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Koncernens fakturering ökade under 1967 med 14 procent jämfört med 1966
— en ökning som ligger över genomsnittet för den gångna femårsperioden.
Överskottet av verksamheten innan hänsyn tagits till kursdifferenser och före
det att avsättningar till olika ändamål gjorts och inkomstskatter frandragits blev
320,1 miljoner kronor eller 15,4 miljoner högre än föregående år. BI. a. på
grund av osedvanligt laga skatter under 1966 hos några av de utländska koncernbolagen blev nettovinsten 5,0 miljoner kronor lägre under 1967 jämfört
med 1966.
Karakteristiskt for året är dock att stegrade lönekostnader framförallt i de
skandinaviska länderna inte kunnat kompenseras genom rationalisering.
Detta gäller särskilt för moderbolaget, vars verksamhet och betydelse som
sammanhållande blir alltmer omfattande i fråga om teknik, produktionsmetoder
och produktionsfördelning, finansiering och kontroll. Nödvändigheten av en
hård kostnadskontroll och fortsatt intensivt arbete på att förenkla och förbilliga
verksamheten på kontor och verkstäder framstår härigenom klart.
Orderbeståndet var vid detta års början tillfredsställande. Planerade nybyggnader och utökningar av de publika telenäten i flera länder tyder på att orderingång och fakturering inom detta område kan utvecklas på ett gynnsamt satt
och en begynnande konjunkturförbättring på flera hall i Europa antyder att försäljningen av produkter till privata kunder kan ökas. Detta naturligtvis under
förutsättning att inga större ekonomiska eller politiska störningar inträffar.
Den internationella konkurrensen intensifieras alltmer. Inom vissa produktområden har antalet företag som deltar i internationella anbudstävlingar ökat,
och konkurrensen i fråga om pris och teknik har följaktligen skärpts ytterligare.
Långfristig kreditgivning är allmänt ett villkor, vilket särskilt gynnar konkurrenter som med hjälp av statliga subventioner kan bjuda långa krediter till räntor
som inte är marknadsmässiga.
En fortsatt tillfredsställande lönsamhet hos koncernen fordrar en ökad effektivitet både internt inom de olika enheterna i koncernen och i samspelet mellan
dem. Förutsättningarna för detta syns existera, men lönsamhetsutvecklingen
kommer att bli beroende av i vilken takt effektivitetsförbättringarna kan mota
kostnadsstegringarna, som till stor del för många koncernföretag är fastlagda
genom redan träffade avtal om priser och löner.
Koncernens expansion har häft sin grund i dess förmåga att kunna erbjuda
tekniskt avancerade system och produkter med prestanda som möter framtidens
krav på stor flexibilitet och laga underhållskostnader till rimliga priser. Denna
förmåga måste vidmakthållas och förstärkas.
Arbetet på att hopsvetsa koncernen till en inom alla områden samverkande
enhet har gatt framåt. Detta har varit möjligt tack vare det intresse för koncernens verksamhet och den vilja att överbrygga nationella skiljaktigheter som
visats överallt bland vara medarbetare. Denna intressegemenskap, som är av vital
betydelse för fortsatt gynnsam utveckling, är en av koncernens största tillgångar.
Jag tackar alla medarbetare på verkstäder och kontor för detta och för ett gott
arbete 1967.

i/

Bokslutet 1967

Ericssonkoncernens fakturering under 1967 uppgick till
2 291 milj. kr. motsvarande en ökning med 14 procent 11 an
1966 års fakturering, 2 014 milj. kr. Koncernens orderingång under 1967 var 2 343 milj. kr. eller något lägre
än 1966, som var 2 398 milj. kr. Det ofakturerade orderbeståndet i slutet av 1967 var 2 509 milj. kr.
Koncernens svenska och utländska fabriker hade god
sysselsättning under året och har varit befriade från strejker
och liknande störningar i produktionen. Investeringarna i
fastigheter, maskiner och annan produktionsutrustning var
högre än något tidigare år och uppgick till 190 milj. kr. Av

detta belopp investerades inom Sverige 105 milj. kr. Investeringarna av detta slag under innevarande är väntas ligga på
oförändrad hög nivå.
Utvidgningen av koncernens verksamhet medförde en
ökning av antalet anställda med 2 600. Förvärvet av AB
Gylling & Co's telesektor bidrog väsentligt till ökningen.
Vid årets slut var 46 400 personer anställda inom koncernen.
Härav tjänstgjorde 23 000 i utlandet och 23 400 i Sverige.
Moderbolaget hade 17 200 anställda i slutet av 1967, varav
10 900 arbetare och 6 300 tjänstemän.

Moderbolaget
Orderingången från moderbolagets kunder, vari även innefattas koncernbolagen, uppgick 1967 till sammanlagt 1 062 milj.
kr. Faktureringen utgjorde 1 030 milj. kr. eller 13 procent mer
än 1966. Orderbeståndet var vid utgången av 1967 1 200
milj. kr.
Av moderbolagets fakturering svarade Sverige för ca 40 procent men andelen av orderingången var ca 38 procent. Orderingången från den amerikanska kontinenten var 1967 endast
18 milj. kr. lägre än från Sverige.

•

Fakturering

•

Orderingång
miljoner kronor

Moderbolagets verksamhet under 1967 har bi.a. utvidgats
genom att Gylling & Co's fabrik i Norrköping och större delen
av fabriken i Oskarshamn övertagits. Dessutom har AB Alpha
fusionerats med moderbolaget i början av 1967. Trots att faktureringen ökade under 1967 med 120 milj. kr. eller 13 procent
blev överskottet före avsättningar och skatter detsamma som
1966 eller 188 milj. kr.
Lönebikostnader i form av semesterersättning, pensionsavgifter, sjuk- och olycksfallsförsäkringar samt övriga personal-
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Moderbolaget
Utvecklingen av orderingång
och fakturering 1958—1967

Faktureringskrona
Material m. m.
Löner
Skatt
Reserveringar
Vinst
Avgifter till
socialförsäkringar
Avskrivningar

43 öre
33 „
34 „
7 „
6 „
4
3

„
„

Summa 100 öre

kostnader uppgick för år 1967 till ca 32 procent (1966 30 procent) av för arbetad tid utbetald lön.
Till investeringsfond har 1967 avsatts 30,5 tnilj. kr., som på
vissa villkor är avdragsgilla vid taxering. Avsättningarna har
skett av årets vinst. Investeringsfonderna uppgår med årets avsättningar till den storleksordning som motsvarar planerade investeringar.
Till varulagerreserven har avsatts 14 milj. kr. för att bibehålla denna reserv på maximalt tillåten nivå ur skattesynpunkt,
som är 60 procent av varulagrets anskaffningsvärde.
Avsättningen till dispositionsfond med 10 milj. kr. är en ur
skattesynpunkt ej avdragsgill avsättning.
Vinsten före skatter utgör 111 milj. kr. Efter avdrag av skatterna med 47 milj. kr. blir årets vinst 64 milj. kr (samma som
år 1966).
Faktureringskronan visar jämfört med 1966 att andelen löner och avskrivningar ökat med vardera 1 öre men reserveringar och skatter minskat med 1 öre.
Utöver dispositionsfonden på 42,4 milj. kr. stod 98,5 milj. kr.
i vinstmedel till bolagsstämmans förfogande.
Fördelning
• Till bundna reserverna (reserv- och skuldregleringsfond) avsätts
12,7 milj. kr.
• Till aktieägarna utdelas kr. 4,50 per aktie,
som utbetalas mot kupong nr 41
46,1 „ ,.
• I ny räkning överförs
39,7 „ «
Summa 98,5 milj-kr.

Koncernen

Europa exkl.
Sverige

Fakturering 2 291 milj. kr.

