidan fyra.

I pension
På sidan 17 skriver vi om
elva
medarbetare
med
minst 25 års tjänst som gått
i pension. Här återfinns vidare Belönade förslag samt
Tack.

Sport
Från KCM i orientering i
Skåne, den stora jubileumssaluten på Stora Skuggan
och KCM i tennis rapporteras på sidan 18.

Lite av varje
Några rubriker på sidan
19: Applåder inför öppen ridå, Frimärksvinnare, Utlandstjänst,
Medarbetare
med LME-aktier.

Jubileum över
hela landet

Många fyrfaldiga välgångsleven för 100-åringen LM
Ericsson har utbringats
runt om i landet och kommer att utbringas under
resten av jubileumsåret
1976. Ty flera fabriker har
sparat sina jubileumsarrangemang tills efter semestrarna. Och vid kvarvarande
jubileumsmiddagar höjs säkert ett och annat leve för
LME.
KONTAKTEN har på sidorna 5—16 försökt spegla
de jubileumsaktiviteter som
ägt rum med höjdpunkt för
Stockholms del den 4 till
den 8 maj. Då kom deltagare från hela världen till
LME:s internationella symposium, då invigde kungen
Lars-Magnus
Ericssons
minnesrum och delade ut
LME:s stora internationella
teknikpris, då gavs galamiddag på Stadshuset för
bl a personalorganisationer- Lars Magnus Ericssons föräldrahem i Värmskog inrymmer ett litet museum som rustats upp till jubileet och
na, då samlades moderbola- återinvigdes söndagen den 9 maj. Det är LM-arefrån den nya Karlstadsfabriken som köar. Besöket utgjorde
gets och
dotterbolagens en del av programmet under fabrikens LM-dag.
.
jjtj /
/
pensionärer på Skansens
restauranger för att inta jubileumslunch och då trängdes 25 000 LM-are och andra på Gröna Lund för att
fira "LME 100 AR".
En gemensam höjdpunkt
i jubileet för samtliga
medarbetare i landet innebar utdelningen av jubileumspaketet onsdagen den
5 maj, då även pensionärer
med minst 25 tjänsteår blev
ihågkomna.
Efter denna minnesrika
vecka satte landsorten igång
med firandet. Hur det gick
till i Kristianstad, Norrköping, Borås, Katrineholm,
Piteå, Oskarshamn, Blekinge, Örebro och Mölndal ftj tekniska museet överlämnade kungen LM Ericssons internationella teknikpris till doktor Harold Rosen
skildras av KONTAKTENS från USA och på Telemuseum invigde majestätet LM Ericssons minnesrum. Intill kungen ses LME.s styrelsemedarbetare på dessa plat- ordförande Marcus Wallenberg i en (obetalbar gest. Därefter står museets chef Sigvard Strand (något
ser.
skymd), LME:s VD Björn Lundvall samt jubileets generalsekreterare direktör Malte Patricks.

Inbjudan till filmtävlingar
^^

^

Sista sidan.
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Ur Viks anförande på 1976 års bolagsstämma

ELL-Man

Framtiden i fokus

Hur ser läget ut för den exporterande
teleindustrin?
Om vi för enkelhets skull väljer att tala
o m de utrustningar som representerar de
stora volymerna i teleförvaltningarnas investeringar — telefonapparater, telefonstationsutrustning och kabel — tillsammans ca 2 / 3 av teleförvaltningarnas inköp,
ser situationen ut ungefar så hän
Vi finner att teleförvaltningarna i de
länder s o m har mer än i miljon telefonapparater i drift tillgodoser huvuddelen
av sina behov från lokala industrier. Det
innebär att det finns väl utvecklade nationella industrier som klarar av de egna ländernas behov, inte bara i de stora telefonländema s o m USA, England, Västtyskland, Frankrike, K a n a d a j a p a n m f l utan
även i länder s o m Norge, Finland, Mexiko, Brasilien, Spanien, Schweiz, Österrike,
Australien och många andra, liksom inom
östblocket.
I själva verket importeras ingen eller
blott små mängder utrustning i länder
som har ett stort antal telefoner. För att
illustrera detta förhållande — grovt förenklat men ändock klargörande — har vi
på världskartan markerat i vilken utsträckning respektive land är självförsörjande.
Den visar rätt tydligt hur nära knuten den
nationella teleindustrin är till sin lokala
teleförvaltnings investeringsprogram.
Det är ingen tvekan o m att de gröna tälten — de fria exportmarknadema —
kommer att krympa avsevärt under tider,
fram till 1985 genom beslut av de olika regeringarna att etablera ullverkning.
Ericssonkoncernen har varit vaksam inför denna utveckling, och e n lång rad
etableringar av tillverkningsbolag under
60- och 70-talen har skett just för att möta
denna utveckling. Redan nu utgörs en betydande del av moderbolagets export av
komponenter och halvfabrikat, som går
till tillverkande dotterbolag i ett stort antal länder. Den tendensen kommer säkert
att förstärkas. Existensen av dessa dotterbolag är den säkraste garantin för fortsatt
export från och sysselsättning i Sverige
under kommande år.

En annan viktig faktor på marknaderna,
som jag vill beröra, är omställningen av
tekniken på telefonstationsområdet från
elektromekaniska s y s t e m — där vårt koordinatväljarsystem är ett av de mest framträdande— till datorstyrda system, ibland
kallade "elektroniksystem".
Introduktionen av datorstyrda system
kommer att ske vid olika tidpunkter i olika

länder beroende på angelägenhetsgraden,
när det gäller att införa ny teknik, ekonomin hos de nya systemen jämfört med
existerande system, möjligheterna till lokal tillverkning osv.
Som berörts vid tidigare bolagsstämmor
har koncernen lagt ner mycket stora
pengar i den tekniska utvecklingen av dessa nya system, s o m är av fundamental betydelse för bibehållen och ökad konkurrenskraft i framtiden.
Det nya lokalstationssystemet AXE, vars
grundutveckling avslutas i och med att
den första stationen t Södertälje tas i drift
i år, har för första gången fatt visa sin internationella
konkurrensförmåga.
Det
skedde i det mycket uppmärksammade
systemvalet i Frankrike, dar franska PTT
bland sex erbjudna system valde LME:s
AXE och ITT:s Metaconta för den framtida utbyggnaden av det franska telenätet.
I den omstrukturering av telefonindustrin,
som var ett krav från regeringens sida, har
bolaget träffat överenskommelse med det
stora franska elektronikföretaget Thomson-CSF o m att överlåta aktiemajoriteten i
dotterbolaget STE till Thomson-CSF.
Det franska valet av AXE betraktar vi
som ett ytterst betydelsefullt beslut, s o m
kommer att kunna påverka utgången av
systemvalstävlingar på flera viktiga marknader under d e närmaste åren.

%

ELL-Man och KONTAKTEN
önskar alla e n riktigt skön
sommar.
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BfldataMn
Björn Lundvall
Verkställande
direktör i
Telefon AB
LM Ericsson

Jan-E Israelsson tel: 93674
Bert "Bend" Ekstrand
tel: 92048
Göran Hannerz tel: 93346
Bo Seijmer tel: 93133
(Vid externa samtal — sätt 71
före ovanstående nummer)

Ansvarig utgivare
Nils Tengberg

RerJakfronsråd
Telefonindustrin träffas vanligtvis sent
av e n lågkonjunktur och går också sent ut
ur konjunkturcykeln i jämförelse med annan industri. Så synes det också vara denna gång. Beställningsingången under första kvartalet i år ligger so procent under
motsvarande period i fjol. Samma förhållande gäller i stort sett också våra konkurrenter.
Under dessa omständigheter måste det
dock anses vara ett ganska tillfredsställande prov på koncernens styrka, att ha vunnit framgångar i två internationellt mycket uppmärksammade anbudstävlingar.
Jag tänker då dels på det tidigare nämnda
franska systemvalet— och dels på att koncernen av d e fyra nordiska teleförvaltningarna tilldelats uppdraget att leverera
utrustningarna till det första publika datakommunikationsnätet i Norden.
Utan tvekan kommer världens telefonindustri att ha ett par besvärliga år framför sig. Ericssonkoncernens geografiska
diversinering både i fråga o m tillverkning
och o m försäljning och dess framstående
tekniska position är under dessa förhållanden betydelsefulla styrkefaktorer.

Catharina Ingre tel:
(71)94530
Lennart Strannebom tel:
(71)93605
Matz C las son tel: (71)93704

Lars Wiklund tel: (71)93611
Rerlakrionsornhurl
BORÅS:
Georg Skoog
GRÖNDAL:
Hjördis Westberg

HUDIKSVALL:
Ulf Mickelsson

Importbehovet av telefonapparater, telefonstationsutrustning och kabel. De
fria
exportmarknaderna
(grönt) kommer att krympa avsevårt under tiden
fram till 1985 genom
egentiäverkning.

INGELSTA:
Karl-Ulrik Nilsson
KARLSKRONA:
Barbro Westermark
KARLSTAD:
Thomas Sigfridson
KATRINEHOLM:
Göran Lindberg
KRISTIANSTAD:
Göran Magnusson
OSKARSHAMN:
Lars-Erik Enarsson
SÖDERHAMN:
Lars Johansson
VISBY:
Bo Andersson
ÖREBRO:
Nils Brewitz
ÖSTERSUND:
Lars Sjöbom
MÖLNDAL:
Lars-Olov Larsson
PITEÅ:
Jarl Sundkvist
LMS, BOLLMORA.
Thord Andersson
AB RIFA, BROMMA:
Erik Heidebäck
SKV, SUNDBYBERG:
Sven Mindus
KV, ÄLVSJÖ:
Hans Nordengren
SRA, STOCKHOLM:
Hans Larsson
TCN, NYKÖPING:
Hans Segnestam
Adress
KONTAKTEN
Box 33073
136 11 Stockholm

Tryckeri AB Allehanda
Trelleborg
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Arne Mohlin
PD

Arne Stein
FD

Hans Sund
HD

Gunnar Svalting
ED

Åke Andersson
Karlskrona

Werner Sundeli
Stockholm

Gunnar Högberg
Mölndal

Ingmar Kockan
Bords

Koncernledningen förstärkt

Fem direktionsmedlemmar
bildar ledningsgrupp
Marcus Wallenberg ledde
som ordförande
förhandlingarna — som så många
gånger tidigare — och sedan
stämman bl a godkänt revisionsberättelsen, fond- och
nyemissionen, fastställt balansräkningen samt beslutat
att bolagets styrelse skulle
bestå av nio ordinarie ledamöter och sex suppleanter
för dem, var det tid för det
intressanta styrelsevalet.
Ordinarie ledamöter blev
omvalda Lars-CMof Ekeberg,
Björn Lundvall, J a n Wallandér, Marcus Wallenberg och
Ragnar Woxén samt nyvalda
Nils Berggren (förut VD i
Industrivärlden),
Lennart
Dahlström (fjärde AP-fondens chef), Gunnar Lagergren
(riksmarskalk)
och
Peter Wallenberg (styrelseordförande i Atlas Copco).

Ledningsgrupp
förstärker styrelsen
I samband med valet av
suppleanterna yttrade Marcus Wallenberg följande
"Genom rörelsens tillväxt
har moderbolagets och koncernens verksamhet fått en
sådan omfattning och komplexitet att det är nödvändigt att förstärka företagets
högsta ledning genom att
verkställande
direktören
assisteras av fyra personer
som ullsammans med honom bildar en ledningsgrupp. De personer som avses ingå däri är fyra direktörer i bolaget, nämligen Arne
Mohlin (PD), som är ansvarig för produktionen, Arne
Stein (FD), som är ansvarig
för
försäljningen,
Hans
Sund (HD), som är ansvarig
för televerksamheten och
Gunnar Svalting (ED), som
är ansvarig för finans och
ekonomi. De arbetsuppgifter
och det ansvar som dessa fyra förväntas komma att få
innebär att de i likhet med
verkställande direktören bör

Halva LMErs direktion ingår i en ny ledningsgrupp med säte i bolagsstyrelsen.
Denna förstärkning av högsta ledningen utgjorde den stora nyheten
vid bolagsstämman den 4 juni, som trots pingstafton dagen
därpå lockat närmare 500 aktieägare till mässan i Älvsjö.
Två nya representanter för de anställda tog säte i styrelsen.
Det var tredje året som LME höll stämma i mässans största
samlingslokal med plats för ca 800 människor.
tillhöra bolagets styrelse.
Därför föreslås dessa fyra
personer bli invalda såsom
styrelsesuppleanter. Samtidigt måste styrelsen med beklagande konstatera att Fred
Sundkvist (AD) på grund av
hälsoskäl icke kan ingå i denna grupp".
Mohlin, Stein, Sund och
Svalling nyvaldes alltså som
styrelsesuppleanter. Omvalda blev Göran Borg och
Fred Sundkvist.
Två välkända ledamöter
lämnade styrelsen, Erik Böneman, ledamot sedan 1958,
samt Wilhelm Söderman, ledamot sedan 1953.
De anställda i styrelsen
består nu av nyvalde Åke
Andersson, omvalde Werner Sundell som ordinarie

medlemmar samt nyvalde
Ingmar Kochan och omvalde Gunnar Högberg som
suppleanter.
Åke Andersson, 45, är sedan den 1 februari i å r Verkstadsklubbens
ordförande
vid Karlskronafabriken och
Ingmar Kochan har samma
fackliga funktion vid Boråsfabriken. Han är 3a år och
klubbordförande sedan förra året. Werner Sundell (HF,
Telefonplan) och Gunnar
Högberg
(Ml,
Mölndal)
representerar tjänstemännen
i bolagsstyrelsen resterande
mandatperiod.
VD Björn Lundvall berättade för aktieägarna om den
aktuella situationen och om
hur framtiden kan komma
att te sig för bolaget. Delar

av hans anförande redovisas
i KONTAKTENS ledare.

Wallenbergtack till
VD och personalen
Marcus Wallenberg framförde stämmans tack till VD
Björn Lundvall och de anställda:
"Jag vill att stämman uttalar ett varmt tack till verkställande direktören och alla
medarbetare i
företaget.
197 A har varit ett svårt år
med stora och besvärliga
problem. Problemen har inte bara varit utomordentligt
svårlösta. De har också krävt
mycket tid. Det har varit förhandlingar över snart sagt
hela jordklotet. Av VD:s

framställning har framgått
att vi vunnit stora tekniska
framgångar i den internationella konkurrensen. Konkurrensen inom telekommunikationsindustrin ä r synnerligen skarp av den anledningen att våra svåraste konkurrenter kommer från länder
som har helt andra resurser
än vad vårt land kan prestera. Vi har dock mycket kvalificerat folk, vilket vi har bevisat nu när vi två gånger
har slagits med hela den internationella
teleindustrin
och hemfört framgångar,
dels i Frankrike, dels i upphandlingen av det nordiska
datanätet.
Dessa framgångar vinner
man inte utan att ha en utomordentligt skicklig medarbetarstab på alla nivåer. Det
räcker emellertid inte bara
med det. Det gäller också att
ha en mycket god "team spirit", en samarbetsanda. Den
finns inom detta företag.
Men de nämnda förutsättningarna skulle inte givit ett
fullödigt resultat om det inte
funnits en ledning som hängivet och självuppoffrande
givit sig i kast med alla svårigheter. Vi har stora svårigheter och förmodligen väntar oss ytterligare stora svårigheter. Inför dessa anser
jag att det är av allra största
betydelse att ledningen och
dess medarbetare får en
hyllning. J a g föreslår alltså
att vi för till protokollet ett
varmt tack till alla dem som
verkat för våra framgångar
och att vi riktar detta tack
särskilt till verkställande direktören Björn Lundvall. De
kommer kanske att behöva
det i de besvärliga tider som
stundar".
Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.
Bend

Nära 500 aktieägare deltog i stämman som för tredje året i rad hölls i lokaler inom mässomrädet i /Uv.yö.
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Teknik och
Utveckling
Som tidigare meddelats
lämnar under 1976 tekn dr
Christian Jacobaeus tjänsten
som teknisk direktör (TD)
hos LME i samband med
uppnådd pensionsålder och
efterträds av överingenjör
Björn Svedberg.
Skiftet ägde rum den 1 juli
och Svedberg utnämndes i
samband därmed till direktör i bolaget och medlem av
direktionen.
Jacobaeus kvarstår tills vidare inom avd Teknik och
Utveckling (Dt) med tjänsteställebeteckningen DY för
uppdrag som ledamot av styrelserna för vissa externa organisationer, som ansvarig
utgivare av skrifterna Ericsson Review och Ericsson
Technics samt som rådgivare
i bland annat trafikforsknings- och rymdteknikfrågor.
Den 1 juli fick vidare avd
Teknik och Utveckling (Dt)
en ny organisation:
Området
grundteknik
(komponenter,
material,
standards m m) har sammanförts under Arne Rejdin,
som fått den nya tjänsteställebeteckningen DtA. Den
stab han har till förfogande
består i stort av f d Dhk, som
upphört.
Underställd Rejdin är vidare
Materiallaboratoriet
(M) och Standardiseringsavd
(O), vilka numera alltså
övergått till TD Björn Svedbergs ansvarsområde.
Rejdin kvarstår tills vidare
i befattningen XK, dvs sektorchef inom Telefonstationsdivisionen.

