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BJÖRN LUNDVALL — EN MARKESMAN
INOM SVENSKT NÄRINGSLIV
LM Ericssons styrelseordförande Björn
Lundvall omkom vid en bilolycka utanför
Gryt i Östergötland vid 18.30-tiden söndagen den 14 september.
Björn Lundvall satt på passagerarsidan i
framsätet och arbetade — som han alltid
w u k a r göra under resor — när olyckan

hände. Enligt läkarna hann han aldrig uppfatta vad som hände utan döden var så gott
som ögonblicklig.
Björn Lundvall begravdes tisdagen den
23 september i Uppenbarelsekyrkan, som
ligger i Hägersten inte långt från LME.s
huvudanläggning.
Björn Lundvall fyllde 60 år för valls plötsliga bortgång. Och det arna och intresserat pratade med
drygt en månad sedan. Han bör- var inte bara inom direktion och var och en.
Hans middagstal i sådana här
jade hos LME på Transmissions- bland högre chefer utan även hos
vdelningen direkt efter examen åtskilliga medarbetare på betyd- sammanhang gjorde alltid stort
intryck hos de anställda genom
d KTH år 1943. Under 13 år ligt lägre nivå.
(1964—1977) var han LME:s VD
Många anställda minns honom öppenhjärtlighet och ett enkelt
och därefter dess styrelseordfö- med uppskattning som t ex utde- ärligt språk.
Teknologie dr Marcus Wallenrande — ett uppdrag som han tog lare av Koncernens guldmedalj på
över efter Marcus Wallenberg.
Stadshuset, och när han som VD berg och VD Björn Svedberg teckFörstämningen var stor på LM gick runt på verkstäder och kon- nar här minnesrunor över vännen
Ericsson dagen efter Björn Lund- tor med bronsplaketten till LM- Björn Lundvall.
LM Ericssons VD Björn Svedberg:
Tekn dr Marcus Wallenberg:
Ur tiden har gått en av svenskt näringslivs stora
märkesmän. Man står spörjande inför det tragiska
ödet, att en man av hans sällsynta andliga spännvidd och stora betydelse för svensk industris internationella umgänge plötsligt kan ryckas ifrån
oss — hans närmaste och många medarbetare — i
sin ännu slagkraftiga ålder.
För LME är hans bortgång en svår förlust och
fian lämnar ett stort tomrum efter sig. Hans insatser i bolaget under 37 år, varav tretton som verkställande direktör och tre som
styrelseordförande, har präglats av en intensiv arbetsinsats, vida
kunskaper i både teknik, forskning,
produktion
ch försäljning och en utpräglad förmåga att stimulera och samarbeta med människor av olika
kynne och slag.
Genom Björn Lundvalls
världsomspännande
kontakter kom han i beröring med folk i ansvarsfulla befattningar i både företag och förvaltningar
av stor betydelse för LME.s enastående landvinningar på framförallt teleteknikens område. Han
byggde upp en tilltro för sina åsikter genom sina
gedigna kunskaper och sin rena och rejäla karaktär och sin vilja och redobogenhet
att finna
konkreta och konstruktiva lösningar på olika problem som mötte honom.
De övertygande spåren av hans
framgångsrika
verksamhet till LM Ericssons betydande
framgångar både inom och särskilt utom Sverige vittnar om hans kloka omdöme, handlingskraft
och
förmåga att välja och effektivt samarbeta med en
samling av utmärkta medarbetare på alla nivåer
inom företaget.
Hans vänner, inom som utanför bolaget, kommer alltid att minnas hans godhet, vänlighet, humor och rörande omtanke om allt han kom i
beröring med. Han var i ordets djupaste mening
mänsklig.
Björn Lundvall kommer att i LME.s historia få
en enastående plats.
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Björn Lundvall var en unik människa, som genom
personliga egenskaper av sällsynt kaliber och genom
sina insatser kom att spela en avgörande roll för vårt
företags framgångsrika utveckling under två viktiga
årtionden.
Han var en kombination av lysande tekniker, stor
administratör och en tänkare och taktiker med enastående framsynthet.
Till dessa egenskaper, så väsentliga för en företagsledare i en stor koncern med
teknisk inriktning, fogades en personlighet, som gav
honom otaliga vänner inte bara i företaget utan även i
dess stora omvärld. Björn skapade bland kunder och
andra för företaget viktiga personer inte bara nya
affärskontakter
utan fick även nära vänner och förtrogna över hela världen. Hans stora vänkrets hade
inga geografiska begränsningar. Den var som han
själv genuint
internationell.
Det har varit en enastående förmån att få arbeta
med Björn. Att få ha honom som lärare i internationellt företagande har varit rikt stimulerande. Jag vet
att jag många gånger kommer att sakna hans generositet att dela med sig av sitt kunnande och hans lugna
stöd i svåra frågor.
Det är en djup tragik, att Björn rycktes bort vid en
tidpunkt då han ännu hade så mycket mer att uträtta
och så mycket mer att dela med sig. Minnet av honom
som inspiratör och vän kommer dock aldrig att förblekna just genom allt det han givit oss.

En människa med
Björn Lundvalls unika
egenskaper och med hela
världen som arbetsfält
önskar naturligt nog
många företag, organisationer och andra sammanslutningar knyta närmare till sig. Uppdragen
internationellt och utan-

för LME i Sverige blev
därför under årens lopp
allt flera och allt tyngre.
På sidan 7 återfinns en
sammanställning av dessa, samt kortare uttalanden av LM-aré som arbetat i nära kontakt med honom och som var åtkomliga för kommentarer.