Faktureringens geografiska
fördelning i procent
Kontaktens läsare lämnas i följande avsnitt en del data om
Ericssonkoncernen. 1 det konsoliderade bokslutet ingår endast
bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt äger mer än 50
procent av aktierna. De argentinska och peruanska telefondriftsbolagen har dock i likhet med tidigare år ej medtagits i
konsolideringen. Abonnentintäkterna från dessa bolag uppgick till 61 milj. kr. år 1967.
Inom en koncern förekommer en rad affärstransaktioner
mellan de olika bolagen, vilka måste elimineras i ett koncernbokslut. Koncernbokslutet upptar således endast fakturering,
kostnader, tillgångar och skulder för de ingående bolagen sedda
som om de vore ett enda bolag. Under posten "minoritetsinResultatflödet

Sverige

tressen" redovisas den del av dotterbolagens eget kapital som
ägs av andra än koncernbolag.
Faktureringen under 1967 uppgick till 2 291 milj. kr. jämfört med 2 014 milj. kr. under 1966. Ökningen upgår till 277
milj. kr. eller 14 procent. Orderingången var 2 343 milj. kr. mot
2 398 år 1966 motsvarande en minskning med 55 milj.kr. Koncernens orderbestånd uppgick vid 1967 års slut till 2 509 milj.
kr. (2 457 milj. vid utgången av 1966). Koncernens fabriker i
såväl Sverige som utlandet har häft god sysselsättning.
Den ökade faktureringen härrör från länder utanför Europa,
som ökade sin andel av koncernfaktureringen från 24,6 procent 1966 till 29,7 procent. Latinamerika med främst Brasilien
och Mexiko svarar för huvuddelen av denna faktureringsökning.
Överskottet före avsättningar och skatter uppgår till 320
milj.kr. mot 304 milj.kr. 1966. Efter skatter och avdrag för
aktieägarminoriteternas andel i vinsten återstår årets vinst på
111 milj. kr. Denna är bi. a. av valutapolitiska skal ej för alla
dotterbolag möjlig att överföra till det svenska moderbolaget.
I följande tabell visas ett sammandrag över koncenrnens
tillgångar, skulder och eget kapital i milj. kr.

Tillgångar
I Omsättningstillgångar
Kassa, bank m.m.
Fordringar och övriga tillg.
Varulager

II Anläggningstillgångar
Investeringar i koncernbolag
Fastigheter, maskiner m. m.
Summa tillgångar

1967

1966

Förändr.

456
1 313
1 121
2 890

609
992
1 032
2 633

—
+
+
+

77
583

117
495

— 40
+ 88

660
3 550

612
3 245

+ 48
+ 305

543
663
302
214
102

597
490
312
191
89

1 824

1679

721

642

+

79

1005

924

+

81

3 550

3 245

153
321
89
257

Skulder och eget kapital
I Skulder
Förskott från kunder
Korta skulder
Långa skulder
Pensionsstiftelser
Minoritetsintressen

II Diverse reserver
III Eget kapital
S:a skulder och eget kapital

—
+
—
+
+

54
173
10
23
13

+ 145

+ 305

Erik Skoog
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MODERBOLAGETS STÄLLNING
DEN 31 DECEMBER 1967

Pengar i bank
1967 års investeringar i anläggningstillgångar och den
expanderande verksamheten finansierades till väsentlig
del med likvida medel. Detta innebär att det likviditetstillskott, som erhölls genom 1966 års långfristiga lån på
20 milj. US $ och samma år genomförda försäljning av
aktier i North Electric Co., USA och i Société Francaise
des Telephones Ericsson, till större delen investerats i
rörelsen. I början av april 1968 upptog moderbolaget ett
obligationslån på 75 milj. kr. på den svenska marknaden.
Detta lån jämte möjligheterna att överlåta en del av den
långfristiga kreditgivningen till kunderna på utomstående
kreditinstitut medför att de likvida medlen kan anses
tillfredsställande med hänsyn till koncernens något långfristigare kapitalbehov.
Pengarna är placerade med så god ränta som möjligt
med hänsyn tagen till kravet på betalningsberedskap.

Balansräkningen vid årsskiftet ger en
översiktsbild av moderbolagets tillgångar och skulder till aktieägare och
utomstående.
Den vänstra sidan i nedanstående uppställning visar det bokförda värdet av bo-

1967 7966
O

Varulagret
Varulagerökningen med 26 milj. kr. är helt att hänföra
till verkstädernas förråd.
Fördelningen är följande:
Verkstädernas förråd
1967
1966
Förändr.
Råmaterial och inköpta
69
70
delar
Pågående arbeten och
138 207 105 175 + 32
tillverkade delar
Försäljningsavd. lager
Färdiga varor i lager
och på anläggningar
under montering
213
—6
207
Summa
388 + 26
414
ökningen av verkstädernas förråd är förutom den ökade produktionsvolymen en följd av att f. d. AB Alphas
plasttillverkning ingår i moderbolaget. Tillskottet i fråga
om produktionsvolym har bi. a. erhållits genom Gylling
& Co's fabriker i Norrköping och Oskarshamn. L M
Ericsson Telemateriel AB övertog under 1967 sitt lager
av produkter inom eget försäljningsprogram, som tillverkas av moderbolaget. Detta medförde minskningen av
försäljningsavdelningarnas lager.

Långfristiga tillgodohavanden
Ökningen av de långfristiga fordringarna med 159 milj.
kr. sammanhänger bi. a. med de utländska kundernas alltmer ökade behov av krediter. Dessutom ingår värdet av
aktier i United Utilities Inc., USA, med 73 milj.kr. Dessa
aktier erhölls i utbyte mot moderbolagets resterande
aktier i North Electric Co., Galion, USA.
54

269

O

Kortfristiga tillgodohavand.

533

O

Varulager

414

O

Långfristiga tillgodohavand. 405

©

Investeringar i koncernbolag 380

O

Fastigheter

O

Maskiner, inventarier m, m.

Kortfristiga tillgodohavanden
ökningen under 1967 uppgår till 64 milj. kr. Fordringarna på dotterbolagen har ökat med 23 milj. kr.
Fordringarna på övriga kunder efter avdrag av osäkra
fordringar har ökat med 43 milj. kr. övriga kortfristiga
tillgångar har minskat med 2 milj. kr.

A

Pengar i bank m. m.

178
58

466
469
388
246
360
170
39

Miljoner kronor 2 237 2118

0

Förändr.

— 177
+ 64
+ 26
+ 159
+ 20

+ 8
+ 19
+119

Investeringar i koncernbolag
Dessa investeringar omfattar aktier och finansiella fordringar på dotterbolag och samarbetande bolag. De finansiella fordringarna avser moderbolagets lån till dotterbolagen, som ökat ca 11 milj. kr. under 1967. I samband
med ny- och fondemissioner vid flera dotterbolag har en
del finansiella fordringar på dessa konverterats till aktier.
Dessutom har under året moderbolaget förvärvat bi. a.
samtliga aktier i Telemontaje S. A. i Mexiko, som utför
installationsarbeten och 25 procent av aktierna i kabelfabriken Alambres y Cables Venezolanos C. A. (Alcave)
i Venezuela.

Fastigheter
Nybyggnaderna i Hudiksvall för Kabelverket, Centrallagret i Flemingsberg, Kristianstadsfabriken samt smärre
utvidgningar vid bi. a. Söderhamns- och Mölndalsfabrikerna upgår till sammanlagt 35 milj. kr. under 1967.
Årets avskrivningar utgör 27 milj. kr., varav 21 milj. kr.
avskrivits mot investeringsfonden. Brandförsäkringsvärdet
för byggnader är 338 milj. kr.

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärdet för i bruk varande maskiner och
inventarier uppgår till 250 milj. kr. Detta slag av tillgångar kan avskrivas på fem år, varigenom endast de
fyra senaste årens anskaffningar finns bokförda till något värde. Av årets nyanskaffningar på 42 milj. kr. har
5 milj. kr. avskrivits mot investeringsfond. Maskiner och
inventarier är brandförsäkrade för 333 milj. kr.

Pensionsstiftelser
Vid ingången av 1967 utgjorde bolagets skulder till de
olika pensionsstiftelserna:
Till LME:s pensionsstiftelse
„ LME:s fria
„
PRI-stiftelse

lagets olika tillgångar. Den högra återger
storleken av skulder till leverantörer,
skatteverket, långivare, aktieägare m. fl.
För att ge en uppfattning om vad som
hänt under året har även 1966 års siffror
medtagits som jämförelse.

Summa

14,9 milj.
24,0 „
68,2 „
107,1 milj.

kr.
„
„
kr.

Under året har ranta tillgodoförts stiftelserna med 6,8
milj. kr. Av erforderlig avsättning till PRI-stiftelsen har
därefter 7,8 milj. kr. överförts från fria stiftelsen samt
en avsättning skett med 1,1 milj. kr. 1,7 milj. kr har tillkommit från det övertagna Gyllingbolaget. F. d. AB
Alphas pensionsstiftelser ingår i bolagets pensionsskulder
vid årets slut, som är:
LME:s pensionsstiftelse
fria
PRI-stiftelse

1967

1966

Förskott från kunder

164

213

— 49

Q

Kortfristiga skulder

275

257

+

18

Q

Långfristiga skulder

220

210

+

10

Skuld till pensionsstiftelser 638

567

+

71

©

Reserv för diverse tillgångar

Reserv för div. tillgångar

122

107

+

15

O

Eget kapital

818

764

+

54

O

Miljoner kronor 2 237

2 118

1967
Reserv för fordringar
236
„
„ varulager
243
129
Investeringsfond för rörelse
Värderegleringsfond för aktier
30
Summa 638

Summa

+119

18,2 milj.
17,8 „
86,4 „
122,4 milj.

kr.
„
„
kr.