Arne Rejdin, ny

Inom Dt rapporterar följande specialister till tekniske direktören Svedberg:
• DtF Henry Schefte —
Rymdfrågor
• DtN Jöns Ehrenborg —
Universitet och högskolor
• DtT Lennart Karlstedt—
Transmissions- och nätfrågor
• DtX Lars-Olof Norén —
Kopplingsteknik och styrsystemfrågor.
Till TD:s ansvarsområde
hör Utvecklingsavd (U). Chef
är tills vidare Björn Svedberg.
U har nu följande sektionsindelning:
• Ub — Bibliotek (Ub +
Dtik) med Harry Stenmark som chef
• Ue — Systemforskning I
med Nils-Olof Johannesson som chef
• Uf— Systemforskning II
(Dth+ Dtid) med Per-Åke
Wiberg som chef

•

Um — Matematik och
trafikforskning
(Dtm)
med Gunnar Lind som
chef.

Sverre
Sem-Sandberg
med nya tjänsteställebeteckningen UA biträder UC
(Svedberg) i ledningen av
sektionerna Ub och Uf.
Olof Bager (tidigare DtU),
tillträdde den 1 juli tjänsten
DlU, vilken ä r underställd
LD Karl-Axel Lunell.
Bager ska handlägga dels
de avtalsfrågor som åvilat
honom som DtU och som innefattar förvärv av vetande
och
patentlicenser,
däribland avtal med Western
Electric, dels vissa andra avtalsfrågor.
Vidare
ingår
bland
arbetsuppgifterna
ekonomiska och allmänna
frågor inom Dl.
Bager kvarstår vidare i vissa organ som hänför sig till
TD:s (Svedberg) ansvarsområde.

Disputationer
Fil lic Gunnar
Lind
(LME/UmC) har vid Tekniska Högskolan i Stockholm
försvarat en doktorsavhandling i ämnet teletrafiksystem.
"Some problems concerning
supervision and measurements in telecommunication
systems". Matematiska, statistiska och trafikteoretiska
metoder har använts för att
bedöma hur kvalitetsövervakningen av telesystem ska
läggas upp.
Tekn lic Knut Martin Olsson (LME/UmE) har också
disputerat vid Tekniska Högskolan.
Avhandlingens titel är:
Några statistiska noggrannhetsproblem vid observationer på verklig och simulerad
telefontrafik. Ämnet för avhandlingen hör hemma inom ett vetenskapsområde
som kallas teletrafikteori och
som grundades i början av
detta sekel. LME har stolta
traditioner att försvara inom
området: kända namn är bl a
Conny Palm, Yngve Rapp
och Christian Jacobaeus.
Såväl Lind som Olsson har
utnämnts till docenter vid
KTH.s sektion för elektronik.
En av LME:s tekniska stipendiater (se denna sida) ci-

Gunnar
Lind,
nybliven
tekn doktor.

vilingenjör Stig Rehnmark
har försvarat en avhandling i
elkretsteori vid Chalmers
Tekniska Högskola i Göteborg.
Ett antal nyutvecklade
mikrovågskomponenter behandlas i avhandlingen. Flera av de komponenter som
Rehnmark utvecklat är bredbandiga, d v s de är användbara över mycket stort frekvensområde, vilket är en viktig egenskap i praktiska system. De bredbandiga komponenterna är riktkopplare,
fasändrare, effektdelare och
dämpare.
Av speciellt intresse är en
antennanpassningsenhet som
utvecklats för GEOS-satelliten på uppdrag av LME:s
MI-division i Mölndal. GEOS
är Europas första geostationära vetenskapliga satellit
som ska sändas upp 1977.

LME-direktör.

Överingenjör Arne Rejdin
utnämndes den 8 juni till direktör i bolaget. Han är född
1925 och anställdes hos LME
i juni 1949. Chef för Standardiseringsavd (O) blev Rejdin
1961,
överingenjör
1964,
chef för avd för Mekaniska
konstruktioner (X/AC) 1969
samt XK 1972.

Tekn dr Knut Martin Olsson, disputation i år, gratuleras av tekn dr av dr ig^o
Christian Jacobaeus.

LME-stipendiater
Totalt inkom *o«i ansökningar till årets utdelning av
resestipendier och andra bidrag för utbildning. 63 sti-

pendiater erhöll bidrag från
800 upp till 3 000 kronor.
Totalt utdelades 87 900 kronor ur denna LME-stiftelse.

Moderbolaget/stockholmsområdet
Almroth Kjell-Åke (X/Rxn)
Amcoff Bengt (X/Yux)
Björklund Bo (Mel;
Boiardt Kenneth (X/Evt)
Bäck Ragnar (DpufQ
Carlsson Alf (BT/Vtr)
Carlsson Bo (X/Lna)
Cederström Clas (X/GtkC)
Davidsson Staffan (Vap)
Duggan John (GR/V/Kp)
Einarsson Hans (X/Yue)
Enstedt Margareta (Gis)
Forsgren Gunnar (Dff)
Gaud i Is Lars (X/OgeO
Jacobsson Margareta (X/Syd)
Kahlil Azar (SP/Vt 673)
Kullhagen Percy (SG/Vt 444)
Lindahl Lars (X/Mhk)
Lindmark Barbro (Drr)
Lingström Torsten (Fox)
Lourenco-Ramos Antonio (Uetd)
Lundgren Aulikki (T/Krg)
Nesz Imre (V/Bd)
Nilsson Rolf (X/ MhC)
Ohlsson Göran (G/Flm)
Richardsson Yvonne (Ip)
Roasu Corneliu (X/Hed)
Strömberg Bengt (Kre)
Svahn Ingvar (Dhe)

1 800
1800
800
1 800
1 800
800
1 800
1 800
1 800
&»
1 800
1 800
2 000
1 800
1 800
800
s 500
1 800
t 800
1 800
800
800
800
1 800
1 800
r8oo
1 800
800
800

Tronelius Göran (MI/Btg)
Vlasak Oldrich (Vt 06)
Ånäs Johan (X/Tue)

1 800
800
1 800

Språkkurs i Spanien
Språkkurs i Frankrike
Stud vid tekn gymnasium
Språkkurs i Frankrike
Språkkurs i Frankrike
Stud vid tekn gymnasium
Språkkurs i Spanien
Språkkurs i Frankrike
Språkkurs i England
Stud vid tekn gymnasium
Språkkurs i Spanien
Språkkurs i Spanien
Univ studier på Irland
Språkkurs i Spanien
Språkkurs i Frankrike
Tekniska studier
Studieresa till Schweiz
Språkkurs i Frankrike
Språkkurs i Frankrike
Språkkurs i Spanien
Univ studier, matematik
Studier vid tekn gymnasium
Studier vid KTH
Språkkurs i Spanien
Språkkurs i Spanien
Språkkurs i England
Språkkurs i England
Tekniska studier
Univ studier (U-landsfrågor m biståndsteknik)
Språkkurs i Frankrike
Studier vid tekn gymnasium
Språkkurs i England

Mc<lerbolaget/landsorten
800
1 800
800
800
3 000
800
800
800
800
800
1 800
800

Studier vid tekn gymnasium
Språkkurs i England
Univ stud, företagsekonomi
Studier vid tekn gymnasium
Studieresa till USA
Univ studier i ADB
Univ studier, handelsrätt
Univ stud, företagsekonomi
Företagsekonomistudier
Tekniska studier
Språkkurs i England
Univ stud, företagsekonomi

Andersson Björn (MS/DleQ
1 800
Berg Kenneth (EUA/Xfe)
1 800
Bergfeldt Håkan (TCN/Eh)
1 800
Carlsson Torsten (SRA/Vt 59)
800
Eklund Arne (LMS/RM/Föö)
800
Forsberg Åke (EUA/XeO
800
Grané Hans (RIF/C/Vkk)
800
Gustafsson Anders (SRA/Vt 61)
800
Johnsrud Leif (RIF/FB4)
1800
Nilsson Lars-Gösta (SKV/Vt 166)
800
Olsson Ingemar (SRA/Vt 61)
800
Wiklund Ola (RIF/ A/ VL 11)
800

Språkkurs i England
Språkkurs i Frankrike
Språkkurs i England
Studier vid tekn gymnasium
Marknadsekonomutbildning
Studier vid KTH
Univ studier, matematik
Studier vid tekn gymnasium
Språkkurs i England
Tekniska studier
Studier vid tekn gymnasium
Studier vid tekn gymnasium

Andersson Staffan (ÖS/Vbb)
Bergman Jan-Erik (NG/Vb)
Berling Rainer (MI/Xfp)
Carlsson Stig (KS/Vt 637)
Damm Lennart (MI/Khm)
Gustafsson Arne (NG/ Vki)
Hallbeck Gudrun (KA/Evd)
Johansson Bernt-Ake (SÖ/VpbC)
Kjell Arne (OH/VpC)
Muhrer Rolf (VY/Vbb)
Persson Annika (HLiv)
Westman Alf (SÖ/Vpa)

Dotterbolag

Televerket
Bjärenstam Christer (Kalmar)
Boberg Ebba (Stockholm)
Hagvil Tor Erik (Stockholm)
Hedberg Sven (Stockholm)
Lager Birgitta (Stockholm)
Rodéhn Olle (Stockholm)
Terenius Roy (Falun)

1 000
1 500
1 500
2 500
1 500
3 000
1 000

Styrelsen för Telefon AB
LM Ericssons Stiftelse för
främjande av elektroteknisk
forskning har beviljat följande stipendier:
Teknolog George Kiziroglu (LTH) 7 500 kr för resa till
USA, civing Stig Rehnmark
(CTH) 5000 kr för resa till
USA, tekn lic Anders Hedin
(KTH) 4000 kr för resa till
Japan, civing Kjell Jeppson
(CTH) 4000 kr tor resa till
USA, civing Anders Forsen
(KTH) 3 000 kr för resa till

Studier vid tekn gymnasium
Språkkurs i Frankrike
Språkkurs i Frankrike
Studieresa till England
Språkkurs i England
Studieresa till England
Studier vid tekn gymnasium

Tyskland, prof
Ingemar
Ingemarsson (LiH) 2 300 kr
för resa till USA, civing PerOlof Fagerström
(LTH)
1 800 kr för resa till Italien
samt civing Ola Rydén
(KTH) 1 500 kr för resa till
England.
Förkortningarna inom parantes står för LTH =
Lunds Tekniska Högskola;
CTH = Chalmers i Göteborg; KTH = Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm;
LiH = Linköpings Högskola.

IkontakteriBå

LM ERICSSON

Jubileet vi inte glömmer
Måndagen den tredje maj
var den stora ankomstdagen.
Ute på Arlanda flygplats var
det full aktivitet i VlP-rummet från arla till särla. Enligt
tillförlitliga källor kom den
dagen 275 inbjudna gäster
från när och fjärran till
Stockholm. De speciellt utsedda LM-värdarna hade det

jobbigt värre och många av
dem fick åka i skytteltrafik
mellan Arlanda och de olika
hotellen inne i city. Ute på
Arlanda flöt arrangemangen
smidigt i det regniga vädret.
Här ses LM-värden Sven
Rinman (längst tv) ledsaga
sina gäster från Zambia in
ull VIP-rummet.

W e l c o m e to the LM Ericsson Cental,,

Välkomna till
LM Ericssons
Z 100-årsjubileum

LMEs gästerfrån utlandet inkvarterades i första hand på tavo Pettersson-Muriel Jrän Telmex, Mexiko, samtjru Gu-På Grand hotell bodde också Carl Leniimaim, VD 1 The Ericsson Corp i New
York, med makan Mona. Utsikten över Stockholms ström med slottet pä andra side "stora" hotellen Grand, Sheraton, Strand, Anglais nilla Kjellander (maka till Nils Kjellanderfd VD idet
samt Amaranten. En "LME-disk" betjänad av mycket rnexikanska dotterbolaget TIM) emot av "vår" hotell- dan vattnet och den svenskaste av alla blombuketter — blåklini och prästkraga r
— i hotellrummet fick Mona Lennmalm att utbrista: — Vilket underbart motrutinerad personal från Nyman &Schultz. hjälpte gästerna värdinna på Grand vid ankomslen från Arlanda,
tagande. Det har LME verkligen all Iwder av.
till rätta med det mesta dygnet runt. Här tas direktör Gus-

kontakten

Gåvor som ej kan
värderas i pengar
Under några timmar måndagen den 3 maj strömmade gåvor
in från hela världen till jubilaren LM Ericsson. I bolagets
just klara och helt nybyggda informationshall tog Marcus
Wallenberg, VD Björn Lundvall och jubileets generalsekreterare Malte Patricks emot gratulanterna som hade med sig
presenter av de mest varierande slag — från sköna blomsteruppsatser till unika föremål.
Gåvorna går inte att gradera, men konstverket i lera
"Blå mask" av Hertha Hillfons föreställande ett huvud
med ett stort lyssnande öra
väckte berättigad uppmärksamhet och klassificerades av
konstkännare som ett mästerverk. ASEA heter givaren
och det var bolagets styrelseordförande Curt Nicolin
som överräckte dyrgripen.
Skandinaviska
Enskilda
Bankens hamrade silvervas
från 1716, design Erik Broberg, hör onekligen till dyrgriparna. Uppvaktade gjorde
SEB:s direktion med styrelseordförande L-E Thunholm i
spetsen.
Svenska Handelsbankens
gåva, överlämnad av styrelseordförande
Tore Browaldh, utgjordes av en
skulptur "Fågelmannen" av
Liss Eriksson.
Dotterbolaget i Brasilien
(EDB) hade styrelseordförande Juracy Magalhaes som

presentöverlämnare av ett
flera kilo tungt handgjort
mobilsmycke i silver från
provinsen Bahia.
Från televerket kom generaldirektör Bertil
Bjurel
med en magnifik Bror Marklund. En bronsgrupp med figurer
från
Strindbergs
"Mäster O l o f .
Statens Järnvägars Lars
Peterson uppvaktade med
en bansignallykta av gammal
modell, som gav upphov till
nostalgiska funderingar med
minnesfyllda leenden — inte
minst frän SJ-chefen!
Utrymmet räcker inte till
för att räkna upp alla gåvor
och givare utan vi gör endast
ett "smakprov" ur presentlistan, varsågod:
Oljemålning från Stockholm 1885 (Rederi AB Nordstjärnan), stor koskälla från
Schweiz (Swiss Air), bronsgj ut ning "Tjurfäktare" (Intelsa, Spanien), bonad av
Kerstin André "Högsom-

Jubilaren LM Ericsson fick många förnämliga gåvor från
dotterbolag, leverantörer, utomstående företag m fl från
Ma världen. Konstverket i lera "Blå mask" av Hertha
Hillfons harjust överlämnats av ASEAs styrelseordförande

mar" (Verkstadsföreningen),
gråsvart björn i täljsten —
handgjort
eskimåarbete
(LME, Kanada), gobeläng i
gult och orange av Lartigaud
(STE, Frankrike), belysningsarmatur
för
Infohallen
(Thorn-Ericsson, England),

Curt

Nicolin
ft
h) och beundras av VD Björn Lundvall,
Marcus Wallenberg samtjubileets generalsekreterare Malte

kopia av regnguden ChacMool (Teleindustria, Mexiko) , två dörrar med intarsiainläggning (LMF, Finland),
två försilvrade bronshjortar
(LME i Thailand), inbyggt
segelskepp
(kommunikationsministeriet i Kuwait),

försilvrad staty föreställande
man med åsna (förvaltningen i Curacao), tenntavla
"Country life of Malaysia
(LME i Malaysia), broderad
tavla av gamla Köpenhamn
av K Brodthagen.