Björn Lundvall, 60 år, började hos LME
1943. Han var VD åren 1964 till 1977,
och därefter styrelsens ordförande.

Nya order på
250 miljoner
LME har under den senaste tiden fått ett antal betydande beställningar på bland annat AXEutrustning.
Tunisien
Största ordern kommer från
Tunisien, som beställt AXE-stationer, PCM-utrustning och kraftutrustning till ett totalt värde av
152 miljoner kronor.
Costa Rica
Costa Rica har dessutom beställt en digital tandemstation av
typ AXE samt telefonstationsutrustning för 56 milj kronor.
Beställningarna från de här två
länderna på AXE-materiel innebär, att det nu är inte mindre än
24 länder som valt AXE.
Colombia
Teleförvaltningen • Medellin i
Colombia har dessutom beställt
betydande kvantiteter ARF-utrustning till ett värde av 50 miljoner kronor.
Fotnot: ARF innebär lokal telefonstation av koordinatväljartyp.

Nr 4 Augusti/September 1980 KONTAKTEN

2

OFFICIELLT
SKV/Australien. Den 4 augusti
tillträdde Mr Warren Greentree posten som VD för Pirelli
Ericsson Cables Ltd (PEA) i
Australien.
LMS/Bollmora. Dotterbolagets
styrelse har numera följande
sammansättning: ordf LME/
UD Hans Sund, vice ordf
landshövding Carl G Persson,
övriga ledamöter är LME/
DpS Sture Edsman, f d LMS
VD P-B Janson, LME/ED
Fritz Staffas, LME/DfE CarlHenrik Ström, LME/DpH,
Hans Wermdalen, Grim Jivby
för CF och SIF samt Kjell Johansson för SEF, dvs Svenska
Elektrikerförbundet. Suppleanter för de två sistnämnda är
Bo Wernlund resp Bertil VVallin.
*
LME/C. Till avdelningen för
militär telekommunikation,
C, sammanfördes den 1 juli
enheterna Dmt, T/Enm,
X/Gx och delar av X/Rl, direkt under HD Håkan Ledin.
Den här sammanföringen
görs för att få en effektiv samordnad marknadsföring och
konstruktion av militär telekommunikation.
Avdelningschefsposten upprätthålls tills vidare av YD Bo
Landin.
Tre sektioner har bildats:
Cd med Rune Edin som chef
och med personal från X/Rl;
Cm med Lars Gandils som
chef och med personal från
X/Gx och T/Enm; Cu med
Sture Carlsson som chef och
med personal från Dmt.
Dmt-funktionen — under
MD Sven Fagerlind — bibehå lies för koordineringsfrågor
med enheter utanför moderbolaget. Chef för DmT Sture
Carlsson.
*
LM E/S-di visionen. Den 1 juli bildades en ny division "Divisionen för informationssystem"
med beteckningen S.
Divisionschef, SC, är Lars
Ramqvist, som närmast varit
chef för Axel Johnson Institutet för Industriforskning. Han
tillträdde posten hos LME den
1 september och utnämndes
samtidigt till direktör.

Lars Ramqvist, LME/SC.

Divisionen verkar inom området informationssystem.
Aktiviteter som divisionen
handhar är datatransmission,
terminaler, system och separata datanät.
Avdelningen för datatransmission, Y, har därför överförts till den nya divisionen
och betecknas S/Y.
Verksamheterna inom terminal- och nätområdena har
överförts i projektform.
•
LME/Dpu. Johan Siberg, DpU,
har tillträtt en befattning i
USA (se sidan 5).
Ny DpU är sedan den l

duk tion" i två delar — primärt inriktade mot teknik respektive drift.
• Ai = Teknik och installation
med Lars Lindkvist som chef.
Här ingår operativsystem
MVS och VM, databasteknik
samt kommunikation.
• Al = Drift och användarstöd
med Ulf Johansson som chef.
Här ingår datordrift, driftbeRagnar Bäck, ny LMEI DpU. vakning, driftanpassning,
kvalitetskontroll och använaugusti Ragnar Bäck, tidigadarstöd.
re X/FC. Bäck har nyligen ut•
nämnts till överingenjör av
LME/Planeringsområde, Z.
LME :s styrelse.
Z/MC Ulf Jerndal lämnade
*
den sista augusti moderbolaLME/Dp. Den tekniska utveckget för att bli chef för dotterlingen, vilken bl a innebär en
bolaget Rifas monolittillverkökad digitalisering av konning.
struktionerna och ett i stora
delar gemensamt komponentsortiment, gör det nödvändigt
med en mera samordnad planering av tillverkningen inom
de olika planeringsområdena.
För att uppnå ökad samordning inrättades den 15 augusti
befattningen DpA, vilken är
direkt underställd PD Arne
Mohlin. Ake Askenlöf har utsetts till DpA. Han kvarstår i
befattningen som Z/PC.

Ake Askenlöf, DpA.