1966 Förändr.
216
+ 20
225
+ 18
126
+ 3
—
+30
567
+ 71

ökningen av investeringsfond för rörelse beror på nyavsättning med ca 30 milj. kr. Under året har mot investeringsfond avskrivits ca 21 milj. kr. på fastigheter och ca
5 milj. kr. på maskiner och inventarier. Värderegleringsfonden för aktier är införd med hänsyn till moderbolagets förvärv av aktier i United Utilities Inc. i USA.

Förskott från kunder

Q

Minskningen med 49 milj. kr. under 1967 beror främst
på minskade beställningar från svenska militärförvaltningar. Förskotten motsvaras på tillgångssidan till stor
del av pågående arbeten och inköpta halvfabrikat.

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Skulder till koncernbolag
Diverse
Summa

1967
42
2
55
176
275

1966
33
17
55
152
257

Förändr.

+ 9
— 15
± 0
+ 24
+ 18

ökningen av posten diverse sammanhänger med den
ökade verksamheten. Häri in går ett flertal reserveringar,
t. ex. semesterersättningar att utbetalas 1968.

Finansieringsutfall
Med utgångspunkt från hur moderbolagets ställning
förändrats under 1967 visas nedan i sammandrag vilka
investeringar som företagits och hur dessa finansierats.
Investeringarna uppgår till 296 milj. kr. och avser:
27 milj. kr. Fastigheter, maskiner och inventarier
26 „ - „
Varulager
243 „ „
Fordringar och aktier
296 milj. kr.

Eget kapital

O

Aktiekapital
Bundna reserver (reserv- och
skuldregleringsfond)
Dispositionsfond
Disponibla vinstmedel
Summa

7967
513
164
42
99
818

1966 Förändr.
427
+ 86
143
92
102
764

+ 21
— 50
— 3
+ 54

ökningen av aktiekapitalet beror på den genomförda
fondemissionen 1967 av en ny B-aktie på fem gamla Aeller B-aktier. Till fondemissionen utnyttjades ca 60 milj.
kr. av dispositionsfonden. Årets avsättning till denna var
10 milj. kr.

Finansieringen härav har skett enligt följande:
177 milj. kr. Kassaminskning
125 „ „
Självfinansiering
—6 „ „ Minskning av skulder
296 milj. kr.
I det alltmer skärpta konkurrensläget och med hänsyn
till lönestegringarna erfordras fortsatta ansträngningar
för att bibehålla en rimlig lönsamhet och därigenom en
skälig nivå för självfinansieringen.

Boken på jobbet
"Boken måste finnas på jobbet". Så
har LME i Bollmora och Tyresö kommunbibliotek tänkt tillsammans och därför finns sedan den 1 februari i år en
Bokhörna på det stora LME-kontoret i
Bollmora utanför Stockholm. Drivande
krafter har varit kontorschefen på Erga
Börje Hinderson och chefsbibliotekarien
i Tyresö Karl Bolay.
Tack vare nutidens finmaskiga nät av
centralbibliotek, filialer, bokbussar och
vandringsbibliotek är visserligen boken
inom räckhåll för nästan alla här i landet. Men som bekant är detta inte nog.
Bara en person av fem tar bibliotekets
tjänster i anspråk.
På LME:s Bokhörna i Bollmora går
det att lana på lunchtid, lana det man
länge velat läsa. Bokhörnan, som inretts
av
kommunbibliotekets
konstnärliga
medarbetare Jean-Marie Pouilhe, är liten,
intim och ligger i en tvärkorridor nära
den gemensamma matsalen. Plaststubbar
finns att sitta på med den förklarande
texten: Ni får lana på stubben! En trivselriktig blå blomma står på den gröna
utlåningsdisken. Böckerna exponeras på
hyllor som gör att de får visa sin personlighet, sin framsida, och inte tvingas att
bli en anonym blå-grön-röd massa av
ryggar.
Bokurvalet är omfattande — 2 000
volymer — och differentierat. Många
fackböcker: foto, psykologi, medicin,
gör-det-själv. Populära romanförfattare:
Lyttkens, Fogelström som det alltid är
behov av. Men också en hel del udda,
exklusiv skönlitteratur. Här finns vidare
förnämliga konstböcker och en liten tidskriftshörna med dagstidningar och askkoppar.
Speciellt för Bokhörnan har 180 aktuella, färska pocketböcker köpts in och
de serveras i stora plastskålar på tre
ben, som stimulerar till att gräva, riva,
göra fynd. Men hanteringen är ändå varsam . . .
Biblioteket är också ett artotek dvs.
man kan även lana konst. Vad sägs t. ex.
om att hänga en akta Picasso på väggen därhemma? Ett av den store konstnärens original finns faktiskt bland artotekets nummer, vilka byts ut var sjätte
vecka för att få variation.
En bibliotikarie står till tjänst två
56

luncher i veckan. Övriga tider tillämpas
självservice och det innebär att låntagarna själva får stämpla datum och skriva nummer i bokkort, vilket sker efter
en stor instruktionsskylt som står på utlåningsdisken. Knappast någon bok har
försvunnit, trots att de så frestande ligger utbredda utan övervakning.
Bokhörnan har blivit mycket omtyckt.
Under mars t. ex. registrerade de ca
1000 anställda 1230 lån. Som väntat
är fackböckerna, särskilt de praktiska
handböckerna, de mest populära. Men
också barnböcker och skönlitteratur är
eftersökta.
Det kanske mest förvånande är dock
alla dolda specialintressen som plötsligt
kommit till synes. På sistone har allt
från Servan-Schreibers "Den amerikanska utmaningen", Trevallans engelska
historia, ljusa, ljuvliga vårdikter etc. till
ett specialband om utomhusgrillar lånats
ut. Det är tydligen inte små krav som de
läshungriga LM:arna i Bollmora ställer
på sin lilla omtyckta, serviceinriktade
Bokhörna!

Interiör från Bokhörnan hos LME i Bollmora.

Vid Bokhörnans invigning den 1 februari
ordnades ett intressant program. Roland
von Malmborg (med ryggen mot kameran)
sjöng protestsånger, dessutom läste Ingeborg von Baltenau dikter om mänsklig ensamhet och Davor Kaztes spelade jazzimprovisationer på piano.

Färska pocketböcker serveras i stora plastskålar, något som stimulerar till att gräva
och göra fynd.

I utlandstjänst

Stipendier
1968 års stipendier har av styrelsen för Telefonaktiebolaget
L M
Ericssons stiftelse för utdelande av resestipendier och andra bidrag för utbildning tilldelats följande personer:
Stipendiat
Lars Ahlberg
Ingmar Andersson

Tjst.
Bel. Kr.
HF/X/Sm 1 300
H F X Kde
500

Ove Andersson

ÖR

500

Lars Bladh

Vy

500

Roger Bergman
Rolf Bäckström
Bo Carlsson
Benkt Cnattingius
Leif Eklöf
Ingemar Eliasson
Björn Elleskog
Börje Eriksson

KVFk
500
HF/X'Evi 2 000
HFX/Ovf 1 300
1 300
T/Fbm
HF/X/A1 2 000
2 000
GFbe
Ry
500
SRA/K
500

Björn Fredriksson
Göran Fredriksson
Carl-Erik Gidlund
Rolf GUlwik
Rolf Gunnarsson
Bertil Gustafsson

SKV
SÖ
TVkp
SRA
HF'Xe
HFX/Zbo

Elsa Haage
lan Hjalmarsson
Kjell Kolterud
Teuvo Kulmala
Bengt Källberg

M l Sr
2 000
HF/Dhk
1 300
HFX/Br
500
NgKh
500
VÄ/X/Kbg
500

Giintfaer Langhammer
Sören Lindberg
Stig Lindquist
Erik Lundbeck
Karl-Erik Lundkvist

HF/Lee
HF/X/Yra
T/KdeC
HFX/Bka
LMS/RM
Au
John E Magnusson HF/Vbv
Owe Moltkesson
LMS/Mda
Sven-Erik Nelson
KA/Vt
Ingeborg Nilsson
MI/Bpo
Kennerth Nilsson
RMI
Bruno Olsson
Ml/Sxa
Roland Persson
IN/Vb
Luts Piedrahita
HF/X/Lna
Nils Pierre
G/Xna
Sven Sandström
HF/Dtp
Ove Sixtensson
Ng/TV

500
500
500
500
500
500

1200
1 300
1500
500
500
500
500
500
1 300
500
500
500
1 000
1 300
1500
500

Monnie Sjöberg
Ingvar Skarve
Rolf O Stendahl
Torsten Svensson
Jostein Söfteland

KA/Vt
HF/Dhod
DKB
HF/DhtugC
KA/Vt

500
500
500
700
500

Benny Westerberg
Tonas Gabrielsson

RIF
Televerket

500
500

Karl-David Gladh
Bengt Pettersson
Dan Samuelsson

2 000
1000
500

Arne Strömberg

2 000

Lars Söderland

1500

Totalt hade 170 ansökningar inkommit.