Liljekonvaljer på graven
På jubileumsdagen onsdagen den 5 maj skedde minneshögtidligheter vid Lars Magnus Ericssons grav vid Botkyrka kyrka och vid Henrik Tore Cedergrens grav på Stockholms Norra Kyrkogård.
I det regniga vädret anlände
man inväntade Marcus Wallenberg som rattade en
VD Björn Lundvall och geSAAB 99. På H T Cedergrens
neralsekreteraren för LMEgrav, som ligger insprängd i
jubileet dir Malte Patberget, lades en lagerkrans
ricks med direktionsbil till
ned försedd med blågula
Norra Kyrkogården, där
band och texten "Till telefonpionjären", "Telefon AB
LM Ericsson 1876—1976".
Marcus Wallenberg höll därvid ett kort minnestal.
Från Norra Kyrkogården
gick färden till Botkyrka kyrka på vars gravplats LarsMagnus Ericsson ligger begravd. Som framgår av bilden består den stora graven
endast av en välansad gräsmatta genombruten av en
sandgång och kringgärdad
av rektangulära stenplattor.
Ingen inskription finns, som
kan upplysa om att det är
här som Lars Magnus Ericsson ligger.
På jubileumsdagen den•>maj lades
Marcus Wallenberg avsluen krans ner på HT Cedergrens fatade sina minnesord med
miljegrav på Norra Kyrkogården i
följande.
Stockholm.
"Alla vi som har förmåPå gravkammarens dörr kan man
nen att arbeta i det företag i
läsa texten "Graven sluten till uppvilket Lars Magnus Ericsson
ståndelsens morgon".

gjorde de banbrytande insatserna är väl medvetna om
vad hans grundfilosofi betytt
för företagets framgång. Att
denna än idag sätter sin prägel på bolaget är det bästa
vittnesbördet om grundarens storhet. Samtidigt som

jag nedlägger denna krans
som en påminnelse om den
tacksamhet dagens generation LM-are känner för Lars
Magnus Ericsson och hans
insatser föreslår jag en tyst
minut för att hedra minnet
av denna storman inom

svensk industri, teknik och
företagsamhet".
På den nedlagda kransen
av primus och liljekonvaljer
stod på de blågula banden
"Till företagets grundare",
"Telefon AB LM Ericsson
1876—1976".

På Lars Magnus Ericssons grav vid Botkyrka kyrka höllGiertz med maka Ulla. Lars Magnus hade tre barn, två
Marcus Wallenberg ett minnestal. Bredvid honom står ju- pojkar och en flicka, Anna. Hon gifte sig med Knut Habileets generalsekreterare Malte Patricks. VD Björn Lund-rald Giertz och ett av deras barn är Gustav Giertz. Lars
vall ses till höger. Bakom Wallenberg står professor GustavMagnus år alltså hans morfar.

kontakten

Teletekniskt
symposium
om vår
föränderliga
värld

Ett dominerande inslag i jubileumsprogrammet var det teletekniska symposium som under två förmiddagar hölls i
Stockholmsmässans stora hörsal. "Telekommunikationer i
en föränderlig värld" var temat för de sex föredragshållare
från fem kontinenter som här redogjorde för de olika problem och erfarenheter som man stått och står inför i de olika världsdelarna.
Abonnenter som ringer
från Stockholm till Sydney
konstaterar bara att det låter
bra, trots avståndet, och
bryr sig knappast om de tekniska problemen. Om abonnenterna visste vilka enormt
omfattande system och hur
många komponenter och detaljer som aktiveras vid ett
långdistanssamtal så skulle
de antagligen inte ens våga
försöka. Hur det "låter"
bryr man sig däremot om.
En god ljudkvalitet, så att
Kenelh McKay
rösten kan identifieras och
talet förstås, är därför ett av
Om LME:s teknikde viktigaste områdena inom
resurser
den tekniska utvecklingen.
Från symposiet i Älvsjö och
Här visade Björn Sveddet första förmiddagspasset
berg som ett exempel den
nya ERICOFON 700 med
bussades gästerna över till
mikrofon av elektrettyp, där
Tellusanläggningen där en
en lättrörlig tunn plasthinna,
presentation av LME.s teksom laddats upp elektriskt,
niska resurser gavs.
påverkas av ljudvågorna från
På Tellus visade telefonmunnen. Och där mikroelekstationsdivisionens systemtronik i talkretsarna ger en
provningslab (X/Mh) hur
mycket hög teknisk kvalitet
programmen för de datorpå samtalsöverföringen.
styrda stationerna arbetas
fram, anpassas till de olika
beställarnas krav och provökade kunskaper
körs. Jubileumsfilmen "Linkrävs om
king People Togedier" premiärvisades och en specialkomponenter
utställning om LME:s elektronik studerades.
— Nya transmissionssystem
Tillträdande tekniske diav digital typ, som för telerektören Björn Svedberg
förvaltningarna
innebär
höll ett föredrag och hade
minskade kostnader för kopvia en TV-länk och stora puparledningar i lokalnäten geblikmonitorer direktkontakt
nom att delar av stationsutmed Södertälje, där den
rustningen (fjärrstyrda konförsta AXE-stationen instalcentratorer) i framtiden kan
leras och nu håller på att tesflyttas närmare abonnenten,
tas, for att vid årets slut sätbearbetas idag av konstruktas i drift i televerkets nät.
törerna. Hela denna teknik,
Viss provtrafik ä r redan inmed sin specialiserade och
kopplad.
högt integrerade halvledarBjörn Svedberg sade bl a
teknik, kommer att innebära
följande i sitt föredrag
ökade krav på konstruktö— Genom den tekniska utrernas kunskaper om komveckling som vi ständigt står
ponentteknologins möjlighemitt uppe i får vi allt mer
ter och begränsningar, framavancerade telekommunikahöll Svedberg. Här kommer
tionstjänster och produkter.
konstruktörer inom systemMen vad betyder då "mer
sidan och komponentsidan
avancerade" för de olika
att jobba ihop mer ä n nu.
grupper av människor som
Goda kontakter med resurberörs och hur påverkar detser
för utveckling och prota produkterna 3
duktion av halvledare är

nödvändig för ett telekommunikationsföretag.

Klassiska misstag
— Vi satte vår första datorstyrda (SPC) telefonstation i
drift i Tumba år 1968, sa
Svedberg vidare. Den fungerar fortfarande utmärkt men
detta lokalsystem var för
stort och för komplicerat för
export i stor skala.
De nu klassiska misstag
som vi och alla andra företag som vid denna tid gav sig
i kast med utveckling av
SPC-system gjorde, var att
underskatta
svårigheterna
med att få fram en dator och
programvara för styrning av
telefonstationer. Kraven på
driftsäkerhet och storlek var
så stora att de vanliga datortillverkarna den gången inte
kunde hjälpa oss.

Bertil Bjurel

Sedan dess har tusentals
man-år lagts ned på utveckling av SPC-system och stora
framsteg har gjorts. I våra
nya system ( t e x AXE) är
styrnings- och kontrollfunktionerna uppdelade mellan
en stor centralprocessor och
ett antal små regionala datorer med speciella program;
modem kretsteknik gör detta möjligt.
Anledningen till att stationerna har en sådan struktur
är att datorkapacitet då kan
erhållas som byggbitar i ett
modulsystem.
Därigenom
kan systemet utformas på
bästa sätt för användning i
olika typer och storlekar av
stationer. En sådan modularitet är också nödvändig för
att kunna införa ny teknik
allt eftersom den kommer.
Svedberg framhöll också

hur viktigt det är att de datorstyrda stationssystemen är
utformade så att den personal som är ansvarig för den
dagliga driften och underhållet kan förstå hur de på
bästa sätt ska handha dem.
—
Relationen
människa/maskin är ytterst viktig
för att få ut mesta möjliga ur
systemen. De datorstyrda
stationerna är mycket komplicerade. Men de konstrueras så att de utåt sett verkar
enkla just för att lätt kunna
skötas. Ett välstrukturerat
programspråk på hög nivå
hjälper till att förstå vad som
händer i systemet. Det av
ELLEMTEL utvecklade språket PLEX har hittills givit
utomordentligt goda erfarenheter i form av väl utvecklade program i Södertäljeinstallationen.
Björn Svedberg framhöll
också att arbetet med att utveckla bra telefonstationssystem inte enbart är av teoretisk, teknisk art. Det är också
ett praktiskt problem med
att få hundratals människor
att samverka så att tusentals
detaljer blir till en fungerande maskin.
Föredragen hölls av representanter för teleadministrationer i Brasilien, Australien
och Kuwait; från Bell Labs i
USA och förstås vårt svenska
televerk. Internationella Teleunionen (ITU) representerades av sin generalsekreterare, tunisiem Muhamed
Mili.
Mili redogjorde för det
samarbete som bedrivs inom
den 111 år gamla teleunionen och dess 148 medlemsländer. Sedan 15 år tillbaka
har ITU:s assistans till utvecklingsländer ökat mycket
kraftigt, och genom FN:s utvecklingsprogram kan den
ges på ett direkt och effektivt
sätt. I pengar räknat omfattade år 1960 denna verksamhet 300 000 U S-dollar; förra
året låg den på 15 miljoner
dollar. Mili betonade att de
svenska insatserna är mycket
värdefulla. Sverige hamnar
på tredje plats när det gäller
antalet utsända experter och
antalet genomförda uppdrag. 1974 finansierade Sverige planerandet av ett transkontinentalt telenät (Pan-

African Telecommunication
Network) i Afrika för omkring 80 000 dollar.
Om telekommunikationer
i framtiden handlade det
amerikanska föredraget, som
hölls av Dr Kenneth Mc Kay,
direktör i Bell Laboratories,
världens största utvecklingsoch forskningscenter
inom
telekommunikationsbranchen. Förutom de rent
tekniska möjligheterna kom
han in på användningssättet
och utnyttjandet av den nya
digitala
telekommunikationsteknikens alla möjligheter och framhöll vikten av
att fritt kunna låta kunskap
och vetande få cirkulera
runt vår planet. Avslutningsvis sade Mc Kay:
— Låt oss ta detta hundraårsjubileum som ett tillfälle
att besluta att inte resa nationella barriärer som kan
försvåra detta utbyte . . . som
vår tribut till nästa århundrade, vars möjligheter inom
telekommunikationsområdet
förefaller så ljusa.
Televerkets generaldirektör Bertil Bjurel sa bl a att
ny transmissionsteknik kraftigt reducerar behovet av investeringar i nya kablar.
Däremot behövs stora kvantiteter ny utrustning för att
modernisera det befintliga
stationsnätet med elektronik,
och för uppbyggnad av ett
datanät. Vidare sa Bertil
Bjurel att Sverige inom några år kommer att ha ett
bredbandsnät för billig överföring av bl a bildtelefon
och special-TV. Han förutsåg också en fruktbärande
och hård konkurrens mellan
telex och den expanderande
telefaxen (telefacsimil
=
överföring av t ex ritningar
och stillbilder via telenätet).

Mohamed Mili

tantakten

Prisföreläsning pa Teknorama
och återinvigning av minnesrummet
Efter televerkschefens föredrag avslutades symposiet med
lunch på mässans restaurang och sedan var det åter dags för
symposiegästerna att bestiga de eleganta inhyrda bussarna.
I karavan och med diskret
assistans av trafikpolisen for
man så iväg till Tekniska
Museets stora hörsal i Teknorama och nästa punkt i jubileumsprogrammet: prisföreläsning av Dr Harold A
Rosen från USA, den förste
vinnaren av LM Ericssons
nyinstiftade pris på 100000
kronor för "betydelsefull insats inom telekommunikationstekniken", som ska delas ut vart tredje år.
I KONTAKTEN nr 1/76
berättades ganska utförligt
om den opartiska prisnämndens motivering och om Rosen själv. I korthet kan sägas
att Rosen, som ä r chef för
Hughes Aircraft Co:s Space
and Communications Group
i Los Angeles, fick priset i
konkurrens med 74 andra
kandidater "för sin framsynthet att — mot gängse
uppfattning — föreslå införandet av geostationära satelliter och för sina vetenskapliga och tekniska insatser vid utveckling, konstruktion och drift av sådana".
I sin föreläsning berättade
Rosen om den utveckling
som under de senaste tjugo
åren skett inom telesatellittekniken. Rosen har varit
verksam inom detta område
sedan 1959, men hans intresse vaknade på allvar redan
1957, då ryssarna fick upp
den första satelliten Sputnik
I.
De första konstruktionerna av geostationära satelliter
var så stora och tunga att det
inte fanns tillräckligt kraftiga
bärraketer. Under 60-talet
lyckades man lösa problemen ett efter ett. Det bästa
beviset för att Rosen och
hans medarbetare lyckats är
det faktum att en mycket
stor del av dagens internationella teletrafik överförs
med sju stycken geostationära satelliter — var och en
med en kapacitet av 12000
telefoni kanaler.
Rosen genomförde sitt rikt
diabildillustrerade föredrag
mycket professionellt och säkert — trots att prisnämndens ordförande tekn dr Håkan Sterky, efter att ha introducerat Rosen, av misstag
fick med sig även det speciella exemplar av Rosens tryckta tal som pristagaren dessförinnan lagt i talarstolen.
Men
Rosen
uppfattade
snabbt att Håkan Sterky hade detta med sig bland sina
egna papper när han lämnade talarstolen, gjorde en liten kringgående rörelse och
nappade diskret åt sig ett annat exemplar av talet —
dock utan alla sina speciella
marginalanteckningar
och
markeringar.