LME/A. Den 15 september uppdelades sektionen "IBM-pro-

UTLANDSTJÄNST
ALGERIET. Flavio Bassi
tjänstgör som datatekniker.
ARGENTINA. Torkel Andreasson arbetar som försäljningsingenjör och Bror Gillsberg
som fabrikschef.
AUSTRALIEN. Nils Andreasson
är projektledare.
COLOMBIA. Åke Svensson
tjänstgör som ekonomichef.
Han kommer närmast från
Ecuador.
DANMARK. John Lynge-Andersen har återvänt från Kuwait
till Danmark för semester.
Preben Stokholm är åter hos
LMD efter tjänst i Egypten.
FÖRENADE ARABEMIRATEN. Roland Fisk tjänstgör
som platschef.
HAITI. Jörgen Bodal är platschef. Han kommer närmast
från Panama.
INDONESIEN. Torbjörn Heimbiirger tjänstgör som försäljningsingenjör.
IRLAND. Paul Cullen har återvänt till LMI efter uppdrag i
Sri Lanka.
ITALIEN. Mario Favaretto
tjänstgör nu vid FATME efter
uppdrag i Egypten.
MALAYSIA. Roland Björlin är
chefsprovare av AXE. Bengt
Rådström och Per Hurtig
tjänstgör båda som provare
av AXE.
MEXIKO. Lars Stadigh arbetar
som datasystemchef.
SAUDI-ARABIEN. Sven Eiman

Aktuell året runt

GULDMEDALJÖRSFONDEN
Under årets första sex månader har Marcus Wallenbergs fond för LM Ericssons guldmedaljörer delat ut
9 400 kronor. Därmed har över en miljon fördelats på
706 medarbetare sedan fonden bildades för elva år sedan. Flera av dem har mottagit bidrag två eller flera
gånger så antalet bidragsposter har nu stigit till 1 155.
Guldmedaljörsfonden upprättades 1969 genom en gåva på en
miljon kronor av tekn dr Marcus
Wallenberg. Därefter har han
skänkt ytterligare en och en halv
miljon kronor.

Fonden vänder sig till omkring 1 900 guldmedaljörer och
deras makar/makor som är i behov av vård i hemmet eller efUlf Jerndal, nu hos Rifa.
tervård i samband med långvaTill hans efterträdare har
rig sjukdom i samband med konutsetts Kent Borgkvist, tidigavalescens efter en sjukdom, har
re Z/MxC.
ekonomiska svårigheter eller
behöver hjälp på annat sätt. Bidragen har hittills legat mellan
500 och 2 000 kronor.
Ansökningar till fonden kan
göras när som helst. Adressen
är "Guldmedaljörsfonden", Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
126 25 Stockholm.
Personalkontoren och personalkonsulenterna kan förmedla
ansökningar. Upplysningar kan
Kent Borgkvist, nuLME/Z/MC. även fås av Gunvor Odbratt

arbetar som underhållschef.
Gunnar Ekblad tjänstgör som
"System Analyst" och Erik
Götterup som lärare. Christer
Hedberg är revisor och Anders Hemre systemingenjör.
Paul Holt arbetar som lärare
och Per-Olof Kjellberg som
arbetsledare. Roger Lennartsson är "Training Manager" och Jan Nordström
provare. Sam Persson är
arbetsledare. Håkan Röst är
AXE-provare och Lars Sköld
är "Legal Advisor". Antonio
Vespoli är "Documentation
Technician".
SVERIGE. Bo Almlöf (Ecuador) arbetar nu på avdelning
X/Ode. Per Berg (Libyen) är
på avdelning X/Fb och Morgan Bergemar (Egypten) på
avdelning X/Hk. Anders Bolmén (Brasilien) är nu på avdelning Drr. Lars Gartzell
(Saudi-Arabien) arbetar nu på
avdelning Df. Kenneth Gebelius (Saudi-Arabien) finns nu
på avdelning X/Rmd och
Bengt Grönström (Saudi-Arabien) på avdelning T/Nma.
Hans Gä string (Saudi-Arabien) har återvänt hem. Bo
Eriksson (Argentina) tjänstgör nu som X/I1C och Bertil
Filipsson (Mexiko) är på avdelning T/OX. Jan Gylter
(Saudi-Arabien) har slutat på
LME. Bo Göransson (SaudiArabien) tjänstgör nu på avdelning X/Knp. Johannes van
Heesch
(Saudi-Arabien)

tjänstgör på avdelning T/Og.
Lars Jensen (Irak) har slutat
på LME. Kenneth Johansson
(Malaysia) tjänstgör nu vid
SRA. Jan Kristiansen (Irland) är vid Ml/Vg. Hans
Lindberg (Sri Lanka) har
återvänt hem. Ulf Lundgren
(Saudi-Arabien) arbetar nu
på LMS och Roland Lundqvist
(Saudi-Arabien) på SRA. Ulrik Nordvall (Spanien) finns
på Vt och Torgny Nyström
(Saudi-Arabien) på avdelning
T/Nk. Olle Näslund (SaudiArabien) tjänstgör på avdelning X/K. Ake Olsson (Mexiko) finns på Vt. Antero Peräläinen (Colombia) är nu på
avdelning X/Lna och CarlErik Sandehult (Saudi-Arabien) på avdelning X/Zfl. Lars
Sohlström (Haiti) har också
återvänt hem. Urban Styf
(Saudi-Arabien) finns nu på
X/Imr. Mats Sundström (Malaysia) har återvänt till moderbolaget. Saran Tändan
(Indonesien) arbetar på avdelning T/O. Mats Wennerberg (Algeriet) tjänstgör nu
på G/Fo och UldisZervenz på
avdelning Dfu. Bengt-Erich
Åkerlund (Saudi-Arabien) har
slutat på LME i samband med
att han återvänt hem.
TJECKOSLOVAKIEN. Ulf Jernström (Indonesien) har fått
nytt uppdrag i Tjeckoslovakien.
USA. Anders Qvarfort tjänstgör
som "Treasurer".
Se även sidan 5.