Ändamål
Språkstudier i England
Studier vid TBV i företagsekonomi
Teleteknisk fackingenjörskurs vid Hermods
Teleteknisk fackingenjörskurs vid Hermods
Studier i högre företagsek.
Studier vid KTH
Språkstudier i Schweiz
Språkstudier i Spanien
Studier vid KTH
Studier vid Handelshögsk.
Studier vid tekn. aftonsk.
Studier vid tekn. gymnasium
Studier vid SSTA
Tekniska kvällsstudier
Högre tekn. kurs vid TBV
Studier vid SSTA
Studier i högre företagsek.
Studier i företagsekonomi
vid TBV
Studieresa till USA
Språkstudier i Frankrike
Högre tekn. kurs vid TBV
Studier vid tekn. aftonsk.
Studier i matematik vid
Hermods
Studier vid rederier i Tyskl.
Språkstudier i England
Studier av PCM i England
Studier vid SSTA
Studier vid tekn. gymnasium
Studier vid SSTA
Studier i högre företagsek.
Studier vid tekn. aftonskola
Språkstudier i England
Fackingenjörsutbildning
Studier vid Göteborgs univ.
Studier vid tekn. aftonskola
Studier vid KTH
Språkstudier i England
Språkstudier i Frankrike
Språkstudier samt teleingenjörsutbildning
Studier vid tekn. aftonskola
Studier i företagsekonomi
Studier i företagsekonomi
Studier vid tekn. aftonskola
Deltagande i programmeringskurs
Studier i företagsekonomi
Studier i halvledarteknik
m. m.
Studieresa London, Paris
Studier vid CTH
Studier i halvledarteknik
m. m.
Studieresa i England och
Nederländerna
Studieresa i Västtyskland
och Schweiz

Ingenjör Göran Fabiansson
tjänstgör vid EDB, Brasilien, sedan den 7/4 1968 som försäljningsingenjör.
Ingenjör Gustav Juhlin har
avslutat sin tjänstgöring som
fabrikschef vid TIM, Mexico.
Sedan den 1/4 1968 tjänstgör
han i Sverige med placering på
HF/V.
Herr Per-Åke Olsson har bytt
stationeringsort. Sedan den 1/3
1967 tjänstgör herr Olsson i Venezuela som nättekniker.
Ingenjör Rino Rinnan tjänstgör i Venezuela som chef för
förvaltningsförsäljningen
sedan
den 17/4 1968.
Överingenjör Gunnar Vikberg
har den 14/4 1968 slutat sin
tjänstgöring i Sverige och rest till
Brasilien, där han den 22/4
övertog chefskapet för EDB.
Ingenjör Erwin Wagner, tidigare XI-man, tillhör sedan den
15/2 1968 avd. Df med tjänstgöring vid TIM, Mexico.

• att aktivt leda moderbolagets
långtidsplanering och budgetarbete. I samarbete med ekonomiavdelningen samt ekonomerna
ska han se till att ledningens
direktiv följs.
• att analysera avvikelser från
budget. Med ledningen och ansvariga chefer ska han föreslå
åtgärder för att tillrättalägga avvikelserna.
• att fortlöpande följa och
övervaka intäkts- och kostnadsutvecklingen inom moderbolaget, dessutom föreslå och — i
samråd med berörda instanser
— genomföra åtgärder för att
förbättra lönsamheten.
• att övervaka att investeringar
i såväl anläggnings- som omsättningstillgångar håller sig inom
budgeterade ramar.
• att verka för en ändamålsenlig arbetsfördelning
mellan
ekonomiavdelningen,
ekonomisektionerna på verkstäder och
sakdivisioner samt att fortlöpande följa arbetet inom dessa instanser.

Direktor Olof Alström, DEk,
tillträdde den 1 maj i år en befattning som comptroller i moderbolaget. Hans huvudsakliga
uppgifter blir:

• att tillsammans med specialisterna på De (finans och ekonomi) och Dr (revision och juridik) följa utvecklingen på det
redovisningstekniska
området
och fortlöpande anpassa moderbolagets bokföring till denna utveckling.

Olof

Direktör Olof Alström är född
1932. Efter civilekonomexamen
vid Handelshögskolan i Göteborg 1958 anställdes han direkt
vid LME i Stockholm som företagsnämndssekreterare. Därefter
korn han att syssla med ekonomisk planering under dir. Patricks. År 1964 blev han comptroller hos North Electric i
Ohio, USA, vilken befattning
han hade fram till utnämningen
vid H F i maj.

Comptroller utsedd

Alström

Telefonaktiebolaget
L M Ericssons stiftelse för främjande av
elektroteknisk
forskning har av årets stipendiemedel utdelat
stipendier till:
Stipendiat
Fil. mag. Harry
Björk
Civ.ing. Leif Kindahl
Civ.ing. Jan M.
Norlin
Fil. mag. Gun-Britt
Sellstedt
Civ.ing. Peter
Wrane
Civ.ing. Dag Åkerberg
Civ.ing. Kalevi
Hyypä
Teknolog Ulf Johansson
Lektor Gunnar
Petersson
Civ.ing. Hans Vesterberg

Tjst.

Bet Kr.

Ändamål

HF/Dht

3 000 Lic.studier vid KTH

LTH

3 000

Lic.studier vid LTH

IVF

3 000

Lic.studier vid KTH

HF/Dht

3 000

Studier vid Sthlm univ.

CTH

3 000

Lic.studier vid CTH

KTH

2 200

Studier i Prag

KTH

2 000

Lic.studier vid K T H

T/Keb

2 000

Studier vid K T H

KTH

2 000

Studier i Italien

HF/X/AppC

1 000

Lic.studier vid KTH
57

ICT ledare i brittisk
jättekoncern
Storbritanniens bada ledande
leverantörer av datamaskiner —
ICT (International Computers
and Tabulators Limited) och
The English Electric Company
Limited — kommer att slå ihop
sina aktiviteter i fråga om tillverkning och marknadsföring av
datamaskiner för administrativa
och vetenskapliga ändamål genom att gemensamt bilda ett
nytt bolag "International Computers Limited" (ICL).
ICT får aktiemajoriteten i det
nya företaget.
Brittiska staten har åtagit sig
att stödja ICL:s forsknings- och
utvecklingsprogram med 13,5

miljoner pund (ca 170 miljoner
kronor) under den närmaste 4årsperioden.
Överenskommelsen gäller under förutsättning av godkännande från ICT:s aktieägare samt
— vad gäller forskningsbidraget
— av parlamentet.
ICT:s verkställande direktör,
Mr A. L. C. Humphreys, blir
också chef för ICL.
Genom
sammanslagningen
skapas resurser för en ännu intensivare marknadsföring och
vidareutveckling av den framgångsrika ICT 1900-serien.
ICT.s högkvarter

i

London.

Ungernkontakterna fördjupas
Minister Arpad Kiss från Departementet för Teknik och
Forskning i Budapest, Ungern,
var i Sverige under första veckan
i april. Förutom en hel del industribesök höll ministern en
gästföreläsning på Ingeniörsvetenskapsakademien.
Tisdagen den 2 april var minister Kiss med sällskap L M
Ericssons gäster. De togs emot
av direktionen med VD i spetsen
och orienterades bi. a. om målsättningen för LME:s tekniska

utveckling. 1 samband med detta
demonstrerades bildtelefonen.
På bilden ses medlemmar ur
gruppen på HF-verkstadens avd.
för relädetaljtillverkning med
fr. v. ungerske ambassadören i
Stockholm Ferenc Esztergälyos,
ambassadsekreterare Låszlo Szikra, minister Kiss och ing. Eric
Lundqvist, HF/DffkC.
Eftermiddagen ägnades dels
ett besök på den datastyrda
AKE-stationen i Tumba dels
studier av datatransmission hos
T-divisionen.

AKE-order från Danmark
Danmark får nu världens
första datastyrda telefoncentraler av typ A K E 13, närbesläktad
med den i Tumba. L M Ericsson har i hård konkurrens med
andra stora världsföretag försäkrat sig om en leverans av två
transitcentraler för nationell och
internationell trafik.
Den ena ska ligga i Köpenhamn och vara färdig under
1971. Den blir dubbelt så stor
som den nuvarande stationen
där. Den andra ska byggas i
Odense. Leveransen uppgår till
sammanlagt 60—70 milj. danska
kronor.
De danska förvaltningarnas
val av LME som leverantör be-

döms få stor betydelse för bolagets
framtida
internationella
verksamhet inom telefonstationsområdet.

