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Äntligen i bana runt

jorden:

Telesatelliten OTS
med LME-generatorer
I mitten av maj kom äntligen den
europeiska experimentella telesatelliten OTS i bana kring jorden. Ombord i satelliten finns utrustning från LME, de i tidigare
nummer av KONTAKTEN omtalade ledstrålegeneratorerna,
vars signaler i 12 GHz frekvensSituationen för den europeiska
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. ' " . . .
rymdindustrin har ljusnat beI de österrikiska alperna ligger en av LME nyligen levererad jord- tydligt här under våren Under
station för transmissionsmätningar. Danmark, Finland, Schweiz S e n a r e hälften av förra året
samt Sverige har också jordstationer från LME.

SEMESTERNS FÖRLÄGGNING
Det är nu lag på fem veckors semester för alla. Den femte semesterveckan kan antingen tas
ut under året eller också sparas
till kommande år.
Inom koncernen i Sverige behandlas den fjärde semesterveckan något olika och är ett resultat av förhandlingar lokalt mellan facket och företagsledningen
Enhet

3—7julf

vid fabrikerna.
För den fjärde veckan gäller
mestadels att den skall tas ut
odelad eller i varje fall i direkt
anslutning till den fasta semestertiden eller under sommarmånaderna juni—augusti. Några
undantag finns dock.
Fyra obligatoriska semesterveckor i följd har LME-enheter-
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Anmärkning

medförde motsättningar mellan
medlemsländerna i ESA fördröjning av flera rymdprogram.
Man har nu enats om ramen för
ESAs telesatellitprogram som
förutom vidareutveckling av
ovannämnda OTS-satellit även
innehåller utveckling av en satellit för maritim kommunikation — alltså för sjöfarten —
samt utveckling av en tung satellit för direkt transmission av
TV-program till hemmamottagare.
I den maritima satelliten har
LME fått kontrakt på utveckling
och tillverkning av lokaloscillatorsystem, vilket genererar olika av satellitens radiobärvågor.
L M E S T AR INOM
ANTENNOMRÄDET

För TV-satelliten arbetar LME

nu på utveckling av stora reflektorantenner som skall koncentrera de från satelliten transmitterade radiovågorna till begränsade landområden (t ex Skandinavien eller Tyskland). — LME
kommer med de här arbetena
ytterligare att befästa sin position som en av Europas främsta
tillverkare av satellitantenner,
säger Henry Schefte, som är ansvarig för koncernens satellitprogram.
Redan nu befinner sig två av
LME utvecklade satellitantennsystem i bana runt jorden — de
båda vetenskapliga satelliterna
GEOS och ISEEB, och nästa år
skjuts ytterligare en satellit upp
med LME-antenn. Denna vetenskapliga satellit får beteckningen EXOSAT.

4:e v odelad, om 5:e v tas ut i år
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na HF/V, BT, CL, IK samt dotterbolagen Rifa, SRA, SKV och
Thorsmans.
Samtliga här redovisade arbetsplatser startar semestern
den 3 juli utom LME:s Tellusfabrik vid Kungens Kurva,
LME-fabriken i Olofström och
Ml-divisionens fabrik i Mölndal
som semesterstänger den 10 juli.

bandet används för positionsbestämning. Det har konstaterats
att generatorerna fungerar tillfredsställande. Signalerna mäts i
jordstationer, även de levererade
av LME till televerken i Danmark, Finland, Schweiz, Sverige
och Österrike.
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LMS export ökade
kraftigt under 1977
Dotterbolaget LM Ericsson Telemateriel AB
(LMS) redovisar ett bokslut för 1977 som visar på en kraftigt ökad exportförsäljning.
Denna kom dock så sent på året att fakturering inte hann ske under 1977. Kostnaderna
ökade mera än intäkterna steg och resultatet
blev en vinstminskning före bokslutsdispositioner och skatter på 1,1 miljon kronor jämfört med 1976.
Faktureringens fördelning
på produktområden i procent:
Intercom
36,3
Säkerhetssystem
26,4
Signalsystem
12,4
Tidssystem
9,1
Underhåll
8,7
Komponenter
7,1
Största tillväxter redovisas
för säkerhetssystem. Och det

är en marknad som spås bli
allt större.
LMS lager har minskat under
året till ungefär 1976 års nivå. Men bolaget har trots detta belastats med extraordinärt höga lagerkostnader.
Antalet medarbetare är inom
kollektivsidan (inkl reparatörer) 511 och inom tjänstemannasidan 630.
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Verkstads klubbar uttalar
oro för sysselsättningen