(Pip) telefon 08/719 3368, Mikko
Andersson (DkF) telefon
08/719 3369, Isabelle Brandt (f d
SKV) telefon 08/28 66 72 samt
Sven Blohm (f d LME/HF) telefon 08/46 86 48. Brandt och
Blohm träffas säkrast vardagar
klockan 08—10.

Under de elva åren som fonden funnits till har följande belopp fördelats:
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980 (t o m juni)

466
73 200
64 800
68 200
71900
61800
67 400
87 482

114 200
172 000
248 900
91400

Bengt Forssberg, hittillsvarande ch
för LM Ericssons tekniska kontor i
Egypten, tillträdde den 7 juni befattningen som "Deputy General Manager" för det nybildade bolaget
Saudi Ericsson Communications
Company Ltd (SES) med huvudkontor i Riyadh.

Lennart Nilsson, som enligt tidigare
organisationsmeddelande skulle tillträda som chef för LM Ericssons tekniska kontor i Algeriet (TKAJ under
augusti 1980, kommer i stället att
överta chefskapet för LM Ericssons
tekniska kontor i Egypten ITKE).
Detta skedde den 1 juli.
Gunnar Håkansson kvarstår tills vidare som chef för LM Ericssons tekniska kontor ITKAI i Algeriet.

KONTAKTEN N r 4 A u g u s t i / S e p t e m b e r 1980

kontakten
Nr 4 Augusti/September 1980

Vi kan alla hjälpas ht

ATT SPARA
SPARA och SLÖSA tillhör för många en del av uppfostran. Det är kanske detta som leder till en del litet surmulna
reaktioner, när vi talar om att spara. Påståendet att det
skulle vara möjligt att spara tolkas som ett påstående om
att motsatsen föreligger d v s att det förekommer slöseri.
Dessutom tolkas kanske en sparsamhetskampanj som
en defensiv åtgärd. I det här fallet är det en offensiv åtgärd
— vi skall gemensamt försöka bli bättre genom att arbeta
effektivare. Vi skall i det följande försöka förklara varför
det är så aktuellt att trycka på detta just nu. Men först, vad
menas med SPAR 80 och DAPRO?
är en allmän strävan att höja effektiviteten
•SPAR 80
genom att använda våra resurser och inte
minst vår egen tid bättre.
står för "dataproduktivitet" och är spe•DAPRO
ciellt inriktad på en ännu bättre användning av våra dataresurser.
Varför nu?
Som vi alla vet har den senaste
5-årsperipden inneburit en mycket snabb omställning av vår
verksamhet. Vi har gått från
elektromekanik till elektronik.
Mest påtagligt syns denna omställning i våra verkstäder, men
tittar man efter närmare, har
motsvarande omställning skett
inom alla aktiviteter — utveckling, teknik, försäljning och installation, liksom på stödavdelningar. Lägger vi härtill mycket
kraftfullt utökad användning av
datorhjälpmedel på alla håll i orinisationen, blir förändringarna
n mer uppenbara. Ett sätt att visa hur denna utveckling skett är
följande bild:

f

HUVUDMÅL

I Fas I gäller det att lära sig att
överhuvudtaget behärska den
nya tekniken, och huvudmålet
blir att klara kvaliteten, d v s produkter som i alla avseenden fyller
uppställda krav. I nästa Fas, II,
vidtager snabb kapacitetsökning;
leveranserna kommer i centrum.
Därefter inträder en Fas III med
mer normal — men förhoppningsvis snabb — tillväxt. Nu måste
ansträngningarna i högsta grad
riktas in på effektivitet.

Tittar vi på AXE. motsvarar
•Fas I
utvecklingsperioden, 71—76
•Fas II — Industrialisering —
INDAX —77—79
•Fas III — full leveransvolym
och effektivisering,
80—
AXE är ett exempel. Motsvarande bild kan göras för många
andra produkter.
På samma sätt kan vi se hur databehandlingsverksamheten vuxit under denna period.
Givetvis har AXE och andra
moderna produkter drivit på denna utveckling. De kräver datorstöd för att alls kunna utvecklas,
projekteras, produceras och installeras. Även på detta område
är vi på väg in i fas III och måste
uppmärksamma effektivitetskraven.
Fas I och II har i de valda
exemplen kunnat genomföras
framgångsrikt. NU gäller det att
visa konkurrenterna att vi även
behärskar fas III och kan konsolidera våra positioner med hög effektivitet och god lönsamhet. Detta krävs för att vi skall kunna
hänga med i den fortsatt snabba
tekniska utvecklingen.
Vad ä r effektivitet?
Ytterst lever vi på att kunna
sälja våra produkter och tjänster
på den internationella telekommunikationsmarknaden. Eftersom vi för våra huvudprodukter
har en mycket begränsad hemmamarknad, är vi i högsta grad
en konkurrensutsatt exportindustri. Detta blir speciellt påtagligt,
när man betänker att många av
våra stora konkurrenter har en
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stor del av sin verksamhet på Sanerar vi vår verksamhet, när
vi för in nya produkter, nya proskyddade hemmamarknader.
För att vara konkurrenskrafti- cesser och hjälpmedel? Gamla
ga krävs att vi är effektiva. Detta produkter måste bort. Vi kan inte
förutsätter att vi i all vår verk- bära de många kostnaderna — disamhet, vare sig den är direkt el- rekta men främst indirekta —
ler indirekt kopplad till framställ- som är förknippade med varje
ningen av produkter och tjänster, produkt och artikel. Det kostar
är sparsamma med de resurser vi att förvara detaljer och produkter
i förråd och lager, att förvara och
förbrukar.
underhålla
verktyg och maskiVi skall belysa detta med en enkel bild, och som exempel väljer ner, att förvara och underhålla
dokument. På san. ma sätt måste
vi produktionen.