Från undertecknandet av AKEkontrakten ses jr. v. avd. ing.
Ib Hyldstrup-Larsen
och chefsing. Hans Laursen, bada från
Post- og Telegrafva?senet, verkst.
dir. Johs. Rosbak,
Kjöbenhavns
Telefon AIS, dir. Werner Hjort,
Fyns Kommunale
Telefonselskab, HFIXC Fred
Sundkvist,
HD Malte Patricks, dir. Lars
Ch. N0rrelund, LMD, avd. ing.
Knud Riis-Pedersen,
LMD.

Thailändsk polisdelegation på HF-besök
En thailändsk polisdelegation
på åtta medlemmar var under
fyra dagar i april i Stockholm.
Gruppen hade kontakter med
civilförsvaret och arméstaben.
Den thailändska gruppen, som
leddes av generallöjtnant Yuen
Prabhavat, gjorde också ett besök på L M Ericsson i Midsommarkransen, där man visades
runt i utställningshallen, på utbildningsavdelningen
och
på
verkstaden.
Här provar generallöjtnant
Prabhavat (till vänster) och
Bangkoks polischef generallöjtnant Torskadi Yomnak några av
LME:s telefoner i HF:s utställningshall, beskådade av fr. v.
LM-arna ing. Supridi Sribhadung, X Kdg, och Lars Edmark,
Dfo, samt Chavalit Yodmani
från Interpol i Thailand och
överste Chetchondra Pravitra,
chef för det polisunderställda
brandväsendet.
Inom parentes kan nämnas
att vår Supridi Sribhadung är
en av de tio thailändska kadetter
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som under 50-talet gick igenom
Kungl. Sjökrigsskolan i Näsby
Park, norr om Stockholm.

Femårsavtal
med Singapore
LME har i dagarna i konkurrens med europeiska och japanska telefontillverkare hemfört en
order på utrustning för successiv
utbyggnad av telefonnätet i
Singapore. I första hand gäller
avtalet, som kommer att täcka
en femårsperiod, utrustning för
50 000 telefonlinjer.
Telefonförvaltningen i Singapore har tidigare placerat order
hos LME på sex lokalstationer
om tillsammans 26 000 linjer
och en 300 linjers interkontinental förmedlingsstation.
Ett liknande femårsavtal undertecknades med grannlandet
Malaysia våren 1967.

Ytterligare ett stort projekt
som gäller ett hundratal verktyg
för kalkylstämplar ska påbörjas inom kort.

Färre nattskiftsarbetare

SB
Huvtillverkningen
koncentreras
Alla BCH-huvar ska tillverkas i Visby-verkstaden och det
innebär ett tillskott per period
om 6 000 huvar. Det är endast
BCD-huvar som i fortsättningen
kommer att tillverkas utanför
Vy.

Frågor kring
robotarna
För närvarande provas endast
BCH-reläsatser. På en fråga om
robotprovningen är lönsam eller
inte så får framtiden utvisa detta
dvs. när telefonstationer som
byggts upp med robotprovade
reläsatser fungerat en längre tid.
Vidare framhölls att det tar
lång tid att omvandla BCH-sortimentets manuella instruktioner
till hålremsinstruktioner. Det är

därför svårt att uttala sig om
i vilken takt man kommer att
bygga ut robotprovningen.
Den robot som nu är i drift
fungerar tillfredsställande. Den
har körts i 2-skift sedan oktober
förra året.

KR har fortfarande kapacitetsöverskott i de större maskinerna. I spruteriet kommer antalet nattskiftsarbetare att minskas genom överflyttningar. Nattskiftet måste dock vara kvar,
bi. a. för arbeten med vissa produkter som kräver lång inkörningstid.
Kapaciteten pä härdplastsidan
utnyttjas inte helt, vilket huvudsakligen beror på omläggningen till termoplastsprutning.
Några friställningar i spruteriet är inte aktuella, meddelades det vidare, men personalen
får bereda sig på omflyttningar
exempelvis till den nystartade
mellanläggstillverkningen.

Nya projekt
I en redogörelse om nya projekt nämndes bi. a. att KR fått
order från Volvo på kåpdetaljer
till lastbilsvärmare. Detaljerna
ska vara i produktion vid nyår.
Vidare ska filterhus för förgasare börja tillverkas i mitten av
juli.
För koncernen håller man på
att konstruera ganska komplicerade verktyg för kontaktdon till
X-divisionen.
En ny snabbtelefonkåpa för
LMS ska vara i produktion efter
semestern.

Läkare till KR?
Inom företagshälsovården har
ett nytt avtal träffats. Fackliga
Central i Kristianstad bjöd nyligen in några större företag på
orten till ett informationsmöte
om hur hälsovårdscentralen i
Eslöv är uppbyggd och fungerar.
Möjligheterna att på något
satt knyta en läkare till KR
har undersökts. Nu avvaktar
man de åtgärder som kan följa
med det nya avtalet.

Byggsätt M4 efterfrågat

Jugoslaviskt LO-folk hos verkstadsklubben
I slutet av april fick H F
och dess verkstadsklubb besök
av tre jugoslaviska LO-män.
VbaC Sven Berg tog emot
gästerna och visade dem verkstaden, utställningen och de
personalvårdande
instanserna.
Verkstadsklubben tog sedan över
och vid en sammankomst i
klubbrummet diskuterades bi.a.
resp. länders fackliga verksamhet.

På bilden från lunchen i stora matsalen ses på höger sida
om bordet fr. v. delegationens
ledare Ivo Jerkic från Sarajevo,
Kico Nonkovski från Skoplje
samt Dusan Arezina från Belgrad. I mitten på andra sidan
bordet sitter LO-ombudsmannen
Lars Alvarsson med verkstadsklubbens ordf. Henning Augustsson t. v. och dess vice ordf.
Bertil Karlberg t. h. om sig.

Beställningsingången för 1967
blev inom T-divisionen ca 20
procent högre än för 1966. Faktureringen blev något lägre än
vad som budgeterats vilket
främst berodde på startsvårigheter med det nya byggsättet M4,
som blivit en mycket stor framgång för bolaget.
Bland större beställningar under årets två första månader kan
nämnas
bärfrekvensterminaler
för radiolänkar till Mexiko och
för en markstation för satellitförbindelser till Brasilien.
Divisionens del i den nyligen
genomförda Ungern-affären belöper sig till ungefär fem och
en halv milj. kr.

Personalstyrkan
oförändrad 1967
Ungefär 345 montörer dvs.
oförändrad personalstyrka räknar man med för innevarande
år. Fördelningen mellan Stockholm, Göteborg och landsorten
visar en jämn och lugn kurva
med största antalet montörer i
Stockholm, oförändrat antal i
Göteborg samt ungefär 50 på
landsbygden.

Kh-delen flyttar
Vid ett sammanträde med representanter för personalorganisationerna meddelades att Khdelen kommer att flytta till lokaler i kvarteret Järven. Ytan
är på cirka 3 000 kvm. Orsaken
till flyttningen är att transmissionsverkstaden inom en snar
framtid kommer att öka produktionen avsevärt.
I de nya lokalerna finns
lunchrum med redan etablerad
servering. Eventuellt kommer
man att inreda ett nytt lunchrum i SIBA.-s f. d. lokaler.

S2Q
Förslagsverksamhetens
extrapris
Den extra prissumma som
lottas ut bland 1967 års inlämnade och penningbelönade förslag uppgick till 1 200 kronor.
Summan delades upp i tre pris.
600 kronor gick till Bertil Andersson, avd. 30; 400 kronor till
Dennis Öberg, avd. 18; 100 kronor vardera fick herrarna Eino
Jahma och Oiva Kaarela på avd.
30.
1968 års prissumma kommer
inte att delas upp utan en enda
pristagare kommer att få hela
beloppet 1 200 kronor.

Okad kabelförsäljning
till elverken
SKV:s orderingång för årets
första två månader är tillfredsställande och visar en klar förbättring jämfört med samma tid
förra året.
Staten har i dagarna frisläppt
ca 150 milj. kr. för att minska
arbetslösheten inom verkstadsindustrin. För att komma i åtnjutande av det statliga stödet
måste varan ha ett högt förädlingsvärde. Något köp av kablar har inte gjorts för dessa
pengar, men indirekt kan man
räkna med ökad efterfrågan
eftersom kabel är ett nödvändigt
komplement till den utrustnnig
som elverken fått tillstånd att
inhandla.