O

ro för sysselsättningen vid
LME:s fabriker med elektromekanisk tillverkning och önskan om att
få ta del av produktionen för de nya
elektroniska väljarsystemen präglar i
hög grad uttalanden som antas vid
verkstadsklubbarnas årsmöten. Sådana har hållits över hela landet de
senaste månaderna.
Det är framförallt klubbarna vid
LME-fabrikerna i Blekinge, i Söderhamn och Oelsbo samt vid huvudfabriken vid Telefonplan, som vill ha garantier för framtiden från LME-ledningen att inga friställningar görs och
att produktionen för den nya tekniken även ges till fabriker med elektromekanisk tillverkning. Helt nya produkter efterlyses också.
Stanley Oscarsson, klubbordförande vid LME:s huvudfabrik, erinrar
om att stockholmsområdet under de
tre senaste åren förlorat cirka tusen
verkstadsjobb. Det är alltså inte enbart landsorten, som drabbats av
nedskärningarna.
KARLSKRONAKLUBBENS
UTTALANDE
I Blekinge går det idag tre arbetssökande på varje ledigt jobb. Länet har
14 procent av de förvärvsarbetande
antingen arbetslösa eller sysselsatta
med beredskapsarbete eller AMS-utbildning. Motsvarande siffra för hela
Sverige är 7 procent, dvs hälften.
Vissa bygder i Norrland och mellansverige med LME-fabriker har likartade problem med sysselsättningen.
KONTAKTEN citerar här som ett

typexempel på klubbarnas uttalanden
det som gjorts av Karlskronaklubben:
"Inom Meta/Is verkstadsklubb vid
LM Ericsson i Karlskrona är vi glada
över de storartade framgångar bolaget haft med det nya väljarsystemet
AXE. Det visar attL ME alltjämt håller
en tätposition när det gäller att utveckla och sälja telefoniutrustning.
Som ett gott underlag för dessa
framgångar har vi i detta sammanhang under många år haft en framsynt regering som satsat på en hög
och effektiv utbildning av arbetskraft
och som i samarbete med LME tagit
fram den nya tekniken.
Emellertid verkar det som om
LME:s ledning förbereder sig på att
skära ner antalet anställda i Sverige
med flera tusen. Detta vore i så fall
att löna gott med ont.
Årsmötet uttalar härmed sitt stöd
för det förslag om fastställande av en
långsiktig sysselsättningsplanering
som i bolagsstyrelse och koncernföretagsnämnd framställts samt att nivån på denna målsättning motsvarar
den nuvarande kapaciteten i form av
verkstäder, maskiner och kunnande
inom företaget.
Vi vet att de anställda inom LME
har artiga och realistiska åsikter om
hur problemen bör lösas. Det är därför nödvändigt att bolagsledningen
tar initiativet till en bredare debatt inom hela företaget i Sverige för att på
ett riktigt sätt kunna tillgodogöra sig
den erfarenhet som de anställda
har."

Den röda tråden vid demonstrationerna första maj i Söderhamn var
oro för sysselsättningen i framtiden. Metall presenterade bland annat den här undrande parollen om LM Ericsson. (Nämnas kan att en
delegation från LME och Söderhamns kommun besökt bolagets huvudanläggning vid Telefonplan under mars månad för att diskutera
sysselsättningen vid fabrikerna i Söderhamn och Delsbo. Reds
anmärkning.)

Arne Mohlin
VF-ordförande

LM Ericssons produktionsdirektör (PD) Arne Mohlin har valts
till ny ordförande i Verkstadsföreningens överstyrelse efter
direktör Alde Nilsson. Den senare kvarstår som ordinarie ledamot i VF: s styrelse.
Mohlin var tidigare förste vice
ordförande. Han är också tredje
man i Svenska Arbetsgivareföreningens förhandlingsgrupp.

KABMATIKAVTAL
MED
NORSK KABELFABRIK
LME-företaget Kabmatik AB
har tecknat ett avtal med Norsk
Kabelfabrik A/S om rätten och
exploateringen av en hos det
norska företaget utvecklad ny
metod. Det gäller ett sätt att rena företrädesvis elektrolytförtent trådmaterial och avskiljning och uppsamling av förorenade kemikalier. Patent har
sökts i Norge och i Västtyskland.

LM ERICSSON LTDI NIGERIA
Ett nytt koncernbolag har bildats i Nigeria, LM Ericsson Ltd.
Första styrelsesammanträdet

hölls i landets huvudstad Lagos
den 15 mars i år.
Styrelsens ordförande är A O
Apara från Nigeria. Bolagschef
är G Vallancey. Styrelsen består
i övrigt av I M Damcida, Lars
Edmark (LME/FD), Åke Lundqvist (SRAC) och Olof Höstbeck
(LME/DfA).