Det gäller att få leverera vad vi se till ätt sanera våra arbetssom beställts till lägsta kostnad, metoder, processer och hjälpmedel. Gamla rutiner måste bort,
vilket leder till en rad frågor:
när nya införas.
• Är produkterna, tjänsterna, orEfter en period av mycket
dentligt dokumenterade så att snabb omställning, som vi gevi vet vad som skall levereras? nomgått, är det högst troligt att
Att leverera för mycket eller gamla metoder och hjälpmedel
för litet är dyrt.
lever kvar, bl a "för säkerhets
• Har vi riktiga metoder; finns skull" eller av ren slentrian. Om
de beskrivna så att personalen vi ser oss om litet grand, är det
förstår dem och kan arbeta ef- säkert lätt att hitta sådana exemfektivt?
pel.
• Har vi riktiga hjälpmedel; använder vi hjälpmedlen på bäs- H u r g å r vi tillväga?
Den typ av effektivitetsförbättta sätt?
• Får personalen — inklusive du ring, som vi vill nå, kan ej lösas
själv — riktig utbildning för att centralt, utan det är i linjen och
göra jobbet? Nya hjälpmedel på de enskilda arbetsplatserna,
och problem kräver speciell som uppgiften måste lösas. När vi
genomförde INDAX (industrialiuppmärksamhet.
En väsentlig förutsättning för sering av AXE) inom produktioeffektivitet är god arbetsledning. nen och X-divisionen låg ansvaret
Denna kan sägas vara represen- på olika linjeinstanser. För planeterad av den översta rutan i bil- ring, samordning och inte minst
den. För att nå kvalitet, för att uppföljning hade vi en ledningskunna leverera rätt och i rätt tid grupp. Resultat av det arbetet
och för att vara effektiva krävs var mycket gott, så gott att det till
att vi kan mäta kvalitet, leveran- och med presenterades i två stora
ser och effektivitet. Arbetsled- artiklar i "Financial Times", en
ningen måste fråga sig om den av världens absolut ledande affärstidningar.
har rätt hjälpmedel.
Vi har nu på liknande sätt bildat
• Är kvalitetskontrollen riktig följande
organisation för SPAR
och tillräcklig?
80:
• Fungerar planeringssystemet?
• Kan vi mäta effektivitet och • Kampanjledning:
fc,D Fritz Staffas. PD
kostnadsförbrukning?
Arne Mohlin, HD
Det gäller givetvis som alltid
Håkan Ledin.
att göra en ekonomisk avvägning
av uppföljning och rapportering • Sekretariat för SPAR 80:
DhE Holger Alleroch kostnaden härför.
dahl,
EC Olof Al• Får vi meningsfulla rapporter;
ström,
DpE Sten
för mycket eller för litet; är de
Bergman.
gamla när de kommer?
• För vi informationen vidare på • Sekretariat för DAPRO:
ett meningsfullt sätt?
AV Sven-Erik Wallin.
Som vi påpekade valdes
För
närvarande
håller vi på att
produktionen som ett exempel. lägga upp arbetsprogram
för
Det är enklast att åskådliggöra en SPAR 80 och DAPRO. Ett projekt
verksamhet där man lätt ser
syftar till att reducera tiden
sambandet mellan resurserna som
från
avrop
till leverans och faktuoch de produkter som kommer rering av färdigt
gods har påbörfram. Emellertid gäller bilden aljats
med
Björn
Lundgren
(LME/
la aktiviteter i företaget. Vi- förbrukar resurser för att åstadkom- VC) som projektansvarig. En
ma ett resultat — "en produkt el- presentation kommer i ett senare
ler tjänst" — som behövs i den to- nummer.
Slutligen vill vi än en gång betotala verksamheten. Alltid måste
na
att vi inte på något sätt räknar
man fråga sig om man åstadkommer rätt "produkt eller tjänst". med att revolutionera tillvaron.
Kan den framställas på enklare Tvärtom så gäller det att med
sunt förnuft och ett kritiskt öga
eller mer effektivt sätt?
titta på vad som försiggår i vårt
Sanering!
företag.
HD Håkan Ledin
Detta leder till en viktig fråga:
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LM Ericsson i Söderhamn:

N ä r a 2 0 OOO k r i förslagspengar
Söderhamn (KONTAKTEN)
Söderhamnsfabriken har nyligen belönat olika förslagsställare med sammanlagt 19 600 kronor. Det är rekord. Aldrig tidigare har fabrikens förslagskommitté delat ut så mycket pengar
vid ett och samma sammanträde. Totalt har Söderhamnsfabriken i år fördelat 31 500 kronor till
27 idérika anställda.
Den största belöningen på
5 000 kronor har gått till Roland
Eriksson (Vt 55) för ett verktyg
som gör att bl a filterkort kan lödas i maskin istället för med
handlödning.
Folke Hallberg (Vt 67) har fått
4 000 kronor för att han gjort
ändringar i en monteringsmaskin för smälttråd vilket gynnat
produktions takten.

Talmottagaren är särskilt användbar för den som behöver lämna och ta emot
meddelanden och inte har tillgång till telefon.