LME-priset ur
kungens hand
Från Teknorama och Rosens prisföreläsning vandrade så auditoriet över gårdsplanen och "bakvägen" in i
Tekniska Museets stora maskinhall. Från huvudentrén
kom samtidigt deltagarna i
det speciella "Ladies Program" som arrangerats för
symposie- och prisföreläsningsgästemas damer. Det
var dags för Harold A Rosen
att få sitt pris ur kungens
hand.
Den stora maskinhallen
fylldes långsamt av svenska
och utländska jubileumsgäster och värdar från moderbolag och utländska dotterbolag. Ett glatt sorl från ca
700 personer steg sakta mot
det höga museitaket med
dess hängande luftfarkoster.
Så dök kungen upp på det
podium som utgjordes av
övre trappavsatsen ner mot
maskinhallen; kungen åtföljdes bl a av statsminister Palme, Marcus Wallenberg och
VD Björn Lundvall. Håkan
Sterky äskade tystnad och
presenterade kort Harold
Rosen för de nytillkomna
gästerna och slutade med att
be kungen överlämna LM
Ericssons pris till densamme.
Kungen gjorde vad han blivit
ombedd, applåderna smattrade och pressfotografer och
knäppande gäster trängde på
i trappan upp mot podiet
under en korseld av blixtar.

och förtruppen på en kort
promenad från Tekniska
Museets maskinhall genom
en glasgång över till det nya
Telemuseum som byggts upp
i det 135 meter långa "Norra Stallet" intill huvudbyggnaden.
Den först färdiga delen av
Telemuseum i dess nya lokaler invigdes av kommunikationsminister Norling i december förra året. På LME.s
hundraårsdag
återinvigde
kungen Lars Magnus Ericssons minnesrum från 1903,
som flyttats över från gamla
LME-fabriken på Tulegatan
i Stockholm och återuppbyggts i nya Telemuseum.
Interiören
är
tidstypiskt
pampig i polerad mahogny
och gipsdekorationer i taket.
Minnesrummet sträcker sig
genom två våningar med övre delen utformad som ett
galleri eller "hylla".
Vid ingången till minnesrummet gjorde kung och
förtrupp halt framför en
uppspänd tvinnad kabel i
blått och gult. En mindre del
av gästerna kunde kika in i
rummet genom dess glasrutor, men alla kunde ändå se
vad som hände på internTV-apparater som placerats
ut över hela Telemuseum.
Björn Lundvall tog till orda och berättade minnesrummets historia. Rummet
togs i bruk å r 1903 och användes först som utställningsrum för företagets produkter, och för styrelsemöten och bolagsstämmor. Det
innehöll förr bl a en magnifik utställningsmonter från
Stockholmsutstä Ilningen
1897, med ett klockspel som
på 63 olika stora klockor
fortfarande kan spela tio olika melodier, bl a de nordiska
ländernas
nationalsånger.
Nu står klockspelsmontem
som ett blickfång alldeles in-

Kungen gör sig klar att med en kabeltång, ur den verktygslåda han sedan fick
behålla; knipsa av den blågula kabeln och därmed återinviga Lars Magnus
Ericssons minnesrum på nya Telemuseum.

nanför entrén till Telemuseum.
På 30-talet, fram till
LME:s utflyttning till Midsommarkransen 1939, var
Återinvigning av
rummet ett museum med en
samling på ca 10 000 av föreLME:s minnesrum
tagets äldre produkter. När
på Telemuseum
LME lämnade den gamla fabriken i innerstaden skänktes
När Rosen så fått sitt pris
rummet
till
Stockholms
var det dags att följa kungen
Stadsmuseum som ett minnesrum över de två grundarna av den svenska telekommunikationsindustrin, Lars
Magnus Ericsson och Henrik
Tore Cedergren. Beslutet att
överföra minnesrummet till
Telemuseum fattades 1971
och sedan dess har arbetet
med att återuppföra det pågått.
Efter Björn Lundvalls anförande ombads kungen inviga minnesrummet i dess
nya och riktiga miljö, genom
att klippa av den kabel som
spärrade ingången.
En verktygslåda, typ dokument port följ, som används
av LME:s stationsinstallatörer, överräcktes till den
glatt överraskade monarken.
K-G Kahnlund från det speciella
jubileumssekretariat
som ansvarade för arrangemangen kring 100-årsjubileet, demonstrerade verkGrattisapplåder Jör Harold A Rosen när han just mottagit LME.s första tele-tygslådans innehåll: en hel
uppsättning
handverktyg,
kommunikationspris ur kungens hand på Tekniska Museet.

dock inte de specialverktyg
som montagefolket använder, ett par stora skyddshandskar, och — utifall att
— ett stort häftplåster.
Till åskådarnas förtjusning
drog kungen på sig de grova
handskarna, knipsade med
en kabelavbitare av kabeln
och förklarade minnesrummet invigt. Som minne och
fem dagar försenad födelsedagspresent fick kungen behålla både verktygslådan
med innehåll och en omgång
av LME:s jubileumsbokverk,
specialinbundet i skinnband.
Så kunde de övriga gästerna titta på minnesrummet
och hela det nya Telemuseum som redan kallats
"världens mest innehållsrika
i sitt slag", trots att övervåningen som ska innehålla allt
radio teknisk t ännu inte ä r
färdigställd.
Dagen till ära serverades
alla specialtillverkad iskyld
"Telefonpunsch", och för
de gäster som var frimärksintresserade eller bara ville
sända en hälsning hem (det
ville alla) fanns vykort med
gamla LME-telefoner som
försågs med postens frimärke "Telefonen 100 å r " och
LME:s
symposiestämpel
"Telecommunications in a
changing world".

Internationellt
Damerna tittade på
industripris till
regalskepp och
LM Ericsson mannekänguppvisning
Varje år delar den franska organisationen Institut International de Promotion et de Prestige ut en internationell utmärkelse till industriföretag vilkas verksamhet av en internationell jury bedöms förtjäna särskild uppmärksamhet. I
juryn, i vilken representanter för 27 länder ingår, är även
Tessininstitutet i Paris representerat. Priset betraktas av
många som industrins nobelpris.
I år var det LM Ericsson
som, enligt juryn, fick priset
för sina insatser när det gäller utveckling av världens
telekommunikationer under
närmare 100 år.
Vid en ceremoni i de nya
informationslokalerna
på
Huvudanläggningen i-Stock-

holm den 4 maj överlämnades priset av madame Gisele
Rutman, ordförande i den
franska organisationen, och
Christian Pineau, tidigare
bl a fransk finans- och utrikesminister. Priset mottogs
av LME:s VD Björn Lundvall.

Vad gjorde nu alla utländska damer medan herrarna var på
tekniskt symposium? Satt de på hotellrummen och väntade?
Vädret var ju inte på bästa humör och lockade knappast till
några privata utflykter.
Nej, så var inte alls fallet. Man hade verkligen sett till att
damerna skulle hållas sysselsatta.
Första dagen, den 4 maj,
bjöds det på mannekänguppvisning i den nya informationshallen vid Huvudanläggningen. Det var Göta
Trägårdh och hennes mannekänger som under en timme visade upp det senaste
och "djärvaste" i modevåg.
Frågan är om någon av damerna överhuvudtaget skulle "våga" att bära flera av
de plagg som visades. Men
frånsett det— visst fanns det
snygga och tilltalande plagg
som "gick hem" hos de omkring 300 damer som såg
uppvisningen. Det märktes
framförallt av de livliga applåderna. De två manliga

mannekängerna som deltog,
rönte stor
uppskattning.
Många tyckte att det var
synd att inte herrarna fick se
hela grannlåten.
Andra dagen var det meningen att det skulle göras
en båtfärd under Stockholms
broar, men dåligt väder med
regn och blåst satte stopp
för det och istället gjorde
man en uppskattad utflykt
till regalskeppet Vasa på
Djurgården. Många av damerna hade hört talas om
skeppet, men att det var så
stort och pampigt hade ingen kunnat föreställa sig. Damerna var synnerligen imponerade.

Efter lunch på Solliden
gick färden till Tekniska museet där man tillsammans
med herrarna deltog i invigningen
av
Lars-Magnus
Ericssons minnesrum.
På fredagen, den 8 maj,
hade koncemfö re tagsnämnden sitt möte och för de till
Stockholm medföljande damerna hade också ordnats
ett program. Det inleddes
med en promenad genom
Gamla Stan och därefter en
rundvandring på Stockholms
slott. Det fortsatte sedan
med en utflykt till Millesgården på Lidingö där man tittade på Carl Milles' berömda skulpturer. Till skillnad
mot de utländska damerna,
hade de svenska damerna
tur med vädret. Det blev en
solig, varm och händelserik
dag som avslutades med jubileumsbanketten i Stadshuset i Stockholm.

Madame Gisele Rutman överlämnar det internationella industripriset till
LM.Es VD Björn Lundvall. Det hela övervakas av Christian Pineau.

"Telefonen 100 år"
på Nationalmuseum
På
Nationalmuseum
i
Stockholm arrangerades under maj—juni en jubileumsutställning under temat "Telefonen 100 å r " . Utställningen förhandsvisades för LM
Ericssons
jubileumsgäster
tisdagen den fjärde maj. I
vimlet av gäster återfanns

bl a televerkets tekniske direktör Torsten Larsson (i
mitten) som här har några
ord att säga till den okända
damen till vänster. T h LM
Ericssons produktionsdirektör Arne Mohlin. Torsten
Larsson står i en telefonkiosk modell äldre._ ,.,, /,„

Ett hundratal damer frän LME-anläggningar i hela landet tittade bl a fxi MMesgäntcii under silt besök i Stockholm.
Alla var oerhört imponerade av de mänga och vackra statyerna och den tjusiga anläggningen jxi Lidingö.

Rocky
road av
bildtelefon
Nu ser jag dig på skärmen,
säger LME-pristagaren Harold Rosens 10-årige son
Rocky till Jöns Ehrenborg,
direktionsavdelningen
för
teknik och utveckling, som
var Rosens personlige värd
under Stocldiolmsvistelsen.
Ehrenborgs 11-årige son
Didrik assisterar vid bildtelefonen.
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Jubileumsbankett med kungen
som hedersgäst
Stor jubileumsbankett var det i Stockholms Stadshus jubileumsdagens afton den 5 maj. Både Gyllene Salen och Blå
Hallen var abonnerade för ca 730 gäster med kung Carl Gustaf som hedersgäst. Bland de utländska gästerna från ett 60tal länder fanns kommunikationsministrar och statssekreterare från sultanatet Oman, Saudi Arabien, Kuwait, Brasilien
och Venezuela.
Den svenska regeringen representerades av kommunikationsminister Bengt Norling och industriminister
Rune Johansson. Bland övriga svenska gäster märktes te-

leverkets
generaldirektör
Bertil Bjurel och SJ-kollegan
Lars Peterson, rikspolisstyrelsens chef Carl Persson,
Sveriges
Industriförbunds
chef Axel Iveroth,
fd

LM:aren, Electrolux' styrelseordförande Hans Werthén och chefen för Stockholms Brandförsvar CarlOtto Falk.
Tre landshövdingar fanns
på plats, nämligen Hjalmar
Mehr från Stockholm, Nils
Hörjel från Malmö och Rolf
Edberg från Karlstad. Och så
förstås hela LME:s styrelse
med Marcus Wallenberg i
spetsen

— Tack brandkåren i
Stockholm, utan er hade vi
kanske inte fått uppleva detta jubileum, sade Marcus
Wallenberg i sitt välkomsttal. Och skyndade sig att förklara att Lars Magnus Ericssons första uppdrag när han
startat sin lilla verkstad i
Stockholm år 1876 faktiskt
var en reparation på brandkårens telegraf för kronor

Efter middagen i Gyllene
Salen fortsatte banketten nere i Blå Hallen där Akademiska Kören inledde med ett
uppskattat
sångprogram,
som avslutades med att de 40
körmedlemmarna
virvlade
ut i en svepande vals,
fortfarande sjungande. Så
tog Karl Nilheims Storband
gradvis över melodin och
snart var hela det enorma
golvet täckt av dansande gäster.

Kungen x<ir hedersgäst pä jubileumsbanketten den s maj //å Stockholms Stadshus. Här syns HM Akademiska Kören genomförde ett uppskattat sångprogram vid båda banketterna i Stockholms
med Elisabeth Norling, hustru till Bengt, kommunikationsminister, och dennes kollega i Saudiara- Stadshus. De avslutade med att sjungande dansa ut i en svepande vals samtidigt som orkestern gradbien, Hans Excellens Dr Alawi Darwesh Kayal.
vis tog över melodin.

Fest hela dagen
Trots regn och rusk i stockholmsområdet rådde feststämning på LME/HF jubileumsdagen den femte maj.
Många
avdelningar
—
främst då på tjänstemannasidan — började festdagen
med utdelningen av Jubileumspaketen. Och sedan
pågick högtidligheterna slag
i slag hela onsdagen. På
verkstadssidan inledde man
firandet först på eftermiddagen. Ute på Centrallagret i
Huddinge passade man också på att inviga den nya inbyggda interminalen i samband med 1 oo-årsfirandet.
För att de många invandrarna på HF/V skulle få ordentlig information om vad
Jubileumspaketet innehöll så
fanns
"bruksanvisningen"
översatt till engelska, finska,
grekiska, serbokroatiska och
turkiska. Bilden visar utdelning av Jubileumspaket-på
HF/Vt 15. Paketutdelare är
Sture Losand (till höger) och
paketmottagare Gustaf Wingren.

LME-musik till salu
da på moderbolagets reklamavdelning (R) som administrerat
produktionen
och gjort omslaget.
Under
jubileumsveckan
såldes den också på LM-dagen på Gröna Lund och pensionärslunchen på Solliden.
De flesta av moderbolagets
fabriker har också tagit hem
ett lager av skivan och ordnat försäljning. Priset är 17
kronor.
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Festyra i hela Blekinge
när LME jubilerade
På L M E s fyra blekingefabriker drogs jubileumsfestligheterna igång redan klockan sju på morgonen den 5 maj.
Vid blekingefabrikerna fanns åtta personer med mer än
35 anställningsår inom LME och som således fick den stora
guldjetongen.
Någon gång under jubileumsdagen samlades olika
avdelningar till gemensam
kaffepaus.
I jubileumspaketet fanns,
förutom
de gemensamma
gåvorna, en inbjudan till en
LM-dag i Karlskrona, Ronneby eller Olofström.
Omkring 6 400 personer

Ett mycket bejublat framträdande
gjorde Lill-Babs på de tre LM-dagarna i Blekinge. Hon bjöd på en
show med fart, fläkt och feststämning.
På bilden till höger överlämnar
kommunalfullmäktiges ordförande • i
Karlskrona, Gunnar Möllmark (till
vänster) konstverket "Bröllopssalut"
av blekingekonstnären Gunnar Torham, till företaget och de anställda.
Det är platschefen Gösta Larsson som
tar emot gåvan.

skulle inta den "gemensamma" jubileumsmåltiden och
flickorna på ekonomiavdelningens sekretariat har haft
ett jättearbete under maj
och juni att pussla in dessa
personer på olika restauranger i Blekinge. Någon
restaurang som kunde ta alla
gästerna på en gång fanns
inte.

Lördagen den 29 maj var
det så dags för LM-dagen i
Vämöparken i Karlskrona
och söndagen den 30 maj hade turen kommit till Ronneby och Olofström. I Ronneby firades LM-dagen i
Brunnsparken och i Olofström i Folkets park.
Festligheterna i Vämöparken inleddes med att en representant från Karlskrona
kommun överlämnade en
gåva till företaget och de anställda. Det var ett konstverk
av blekingekonstnären Gun-

nar Torhamn. Programmet i
övrigt, vilket var gemensamt
för alla festplatserna toppades av ett framträdande av
Lill-Babs. Dessutom medverkade lokala förmågor. Alla
anställda hade fått kuponger
som kunde användas till förtäring och förlustelser inom
festplatsen. De olika festplatserna fick dessutom besök
"från ovan". Det var fallskärmshoppare som hoppade med LME-flaggan och
rökfacklor.

Åtta LM-arefick stora guldjetongen. Det är, stående från vänster: Gösta Larsson (Bvo), Sture Karlsson ( Vt <>j), "Jeppan" Svensson t V j), Arne Wrette
(VEC), Birger Neij(Vt w). Sittande från vänster: Viktor Sjöberg (K AS), Valfrid Lindström (Vt 621 och Nils Strömberg (Vt 62).

Jubileumsmusik
av egen orkester
I Mölndal sparar man den
gemensamma
festmåltiden
till hösten. På jubileumsdagen hade man därför endast
utdelning av jetonger till de
anställda. Redan klockan sju
på morgonen hade den första gruppen samlats i personalrestaurangen för att deltaga i en av de fyra utdelningstillfällena under dagen.

Under tiden man drack
kaffe underhöll Mölndalanläggningens egen lilla orkester.
Henry Rangmar höll ett
kort anförande och passade
på att framhålla att det var
so å r sedan verksamheten
flyttade från huvudanläggningen i Stockholm till
Mölndal.

Mölndals i tjänst äldste medarbetare
är 78-årige "grågossen" Hugo Mar- Mölndalsfabrikens egen orkester med (från vänster): Bo Börjesson, Bo Christinsson som här får jubileumspaketet tiansson (delvis skymd), Enar Jonsson, Alfons Svensson, Per-Erik Arvidsson,
Sten-Åke Bengtsson (med ryggen mot kameran) och Stig Hedlund.
av Thor Mattisson.

Sju fick stora guldjetongen i Piteå
Den som väntar på nåt gott,
väntar inte för länge, resonerar man i Piteå och sparar
sin jubileumsfest till augusti.
(Är det surströmmingen som
hägrar, måntro? Reds anm).
Men bättre sent än aldrig, så
när höstmörkret börjar sänka sig över Norrland, då
kommer de anställda vid Piteåfabriken att slå klackarna
i taket.
Jubileumsdagen den 5
maj firades med gemensam
kafredrickning och LMEtårta. Platschefen Ulf Norberg, höll en kort historik
över de gångna 100 åren.
Därefter utdelades guld- och
silver-jetonger till de anställda.