HÖJD MILERSÄTTNING
I anledning av bensinskattens
höjning utgår milersättningen
från och med maj med 7:40 kr
per mil. Det är en ökning med 20
öre milen.

Utlandstjänst

Ove Ericsson
chef för Xdivisionen
Till ny chef, XC, för LM
Ericssons Telefonstationsdivision har utsetts Ove Ericsson.
Avgående XC Håkan Ledin
kommer i fortsättningen helt
att ägna sig åt direktionsbefattningen XD.
Ove Ericsson var f n chef,
X/EC, för divisionens avdelning för marknadsföring inom Europa, de nordiska länderna undantagna. Någon ny
X/EC är ännu inte utsedd.
*
Ove Ericsson, som är 55 år
gammal, började för 25 år se-

dan på LME:s avdelning Z,
närmare bestämt inom stationsmontaget (nuvarande
X/D. År 1971 blev han överingenjör och aret därpå X/
EC
Under senaste året har Ove
Ericsson varit intensivt
engagerad i arbetet med
Saudi-Arabienordern som
projektledare.

Följande personal har påbörjat
kontraktstjänstgöring i SaudiArabien:
Kevin Casey — flyttade den 1
februari från Brasilien till LME
Saudia Arabia Branch, som
"manager for the department
Public and Switching Sales and
Technic".
Kenneth Gebelius — den 20 april som systemingenjör vid LME
Saudia Arabia Branch.
Håkan Spärr — den 12 april
som personalchef vid PhilipsLME Joint Venture.
Lars Garzell — den 12 april
som försäljningsingenjör vid
Philips-LME Joint Venture.
Henrik Johansson — den 22 ja- Den här installationen av ett lokalnät i Thailand illustreras i LME:s
nuari som chef för LME Saudi verksamhetsberättelse för 1977.
Arabia Branch.
Bo Lundström den 14 april
som "supervisor" vid PhilipsLME Joint Venture.
Sven Zetterlund — den 14 april
som "maintenance technician"
vid LME Saudi Arabia Branch.
Oktav Tezcanli — den 25 april
som "shipping liaison officer"
vid LME Saudi Arabia Branch.
Ivar Nordberg — 3 maj som
systemingenjör vid LME Saudi
Arabia Branch.

TELEFON AB LM ERICSSONS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

För några veckor sedan utkom LME:s verksamhetsberättelse för det 102: a verksamhetsåret. Omslaget pryds än en gång av telefonapparater, nu purfärska DIAVOX. En modell
som bl a skall levereras till Saudi-Arabien.

Peter Johrén påbörjade tjänstgöring i Algeriet den 16 maj som
ekonomichef.
Lars Rubing avslutade sin
kontraktstjänstgöring i Iran den
1 maj och tjänstgör nu hos LMS.
Kjell-Erik Åsberg påbörjade
tjänstgöring i Libyen den 25 april som ekonomichef.

Inte sä lätt hälla
isär
begreppen...
Marginalsidan i Svenska Dagbladet hade nedanstående klipp
ur en Singaporetidning infört
den 9 maj,

Heartiest
Congratulations
to the
Republie of Sweden
on its National Day.

Verksamhetsberättelsen avslutas som vanligt med ett stycke, signerat verkställande direktören. Årets text lyder så här:
"Framgångarna på koncernens
marknader med de nya telefon- och
te/exsystemen har varit en sporre
som ger goda förhoppningar inför
framtiden. Stationer för publika nät
svarar för mer än hälften av koncernens fakturering och det är naturligt
att vunna affärer tilldragit sig omgivningens stora intresse. Det kan dock
konstateras att gjorda utvecklingsinsatser även rörande andra produkter
gör att koncernen står väl rustad inom sitt huvudområde telekommunikation och i andra verksamheter.
Året har varit ett i en serie av år då
produktionen vid koncernens fabriker
på flera håll måst genomgå en omstrukturering föranledd av konjunkturläge och teknikförändring. För att
uppnå den effektiva organisation på
försäljningsavdelningar och laborato-