En LMS-nyhet:

PIRSONSOKAREMED
DUBBELRIKTAT TAL

Bernt Olsson (Vt 51) har belönats med 3 000 kronor för sitt
förslag att slopa uppvärmningen
efter limning vid transformatortillverkningen. Uppvärmningsprocessen efter impregnering
ska, enligt Bernt, räcka vilket
också laboratorieprov bekräftat.

Filterkorten kan nu lödas i maskin istället för — som tidigare — för
hand med hjälp av ett ganska enkelt verktyg som föreslagits av Roland Eriksson. 5 000 kronor har företaget belönat honom för det.

Bertil Pettersson (Vt 51) har
mottagit 3 000 kronor för förslaget att slopa lagerisoleringen på
en transformator. Därmed nås
kortare arbetstid och inbesparat
isolationsmaterial.
Gunnar Andersson (Vt 51) har
fått 1 500 kronor för en monteringsfixtur till transistorenhet.

En trådlös personsökare — Ericall Contactor talmottagare — med tvåvägs talkommunikation lanseras nu
1 000 kronor har gått till Bo
av dotterbolaget LMS (LM Ericsson Telemateriel Danielsson
(Vt 64) för ett verkAB). Med talmottagaren kan den sökta personen di- tyg vilket inte — mot tidigare —
rekt tala med den som söker, precis som i en telefon.
spräcker spolstommen vid deSökningen sker med ljud- och
ljussignaler. Det finns också en
variant som lämnar siffer- och

Den nya personsökaren kan användas för att ta emot och sända mundiga meddelanden, precis som en telefon.

bokstavskoder; upp till åtta tecken.
Talmottagaren kan användas
på t ex varuhus eller driftlarmcentraler, där personalen måste
lämna och ta emot meddelanden
fast de inte har tillgång till en
vanlig telefon. Vid en driftstörning, när t ex en tryckmätare
registrerar för låg nivå, får den
sökta servicemannen genom att
fråga operatören via sin talmottagare alla kompletterande upplysningar han kan få. På så sätt
behöver han inte ta omvägen
förbi driftlarmcentralen. Detta
spar mycket tid och kan innebära kortare driftstörningar.

monteringen av lödöglor.
Mats Eriksson och Roland
Eriksson (båda Vt 55) har fått
1000 kronor att dela på för att de
kom på idén att använda isolerad tråd istället för blanktråd
till byglar på kretskort.

Monteringen av smälttråd vid Söderhamnsfabriken har kunnat ökas
med omkring 50 procent tack vare Folke Hallbergs idé att modifiera
monteringsmaskinen. För det har han fått4 OOO kronor.

9 0 0 0 för spartips i Mölndal

MI-divisionen i Mölndal har tre högst belönade förslagsstäldelat ut rekordstora belöningar larna: Bertil Wejrot (Vt 732)
på sammanlagt 30 350 kronor till fick 7 200 kronor för omläggning
fjorton av sina anställda. På bil- av metod vid jiggborrning av en
den nedan ses från vänster de stomme. Den största belöningen
på 9 000 kronor gick till Frank
Andersson (Vb739) för förslaget
att spara olja på sommaren genom att istället sätta in elpatroNYA PATENT
ner i varmvattenberedarna. Stu— Anordning för AMI-kodning
under tiden 19 april—19 septemav datasignaler;
ber 1980 (förteckningen anger
uppfinnarens namn och tjänste- Nordenberg E T, och Linden L
K, EUA — Sätt att vid en teleställe samt uppfinningens titel).
fonstation där ledningarna
kan beläggas såväl från denna
Toomingas I, TCN — Buntningsstation som från en fjärrbeläband i form av ett långsmalt
gen station förenkla valet av
plastband företrädesvis avsett
ledningar;
för sammanhållning och/eller
fastsättning av långsträckta Jacobsson T, tidigare X/A —
Smältsäkring;
föremål såsom elledare o d;
Ankarstrand M B, tidigare EUA Sandberg C-O, KI/RIF/A/Thl3
— Förbättrad tändanordning
— Helvågslikriktare;
för förbränningsmotor;
Legerius B E, TCN, Löfving S-A,
TCN — Förfarande och tät- Persson N-A, MÖ/MI/GtxC —
Kylanordning innefattande ett
ningsmuff för ljudisolering av
värmerör;
en väggenomgående installaBlomberg H K — Telefonappationskanal;
rat med magasinfack;
Hedman E R, EUA/Ygd — Anordning för att styra rund- Andersson K A K, f d Mö/Ml
Nordgren H R, MÖ/MI/Aeh —
gångsdämpningen för ett flerKombinationsantenn, avsedd
tal digitala förbindelser melför användning inom två
lan abonnenter i ett PCM-sysväsentligt skilda frekvensomtem;
råden.
Ankarstrand M B, tidigare EUA