Det var sammanlagt sju LM-are som fick "stora" guldjetongen i Piteå. Sittande från vänster: Pentti Kerovirta, platschefen Ulf Norberg (Han fick ingen stor
guldmedalj), och Ilmari Takkinen. Stående från vänster: Roland Almqvist och Här är ytterligare tre guldmedaljörer, frän vänster: Göran Larsson, Rolf EdRolf Lundgren.
holm och Martin Lundstig.
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500 LM-are
slog runt
på Club 700
I Örebro var det inte bara de anställda som arbetade den 5
maj som fick vara med om utdelningen av jubileumspaketen. Moderskapslediga och sjukskrivna hade kontaktats och
många hade hörsammat inbjudan och kom for att hämta gåvan.
av Göte Abrahamson och
Jubileumsmiddagen
intogs
Ivar Magnusson.
gemensamt pä Club 700 i
Till tonerna av Ove MarÖrebro den 21 maj. Omtins orkester svängde tusen
kring 500 LM-are lotsades av
fötter omkring på golvet. De
värdinnor in i matsalen där
flesta kom underfund med
man bjöds på en välkompoatt dans är bra motion efter
nerad meny med tillhörande
en god måltid. I en av paudrycker. Välkomsthälsningen
serna passade Nils Brewitz
hölls av Örebrofabrikens
(KONTAKTENS
lokalomplatschef Lennart Stadigh.
bud i Örebro) att med hjälp
Som representant för samtliav Lennart Stadigh dela ut
ga middagsgäster, tackade
bronsplaketter till fyra dukverkstadsklubbens vice ordtiga LME-flickor som i KCMförande, Ulla Starck, för
tävlingama i bowling i Humiddagen och utbringade en
diksvall
erövrade
tredje
skål för LM Ericsson.
plats. Plaketterna hade specialkomponerats i anledning
Under pausen mellan midav jubileumsåret.
dagen och dansen kunde
gästerna bese den utställning
Klockan 01.00 var det roliav LME-historik som komga slut och var och en tågade
hem till sitt.
ponerats och iordningställts

Tre fabriker
firade UH-dagen i
Kolmårdens djurpark
En trefaldig fest blev det i Norrköping när Ingelstafabriken,
Mönsterkortfabriken och Norrköpingfabriken firade jubileumsdagen.
Bland dem som tilldelades
guldmedalj vid Ingelstafabriken var Arne Spångberg
som arbetat inom LME i 31
år. Han har varit med om att
bygga upp fabriksenhefer i
Amerika och Australien innan han blev chef för Mönsterkortfabriken. På Norrköpingsfabriken var det endast en som fick den stora
guldjetongen. Det var förmannen Arne Kvarnfors
som arbetat i inte mindre än
49 år inom LME. Han har
haft många släktingar som
arbetat inom företaget. Nu
arbetar även hans hustru
Solveig, dottern Marianne
och sonen Bengt vid Norrköpingsfabriken. Både dottern och hustrun har arbetat
i företaget i över tio år, så
familjen kunde ta med sig
hem tre guldmedaljer.

Söndagen den 16 maj inbjöds alla LM-are med familjer till en LM-dag i Kolmårdens djurpark med fritt
inträde till parken och delfinariet samt rabatter till linbana, safaripark, terrarium
Platschefen Lennart Stadigh omgiven avfyra duktiga idrottsflickor, från väns- och Contactusutstä Ilning. De
ler Marianne Karlsson, Anette Andersson, Martha Hjortsberg och Ing-Britt omkring 3 000 LM-are som
Karlsson. Flickorna belade tredje plats vid KCM i bowling.
besökte parken möttes av
LM-orkestem vid entrén.
Kommunstyrelsens ordförande, Manne Jarméus, talade om LM-fabrikemas betydelse för Norrköping. När
han 1962 försökte övertyga
LME-ledningen i Stockholm
att förlägga en del av tillverkningen i Norrköping
trodde han inte att man
skulle få de 2 000 arbetstillfällen i staden som LME nu
ger.
För underhållningen svaLM-are studerar utställningen i Club yw.as foajé som bl a visar tillverkningen rade, förutom LM-orkestem,
sånggruppen Small Town
pä Örebrofabriken.

Singers. I djurparken fanns
en utställning över LMErs
verksamhet i Norrköping.
Dessutom visades jubileumsfilmen "Linking People To-

gether". I samarbete med
postverket i Norrköping
kunde LM-ama få sina LMEvykort stämplade med djurparkens specialstämpel och
det jubileumsfrimärke med
telefonmotiv som nyligen utgivits.

Arne Spångberg, som själv fick stora guldjetongen, överlämnar här en guldjetong till Aino Fredriksson som varit anställd vid LME i 1 jår och arbetar som
fotoresist vid Mönsterkortfabriken.

Lilla Malin Nilsson, 2 1/2 år, bekantar sig med en av gettema tillsammans
med sin mamma Lena. Fotot år taget av pappa Sune som arbetar som fotograf
vid Mönsterkortfabriken.

LM-dag bland vilda djur
Boråsfabriken startade sitt jubileumsfirande redan klockan
sju på morgonen den 5 maj med att låta LM-orkesterns toner klinga ut i högtalarna på Sandlidsfabriken. Det var den
till jubileet utgivna grammofonskivan med LM-orkestern
och LME Storband man använde.
Platschefen Åke Elmquist
kunde sedan vid en liten ceremoni överlämna 25-årsjetongen i guld till John-Gunnar Silén, Ingvar Mildsten
och Einar Jungeryd. Dessutom fick han själv den stora
jetongen.
Lördagen den 22 och söndagen den 23 maj invadera-

de så LM-ama Borås-parken.
På lördagen åt man gemensamt jubileumsmiddag samt
dansade till Bosse Lidéns
storband.
Under söndagen blandade
sig LM-ama med de andra
vilda djuren i parken. Man
hade dock den förmånen
framför djuren att få ströva

omkring fritt i anläggningen
samtidigt som man kunde
lyssna på
LM-orkestems
konserterande i parken. I en
paus underhöll Bröderna
Sundh med sång, varvad
med historier, berättade av
den "svenske mästaren" på
området, Evert Sundh. Mr
John trollade till barnens
stora förtjusning.
Boråsparken gick denna
helg helt i LM:s tecken med
bl a flaggor, banderoller
samt en fotografisk utställning och barn försedda med
LME-vimplar och ballonger.

Familjen Rune och Rose-Marie Sundberg, båda anställda vid Boråsfabriken,
med sonen Rickardförsedd med "Telephone Team-tröjan", ballongoch vimpel.
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Sonja Stjemqvist
förgyllde jubileet
Oskarshamnsfabriken firade
100-årsjubiléet den 15 maj
med arrangemang Iför såväl
de anställda som allmänheten.
Redan klockan nio pä
morgonen började det nitton man starka Oskarshamn
Storband att frän en på salutorget för ullfallet uppförd
estrad förnöja Oskarshamnsborna. Samtidigt delade de
för dagen engagerade värdinnorna, Eva Nordström
och Kerstin Nilsson, ut
1 500 ballonger och 1 000
LME-pappersflaggor ull barnen. I Folkets Hus visades
LME-filmer samt en utställning av företagets produkter. Över hela stan kunde
man se LME-flaggor vaja för
vinden.
Det verkliga kalaset tog
dock sin början först på
kvällen då drygt 600 perso-

ner inklusive särskilt inbjudna gäster från kommunen,
samlades ull en jubileumsmiddag i fabrikens nybyggda
monteringshall som därmed
också fick en värdig invigning. Mitt i lokalen hade
uppförts en stor scen från
vilken Storbandet och popgruppen Five Teddys turades om att spela dans- och
underhållningsmusik.
Det
dansades på landets förmodligen största dansgolv, 3 600
rrf. Den lokale och mycket
uppskattade trubaduren och
medlemmen i Visans Vänner, Christer Hög quist sjöng
ull gitarr och Sonja Stjemqvist, ackompanjerad av J a n
"Tollarpam" Eriksson gjorde ett bejublat framträdande
i vilket hon bl a sjöng och
samtidigt dansade vals med
platschefen i Oskarshamn,
Bertil Nordström.

Lyckad LM-dag

på Sommarlust
Vid
Kristianstadsfabriken
bjöds alla på kaffe med tårta
i matsalen den 5 maj. Platschefen, Bertil Öländers och
ekonomichefen Göran Magnusson delade ut jubileumspaket till de anställda under
hela dagen.
Martin Nilsson ä r den vid
Kristianstadsfabriken
som
haft den längsta anställningstiden inom bolaget och som
således fick guldjetongen i
största storleken. Han började sin LME-bana den 26 maj
1939 vid dåvarande dotterbolaget Alpha.
Den 23 maj hade man stor
LM-dag i folkparken Sommarlust i Kristianstad. Här
bjöds det på ett två timmars
underhållningsprogram under ledning av Elon Dahl. 1
programmet
medverkade
Anna-Lena Löfgren med orkester, Bo Thomasson med
sina talande dockor och
Kristianstads senaste artistgäng, Magplaskamé, en motsvarighet till de välkända
Veteranerna. Fram till klockan 21.00 kunde man sedan
välja på att dansa till Bröderna Roos orkester eller låta barnen roa sig med gratis
ponnyridning eller karusellåkande.

Anna-Lena Löfgren och hennes orkester underhöll LM-ania i Sommarlust.

En glittrande glad Sonja Stjemqvist omgiven av från vänster platschefen Bertil
Nordström, Jan "Tollarparn" Eriksson och Lars-Erik Enarsson (KONTAKTENS lokalombud i Oskarshamn).

Jubileumsdans
på två banor
Jubileumsdagen i Katrineholm inleddes redan på morgonen med medaljutdelning
ull personalen.
Det stora festprogrammet
i Folkets Hus började kl
13.30 med en föreställning
för LME-pensionärer och
personal med kvällstjänst.
Det var Katrineholms Musikkår som under ledning av
Lennart Fors bjöd på populärmusikunderhållning. I orkestern ingår bl a förman
Hans Andersson vid Katrineholmsfabriken.
Efter matinéföreställningen vidtog pensionärsmiddag
pä stadshotellet. I samband
med detta delade platsche-

Platschefen Bertil Öländers överlämnar jubileums//aketet
Ni SOn
SJtfZ
'f
?'" åT, dn" l'idi.^lia'ulafff''ke'1
som har den längsta anställningstiden
mom bolaget.

Ponnyndmng var ett uppskattat ,mje för måm
barn.

fen i Katrineholm, Bertil Fagerholt, ut medaljer. Senare
på kvällen blev det ytterligare två föreställningar innan
dansen tråddes på två dansgolv. För den moderna dansen svarade Fagers orkester
från Norrköping. Här var
det verkligen liv i luckan
med betydligt högre ljudvolym ä n vad man i vanliga fall
kan erbjuda på Katrineholmsfabriken. I en av pauserna
framträdde
Bernt
Dahlbäck med sin scenshow.
Något lugnare, men icke
desto mindre uppskattad,
var gammaldansen till Löpsjötorpams orkester.

Förman Hans Andersson är en av
musikerna i Katrineholms Musik.
Här "blåser" han in jubileumsfestligheterna.

Katrineholmsfabriken "uppvaktades" med ett flertal blomsterbuketter under
jubileumsdagen. Några av blommorna beundras liar av, från vänster, Ulla
Björkman, Gudrun Andersson och Iris Walldau.

kontakten

Lars Magnus Ericssons
minnesgård
mm i Värmland
återinvigd
Ett par hundra personer hade infunnit sig i Varmskog när
Lars Magnus Ericssons minnesgård invigdes den 9 maj.
Högtidligheten inleddes med en högmässa i Värmskogs
kyrka där kyrkoherde Lennart Lönnqvist predikade.
Strax efter klockan 12 landade en helikopter med bl a
styrelseordföranden dr Marcus Wallenberg, VD Björn
Lundvall och fd vice VD
Malte Patricks. Landshövding Rolf Edberg hälsade
gästerna välkomna. Efter det
att man samlats vid Lars
Magnus Ericssons minnessten på en kulle i närheten
av kyrkan underhöll Stavnäs
spelmanslag.
Landshövding Edberg sa i
sitt tal bl a att "tre Ericssonsöner träder fram och skriver historia. Det är bröderna
John och Nils från Långban
och den med dem ej besläktade Lars Magnus från denna bygd".
Landshövdingen noterade

/ strålande solsken omgiven av spröd grönska högtidstalade landshövding Rolf Edberg vid invigningen av Lars-Magnus
Ericssons minnesgärd i Värinskog. Ett 60-tal LM-are kom med bilar och bussar och deltog i festligheterna.

också att initiativet till ett telefonmuseum i Lars Magnus'
barndomshem togs för flera
år sedan av komminister
John Engvall.
Dr Marcus Wallenberg uttalade ett tack till landshövdingen och Värmskogs fornminnes- och hembygdsförening liksom till Värmlands
museum.
Efter ytterligare musik av
spelmanslaget inbjöd kantor
Evald Ornstein till kaffe i
Liljenäs skola innan visning
av minnesgården gjordes.
En minnesgåva, LME:s jubileumsbok i tre band, överlämnades till Ingrid Nilsson
som tillsammans med maken
Erik står för den unika minnesgården.

VD Björn Lundvall överlämnar LME.s jubileumsbok i tre Slavnäs spelmanslag underhöll LM-arna med musik vid
band till minnesgärdens föreståndarinna Ingrid Nilsson. Lars Magnus Ericssons minnessten på en kulle i närheten
Bredvid henne maken Erik.
av kyrkan i Värmskog.

Sanningen om LME:s 10 O-årsjubileum
KONTAKTEN brukar normalt inte polemisera med andra
pressorgan. Vi har försökt iaktta neutralitet genom att undvika att blanda oss i den allmänna pressdebatten.
Men en artikel i AFTONBLADET den 27 maj 1976 om
LME:s 100-årsjubileum ger en så vilseledande information
om detta jubileum att vi anser det nödvändigt att göra ett
undantag från vår grundregel. Inte minst därför att AB innan artikeln skrevs fick en så fullständig information om jubileet och dess kostnader av LME.s informationschef Nils
Tengberg, att tidningen, om den så velat, hade kunnat ge en
riktig och rättvis bild av våra jubileumsansträngningar.
Redan rubriken på AB:s förstasidesartikel är rent lögnaktig. "LM gav bort telefoner av guld. Festade för 19
miljoner — och svenska folket får betala hälften" basunerar man ut. Ändå hade artikelförfattaren, Aino Heimerson, upplysts om alla
fakta innan hon skrev sin artikel.
Telefonerna var inte av
guld. De telefoner av den
nya modellen ERICOFON
700 som skänktes till cirka
200 av våra utländska jubileumsgäster var vanliga standardapparater som ytbehandlats med en guldfärg
för att skilja sig från serieproducerade apparater. Förgyllningen representerade en
måttlig del av extrakostnaden. Att presenttelefonema
blev betydligt dyrare än
standardapparater berodde
på att de tekniskt provats ut

mycket noga för att kunna
användas på de marknader
som våra gäster representerade. Denna anpassning bedömdes som nödvändig inte
minst med tanke på att vi naturligtvis hoppas kunna sälja
ERICOFON 700 i alla de
länder som sänt topparna i
sina teleadministrationer till
Sverige och LME:s 100-årsjubileum. Om en affär annonserar exempelvis en penna
med tunn guldförgyllning
som en guldpenna riskerar
den åtal för bedrägeri och
falsk
ursprungsbeteckning.
Men AB kan — trots att tidningens reporter vet sanningen — skriva om en guldfä rgad telefon som om den
vore en telefon i 18 karats
guld.
Totalkostnaderna för jubileet kan beräknas till cirka
19 miljoner kronor. Det har
AB upplysts om. Men AB har

också fått veta att en stor del
av kostnaderna för våra gäster utnyttjades för ett seriöst
tekniskt, symposium och att
större delen av totalbudgeten användes till åtgärder till
direkt glädje för alla moderbolagets medarbetare i Sverige. Personalinriktade aktiviteter — bl a jubileumsjetonger och jubileumsmiddagar— kostade över 15 miljoner kronor. Ändå försöker
AB ge sken av att hela jubileumsbudgeten
"festades"
upp och att huvuddelen av
pengarna gick till våra utländska gäster.
Svenska folket far betala
hälften, påstår AB. J a , om
motsvarande belopp hade
redovisats som vinst och sedan beskattats. Men ett sådant resonemang skulle också innebära att varje annons
införd i AB innebar skatteflykt eftersom annonspengarna annars skulle redovisas
som företagsvinster och beskattas som sådana. Detta är
ett absurt resonemang. Kostnaderna för jubileet bekostas till too procent av LM
Ericsson och är till fördel inte bara direkt för alla som
arbetar inom företaget, utan
även indirekt för det svenska
samhället, eftersom en del av
dem kan anses ha direkt sälj-

främjande effekter för våra
produkter och system.
Nämner AB ingenting om
att en del av jubileumspengarna fördelades bland de egna medarbetarna? J o , i artikeln sägs att fem miljoner
avsattes till personalen, som
var och en fick ett presentkort för restaurangbesök.
Trots att AB fatt uppgifter
om att ytterligare 10 miljoner kronor användes för jubileumsjetonger
till
alla
medarbetare, LM-dagar, fritidsaktiviteter, Stadshusmiddag för personalorganisationemas representanter o s v .
AB vill att tidningens läsare
ska tro att de utländska gästerna ensamma
"festade
upp" 14 miljoner kronor.
"LM cjöd på lyxfest för
19 miljoner" heter det i en
annan rubrik. Om man anser
att de två stadshusmiddagar
som arrangerades under jubileet är att betrakta som
lyxfester, kan det kanske vara intressant för dem som
sätter tilltro till AB.s uppgifter att få veta att dessa två
middagar totalt kostade cirka 400 000 kronor. Hela arrangemanget för våra utländska gäster — hotell,
transporter, symposium o s v
— belöpte sig till 1,7 miljoner kronor. En del av jubi-

leumsbudgeten användes till
jubileumsfilmer, trycksaker
och annat som ingen med
bästa vilja i världen kan betrakta som "festkostnader".
Vi tror att de pengar som
spenderats på bolagets 100årsjubileum var väl använda
och att döma av de positiva
reaktioner som kommit från
många LM-are är de flesta
av samma uppfattning. Finansminister Gunnar Sträng
delar också vår förtjusning
över jubileet som han deltog
i tillsammans med statsministern,
industriministern
och kommunikationsministern. Han har inte på något
sätt antytt att han är missbelåten med att 9,5 miljoner
kronor av jubileumspengarna inte direkt inbetalas till
statskassan som AB anser
borde ha skett. Och nog
kommer en betydande del av
jubileumsbudgeten att ändå
komma in skattevägen, om
detta nu är AB:s huvudbekymmer.
Aftonbladet behövs — om
sanningen ska fram, säger
man själv i sin reklam. I så
fall måste det finnas olika
uppfattningar om vad som
är "sanning". Det är inte
första gången AB handskas
vårdslöst med den.