Sverigejobb
för Libyen
Libyen har beställt teleutrustning för nära 70 miljoner kronor
som skall levereras från LME:s
fabriker i Sverige.
Ordern gäller två förmedlingsstationer för internationell

rier, som är nödvändig för att koncernen skall kunna leva vidare i den hårda konkurrensen och den snabba tekniska utvecklingen, har ställts och
kommer under innevarande år att
ställas krav på omställningar även på
tjänstemannasidan.
Den goda vilja som visats att deltaga i genomförandet av dessa förändringar borgar tillsammans med produktprogrammet för att koncernen
har goda förutsättningar att hävda
sig framdeles på marknaderna.
Den förmåga till samarbete som
alltid kännetecknat förhållandet mellan olika delar av koncernen kommer
att spela en avgörande roll i handläggningen av det ökande anta/et
komplexa affärer. Dessa kännetecknas av att de omspänner leveranser
från flera koncernbolag och av att de
ofta genomförs under politiskt och
ekonomiskt svårbemästrade förhållanden. "

trafik. De är av koordinatväljartyp med datorstyrning. De blir
de första av denna typ i Libyen.
Idriftsättningen sker under 1980.
LME har vidare åtagit sig att
utbilda teknisk personal från
kunden, som är det statliga Post
and Telecommunication Corporation.
Libyen gav LME i september
förra året order på tillsammans
280 miljoner, och det var en av
1977 års största beställningar.
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Digitalteknologi;
LME-stipendier;

Sextiotre delar på
93 000 KRONOR
Nedanstående 55 medarbetarbetare inom moderbolaget och
dotterbolagen i Sverige samt åtta televerkare har tilldelats resestipendier och andra bidrag för utbildning. Totalt hade 192
ansökningar lämnats in. Sammanlagt utdelades 93 000 kronor.
Högsta beloppet femtusen kronor erhöll Bengt Assow vid
LME:s Transmissionsdivision för studieresa till USA. Bengt
Nedegård som arbetar hos televerket i Sundsvall fick fyratusen kronor för studiebesök i England.
LMEI STOCKHOLMSOMRÅDET
HF: Per Olof Andersson (X/Odb) 2 000 kr — språkkurs i
Frankrike, Elisabeth Armsarth-Granlund (X/Yla) 1 000 kr —
universitetsstudier i företagsekonomi, Sven Bengtsson (X/
Alt) 1 000 kr — företagsekonomiska studier, Rolf Ekblad
(Dpu) 2 000 kr — språkkurs i Spanien, Sture* Lantz (Dpk)
2 000 kr — språkkurs i Spanien, Reinar Larsson (X/Lnd)
800 kr — universitetsstudier i marknadsföring, Gunnar Lindström (Vt 37) 700 kr — tekniska studier, Karl-Gustav Lindström (Drs) 500 kr — högre företagsekonomisk utbildning,
Thorbjörn Nilsson (X/Syb) 2 000 kr — språkkurs i Spanien,
Margaretha Nilsson (Ikt) 2 000 kr — språkkurs i Frankrike,
Krister Svartsjö (X/Heg) 1 000 kr — studier vid KTH samt
Sonja Svenningsson (Vas) 2 000 kr — språkkurs i England.
TN: Lars Ankarbring (X/Td) 1 800 kr — språkkurs i Frankrike, Kenneth Daxberg (X/Yux) 2 000 kr — språkkurs i England, Owe Falkenå (X/Mj) 2 000 kr — språkkurs i England,
Ingalill Haglund (Crk) 2 000 kr — språkkurs i Spanien samt
Paula Liukkonen (Ekr) 1 000 kr — universitetsstudier i statistik.
Övriga enheter: Bengt Assow (KK/T/RgkC) 5 000 kr — studieresa till USA, Carl-Wilhelm Enstedt (BO/G/Foe) 2 000 kr
— språkkurs i England, Kjell Erik Forsberg (ÄL/Z/Vt 675)
1 000 kr — tekniska studier, Liss-Olof Nenzell (VH/MI/BxpC)
2 000 kr — språkkurs i Frankrike, Hasse Olausson (PJ/X/Isg)
1000 kr — tekniska studier, Håkan Olsson (PJ/X/Ihn)
2 000 kr— språkkurs i Spanien, Sirpa Patamo (BO/Gis)
2 000 kr — språkkurs i Tyskland samt Nils-Olof Thorsson
(ÄL/Smd) 2 000 kr — språkkurs i England.
LME I LANDSORTEN
BORÅS: Stig Andersson (Vt 588) 1 000 kr — tekniska studier,
Jan-Åke Bäck (Vt 585) 1 000 kr — tekniska studier. NORRKÖPING (IK): Ingemar Sjöström (VkbC) 1 000 kr — universitetsstudier i mätteknik. KARLSKRONA: Thore Andersson
(Vt 966) 1 000 kr — studier vid YTH, Mats Holmberg (Vt
951) 1 000 kr — studier vid YTH. KRISTIANSTAD: Lars Nilsson (Vt 428) 1000 kr — högre ekonomisk specialkurs. MÖLNDAL: Lars Bengtsson (MI/Edd) 700 kr — universitetsstudier i
informationsbehandling, Jan-Erik Fridh (Ml/Vgm) 1 000 kr
— studier vid YTH, Ibert Johansson (MI/Mok) 1 500 kr — tekniska studier, Per Wahlstrand (Ml/Rfm) 2 500 kr — språkkurs i England. OSKARSHAMN: Bengt Mellström (Vts)
1 000 kr — tekniska studier. SÖDERHAMN: Gunnar Andersson (Vt 851) 900 kr — studier vid vuxengymnasium, Leif
Ericsson (Vb) 1 000 kr — universitetsstudier i företagsekonomi, Arne Nyström (K 74) 900 kr — studier vid vuxengymnasium, Jan Westh (Vt 874) 900 kr — studier vid vuxengymnasium. VISBY: Inge Larsson (Vba) 1 000 kr — tekniska studier.
ÖREBRO: Sune Persson (Vt 333) 800 kr — tekniska studier.
ÖSTERSUND: Gunilla Cederberg (Vf) 1 000 kr — tekniska
studier, Svante Töyra (Vk 054) 1 000 kr — studier vid teknisk
högskola.