Tisdagar olycksdagar
För år 1967 minskade antalet
olycksfall både inom arbetet och
vid färd till och från arbetsplatsen.
Olycksfallsfrekvensen
har dock ökat något från 33,3
till 38,2 per en miljon arbetstimmar.
Den klart dominerande typen
av olycksfall är handleds- och
fotskador. Färdolycksfallen domineras av halkskador som oftast inträffar utanför fabriksportarna. Av veckodagarna visar
sig — en aning förvånande —
tisdagarna ha den största olycksfallsbelastningen.
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LME:s dataområde
presenterat

Att datatekniken angår oss
alla behöver ingen tvivla på som
besökt Europas första renodlade
datautställning — DATA 68 —
vilken pågick mellan 22—28
april på S'.t Eriksmässan i Stockholm. Redan nu har man börjat
ta sikte på den inte så avlägsna
framtid då datamaskintjänster
kan levereras till abonnenter via
ett riksnät av liknande typ som
nu finns för elkraftsdistributionen. På utställningen visade
sammanlagt 144 utställare dataprodukter från hela världen.
Under det samlande mottot
"L M Ericsson inom hela databehandlingsområdet" presenterades i LME-montern produkter
från både MI-divisionen, DKB
och LMS och man fick verkligen en uppfattning om hur enkelt det numera är att kommunicera mellan människa och datamaskin.
BI. a. visade DKB tre terminalskrivmaskiner, av vilka en
var ansluten till en ICT 1902Adatamaskin i London och två
till LME:s ICT 1907-anläggning
på H F . Och med hjälp av ICT.s
konversationsspråk JEAN fick
besökarna tillfälle att både
"prata" och lösa problem med
de avlägsna datamaskinerna.
LMS deltog med CTR (centraliserad tidsredovisning) och
CPR (centraliserad produktionsredovisning), bada baserade på
H D C 850, en ny, helt elektronisk utrustning för datainsamling. Den gör bi. a. att man kan
avläsa resultaten direkt i rapporteringsögonblicket. I ett bildmontage visade LMS också kreditautomatiken för bensinstationer (se Kontakten nr 6 1967).
Kul hade besökarna vidare
med Ml-divisionens UAC 1601,
den enda svensk byggda processdatamaskinen. Den är egentligen avsedd för styrning av industriella processer, men här
fick besökarna spela "luffarschack" med den.
Ett roande mässinslag var
tidningens "Ny Teknik" omröstningstävling "Miss Data 68".
1 470 personer hade röstat på
åtta sköna damer från lika
många dataföretag i Sverige.
Och L M Ericssons kandidat,
Inger Striibing från DKB, hävdade sig fint — hon förlorade
knappt mot vinnande Agneta
Sibrandt från Friden AB.
— Mycket nöjda, sa arrangörer och utställare såväl om antalet besökare (27 359) som om
själva utställningen DATA 68,
inom vars ram också en mycket
omfattande konferens- och kursverksamhet hölls.
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DKBs 'Miss Data" Inser Striibing intill en bildskärm.

Här skickar fil. kand. Hans
Nordler, DKB. iväg ett problem
med hjälp av ICT.s
konversationsspråk JEAN till en dataanläggning i London.

t^^M^ikå/
iT$r^^

Vigselringens egare snabbt

I förra numret av Kontakten
efterlyste vi den som förlorat
en vigselring i guld med inskriptionen "Monica" 1/4 1965.
Ringen fanns tills nyligen hos
North Electric i USA.
Nu har vigselringen kommit
till rätta. Det är packare Ola
Persson på LME:s Centrallager
i Huddinge som är ägaren och
på bilden visar han leende upp
den.
I mitten av december förra
året packades nämligen en lada
upp hos fabriken i Tennessee
och då fann man vigselringen.
Ola Persson hade stått och
packat kartonger i november på
H F . När klockan var tjugo i
fem märkte han att vigselringen

MljGz Gustav Biriell och medjunderaren MUSbu Claes Svensson gick en match i luffarschack
mot processdatamaskinen
UAC
1601 (i bakgrunden). Som bi. a.
framgår av resultatremsam ovan
blev maskinen
arg och sa
"GRRR".

funnen!

var borta. Han började leta i
den ena kartongen efter den
andra, men eftersom det var
sent på eftermiddagen fanns det
ingen chans att hitta den i någon
av de ca 150 nypackade kartongerna.
Fru Monica insisterade på att
köpa en ny vigselring. Men det
ville inte Ola Persson, för han
kände på sig att ringen kanske
skulle komma till rätta. Och
den känslan var det tydligen
inget fel på . . .

A rbetsledareklubben
Ordf: Nils Frisk, Avd. 866
Sekr: Thore Johnson, Avd. 867
Kassör: Hans Ahlinder,
Avd. 867
Verkstadsklubben vid SÖ
Ordf: Hans Olsson, Avd. 861
Sekr: Yngve Spjuth, Avd. 864
Kassör: Ragnar Jansson,
Avd. 863
Verkstadsklubben vid Delsbo
Ordf: Erik Berglöf, Avd. 868
Sekr: Elisabet Erlandsdotter,
Avd. 868
Kassör: Gunvor Lundgren,
Avd. 868
Tjänstemannaklubben
Ordf: Olle Olsson, Vp
Sekr: Göran Persson, Vs
Kassör: Alex Bramås, Vp

Lokalred: Ivar Rohdin

Klubbstyrelserna
1968
De olika klubbarna vid Söderhamnsfabriken, både
fackliga
och ideella, har häft sina årsmöten varvid en del nya ledamöter valts in i respektive styrelser.

Korporationsklubben
Ordf: Erik Nyman, Avd. 866
Sekr: Bror "Putte" Andersson,
Avd. 867
Kassör: Rune Larsson, Avd. 866
Fritidskommitten
Ordf: Arvid Lingman, Avd. 867
Sekr: Yngve Eriksson, Avd. 866
Kassör: Göran Persson, Vs
Fotoklubben
Ordf: Bernt Bergström,
Avd. 862
Sekr: Ivar Rohdin, Avd. 863
Kassör: K. E. Mineur, Avd. 866

Lokalred: Tord Andersson

"Sjukvård och Hälsa"
— en utställningsframgång
Det blev ett framgångsrikt
deltagande för LMS på den
andra internationella kommunaltekniska
utställningen
"Sjukvård och Hälsa" i Göteborg,
som den 3 april öppnades av
generaldirektör Bror Rexed, Socialstyrelsen.
Sammanlagt deltog 463 företag, varav 382 från Sverige.
Resten fördelade sig på 18 länder och bi. a. var Sovjet med
för första gången.
LMS, vars monter bi. a. uppmärksammades i TV-aktuellt,
presenterade ett nytt integrerat
kommunikationssystem för sjukhus och vårdanstalter. I systemet
ingår en ny patienttelefonutrustning för samtal mellan vårdplats
och sjuksköterska, nytt ljussignal- och personsökningssystem,
ny snabbtelefon, som förutom
kommunikation medger styrning
av intern television, samt kommunikation med
datamaskin.
Dessutom visade LMS centralur,
ljuddistributionsmateriel
samt
brand- och inbrottsskydd.
HF:s MI-division hade med
sitt
processdatamaskinsystem
UAC 1600 på utställningen, i
detta sammanhang anpassat för
sjukhus. DKB ställde ut Adremamaskiner för bi. a. märkning
av röntgenfilm och patientinskrivning samt material om datamaskinerna i ICT 1900-serien.
Trots att "Sjukvård och Hälsa" pågick under bara fem dagar
och i första hand riktade sig
till fackmän, räknade man in
inte mindre än 15 000 besökare.
Det var lika många som under
den förra mässan med samma
namn år 1964, som dock pågick
i nio dagar.
På utställningen "Sjukvård och
Hälsa" visade LMS bi. a. en patienttelefonutrustning
för samtal mellan vårdplats och sjuksköterska.

Nytt kontor i Norrköping

PR i Sydostasien

LMS-personalen i Norrköping
som tidigare varit inhyst på olika
platser i staden har nu tagit ett
nytt filialkontor i bruk. Adressen är Ektorpsgatan 34. Telefon:
011/16 88 05.

Ragnar Billing, FgC, har under februari och mars besökt
Taiwan, Hongkong, Thailand,
Malaysia och Singapore. Huvudändamålet med resan var att
biträda vid aktuella anbudstävlingar för telefonapparater.

Information för
installatörer
LMS' västra region informerades på kvällen fredagen den 26
april om bolaget och dess produkter. Mötet hölls på önskan
av regionens representanter i
företagsnämnden. Att intresset
var stort visades genom att ett
40-tal installatörer hörsammat
kallelsen. Informationen omfattade visning av bildbandet över
LME-året 1967, genomgång av
LMS' centrala och regionala organisation samt demonstration
av de produkter och system som
ingår i bolagets nya utställning.

Vårfest på

Malmen

En stallbyggnad jrän 1857 har
gjorts om till restaurang. De tre
gästerna tar en litt på jörvandlingen. "I afton dans" — nej,
bast att vända.
derhällssidan samt dessutom inbjudna från HK: verkställande
direktören och marknadsdirektören, sektionschefer från marknadssidan samt produktfolk.