kontaktenWM

Pensionärslunch pa tre
Skansenrestauranger i Stockholm
Restaurangerna Solliden, Nyloftet samt Högloftet på friluftsmuseet Skansen utgjorde "målet" för drygt tusentalet LMEpensionärer vid 11-tiden lördagen den 8 maj. Bolaget bjöd
på Jubileumslunch för både moderbolagets och dotterbolagens (LM Ericsson Telemateriel AB, AB Rifa, Svenska Radioaktiebolaget samt Sieverts Kabelverk AB) pensionärer
med minst 25 tjänsteår.
Solen som återvänt till huvudstaden efter en veckas
delvisa frånvaro, ställde till
lite trassel (liksom på LM-dagen på Gröna Lund). Människor sökte sig i mängd ut till
Djurgardens spirande grönska och det blev köer av bilar och gående vid Djurgårdsfärjoma och bussarna
samt vid infarterna till Djurgårdsön. Många pensionärer
anlände därför i större grupper ganska sent till lunchen
och det blev väntan och
trängsel innan alla kommit
på plats. Men som vanligt

pensionärer emellan togs sådant med gott humör och
"knusende" ro.
Lunchen bestod av smör
och kuvertbröd, gravlax
med hovmästarsås, dovhjortstek med viltsås, vinbärsgelé
och haricots verts samt kaffe
med LME-kaka. Rödvinet
var den här gången Chatelet.
VD Björn Lundvall liksom
underhallarna
Bröderna
Farms orkester och artisterna Lena Hansson och Roffe
Bengtsson dubblerade "programmen". Det blev snabba

förflyttningar mellan Solliden på klippan ovanför huvudingången och löften intill
Björnbergen.
VD som för övrigt hade
fru Patricia med sig, sa bl a
följande:
"Bolagets ioo-årsjubUeum är
i första hand dess medarbetares.
Och i begreppet medarbetare innefattarjag då både dem som nu
är verksamma inom det och dem
som under en tidigare period
hjälp till att skapa forutsättningarna för dagens LM Ericsson. Ni
har alla givit er kraft och möda
och satsat ert kunnande på att
bygga upp det företag vars jubileum vi nu högtidlighåller. Ni
har gjort det under en av de mest
expansiva perioderna i bolagets
historia och jag vet att dagens
LM-are känner stor tacksamhet
mot er alla för era insatser i bola-

sammans och föreslår att vi tillsammans utbringar ett fyrfaldigt
leve för den vitala loo-åringen
LM Ericsson. LM Ericsson leve!''
Längst ned på menyn stod,
att det efter lunchen fanns
möjlighet till dans för den
som så önskar. På Gröna
Lund till Farms orkester.
KONTAKTENS reporter avlyssnade följande konversation i anledning av detta: —
Skynda dig Hildur och drick
upp kaffet. Det är bara en
Det är i år jo.e gången som halvtimmes dans på "GröLM-dagen arrangeras av fritids- nan". (Red fick senare veta
kommittén och dess sektioner. Jag at dansören nyss fyllt 8o och
vill gärna framföra ett tack till
"Hildur" 77).
kommitténs ordförande Kurt
En eloge f ö till FritidsPersson och alla hans medarbetareför deras fina insatser. I år har kommittén som ordnat med
LM-dagen genom Jubileet givits inslapp av pensionärerna genom lilla grinden mot Djuren extra festlig utformning.
gårdsslätten, som därigenom
Jag hoppas innerligt att vi alla slapp allt köande till Gröna
skallfå en riktigt trevlig dag till- Lund — och dansen,' .., l/l'

gets tjänst. Som bolagets VD är
det ett nöje för mig att få tacka er
for allt det ni uträttatför värt gemensamma bolag.
Det är samtidigt en glädje för
mig att få framföra en hälsning
från vår styrelseordförande, doktor Marcus Wallenberg. I samband med jubileet har han
skänkt ytterligare en halv miljon
kronor till Guldmedaljörs-fonden, som därigenom kan öka sina
bidrag.

En välkänd HF-profil, från såväl verkstad som kontor, är Sven Fröderberg.fd
Jubileumsårets festliga pensionärslunch intogs på Solliden, Högloftet och Nyloftet uppe på Skansen. Människorna i kön
utanför Solliden hade en magnifik utsikt över Stockholm i väntan på inslapp vid halvtolvtiden lördagen den 8 maj 1976.verkmästare på VT )9 och tjänsteman på jiersonalintaget som sluljobb i början
av i960. Han är född den 2 mars 1889 och alltså 87 år gammal.

På Högloftet och Nyloftet samlades dotterbolagen LMS, Rifa, SK V samt SRA VD håller talet till pensionärerna pä Sollidsrestaurangen, därav uppmärksam/ieten. Huvudet längst ned fv tillhör Aloch moderbolagets Telekabeldivision för att äta pensionärslunch. Här någrabert Milton, som fyllde 84 år i december förra året. Han var drygt 80 år när han lämnade LME/HF för gott.
LMS-are med påsatta "Hålligång-76"-märken.
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Tala om folkfest — LME och
solen drog 25 000 till "Grönan"
Festen med stort F for hela familjen var LM-dagen på Gröna
Lund lördagen den 8 maj avsedd att bli — fri entré, gratis
åkattraktioner, ett flertal LM-arrangemang plus nöjesparkens egna program. Tummarna hölls således for ett nödvändigt handtag från vädermakterna — inget regn, tack!
Nu blev det bara delvis en
folkfest i gemyt och gamman. Det gick helt enkelt
inte, speciellt för familjer
med barn, att hålla humöret
uppe i timmar i sträck. För
trängseln var enorm på de
allra flesta ställen och köerna tycktes aldrig ta slut.
Dryg1 25 000 människor, varav hälften bestod av barn
och ungdom i "bästa" hålligång-form,
trasslade sig
fram tätt tätt genom området med något desperat i
blicken i sökandet efter någon kö med måttliga proportioner. Och visst lyckades
detta på sina håll. KONTAKTENS
reporter
träffade
många och då mest tonåringar som likt ivriga samlare triumfatiskt konstaterade att nu var serien "fria attraktioner" komplett. En
pappa med knappt skolmogna pojktvillingar såg ut som
en tidsstudieman med klockan i hand; 43 minuter för
Lustiga huset, 21 minuter för
lilla karusellen och, läs och
häpna, 15 minuter för Pariserhjulet. — Men det var
strax efter två, sa pappan.
Paradoxalt nog var det rena vänligheten från Fritidsorganisationens sida — och
det vackra vädret förstås —
som bar skulden till grönalundsträngeln. Inget knussel med fribiljetter, stod
som motto för utdelandet.
Bättre att vara generös i
överkant än restriktiv med
risk för gnäll över nekade
biljetter, för t ex kompisarna
till LM-barnen, vilka denna
lördag plötsligt stod i poppisklass å la Borg och Stenmark.
Hela Gröna Lund var
abonnerat från klockan två
till sju, vilket gav några förtidsinbokade skolklasser från
avlägsna sverigelän tragedikänslor men också extraglädje efter insläppet — här
skulle åkas fritt i berg- och
dalbana
och
karuseller!
Skansen invaderas oväntat
till entrévakternas fasa och
förvåning. Tre tusen extrabesökare slussades in. Tacka
LME för det, hr Baehrendtz!
Inne på "Grönan", bland
tusentalet flaggor och ballonger med LME-märket och
de 100 åren på, bjöds de anställda mfl pä gammal och
modern dans av Bröderna
Farm från Kristianstad resp
LME Storband från Stockholm, LM-teater på lilla
scen, och folkdans, barnteckningstävling med bullfest, glasspinnar till 5000
barn, spel mot schackklubben, demonstration av ama-

törradioklubben,
LM-dyk
och Ericsson Golfers.
Därutöver innehöll jubileumsfesten uppträdande av
kändisarna Lena Hansson
och Roffe Bengtsson som
rev ner applådåskor vid lilla
scenen, liksom den dansande, sjungande och spelande
zigenartruppen Svarta Pärlor. Detta hände vid 3-tiden
och ett par timmar senare
gavs om möjligt än starkare
ovationer riktade till det
svängigt spelande och festligt
agerande Rockfolket på stora scenen.
Gamla pålitliga LM-orkestern fanns förstås med,
liksom under tidigare LMdagar placerade vid ingången. Därifrån startade en annan slags musik vid 14.30-tiden — en säckpipeorkester
med uppgift att vandra runt
inom området så gott det
gick i trängseln.
Låt oss återvända till LMteaterns program som bl a
bestod av en musikalisk kavalkad framförd av AnnaLena Kanon, Agneta Ahlfors, Yvonne Blomberg, Marie-Louise Larsson, Gunnar
Säfsund, Gunnar
Erling
(piano) samt Leif Bölke
(konferencier). Programledare var Torbjörn Lundgren
och bakom clownmasken
dolde sig Waltraud Jung.
LMS-anställde
Säfsund
gladde oss vidare mycket
nied sin förmåga att illustrera sitt språk med ekvilibristiskt framförda ljudhärmningar av alla de slag. De
fyra flickorna gjorde också
fint ifrån sig och de blir säkert ännu bättre i och med
att scenvanan ökar och rädslan för att ta intimkontakt
med mikrofonen försvinner.
Nu var gesterna här och där
i yvigaste laget och avståndet
till "mikken" tidvis alltför
långt.
Det här reportaget från de
anställdas jubileumsdag på
Gröna Lund avrundas härmed med några rader som
alla flickorna sjöng i korus
till melodin "Sådan ä r kapitalismen":
Nu vi vuxit, vi är stora/
kallas multiföretag/ säljer
över hela världen/ expanderar dag för dag/ Sådan är
den nya tiden/ med en framtid ljus att se/ för det nya
man uppfunnit/ är vårt kära
AXE./ Och till melodin "My
Bonnie" lät refrängen så
hän
"LM, LM, vad gjorde du
utan din personal
LM, LM, som jobbar
uti tusental."

Omkring 25 000 LM-anställda med släkt, bekanta, egna lördagen den 8 maj. Här sitter en liten del av dem och ser
och andras barn, samlades på LM-dagen på Gröna Lund på LM-teaterny uppträdande på lilla scenen.

Ett par bra skrivna telefonvisor framfördes ined fart och kläm av LM-teaterns
(frv) Anna-Lena Kanon, Agneta Ahlfors, Yvonne Blomberg och Marie-Louise
Larsson samt Gunnar Säfsund.

Bakom clownmasken döljer sig Waltraud Jung. Kul, tyckte barnen som
såg henne.

LME schackklubb spelade mot publiken på puben Mollberg, som ligger bakom
gamla dansbanan, därfö bröderna Farmfrån Kristianstad och LME storband
svarade för dansmusiken. Del är den mycket duktige LM-aren Holger Larsson
på HF so/n är den funderande mannen t h. En schackspelare av kanske ännu
större format är åskådaren i den rutiga rocken —fd verkmästare Nils Öslling

på HF/Vt $.

Barnteckningstävlingen inbringade
nära 600 konstverk och av dessa belönades j6 med en färglåda i pris.
Saft och bullfest med pepparkakor
En säckpipeblåsarorkester startade från entrén och vandrade genom hela Gröna
Lund. Tydligen ett inte alltför vanligt skådespel. Det var många som undrade och mazariner som "tilltugg" blev
vad det varför människor i kjol som spelade så underligt på så kortstiga instru-det vid 17-liden för alla som varit
med.
ment.
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som specialitet. Hobby: Fiske.

Sture
Pettersson

4 / 4 Fru Rudith Johansson,
L M E / H F / V t 59. Anställd
1936. Guld: 1971.
Arbetade m e d hopsättning
på Vt 39. Under årens lopp
har h o n också jobbat på
Vt 17 och Vt 36. Friluftsmänniska s o m tycker o m
svampplockning,
skidturer
och gymnastik.

Rudith
Johansson
20/4 Reläjustéraré - Roland
Tyrell, L M E / H F / V t 3 9 . Anställd 1926. Guld: 1971.
En av de verkliga profilerna genom åren på HF/V.
Man skulle kunna skriva en
hel avhandling om honom.
Här några fakta: Född i Västergötland. Kom till Stockholm som 15-åring. Började
på LME som springpojke
1926. Blev permitterad i början av 30-talet under Kreuger-krisen.Återkom till LME
1937. Och blev kvar på företaget fram till pensioneringen. Har varit med om mycket. Mer än de flesta. Kan
mycket, vet mycket om jobbet, det politiska och facket.
I yngre dagar politiskt aktiv
som kommunist. Satt som
Metall-Ettans ordförande i
två år. Dock inte under den
fem månader långa metallstrejken 1945. Var då med i
Metalls förhandlingsdelegation. Under strejkåret talade
Roland på över 500 möten! ! ! Problem och intressekonflikter på arbetsplatsen
kan inte undvikas, anser han.
— Men, betonar han, problemen måste lösas inte låsas. Innehade gruppstyrelseuppdrag på HF/V i 39 år.

Roland
Tyrell

1/5 Herr Herbert Karlsson,
Ä L / K V / V t 48.
Anställd
1927. Silver 1976.
Arbetade länge i gummiverket på Älvsjö Kabelverk.
De sista 20 åren tjänstgjorde
han s o m granulatblandare.
Hobbies: att odla rosor på
tomten i Älvsjö samt att fotografera blommor. På jobbet mest känd under smeknamnet "Jätten". Fick silver
i samband med pensioneringen.

1/5
Kamrer
Per-Henrik
Holmberg,
LME/HF/Dkr.
Anställd 1949. Brons: 1974.
1/5 Förman Helge Lööf,
LME/ HF/ Vt 32.
Anställd
1926. Silver: 1976.
Kom som springpojke till
LME. Började därefter arbeta med växelbordsförbindning. Blev uppsa 11 are 1938.
Utsågs ull instruktör på förbindningsavdelningen Vt 32
år 1940. Utnämndes ull förman 1943 med ansvar för
monterings- och
förbindningsgruppen. Har även arbetat på Vt 22. Tycker om
att fiska och odla grönsaker.
Född på Frejgatan i Stockholm. Fick silver i samband
med pensioneringen.