DOTTERBOLAG
EUA: Per-Olof Jernberg (Sed) 2 000 kr — språkkurs i England, Mats Persson (YdkC) 2 000 kr — språkkurs i England.
LMS: Lars TeUéus (RV/Frv) 2 000 kr — språkkurs i England.
RIFA: Björn Gustafsson (A/Vh) 1 000 kr — studier vid tekniskt gymnasium, Hans Mickos (Ffl) 2 000 kr — studiebesök
och språkstudier i Frankrike, Hans Östgaard (C/Zt2) 1000 kr
— universitetsstudier i fysik. SKV: Bertil Berg (HLi) 1 200 kr
— studier vid teknisk högskola, Kenth Nilsson (PÅrC) 800 kr
— universitetsstudier i företagsekonomi. SRA: Charles Jangklev (Vt 12) 1 000 kr — tekniska gymnasiestudier, Tommy
Lindblad (Mti) 1 000 kr — studier vid KTH samt Jan Neman
(Vt 12) 1 000 kr — tekniska studier.

TELEVERKET
Yngve Andersson (Stockholm) 1 000 kr — studier vid KTH,
Carin Axelsson (Stockholm) 2 000 kr — studiebesök i Ziirich
och språkstudier i Frankrike, Roger Borchers (Stockholm)
2 000 kr — studiebesök i England, Jan Johansson (Stockholm)
2 000 kr — språkkurs i England, Eva-Marie Kleberg (Stockholm) 2 000 kr — språkkurs i England, Bengt Nedegård
(Sundsvall) 4 000 kr — studiebesök i England, Kurt Sandvik
(Göteborg) 1 000 kr — studier vid tekniskt gymnasium samt
Roy Terenius (Falun) 1 000 kronor för studier vid tekniskt
gymnasium.

Trängsel i luften förhindras
Digital teknologi får allt större betydelse i telekommunikationssystem. Datakommunikation mellan datorer är en pådrivande faktor.
Även fördelar i form av bättre ekonomi, immunitet mot störningar och flexibilitet har
lett till att analoga system för växling och
överföring har börjat bytas ut mot digitala
motsvarigheter. Med digitala system menas
att man representerar information med ett
ändligt antal symboler, till skillnad mot analoga system där man har en form av kontinuerligt varierande signaler.
För att få ett heldigitalt överföringssystem är det nödvändigt
att tal- och bildsignaler omvandlas till digitala symboler på sändarsidan och att den ursprungliga signalen kan rekonstrueras
med tillräcklig kvalitet på mottagarsidan. Ett problem med de
hitintills använda omvandlingsmetoderna har varit att de krävt
hög överföringshastighet. Detta
ger en dålig utnyttjning av tillgänglig bandbredd och sändareffekt.
Pulskodmodulering
(PCM) — som i dag finns infört i
telefonnätet — kräver t ex en
överföringshastighet av 64 000
bitar/sekund per telefonkanal.
Det innebär att man kan ha färre telefonsamtal på samma led-