re Andersson (Vhm 736) belönades med 4 800 kronor för sin ändring av metod vid trimning av
förförstärkare.
En stor belöning — 2 900 kronor — fick dessutom Tryggve
Johansson (Vy 735) för en opändring och processändring vid
limning och montering av
krymplister.
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HÅLVÅRSDOKSLUTET
Koncernens fakturering sig helt till att Selga tillkommit.
uppgick till 4 811 Mkr mot För marknadsområdena Latin4 465 Mkr för motsvaran- amerika och Australien steg faktureringen med 20 %. Avtagande
de period 1979, en ökning leveranser
det ursprungliga
med 8 %. Beställningsin- kontraktet på
med Saudi-Arabien
gången ökade med 28 % medförde, i avvaktan på leveoch blev 5 612 (4 380) Mkr. ranser på utökningskontraktet,
Periodens vinst före en nedgång av faktureringen på
bokslutsdispositioner och marknadsområdet Asien.
Orderbeståndet uppgick vid
skatter uppgick till 331
halvårsskiftet till 10 845 Mkr, en
(361) Mkr,
Efter överenskommel- ökning med 698 Mkr från årets
De största ökningarna
se med de andra intres- början.
telefonstationer och abonsenterna ökade moderbo- avser
nentväxlar.
laget sitt innehav av aktier i Svenska Elgrpssist
Aktiebolaget Selga från Produktion och syssel34 % till 67 %, samtidigt sättning
som bolaget sålde sitt
Konflikten på den svenska arinnehav i elinstallations- betsmarknaden i maj 1980 inneföretaget Elektrounion. bar störningar i produktionen
Selga behandlas i bokslu- och har påverkat faktureringen
tet som konsoliderat dot- för första halvåret. Eftersläpet
beräknas i allt väsentligt bli interbolag.
Beställningsingång
1/1-30/6

Sverige
Europa,
utom Sverige
Latinamerika
Asien
Afrika
Australien, USA,
Kanada

1980

1979

1416

1004

2 133
606
990
229

1708
605
707
70

238

286

TélS

438Ö

Efterfrågan på publika kommunikationsutrustningar varierade kraftigt mellan marknaderna. Vissa förvaltningars ansträngda finansiella situation eller påtvingade investeringsbegränsningar har verkat i negativ
riktning. På andra marknader
har kraven på förbättrade telekommunikationer varit pådrivande. Bilden är mycket splittrad.
För teleutrustningar av olika
slag för näringsliv och industri
noterades en ökad efterfrågan.
Under dessa förhållanden blev
koncernens beställningsingång
18 % högre än motsvarande period föregående år. Därtill kommer en ökning på ca 10 % genom
det nytillkomna dotterbolaget
Selga. Totalt noteras således en
ökning på 28 %.
Beställningsingången för publika stationer steg med mer än
30 %, främst genom utökningar
av det ursprungliga kontraktet
med Saudi-Arabien. Betydande
beställningar avseende telefonstationer erhölls också från Storbritannien, Tunisien, Irland och
Förenade Arabemiraten.
Ytterligare en framgång för
AXE-systemet noterades genom att det valdes som ett av
två system för förvaltningen
TELMEX i Mexiko.
För de nya elektroniska abonnentväxlarna uppnåddes en
stark ökning av beställningsingången genom stora order från
det svenska televerket och kunder i Italien, Saudi-Arabien och
Storbritannien.
Exportbeställningar av stor
betydelse avseende spaningsradar erövrades i hård internationell konkurrens.
Det nya företaget AnacondaEricsson Inc i USA startade sin
verksamhet den 28 juli.

Fakturering
Koncernens totala fakturering
ökade med 8 %. ökningen hänför

hämtat under andra halvåret.
Antalet anställda i koncernen,
exklusive telefondriftsbolagen i
Argentina, var vid halvårsskiftet 55 920 personer, varav 27 800
i utlandet.

Resultat
Periodens vinst före bokslutsdispositioner och skatter uppgick till 331 Mkr jämfört med 361
Mkr för samma period förra
året, motsvarande 6,9 (8,1) % av
faktureringen. Relationen till
faktureringen har försämrats
med 0,5 %-enheter genom konsolideringen av grossistföretaget
Selga.
En lägre beställningsingång
och en ändrad produktsammansättning gav ett otillfredsställande resultat för verksamheten
i Spanien.
Initialkostnader för nya produkter och igångkörning av en
ny fabrik har i kombination med
låga priser påverkat lönsamheten vid de australiska bolagen.

Elektronikproduktionen i moderbolagets fabriker har nu
kommit över startperioden och
löper mycket bra. Detta har bidragit till den positiva utvecklingen av moderbolagets resultat. Åtgärder har satts in för att
komma tillrätta med svårigheterna vid de angivna utlandsbolagen.
Vinsten före bokslutsdispositioner och skatter för helåret
1980 förväntas komma att något
överstiga föregående års resultat.

Investeringar
Koncernens investeringar i
fastigheter, maskiner och inventarier uppgick under perioden
till 252 (232) Mkr, varav 125
(137) Mkr avsåg Sverige och 127
(95) Mkr koncernens utländska
del. ökningen mot förra året av
investeringarna utanför Sverige
sammanhängde nästan helt med
övergången till elektroniska system.

Stig Sandmark
Verksamheten vid LM Ericssons dotterbolag i Guatemala inleddes i början av året. Det nya
bolaget har fått namnet Ericsson de Guatemala SA (EDG).
EDG har övertagit alla de
uppgifter som tidigare sköttes
av LM Ericssons tekniska kontor i Guatemala och av bolagets
f d representant i landet N Pira.
Bolagets kontor är centralt beläget i huvudstaden Guatemala
City. Chef för bolaget är Stig

Koncernens likvida medel
uppgick vid halvårsskiftet till
1 955 Mkr jämfört med 1 917 Mkr
vid årets början.

Johan Siberg

MODERBOLAGET
1/1—30/6

1980

Fakturering
2 256
Vinst före bokslutsdispositioner och
skatter
380
Investeringar i
fastigheter, maskiner och inventarier
74
Förändring i likvida medel
17

Sandmark (bild ovan), som tidigare tjänstgjort bl a i Mexiko.
Det nya bolaget kommer att
satsa på både den privata och
publika marknaden. Guatemalas telefonförvaltning (GUATEL) har omfattande utvecklingsplaner för framtiden med
bl a övergång till ny teknik.