Helge
Lööf
1/5 Fru Margareta Moström, LME/HF/V/Prs. Anställd 1950. Brons: 1975.
1/5 Herr George Carlsson,
LME/HF/V/Tf.
Anställd
1926. Silver 1976.
Född i Trosa. Började som
lärpojke på gamla avdelning
02, där man sysslade med
slipning och polering. Blev
s k hjälpare åt LME:s lastbilschaufförer. Det kallades
på den tiden att "åka matsäck". Tog körkort 1932.
Körde skåpvagnar och lastbilar fram ull 1959 då han utsågs till direktionschaufför.
Ett j o b b som han innehade
fram ull 1969, då han återgick till transportavdelningen. Den direktionsvagn han
tyckte bäst om var en Oldsmobile V-8. Sista direktionsvagnen han rattade var en
Opel Diplomat. En körsträcka på ca 6 000 mil per år var
inga ovanligheter för George
Carlsson på den tiden. Innehar KAK:s guldmärke för
långvarig prickfri köming.
Som kuriosum kan avslöjas
att George Carlsson aldrig
haft en egen bil för privat
bruk. Fick silver i samband
med pensioneringen.

Herbert
Karlsson
1/5 Lindare Carl Carlsson,
LME/HF/Vt 35.
Anställd
1927. Silver: 1976.
Lärde känna
företagets
grundare Lars Magnus Ericsson, då han i sin tidiga ungd o m hjälpte till på Ericssons
gård Hågelby i Tumba. Därefter kom han till LME-verkstaden och arbetade med
montering av telefonapparater. 1940 började han med
lindningsarbete. 1955 flyttade han till dåvarande dotterbolaget Ermi, där han lindade transformatorer. Återkom 1965 till LME/HF och
Vt 35. Genom att han i sin
ungdom hade viss kontakt
med Lars Magnus Ericsson
besöker han sedan länge tillbaka dennes grav en gång
o m året. Född i Kalmar. Fick
silver i samband med pensioneringen.

George
Carlsson

Orbéus Berndt, HF/Ila
A x m a n Rune, MÖ/MI/KkB
Engdahl Alvar, ITS
Brewitz Pia, TN/Evk
Lekseli H e n n i n g , T N / A k C
Ek Nils, T/FmpC
Lyssarides Georg, H F / X /
KfC
Staaf Rune, HF/Ilp
Riise Kjell, H F / V / K p C
Sterner Rune, LMS/MknC
Johansson Elsa, KA/K t 84
Nilsson Arne, KA/Vt 61
Fredriksson Vega, KA/Kt 83
Jönsson Percy, V E / V t 11
Lindoff B o , O M / V t 79
Persson Ingrid, KA/Vt 57
Olsson Kjell, O M / V t 87
Mogren Lennart, KA/Kt 83
Karlsson Hardy, KA/V t <;8
Ahlberg Sven-Erik, V H /
Dpib
Wikeling Ingegerd, V / P d
A l m Stig, HF/KirC
Gustafsson Linnea, G / X o b
Bernhardsson Svea, V / T f
Persson Gunnar, H F / X /
PbsC
Schrander Herbert, X/KlbC
Ahlberg Margareta, S T / X /
Bve Andersson Maj-Britt, T N /
Evk

. . . för annan
vänlighet
Sundquist Sture*, H F / X /
Air
Sundquist Britta*, HF/ Vt 06
Nilsson Majken*, H F / V e d
Otter-Fredling Alma*, X/Iss
Ahlin Harriet», X/Cfr
Nyberg Margit*, X / I p a
Carlsson Carl*, H F / V t 35
Gustafsson Lennart*, T V /
Vt 748

Carl
Carlsson
1/5 Herr Gustav Odebrant,
LME/ H F / Dpkr.
Anstä lid
1946. Brons: 1971.
1/5 Fru Alice "Lizzie" Wallin, Ä L / K V / T x .
Anställd
1941. Guld: 1974.
Anställdes på LME Kassaregister 1941. Kom till Sieverts Kabelverk 1946. På Kabelverket i Älvsjö arbetade
hon sedan 1970. Tjänstgjorde s o m sekreterare till tekniske chefen. Bördig från
Smedjebacken i Dalarna.
Målar tavlor. Ä r mycket
konstintresserad. Har haft
egna konstutställningar.

" 9 OJ
23/4 Herr Sture Pettersson,
LME/HF/Vt27.
Anställd
1939. Guld: 1973.
Arbetade först med eboniten på Vt 27 senare med
fräsningen. Har också tjänstgjort på Vt 11. Har två söner
som gått på LME:s lärlingsskola. I yngre dagar duktig
friidrottare
med
löpning

... för födelsedagshyllning

Alice
Wallin

Dotterbolaget SRA i Stockholm hade ett mycket fint
förslag uppe till behandling
den 11 mars. Det gick ut på
att vid justering av "slugs"
använda omslipade kasserade tappborrar.
Göran Asp (Vt 03) och Sune Johansson (Vt 25) hade
lämnat in förslaget som belönades med 14 500 kronor.
Grattis!
H o s MI-divisionen i Mölndal har fem förslag belönats
med tusen kronor eller däröver vid ett sammanträde
under mars.
Christian W i n s n e s (Vt
734) har fatt 3 100 kronor
för följande: vid förbindning
av markradarstation förekommer ett stort
antal
blanktrådsbyglar på gaffelplintar. Genom att minska
diametern på tråden från o,8
m m till 0,5 mm, kan byglarna förbindas med en s k

Insulander Elis*, H F / V /
BbC
Lagerstedt Doris*, TN/Evf
More Oskar*, HF/DptB
Lööf Helge», H F / V t 32
Jansson Tage*, G/Avt
Tyrell Roland», H F / V t 39
Wilhelmsson Uno», X/Isg
Carlsson
Carl-Wal ter»,
H F / V t 35
Siljeholm Anders», X/Iss
Andersson Fritz», HF/Vek
Moström Margareta», HF/
V/Prs
Carlsson George, V / T f
Ahl Märta, H F / V t 13
Carlsson May, KA/Vpad
Adolfsson Ingrid», H F / V t
18
* I pension

. . . för vänligt
deltagande
vid min makes och faders,
Arne Wiklund, f d X/Kg,
bortgång.
Ingrid och Åsa
vid min makes och faders,
Sven
Erlandsson,
fd
LMS/RÖ/AsC, bortgång.
Helny Erlandsson, Sören
vid min makes, Victor Söderström, f d
LME/AtC,
bortgång.
Olga Söderström
vid min makes och faders,
Yngve Rapp, f d DtR, bortgång.
Britta Rapp, Barnen
vid min makes och vår faders Gösta Gustavsson, f d
H F / V t 66, bortgång.
Sally Lamberg, Barnen
vid min makes och faders,
Oski Rikkelä, H F / F 67, bortgång.
Eila Rikkelä, Tuija
vid min makes och vår faders, Stig Eriksson, G/XK,
bortgång.
Britt-Inger Eriksson
Barnen

trådläggningspenna.
Detta
medför en betydande tidsvinst.
Arvid Rundberg (Vkm)
har belönats m e d 2 300 kronor för en förenklad hantering av mikrokretsar vid avsyningen i ankomstkontrollen.
Leif Axelsson (Vt 732) har
tilläggsbelönats
med 1 950
kronor för förslag som rör
sa t sfräsning av flänsar.
Stig Andersson (VkiC) och
Sven-Olle Stenberg (Vtv) delar på 3 000 kronor för modifiering av numeriskt styrd
(NS) maskin.
Tusenlappen jämt far H u bert Berntsson (Vt 730) för
verktyg för svetsning av fäste
till "plåtsvep".

Christian Winsnes

kontakten\
I klass H 21 — öppen för
alla — svarade Lennart
Mauritsson från Ronneby
för en övertygande insats
och klarade av milen och
kontrollerna på i .07,55^ tim.
Duktige skidåkaren Örjan
Sjölund
från
Östersund
sprang in på andra plats med
1.11,58. På platserna närmast
följde Börje Pahlén, Ellemtel, 1.12,11, Bertil Nordström, Östersund, 1.13,36
och Dan Klang, HF, 1.14,25.
Den åtta km långa banan i
klass H 35 — yngre oldboys
— passade HF-ama alldeles
utmärkt. Det blev också tredubbelt HF i toppen genom
segraren Anton Mattsson
med 1.01.15, tim, Åke Samuelsson 1.09,23 och Ingmar Andersson 1.10,09. Bäste icke stockholmare blev
Sven-Olof Ljunggren, Visby
på fjärde plats med 1.12,18
före
Nils-Erik
Agnéus
Karlskrona,
1.13,06
och
Arne Fagberg, Ronneby,
1.13,26.
Stig österholm från Bollmora visade prima takter i
klass H 43 — äldre oldboys.
Han letade sig i mål på den
sex km långa banan på tiden
41,27 min vilket gav honom
en välförtjänt KCM-medalj.
Sven Svensson från Karlskrona knep silvermedaljen
med 4447 före HF:s Arne
Östberg med 49,12 min. Andreas Andreasson, LMS
Väst, blev fjärde man med
58,19 och Leif Svanberg,
HF, femte med 59.06. Visbys
Tore Karlqvist på sjätte plats
använde sig av timman
jämnt.
Bollmora kammade hem
sitt andra KCM-tecken i klass

KCM i orientering 197$

Skogsluffarna
på språng i Skåne
I friskt vårväder avgjordes årets koncernmästerkap i orientering i skogarna
utanför Kristianstad den 24—25 april. De individuella tävlingarna hölls
på lördagen medan budkavlen avverkades på söndagen. LME/HF från
Stockholm vann totalt fem KCM-titlar. De tre resterande segrarna
togs av Bollmora två och Ronneby en. LM Ericssons IK i Kristianstad
svarade för de lyckade arrangemangen. Hundratalet tävlande deltog.

i en klass för sig. Hon vann
överlägset på 49,30 min,
drygt 11 minuter före tvåan
Inger Johansson, Ellemtel,
som hade tiden 1.00,37 tim.
Hemmaklubben Kristianstad
tog platserna närmast efter
genom Evy Roos 1.0341 och
Kathrina Nilsson 1.08,26.
Därefter
kom
Ragnhild
Larsson, Bollmora, 1.12,58
och Ruth Jönsson, Östersund, 1.16,26.
Söndagens
avslutande
budkavletävlingar bjöd på
dramatik och spänning. I
klass 1 där man löpte 3 X sex
km segrade HF lag III med
2.0142 före Visby lag III på
2.03,54 och Bollmora lag I
med 2.0842. Därefter kom
Östersund 2.10,27, HF lag II
på 2.12,58 och HF lag I med
2.28,02. I det vinnande HFlaget ingick Sven Setterqvist,
Ingmar Andersson och Peter Rule.

I budkavlens klass 2 blev
det en otroligt segsliten slutstrid. HF lag II avgick med
segern på tiden 2.10,33 tim,
en sekund före tvåan B o l I : »
mora lag II. På tredje plats
kom Bollmora lag I med
2.1049. Därefter följde Visby ' s - S 8 ^ . HF , a 8 * m d
En sextett glada segrare t från vänster): Susanne Holmberg (HF), Lennart Mauritsson <RY), Anton Mattsson (HF), 240,15 och Ellemtel 3.07,10.
Stig Österholm (BO), Rune Löfdahl (BO), och Rolf Reutling (HF).
I HF lag II medverkade Rolf |
Reuding, Gunnar Larsson
H 50 — veteraner — där ba- des för 1.04,20 och sedan
1.0243K-O Arvidsson, och Arnold Johansson.
nan mätte fem km. Rune följde Henrik Pettersson,
Bollmora, blev fyra 1.09,17
Löfdahl segrade på 58,56 Bollmora, 1.0949, och Lars
och Helge Johansson, HF,
Budkavle klass 3, sammanmin. Kampen om platserna Hyll, Bollmora, 1.10,03.
femma, 1.29,58. Idrottskon- satta lag, vanns av Ellemtel
närmast efter blev dramatisk
sulenten Henry Forsberg på 2.0048 tim. Den tävlingen
värre. Lars Flodman, KatriTredubbelt i täten för HF
från HF råkade läsa fe] på
ingick dock inte i koncemneholm, gick dock in på andblev det också i klass H 56 —
kartan vid ett tillfälle och
mästerskapen.
ra plats med 1.00,22, en se- äldre veteraner — genom blev sjätte man på 142,03.
kund före Arne Asenlund
segraren
Rolf
Reuding Banans längd var fem km.
från HF. Liss Johansson,
5444, Gunnar Larsson 55,04
I damernas fyra km stod
Text: Göran Hannerz
Borås, på fjärde plats klockaoch
Arnold
Johansson Susanne Holmberg från HF
Foto: Harry Eklund/Kristianstad

Oj, vilken smäll när

165 LM&skyttar sköt
jubileumssalut
Det var inte mindre än 165 skyttar från LME-företag i Stockholm, förstärkta
med skyttar från Visby, Karlskrona och Söderhamnsfabrikerna som
söndagen den 9 maj saluterade 100-åringen LM Ericsson. Denna dag
ägde nämligen korporationsskjutningen rum på Stora Skuggan,
utanför Stockholm, och LME-skyttarna passade på att deltaga
i jubileumsfirandet genom en särskild "jubileumssalut".
Eftersom HF.s skytteklubb
segrade i förra årets korporationsskjutning, stod klubben i år som arrangör för
tävlingarna. Det var ett hårt
dagsprogram för både skyttar och funktionärer. Tävlingarna avslutades med en
supé i Stora Skuggans restaurang där också prisutdelningen ägde rum. Tack vare
ett ekonomiskt bidrag i anledning av jubileet, kunde
man duka upp ett extra digert prisbord.
I jubileumssalutens klass 1
segrade Vida Radon (HF/V)
Segraren i jubileuimiii<i\terskal>el, med 92 poäng. På andra
plats kom Kerstin Junker
Jan Nilsson (HF/V).

(HF/X) och på tredje plats
Mona Bast (HF/X).
I klass 2 segrade Lena
Hjelm (HF/X) med 91
poäng. Tvåa blev Anders
Persson (Söderhamn) och
trea Lars Wadman (HF/X).
I klass 3 vann K-O Sandgren (Kabelverket) med 90
poäng följd av Torbjörn
Andersson (SRA) på andra
plats och Bertil Andersson
(HF/X) på tredje.
Sigurd Alne (SRA) vann
klass 4 med 94 poäng, med
Tord Påhlman (HF7T) på
andra plats och Bengt Oisbro (HF/X) på tredje.
J a n Nilsson (HF/V) segra-

de i klass 5. Han fick 92
poäng. På andra plats kom
Rolf Langvall (HF/X) och på
tredje Stig Tylebo (HF/V).
Veteranklassen vanns av
David Johansson (SKV) med
90 poäng. Tvåa blev Erik
Nordin (HF/B) och trea
Bertil Oisbro (HF/X).
Lagtävlingen vanns av Xdivisionen med 472 poäng. I
detta lag ingick Lena Hjelm,
Kerstin Junker, Lars Wadman, Per Carlström och Göran Axelsson. Söderhamns
lag kom på andra plats och
SRA på tredje.
I jubileumsmästerskapet
segrade Jan Nilsson (HF/V)
med 273 poäng. Tvåa blev
Sigurd Alne (SRA) och trea
Erik Nordin (HF/B). Bästa
kvinna blev Lena Hjelm på
tionde plats.
Det var starkt gjort av Lena, som skjuter i klass 2, att
komma med i finalen i denna elitmönstring. Mästerskapet blev mycket spännande
och positionerna växlade
ideligen under de fem sista
skotten. J a n Nilsson gjorde
en mycket habil skjutning
och tycktes hela tiden ha
nerverna under kontroll.
I korporationsskjutningen
hamnade HF-klubben i år på
andra plats med 818 poäng,
en poäng efter segrande Vattenfall. Televerket blev trea,
Polisen fyra och Statens
Järnvägar femma.

tennis
Karlskronafabrikens
idrottsförening står som
värd
för
jubileumsårets
KCM i tennis. Tävlingarna
spelas under helgen 27—29 ^ff
augusti på Klinteberga ten- ™
nisanläggning i Karlskrona.
I år har speldagarna utökats
till tre för att spelare som
avancerar till slutspel ej ska
få alltför komprimerat spelprogram.
KCM spelas i de sedvanliga klasserna; singel herrar
och dubbel är öppen för
alla, veteraner singel födda
1931 eller tidigare samt två
klasser för damer, en klass
för födda 1947 eller senare
och en klass för födda 1946
och tidigare.
Inkvartering ordnas på
hotell Siesta med mycket förmånliga villkor. För hotellbokningen svarar Lena Pettersson
(KA/Es)
telefon
0455/19190 (kortnr 0136),
ankn 225.
På lördagskvällen samlas
man till "tennisträff".
Anmälan genom respektive klubb ska vara tävlingsledningen tillhanda senast
den 5 augusti 1976.