ning än i tidigare analoga system. För tillämpningar där det
finns ett begränsat antal frekvenser att tillgå (t ex kommunikationsradio) och för minnesbegränsade system (t ex talsvar
via dator) har man därför tvekat att införa digitala metoder.
Genom att behandla de erhållna
signalvärdena finns dock möjlighet att reducera överflödig information i talet och därmed
minska överföringshastigheten.
I en doktorsavhandling av
civ ing Jan Uddenfeldt, Institutionen för teletransmissionsteori
vid Tekniska Högskolan i Stockholm, presenteras och studeras
vissa prediktiva kodningsmeto-

der med speciell inriktning på
digitalisering av talsignaler. I
sådana prediktiva metoder
minskas överföringshastigheten
genom att den statistiska korrelationen mellan intilliggande
signalvärden i talsignalen utnyttjas. Deltamodulation (DM)
och differentiell PCM (DPCM)
är prediktiva metoder, som båda erbjuder ungefär halverad
överföringshastighet gentemot
PCM och därför börjat röna ett
visst intresse.
En väsentlig del av Jan Uddenfeldts avhandling rör kombinationen av prediktiv kodning
med en ny metod. Denna metod
innebär att beslut om överförd
digital symbol fördröjs i tiden
d v s sändaren tillåts blicka
framåt i tiden och kan därmed
anpassa beslutet till ursprungssignalens framtida utseende.
Ett sådant fördröjt beslutsförfarande fungerar som en effektiv
stabilisator för DM och DPCM
och gör att användbarheten av
prediktiv kodning utvidgas till
lägre överföringshastigheter
med en större okänslighet mot
variationer i talsignalerna. Experiment visar att man med
denna metod kan få god signalkvalitet vid 16 000 bitar/sekund
och att man med minskat kvalitetskrav ytterligare kan halvera
hastigheten.

Mexikoorder på
6 0 miljoner
Mauriti van AUer, SRA/Vt09. 50
tjänsteår. Anställdes 1928 på
LME:s verkstad på Tulegatan som lärling. Biträdande
STOCKHOLM (Kontakten) Det
förman. Pension den l mars
1978.
traditionella LM-loppet i terränglöpning, som varje höst bru- Anders Jörgensen, LMS/TD. 43
kar arrangeras i stockholmstjänsteår. Anställdes i novemtrakten, har fått KCM-värdigber 1934 på LME:s verkstadshet.
avdelning för apparatmonBeslutet har fattats av LMEtage. Teknisk chef sedan 1965.
företagens Idrottsförbund och
Avgick den 1 mars efter förinnebär att LM-loppet vartannat
längd tjänstetid (65 år 1976).
år skall gälla som koncernmäsKvarstår i tjänst med beteckterskap i terränglöpning.
ningen DA, speciella uppFörbundet har fastställt vilka
drag.
KCM som skall arrangeras unHans
Änder, LMS/MbA. 43
der 1979.
tjänsteår. Anställdes den 1
Det blir följande sju:
mars 1935 på LME:s ritkon• Handboll och simning —
tor. Stf produktchef. Ansvarig
LME IK, Stockholm
för inbrottslarm. Pension den
• Badminton och bordtennis —
1 mars 1978. Kvarstår i tjänst
LME IK, Karlskrona
för specialuppdrag.
• Bowling — LME IF, Ingelsta
• Terränglöpning — LME IK, Maja Karlsson, LME/HF/Vt 33.
Bollmora
40 tjänsteår. Anställdes 1937
• Orientering — LME IF, Ossom förbindare på avdelning
karshamn,
(-ghz.)
22. Skrivbiträde. Pension den
1 april 1978.
Georg Baudou, SRA/Pey. 48
tjänsteår. Anställdes på
SRA.s lindningsavdelning på
Två KCM kvar
Alströmmergatan 1929. Förföre semestern
man 1945. Pension den 20 april
1978.
Veckoskiftet den 27—28 maj av- Tore Stengård, LME/VY/Va. 39
gjordes KCM i volley-boll i Öretjänsteår. Anställdes i februabro. Det var tredje gången ett
ri 1939 hos LME på planeKCM arrangerades i denna
ringsavdelningen på Tulegadisciplin. Den första tävlingen
tan. Pension den 1 juni 1978.
gick 1975 i Söderhamn med 8 deltagande lag och den andra året Karl Gustaf Hansson, LME/
PJ/X/IC. 41 tjänsteår. Andärpå i Katrineholm med 12 lag i
ställdes i januari 1937 på deaktion. Årets KCM har rönt ett
avsevärt större intresse med 22
taljförsäljningen hos LME vid
lag anmälda.
Tulegatan. 1944 chef för stockholmsmontaget. 1950 reseinKCM i fotboll avgörs den 17—
spektör för introduktion av
18 juni i Kristianstad.
underhållsmetodik för teleKONTAKTEN återkommer
fonstationer. 1954 chef för stamed korta referat och resultattionsmontaget (ZmC). 1954
listor.