ERGA S I

Vid besöket i Thailand deltog
ing. Billing i den högtidliga invigningen av det nya "ITU
Training Centre" och inbjöds att
som förste gästföreläsare tala
om telefonapparater samt visa
den nya apparatfilmen. Föreläsningen dubblerades för thailändska
telefonförvaltningens
personal med generaldirektören
i spetsen. Även vid "ITU Training Centre" i Kuala Lumpur
gavs ing. Billing tillfälle till
föreläsning och filmvisning. I
Singapore visades filmen i samband med överläggningar med
Singapores telefonförvaltning.
Det mycket positiva mottagandet av Ergas apparatfilm
torde göra den till ett effektivt
instrument i propagandan för
vara produkter. Som speciellt intresseväckande har den noggranna kontrollen i produktionsledet
visat sig vara.

Lokalred: Erik Theinhardt

Kurser världen runt
i PAX-PABX

Birgitta Tolleman, Ept, och Ove
Morén, Mbm, i en rivande jitterbug på LMS-festen.
Drygt 50 personer samlades
en ljum vårkväll i slutet av
april på hotell Malmen i Stockholm för att delta i LMS HK:s
vårfest.
Efter ett välkomnande glas
sherry tog gästerna plats i "Röda
salongen" där måltiden serverades. I sitt välkomsttal tackade
VD P-B Janson alla LMS:are
för deras arbetsinsatser och gav
dem bi. a. följande lustbetonade
faktum att begrunda till hjortsteken: "För tre år sedan behövde vi ett helt år för att sälja lika
mycket som vi i år redan salt
under de fyra första månaderna."

Konferens på Stallet
Under tiden 14—15 mars höll
LMS' östra region en försäljningskonferens på hotell Stallet
i Åtvidaberg. Deltagare var förutom hela RÖ:s fältpersonal
även personal från offert-, planerings-, anläggnings- och un-

Ett nytt satt att hjälpa vara
medarbetare på avlägsna marknader att öka effektiviteten är
att ordna en grundlig utbildning
i vara produkter på ort och
ställe. Sedan en tid tillbaka
hålls runt om i världen kurser
i PAX-PABX för säljare och
tekniker med lärare från Erga.
Från rapporter som kommit
in från platser där dessa kurser
hållits, har vi förstått att denna
typ av lokal undervisning vunnit
stor uppskattning.

Ergas utbildningschef Arne
Gudmark avslutade nyligen en
av dessa kurser i Panama (se
bilden) och befinner sig för närvarande i Mexico för en kurs
med deltagare från T E M , Servifon och representanter för
kunder som köpt vara utrustningar.

Internationell
säljtävlan

Startskottet för en tävlan mellan PABX-säljare vid agentkontor och utländska försäljningsavdelningar har avlossats. Knappt
hade krutröken skingrats förrän
95 deltagare från 15 olika länder
hade anmält sig. Och flera kommer säkerligen!
I "International PABX Product Knowledge Competition"
(som tävlingen benämns) gäller
det att besvara inte mindre än
356 frågor. Tävlingen är gjord
för att stimulera vara representanter i deras arbete genom att
lära dem vara produkter och
deras marknadsföring.
De informationer vi får från
denna tävling kommer att hjälpa
oss att göra vår planerade försäljningshandbok anpassad till
marknadens
verkliga
behov.
Därmed skapas ett effektivt stod
för vara PABX-säljare runt om
i världen.
Tävlingens förstepristagare får
vi snart lära känna — priset är
nämligen ett 14-dagarsbesök i
Sverige. Övriga deltagare som
utmärker sig tilldelas en bronsstatyett av Mr. PABX.
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Samtal om rysk
kvalitet med

Ingemund
Frisinger
— Det var mycket intressant
att se det storartade program
som ryssarna lagt upp för att
stimulera kvalitetstänkandet.
Det berättar en solbränd Ingemund Frisinger, DpK, överingenjör och chef för kontrollfrågor vid moderbolaget, när Kontakten ber honom berätta lite
från en resa i Ryssland. Han ingick i en svensk delegation som
i Ingeniörsvetenskapsakademiens
regi under tio dagar bi. a. studerat kvalitetskontrollen där.
Naja, solbrännan härstammar
inte från det marskalla Moskva
— dit våren kommer ungefär en
halv månad senare än till Stockholm — utan från lantstället på
Värmdö där han under påsken
jobbat på tomten.
— Vi besökte bi. a. tre industriföretag i Moskva och ett i
Leningrad för att se hur ryssar-

na tillämpade sin kvalitetsverksamhet i praktiken, fortsätter
Frisinger. Det var för ungefär
två år sedan som ryssarna började satsa hårt på detta område. Då tillsattes en statlig kommitté för standardisering, matt
och mätningar som har högre
status och mer att saga till om
än t. o. m. ett ministerium.
— Den har bi. a. genomdrivit
att en arbetare kan få upp till
30 % högre ackord för ett fullgott jobb. Dessutom, förklarar
Frisinger vidare, får ett företag
som har visat sig kunna hålla
en hög och jämn kvalitet på en
viss produkt ratt att sätta ett för
industrifolk eftertraktat kvalitetsmärke. Det ser ut som en
röd sköld med bi. a. bokstäverna " C C C P " ingraverade i vitt.
Det gäller för tre år i taget
men kan dras in tidigare om
produkten inte fyller kommitténs krav.
— När märket kommit på får
företagets chef ratt att ta ut ett
högre pris av konsumenten. Den
extra vinst han då får måste gå
till rationalisering inom bolaget.
Men även de tjänstemän och arbetare som sysslat med den "belönade" produkten får sin del,
ofta i form av en trettonde månadslön.
— En arbetare tjänar i genomsnitt 100 rubel i månaden,
dvs. drygt 500 kronor. Men är
han skicklig och noggrann går
det att komma upp i nära det
dubbla, eftersom han kan få både sin individuella och företagets
premiering.

— Kvalitetsmärket
H U F
så länge bara på omkring 200
produkter, främst beroende på
att systemet inte är mer än ett
par år gammalt. Man kan hitta
det på kretskort, klockor, kablar men även på finare märken
av — vodka! Det är meningen
att alla sorters varor av god
kvalitet så småningom ska förses med detta märke.
— För att propagera för de
här idéerna om kvalitet har man
upprättat
informationsinstitut
där man planerar och även utför undervisning i kvalitets- och
tillförlitlighetskontroll. Här kan
företagsledningarna
också
få
gratis rådgivning i hur de på
bästa satt ska kunna lösa sina
speciella problem av den här
typen.
— Varför har ryssarna på
sistone fått ett sant brinnande
intresse för kvalitet? undrar
Kontakten.
— Man har insett att det inte
räcker att som tidigare enbart
satsa på massproduktion för att
folk skulle få det de behövde.
Nu måste också varorna vara
välgjorda. Mottot är dock "nödvändig men inte överdriven kvalitet". Därför ser man t. ex. att
lastbilarna inte har en skinande
lackering utan en lite ojämn om
än tålig yta.
— Ingen onödig lyx alltså,
avrundar LM:s kvalitetsexpert,
som för övrigt under resan la
märke till
att museer och minnesmärken
rustas upp överallt för den
ökande turismens s k u l l . . .

Övering.
higemitiid
1'risinger,
HFIDpK,
visar hur ett ryskt
kvalitetsmärke ser ut.
att inga krogar har öppet
efter midnatt, men att man dansar till modern popmusik som
har en lätt anstrykning av rysk
folkmusik . . .
att ryssarna är mycket vänliga
och älskvärda men inte speciellt
intresserade av hur förhållandena är i Sverige . . .
att kontorsmaskiner inte alls
är lika vanligt där som här.
att ryska sovvagnar är trevliga och bekväma . . .
att man i Sovjet har fyra program på TV . . .
— Är ni den nye? Då kan
ni börja med att sopa på lagret.
— Men jag är ju student.
— Då skall jag visa er hur
det går till.