Medarbetare med
LME-aktier
Utlandstjänst
Gunnar Rehnqvist har avslutat kontraktstjänstgöringen i Brasilien och tjänstgör
nu vid avdelning Dpu.
Göthe Larsson har under
mars flyttat från Salvador till
Costa Rica.
Gunnar Egertz har under
mars anlänt till Oman från
Haiti.
Per Freden började under
april kontraktstjänstgöring i
Algeriet som dokumentationsingenjör.
Dick Arrefeldt har avslutat tjänstgöringen i Mexiko
och arbetar nu vid avdelning
X/H.
Henry Sköld tjänstgör vid
avdelning T/Ffo efter avslutad kontraktstjänst i Oman.
Lars Sohlström övergick
till avdelning X/Lve under
april efter avslutat kontrakt i
rasilien.
Arne Modin började under april kontraktstjänst i
Argentina som fabrikschef
för
Compania
Ericsson
SACI.
Ragnar Eriksson tjänstgör
sedan månadsskiftet april/
maj som teknisk assistent vid
EDB i Brasilien.
Åke Svensson började
kontraktstjänst som ekonomichef i Algeriet i slutet av
april.
Anette Sjögren tjänstgör
vid avdelning Dfo efter avslutad tjänst i Libanon.
Tor Rasmussen tjänstgör
vid avdelning T/Fm efter avslutat kontrakt i Oman.
Kjell Pålsson bytte stationeringsort under februari.
Han flyttade då från Oman
till Saudiarabien.
Torsten Olsson har återgått till SRA i Hässleholm efter avslutad kontraktstjänst i
Mexiko.

Bolagsstämman den 4 juni
godkände som väntat utdelningen på 7:85 kronor på
varje
LME-aktie
liksom
fond- och nyemissionen.
Alla som köpt LME-aktier
enligt bolagets erbjudande
uppmanas att efter ifyllandet
sända in blankett 18a (finns
bl a på bankerna och hos
LME/HF:s vaktmästerier) till
LME/HF/Ci (internt) eller
till Telefon AB LM Ericsson,
1*6*5 STOCKHOLM.
Blanketten behövs för att
fa ut utdelningen på aktierna. Den ska kompletteras
med anställnings- och lånenummer i övre vänstra hörnet. Besvara även frågorna
på blankettens baksida!
Utdelningen är som sagt
7:35 per aktie och betalas
mot kupong nr 4g. Utdelningen — med avdrag för
bankkostnader 10 kronor —
insätts på vederbörandes
aktielånekonto.
I augusti kommer meddelande om emissionerna att
sändas ut. Eventuell adressändring bör därför snarast
anmälas till LME-.s Intressekontor (G).

De LME-anstä lidas aktieägareförening räknar med
att
många
medarbetare
önskar utnyttja möjligheten
att teckna sig för nya aktier i
enlighet med vad som beslutades vid stämman: en ny
aktie för varje 4-tal gamla
aktier (fondemissionen) och
en ny aktie för 75 kronor för
varje 6-tal gamla aktier (nyemissionen) .
Föreningen
undersöker
därför
tillsammans med
företaget praktiska åtgärder
för att underlätta detta.
Meddelande kommer att införas i KONTAKTEN i nästa
nummer.

Frimärksvinnare
Det blev 171 koncemanställda som ville vara med i
dragningen om de 25 förstadagsbreven med de svenska
telemärkena och det amerikanska "first day of cover".
Tur hade följande anställda som får det svenska förstadagsbrevet Gerd Almén
(Brk),
Leif
Andersson
(LMS/RÖ), Marita Andersson (Norrköping),
Inga
Andsjö (HF/Mak),
H-O
Berggren (VH/Dpib), Kennet Berntsson (MI/Krg),
Helge Blomberg (X/Brr),
Margareta Boiling (Oskarshamn), Alee Brink (X/Po),
Erik Eriksson (V/BteO,
Lars G Ericsson (X/MkQ,
Göte Fernstedt (pensionär),
Roland Karlsson (Borås),
Arvid Kvarnfors (pensionär), Raija Lagerdahl (Borås), Karl-Erik Lindberg
(Söderhamn), Kjell Lindvall
(Borås), Henning Madsen
(G/Aka), Anders Malmsjö
(ÄL/Dtid), Rolf Mattsson
(X/Ixf),
Benno
Miksits
(X/Etb), Maj-Britt Nilsson
(HF/Is), Hans
Ristborg
(X/Sg), Christer Söderström
(X/Si) och Roland Wall
(X/Isg).
Extra glad bör Christer
Dannäs på TN/EdA bli. Han
vann nämligen USA-märket.

"Jubileumsboken"
till pensionärer

De pensionärer som av någon anledning inte fått erbjudandet att köpa jubileumsboken "LM ERICSSON
100 ÅR" (3 band, ca 1 300
sidor) kan kontakta reklamavdelningen och GO Douglas. Telefon: 08/719 3780.
Det går också bra att skriva
under adress: Reklamavdelningen, Telefon AB LM
Ericsson, 126 35 Stockholm.
Märk kuvertet "Jubileumsboken".
[
Bokverket kostar 100 kronor (+ moms) och kommer
att sändas mot postförskott.
Erbjudandet gäller under
hela 1076.
Svensk vid Svensk i Mexikos ödemarker
Band 1 heter "Pionjärtid
— Kamp om koncessioner—
hua
och
Juarez
på
gränsen
till
Från Lasse Sandberg, förTexas i USA träffade vi på ort- Kris" och spänner över
säljningschef i LME-företaperioden 1876—1932.
skylten på bifogade foto.
get Latinoamericana de CabBand 2 heter "Räddning
les (Latincasa) i Mexiko anSom synes står det SUECO
Återuppbyggnad
—
lände följande rader
(svensk) på skylten. Naturligtvis —
Världsföretag"
och
spänner
passade vi på att ta ettfoto av en
"Under en bilresa med en av "Sueco en Sueco"! El Sueco är över perioden 1933—1976.
Band 3 heter "Teletekvåra försäljare för några veckar alltså jag själv i byn Sueco, som
sedan i ödemarkerna i norra består av en mindrejärnvägssta- niskt skapande" och spänner
över hela hundraårsperioMexiko mellan städerna Chihua- tion och dito bensinstation."
den.
De tre banden kostar i
handeln 400 kronor +
moms, men LME-pensionärer far alltså köpa de tre
banden för 100 kronor +
moms.
Nämnas kan att boken
rönt ett enormt intresse, personalens beställningar låg i
mitten av juni på drygt
13 000 exemplar.

Nya färger
på DIALOG
Svensken Lasse Sandberg vid mexikobyn Svensk!

En sedan 60-talet efterlängtad nyhet blir verklighet i
höst. DIALOG telefonappa-

IkontaktenWEM
LM-teatern

Applåder inför
öppen ridå
Efter ridåfallet för Sacha Guitrys komedi "Villa till salu"
på Midsommargården den 15 juni inför fullsatt hus stod
glädjen högt i tak hos amatörskådespelarna i LM-teatern.
Det blev succé. — Tänk att fa applåder inför öppen ridå. Det
kunde jag aldrig drömma om, sa en av noviserna inom skådespelarskrået
LM-teatern, till
somkollegorna.
har ett ett så fint resultat är eldsjälen Tores förtjänst. Och nu
35-tal medlemmar, har under senare år mest varit in- är han verkligt nöjd och ockriktad på solistframträdanså ganska stolt över eleverden med sång, sketcher och nas fina prestationer.
dylikt.
— Det är absolut en av de
Våren 1975 siktade man in
bästa nybörjargrupper jag
sig på att i stället uppföra presenterat under min 30teaterpjäser och inledde åriga verksamhet som regis-

Britt Jansson och Per Holmgren som Jeanne och Gaston i Sacha Guitrys
"Villa till salu" ageradeförvånansvärt rutinerat och fick också välförtjänta applåder.

kursverksamhet i samarbete
med
Midsommargårdens
teaterstudio. Ett tiotal medlemmar fick under tolv veckor lära sig scenisk framställningskonst av Tore Ryberg,
känd LME-profil sedan 1937
och ledare för Midsommargårdens teaterverksamhet sedan 30 år.
Under vårterminen 1976
har man haft en fortsättningskurs i form av repetitioner av två pjäser, varav
den franska komedin "Villa
till salu" nu alltså framförts.
Att denna mera seriösa
del i teaterklubbens verksamhet inte bara kommit
igång igen efter mer än 30
års uppehåll utan även gett

rat ska tillverkas i ett flertal
nya färger. Nu finns den ju
enbart i svart eller vitt.
Konstfackskolan har presenterat en hel del förslag
där det grundläggande varit

sör och lärare.
— Komedi är bland det
svåraste att spela. Den kräver en speciell rörlighet och
stor känsla för när och hur
replikerna ska "slängas" in.
Alla, dvs Anna-Lena Kanon,
Eva Jägerstig, Per Holmgren, Britt Jansson och Kerstin Dahlin, gav prov på en
överraskande känsla för pausering, mimik och rörelser.
Spelet var utsökt välbalanserat, säger Tore Ryberg.
Förutom komedin framfördes en repris på "Det
ringer, det ringer", som
framfördes under LM-dagen
på Gröna Lund.
Bend

ttHTASTfSjr*

• en färg lätt att finna i
främmande miljö
• en sk pop-färg
• en färg passande modem
inredning —
tapeter,
möbler, textilier
• en sober färg med "extra
tyngd".
Efter bearbetning av förslagen är f n tre färger aktuella; en klarröd färg, en
ljusockra (guD färg och en
mörkgrön färg. Dessutom
finns bland förslagen varianter i "guld" och krom.

Tyvärr skymmer abonnenten telefonapparaten.
Det är därför helt
omöjligt att gissa sig till leverantören.
— LME är det inte, säger man hos G
i Bollmora. Kunden är fö helt opålitlig och ger säkert f-n i betalningen.

Utgivarkoisbiuul

kontakten

Två tävlingar för dig
som fotograferar eller filmar
"Människor" — tema för
fotoklubbens tävlingar
LME Fotoklubb inbjuder alla anställda inom
LME med dotterbolag i Sverige till en fototävling
under mottot "MÄNNISKOR". Det kan vara bilder av människor i arbete, människor på semester,
porträtt, o s v .
Prissumman är 3 000 kronor som LM Ericsson i anledning av jubileumsåret
ställt till förfogande. Beloppet kommer att fördelas
bland de enligt juryn bästa
bilderna. Juryn kommer att
bestå av representanter från
fotoklubben och KONTAKTENS redaktion.
KLASS 1
Färgdia ( 5 X 5 cm helst
monterade i glasramar). Enstaka bilder. Högst tre bilder
per deltagare. De fem bästa
bilderna kommer att få pris.
KLASS 2
Svart-vita bilder. Format
högst 40 * 50 cm. Enstaka
bilder. Högst tre bilder per

deltagare. De fyra bästa bilderna kommer att få pris.
MÄRKNING
Bilderna ska märkas med
signatur och bildtitel. Bifoga
ett slutet kuvert med signatur utanpå samt namn och
tjänsteställe på en lapp i kuvertet.
INLÄMNING
Senaste inlämningsdag är
den 4 oktober 1976. Adress:
Bengt Assow, Telefon AB
LM Ericsson, T N / T / K e n ,
126 25 Stockholm. Bilderna
kan också skickas internt under
adress:
TN/T/Ken,
Bengt Assow, rum 1212.
Inlämnade bilder far inte
tidigare varit publicerade eller kommit på prisplats inom LME fotoklubb i Stockholm. Bedömning av bilderna kommer att ske under november 1976. Vinnande bilder i svart-vita klassen publiceras i KONTAKTEN.
Samtliga bilder sänds i retur.

LME-anknytning — enda
motivkrav
för smalfilmarna
Som berättades i förra numret av KONTAKTEN
inbjuds alla LME-anställda och LME-pensionärer
att delta i en smalfilmstävling arrangerad av LM
Ericssons Smalfilmsklubb. Filmen ska ha någon
anknytning till LME eller någon av dess produkter.
Den kan exempelvis vara tagen vid någon LME-aktivitet inom eller utom arbetet. Senast den 9 november ska filmen vara hos tävlingsledningen.

klubbens årsavslutning i
Ericssonsalen
(byter
ev
namn) inom TN-området i
Stockholm måndagen den 6
december kl 18.00.
Första pris är en stumfilmsprojektor, andra pris en
redigeringsapparat (skänkt
av Björcks Foto 8c Musik)
och tredje pris en tapeskarvapparat. Ytterligare priser
kan komma att delas ut, beroende på deltagarantal. Vill
du ha mera upplysningar
ring Lars G Ericsson, telefon
08/7191777.
Filmerna bedöms av en jury bestående av representanter från bl a smalfilmsklubben och KONTAKTEN.
TÄVLINGSREGLER
1. Tävlingen är öppen för alla anställda i Sverige inom
LME-koncemen (inkl dotter-

att placera sig även utan
ljud.
Visning av de bästa filmerna samt prisutdelning kommer att ske vid smalfilms-

4- Filmen ska åtföljas av'
ifylld anmälningsblankett (i
slutet kuvert) och talong
(fastsatt på filmasken).
5. Filmen ska vara tävlingsledaren tillhanda senast tisdagen den 9 november 1976.
Tävlingsledarens
adress:
Lars G Ericsson, T N /
X/MkC, Telefon AB LM
Ericsson, 126 25 Stockholm.
6. De insända filmerna bedöms av en jury, vars domslut är utan appell.
>. Tävlingsledare och jury
! örbinder sig att förvara och
förevisa filmerna med största omsorg och under sakkunnig ledning, men avböjer
allt ansvar för ev skador som
kan drabba filmerna under
den tid de är i arrangörernas
vård.
8. Alla transporter sker på
den tävlandes egen risk.

ANMÄLNINGSBLANKETT. Insänds i slutet kuvert och sänds eller lämnas tillsammans med filmen under adress: Lars G Ericsson (TN/X/MkC), LM Ericsson. 126 25 STOCKHOLM. Sista inlämningsdag
9 november 1976.
Filmtitel # :
Anställningsnummer*:

("Uppgifterna anges även utanpå kuvertet)

Namn:
Adress:
Tjänsteställe:
Klipp

Klipp

Klipp

Klipp

TALONG FOR FASTSATTNING PÄ FILMASKEN
Filmtitel:
Anställningsnummer:
Filmformat: Standard

'.
Super

Bildhastighet (bilder/sek):

Av tävlingsbestämmelserna framgår att du kan ljudsätta filmen, om du vill. Bedömningen görs dock så, att
din film ska ha en god chans

bolag) samt för motsvarande
LME-pensionärer.
Filmens innehåll ska ha
någon anknytning till LMEkoncemen eller någon av
dess produkter.
Filmformatet
ska vara
8 mm (standard, super eller
single).
Filmen kan vara stum eller
ljudsatt med magnetspår på
själva filmen.
Max visningstid 10 min.
3. Filmen ska ha inspelats av
eller i samverkan med den
tävlande och får ej tidigare
ha deltagit i filmtävling.
Varje tävlande får delta
med endast en film.
3. Filmen ska inledas med en
vit startsladd om ca 1 meter
på vilken filmens namn ska
vara skrivet. Filmens namn
(titel) ska också anges på
filmasken.

Stum

Ljud

Single
16

18

(ringa in det tillämpliga)

Visningstid (ca minuter):

(ringa in det tillämpliga)
24

(ringa in det tillämpliga)

Klipp