LM-loppet får
KCM-värdighet

L M Ericssons dotterbolag i
Mexiko, Teleindustria Ericsson
(TIM), har fått en beställning på
två stora datorstyrda telefonstationer till städerna Celaya och
Puebla.

Utrustningen kommer delvis
att tillverkas i Sverige. Ordern
är på 60 miljoner kronor sammanlagt
avdelningschef (X/IC) och utnämnd till överingenjör. Pension den 1 mars 1978. Kvarstår i tjänst som konsult i underhållsfrågor.

Födelsedag
Näsholm Olof, Vek
Pettersson Åke, KK/T/Enf

Pension
Stengård Tore, VY/Va
Andersson "58-an" Herbert,
Vt 06

Vänligt deltagande
vid min makes och faders, Nils
Nilsson, f d X/E, bortgång
Cock Nilsson Marianne
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11200 KRONOR FÖR FÖRSLAG HOS LMS/RV
Ett förslag som tidigare behandlats och belönats med 1 200 kronor förtjänar ett särskilt omnämnande. Det har lämnats in
av Arne Olofsson, RV/MaC, och
Lennart Klang, tidigare RV/FC.
Förslaget avser en anpassning
av linjedetektor KNB 30101 för
rökdetektering i maskinrum på
fartyg. Utrustningen består av
sändare och mottagare. Från
sändaren utgår en pulsad infraröd stråle som fångas upp av
mottagaren. När strålen påverkas av rök (fördunklas) indikeraslarm.
Genom tillkomsten av denna
nya utrustning har LMS erhållit
ett mycket värdefullt komplement till nuvarande detektorer
för brandalarmering. Apparaten är enkel att installera och
underhålla och har medfört betydande beställningar för marinsektorn på västra regionen
(RV).

Företagsledningen har beslutat att belöna förslaget med ytterligare tillsammans 10 000
kronor, som delas lika mellan de
två förslagsställarna.

5 OOO kronor
i Söderhamn
SÖDERHAMN
(Kontakten)
Lennart Svensson på reparationsavdelningen har nyligen
fått en förslagsbelöning på 5 000
kronor.
Stillestånd vid jacklistmaskinerna och reparationer av dem
har många gånger orsakats av
att drivningen av maskinen och
matningskedjan kommit i otakt.
I samband med att andra moderniseringar av maskinerna utfördes kom Lennart Svensson
med ett förslag, att den separata
drivningen av kedjan skulle slo-

Malmöjournalist

SENSATIONELL
TEMPELINSKRIFT
De som anser att Yus Asaf var

Lennart Svensson från Söderhamnsfabriken har fått 5 000
kronor i förslagspengar. Belöningen har med drivningen av
jacklistmaskin att göra.

Drygt 5 600 kronor
vid LME i Finland
Hos Ericssonkoncernen i Finland betecknas förslagsverksamheten som särdeles livlig under hela fjolåret. Totalt inlämnades 68 förslag från fabriken
och kontoret i Jorvas, av montörer och från anläggningen i Brahestad. 26 förslag belönades.
Den lägsta belöningen var på
cirka 325 kronor (30 mk) och den
största på drygt 5 600 kronor

(5 132 mk). Om man bortser
från den största belöningen, som
var osedvanligt stor, blev medeltalet för belöningarna ca
1100—2 200 kr (100—200 mk).

vid profeten Asafs grav i Srinagar

Bertil Falk, nattreporter på Kvällsposten i
Malmö, reste i november i fjol till Kashmir
och sökte då bland annat upp profeten Yus
Asafs grav i Srinagar eller som många anser
— Jesus grav. LME-pensionären Göte AxMUSLIMERNA VALLFARDAR
TILL PROFETENS GRAV
Falk skriver så här om sitt gravbesök i Srinagar i tidskriften Sökaren (3/1978):
"Ett hus har byggts för att
skydda denna muslimska vallfartsort, som besöks under stora
festligheter i slutet av juni varje
år. Graven finns mitt inne i huset och den skyddas där av en
vackert utsirad kringbyggnad
av trä. Det finns luckor i denna
kringbyggnad, så att man kan se
på själva graven. Det finns inget
ljus därinne och det tar en stund
innan ögonen vänjer sig vid
mörkret, som bara lättas upp av
det ljus som strömmar in över
graven genom luckorna. Graven
är enkel. Den består av en kistformad sten. Det finns också ett
fotavtryck, som tillskrivs Yus
Asaf."
Av Falks artikel framgår att
mycket av det material som
åberopas som stöd för påståendet att Yus Asaf och Jesus var
identiska är synnerligen svårkontrollerbar t. En del dokument
kan direkt avskrivas som bevismaterial. Bland muslimerna
själva är det en minoritet som
anser att profeten och Jesus
Kristus var samma person. Yus
Asafs existens som en stor profet betvivlas dock inte.