För ro skull..
Får vi lov att presentera en
liten pristävling så här fram på
vårkanten. Det gäller att kombinera i hop ratt text (siffra)
och bild (bokstav) och med
ledning av detta komma fram
till vilka tio ordspråk som avses.
Tre priser delas ut. 50, 35 och
25 kronor får de tre först öppnade rätta lösningarna.
Senast den 14 juni vill vi ha
lösningarna. Adressen är Personaltidningen Kontakten, L M
Ericsson, 12611 Stockholm 32.
Glöm inte att uppge ert namn,
tjänsteställe
och
atbetsplats.
Mark kuvertet "Ordspråk". Lycka till!
1. Kvaliteten hos ett genom
extraktion av animaliska
och/eller vegetabiliska komponenter i genom upphettning
aktiverat
fludium
framställt nutritivt preparat
förhåller sig omvänt till numerären hos den i produktionen engagerade kulinariskt skolade personalen.
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2. Ett manuellt baserat specimen av klassen Aves är
mera profitabelt än cirka
ett fjortondels gross dylika
i en population av förvedade fanerogamer.
3. Personer, vilka residera i
arkitektoniska kreationer av
en metastabil transparent
smältprodukt av övervägande kiselsyra, böra iakttaga
abstinens ifråga om utnyttjandet av smärre petrologiska enheter som projektiler.
4. Den vokala manifestationen
av triumfkänsla bör uppskjutas till en tidpunkt hinsides överskridandet av en
smärre naturlig akvedukt.
5. Att ett objekt, som reflekterar majoriteten av den
kortvågiga elektromagnetiska strålning, som träffar
dess yta, eo ipse, utgöres av
grundämnet Au, är en förhastad konklusion.
6. Ett visuellt handikappat feminint individ av de domicilerade formerna av arter

7.

8.

9.

10.

av släktet Gallus kan undantagsvis excellera i lokaliserandet av liten enhet av
cerealt födoämne.
En med avseende på volym
och massa minimal anhopning av mineralisk och vegetabilisk substans kan upphäva den statiska jämvikten
hos en vida större, å rullande transportanordning vilande anhopning av materia av
icke närmare specificerad
natur.
Objekt, vilka kamoufleras
i en säsongbetingad kristallinisk
tillståndsform
av
H 2 0 , blottläggas vid dennas
övergång till större molekylär rörlighet.
De limnologiska lokaler,
vilka ha den i vertikalplanet
största utsträckningen, trafikeras av de rumsligt mest
betydande iktyologiska fenomenen.
Verbal expansion förenas
ofta med ett objektivt sett
ringa format på planeten
Tellus.

Seger mot AGA
i gevärs sky tte
Lördagen den 27 april möttes
LME och AGA i den årliga
klubbmatchen i gevärsskytte på
Stora Skuggan. Det var samtidigt generalmönstring till den
stora
korporationsskjutningen
den 12 maj. 55 LM-are och 35
AGA-iter ställde upp, ett bra
deltagarantal för en träningsmatch.
LME segrade med 854 poäng
mot 836 för AGA, som förlorade främst genom sina sämre
2:a klassare. AGA hemförde
dock tre klassegrar och LME
endast en. AGA:s Charlie Cavellan, som många år varit ett
ankare i AGA:s lag. skot nu full
poäng, dvs. 100.
Några skytteamazoner har vi
också på LME. Fyra damer har
tränat och har ibland natt riktigt goda resultat. Alla fyra kan
gå långt i "Korpen" och fru
Viola Radon, inflyttad från Jugoslavien och verksam på HF, Vt
36, har förutsättningar att skjuta
en 100:a poängare.

Duktiga "datapojkar"
i Göteborg
I förhållande till antalet anställda (ca 30) har DKB:s Göteborgsfilial natt uppseendeväckande framgångar i olika korporationsserier. Nyligen tog man
överlägset hem C-klassen i bordtennis, där det blev ren DKBfinal. Conny Dreyssel segrade
med Bengt Kjellberg på andra
plats. Lagsegern blev också mycket övertygande.
I hockeyserien bela DKB en
hedersam andra plats.
I detta samanhang kan nämnas att man i höstas i fotboll
hemförde gruppsegern i sin korporationsserie och "höll nollan"
i alla matcher utom en.

PS!
SKYTTEKORPEN
Polisen segrade med 874 poäng,
Stadsbyggnadskontoret blev tvåa
och L M E trea, bada 873 poäng.
Reportage i nästa Kontakten.

O lada RV.are på Skalas Friluftsgård, fr. v. Grim Jivby, Bertil Jacobsson och Benet Lindqvist.

Idrottsmöte på Skatas
Fritids- och idrottsföreningen
vid LMS' västra region höll sitt
årsmöte den 20 mars på Skatas
Friluftsgård med ett 60-tal deltagare. Mötet avslutades med en
trevlig samvaro i en lokal som
klubbmästaren Grim Jivby m. fl.
inrett till engelsk pub (Lilla London), öldrickning och pilkastning stod också på programmet.

• Gunnar Eriksson, Vt 27. pensionerades -den 22 mars i år
efter att ha arbetat där som
instrumentmakare under drygt
tjugo år. Han anställdes 1923
på Vt 03 och var — med undantag för kortare uppehåll —
kvar där tills han korn över
till 27:an år 1935.
LM-guldet fick Axel Eriksson
år 1963.

• De bada tennisbanorna vid
H F permanentbeläggs till sommaren. De beräknas vara upplåtna för spel från mitten av
maj t. o. m. september med undantag för tider då sedvanliga
tävlingar arrangeras.
Under lördagar och söndagar
kommer — som tidigare klubbmedlemmar att få abonnera tider. Priset är fyra kronor per timme och bana (vissa
tider avgiftsfria).
Medlemskort i LME IK för
år 1968 är obligatoriskt för alla
som vill spela tennis på HF-banorna.
• Interna serien i fotboll vid
HF har samlat rekorddeltagande. I vår ställer inte mindre iin
16 elvamannalag från kontorssidan och 8 från verkstaden upp.
Tävlingen startade den 25 april
och pågår fram till verkstadssemestern i juli.

son, Vt 13, började år 1924 vid
LME. Men även före dess var
hon i Telefonias tjänst — hos
Stockholms Allmänna Telefon
AB. På L M Ericsson har hon
sysslat med revolversvarvning,
borrning och gungning.
Guld fick Gerda Larsson
1959.

Födelsedagshyllningar
Birger Ceder, HF/Drr
Arne Fagerman, HF/Xr
Alice Hammarlund, HF/Vt 36
Gunnar Janncsson, GR/Vp
Karl-Erik Johansson,
HF/X/Bvm
Gösta Larsson, KA Vt 907
Ivar Robdin, SÖ/Vt 63
Eric Wedman, TVts

Annan vänlighet
Bertil Andersson, HF X Kek
Birgit Avebjörk och
Harry Rilbe, HF/X/SppC
Greta Bergstrand, HF/Ps
Maria Ramsten, HF/Ps
Hugo Thunström, f. d.
HF/X/Bsa
Allan Östlund, f. d. HF/K 39

Vanligt deltagande
vid min makes och vår faders,
Helge Avermark, f. d. RMJJEC,
KA, bortgång
Hjördis Avermark,
Barnen
vid min makes och min faders
Sven Gustav Törnqvist, H F / »
Isb, bortgång
Birgitta Törnqvist,
Anders

• För närmare fyra decennier
sedan anställdes Edvin Magnusson, Vt 39, vid LME. Han började som automatskötare på Vt
13, svarvaravdelningen. Men
svarvare "på riktigt" blev han
på en annan avdelning, nämligen Vt 19, den för tillverkning
av väljardetaljer. Dit korn han
vintern 1949. Elva år senare
flyttade han till 39:an, relähopsättningen, och där var han förrådsarbetare fram till pensionen
i mars i år.
Edvin Magnusson guldmedaljerades 1967.
• Bertil Johansson, Vt 25, började vid L M E år 1926 och har
under så gott som hela sin anställningstid arbetat som packare. De senare åren har han
dock varit uppsättare.
På sin fritid har Johansson
bi. a. varit aktiv inom LME:s
verkskydd (brandtjänsten). Han
fick guld 1962 och pensionerades den 27 mars i år.
• En kvinnlig veteran gick den
29 mars i pension. Gerda Lars-
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KUNGEN
på LME-besök

t Kung Gustaf Adolf gör sin entré i
HF:s utställningshall. Dr Marcus
Wallenberg presenterar för kungen
fr. v. dir. Malte Patricks, dir. Christian Jacobaeus (som just hälsar),
dir. Fred Sundqvist, samt dir. Arne
Stein.
2 Vad önskar kungen få veta måntro?
VD Björn Lundvall lyssnar eftertänksamt.
3 Kungen åtföljdes bland annat av prins
Bertil och svågem Earl Mountbatten
av Burma som här ses prata med
varandra. Kungen och dr Wallenberg
hade platserna intill varandra. De
konverserar här i väntan på att VD
Björn Lundvall ska börja sitt hälsningsanförande.
4 Kungen besökte även den nya Tumba-stationen — Sveriges första med
kodväljare. Televerkets generaldirektör Bertil Bjurel, till höger om
kungen, har nyss talat om hur utrymmessparande systemet är. LME:s
Kurt Katzeff, till vänster, var huvuddemonstratör och han fick en hel
del frågor art svara på då kungen
som vanligt var mycket intresserad.
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