Arne Olofsson och Lennart
Klang vid LMS västra region
har fått bolagets genom tiderna
högsta belöning för ett enskilt
förslag, 1 200 kronor + 10 000
kronor i tilläggsbelöning.

pas och att drivningen skulle göras från maskinens drivning.
Förslaget har visat sig medföra
avsedd förbättring.
Vid samma tillfälle fick den
flitige förslagsställaren Lars
Persson på verktygsavdelningen en belöning på 1750 krnor för
ett förslag till provningsfixtur.
(Rune Kjellberg)

identisk med Jesus har emellertid dragit samman en imponerande mängd material till stöd
för sin ståndpunkt. Falk redovisar några sådana indicier:
"Det ena berättas av Aziz
Kashmiri, som vid ett besök år
1969 i klostret Hemis (Hemis
Gumpa) fann att man där har en
figur som föreställer lama Ishosh, en lama som i motsats till
de flesta buddhistiska lamor var
försedd med skägg. Denne
skäggprydde lama skulle ha
uppträtt för cirka 2 000 år sedan.
I klostret finns också en bild föreställande lama Yashosh, uppenbarligen samme lama. Ishosh och Yashosh påminner om
orden Jesus och Issa.
Mulla Nadiri, den förste som
skrev en muslimsk historia över
Kashmir på persiska under sultanen Zainul Aabdins regering,
hävdar att man under Gopanandas eller Gopanattas regering
byggde om ett tempel på berget
Solomon. Det var persern Sulaiman, som utförde ombyggnaden
vid tiden för Yus Asafs framträdande i Kashmir-dalen.
Nadiri skriver om denna ombyggnad eller restaurering bl a
följande: 'Vidare lät han inskriva på en av flankväggarnas stenar som omslöt trappan: Vid
denna tid proklamerade Yus
Asaf sitt profetskap (Dareen waqat Yuz Asaf da'wa-i-Paigambari mikunad), och på en annan
trappsten lät han inskriva att

heim hör till dessa och han har i sin bok "Dog
Jesus i Indien" (se KONTAKTEN 10/111977)
redovisat ett omfattande material som förefaller styrka uppfattningen att Jesus inte dog
på korset utan slutade sina dagar i Kashmir.
Yus Asaf var Israels barns profet (Aishan Yusu Paighambari
Bani Israel ast).' Detta är ju en
ganska sensationell uppgift. Stenarna finns kvar, men tyvärr är
texten i dag omöjlig att tyda. Tidens tand har frätt bort inskriptionen så till den grad att den är
oläslig."
INTERNATIONELLT
SYMPOSIUM I LONDON
Falk träffade affärsmannen P N
Magazine som var med när

Asafs grav öppnades 1953. Graven var tom och bestod bara av
ett dike. Någon ny öppning ger
myndigheterna inte tillstånd till.
Ett internationellt symposium
kommer att hållas i London 2—4
juni i år med titeln "Jesu befrielse från korset". Där skall man
ta upp arkeologiska, historiska,
geologiska och andra tecken på
att Jesus hamnade i Kashmir
och ligger begravd i Srinagar.
Bert Ekstrand

En påminnelse!
BOLAGSSTÄMMAN
DEN 1 JUNI 1978
Anmälan för ett deltagande i LM
Ericssons bolagsstämma måste
vara hos LME/HF senast kl
16.00 torsdagen den 1 juni 1978.

MALTE PATRICKS
HAR AVLIDIT

Den här bilden är tagen i november förra året av journalisten Bertil
Falk, Malmö. Den visar graven där profeten Yus Asaf är begravd —
den man som många anser var densamme som Jesus Kristus.

LM Ericssons f d vice verkställande direktör Malte
Patricks, under många år
bl a ansvarig för televerksamheten vid moderbolaget, avled lördagen den 27
maj. Han fyllde nyligen,
den 20 maj, 74 år. Minnesord om Malte Patricks i
nästa nummer av tidningen.
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