Chef utsedd för
ANACONDA
ERICSSON
TELECOM

Likvida medel

Till chef och president för telekommunikationsverksamheten — utom telekabel —
inom det nybildade Anaconda-Ericsson Inc i
USA med placering i Los Angeles har utsetts Johan Siberg, tidigare ansvarig för utlandsproduktionen inom LME (DpU).

1979
2 237
325

91
220

Aktieägarföreningen:

Förslag på remiss
om skattelättnader
I KONTAKTENS mars/april-nummer redogjordes
för en uppvaktning som aktieägarföreningen gjort för
ekonomiministern.
Ett av de förslag som föreningen då lade fram avsåg
att undanröja nuvarande missgynnande av aktiesparande i det egna företaget. Detta förslag har nu lett till
en promemoria, utarbetad inom ekonomidepartementet, om aktiesparfonder för anställda i visst företag eller inom viss koncern.
Förslaget innebär, att man
skall få samma skattelättnader
som då man sparar i en aktiesparfond som innehar aktier
från många företag. Nu ges ingen skattelättnad till aktiesparfonder med enbart aktier från
det egna företaget eller koncernen.
Vår förening, liksom bolaget,
har beretts tillfälle att yttra sig
över förslaget. Eftersom förslaget bygger på vad vi tidigare
framfört som önskemål har vi
självfallet tillstyrkt det.
Föreningen har samtidigt påpekat bl a att vår uppvaktning
inte innebär något ställningsta-

Nytt bolag i
Guatemala

gande till frågan om löntagarfonder o dyl.
Nämnas bör att även bolaget
tillstyrkt förslaget.
En sammankomst var planerad till i våras, men inställdes
p g av konflikten.
Föreningsstämman 1980 hålls
tidigast i slutet av oktober. Det
innebär, att medlem som önskar
någon viss fråga behandlad
skall meddela styrelsen detta senast i början av oktober.
Lämpligen görs detta till ordföranden Werner Sundeli (via
SIF-expeditionen på LME/HF)
eller till sekreteraren Olof Eager (LME/HF/DIU).

UTLANDSTJÄNST
ARGENTINA. Gösta Johansson
är placerad i Mendoza som
ARE-specialist. John Lindenström har påbörjat ett 2-årsuppdrag, till att börja med
som installationsansvarig inom Tucuman-området.
BAHRAIN. Staffan Brandt är
projektledare och Gunnar Olsson montageledare för AXEprojekt.
COLOMBIA. Bengt Källberg ansvarar för
AXE-projekt
(Field Support Centre). Örjan Tjärnhage ansvarar för
en AXE-provpIats i Bogota.
EGYPTEN. Arne Eriksson är
chef för tekniska kontoret i
Kairo. Håkan Johansson och
Issant Ghanime provar ARE i
Kairo.
INDONESIEN. Sven Madsen
från LME i Danmark har ett
korttidsuppdrag i landet som
ARM-provare.
LIBYEN. Liss Ljungstrand förbereder sig för ett Libyenuppdrag efter installationsjobb av ARK i Zambia.
MEXIKO. Hans Lundgren är
projektledare för en ny AKE
132-station. Sture Söderman
tjänstgör som provningsledare för AXE-stationer i Tijuana
och Kenneth Brovall provar
AXE sedan juli i landet.
ORAN. Frederikus Scher.k har
påbörjat ett uppdrae i landet.
SOVJET. Ake Jansson har ett

uppdrag som teknikhandledare under garantiunderhållet
av AXB 20.
SPANIEN. Geir Kvalem har ett
underhållsuppdrag på den
första AXE-stationen i Madrid.
SVERIGE. Rolf Andersson,
George Oisbro, Lars Glenne.
Ragnar Alqvist och Lars
Karlsson har samtliga återvänt till Sverige efter uppdrag
i Saudi-Arabien. Håkan Fä Ilman (Sovjet) är hemma och
väntar på ny tjänstgöring.
Curt Bolinder (Algeriet) återfinns nu på X/Ibl. Lars Mill» vik är tillbaka hos X/I efter
AXE-jobb i Venezuela. JanOlov Lönnblom är i Sverige efter uppdraget som installationsansvarig för ARE 13-stationen på Curacao. Roland Johansson träffas i Sverige efter
provningsledaruppdrag för
telexstationen i Panama. Bo
Johansson är hemma efter
1 1/2 år i Sri Lanka som installationschef för en internationell ARE 13-central.
TJECKOSLOVAKIEN. Hans
Schiisseleder har övergått till
verksamhet utanför LME efter uppdrag som installationschef i Tjeckoslovakien.
TUNISIEN. Arne Pedersen arbetar som installationsförman.
USA. Per Lindh skall arbeta ett
halvt år som provningsledare/felsökare på ASB 900.

Ny intern telefonkatalog
Nästa månad utkommer
LME:s interna telefonkatalog,
Den innehåller denna gång endast en alfabetisk del. Uppgifterna är hämtade ur PRESENTsystemet den 15 september.

Distribution sker till alla
tjänsteställen inom moderbolaget och dotterbolagen i Sverige,
En organisatorisk del planeras utkomma före årsskiftet.
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TILL ÅMINNELSE
Rolf Dahlblom

Den fjärde juni dog Rolf Dahlblom. Samma dag hade han och
jag diskuterat flera viktiga frågor
rörande dataverksamheten. Som
alltid var Rolf fylld av idéer och
väl genomtänkta förslag. Att han
bara några timmar senare skulle
gå bort är fortfarande svårförståeligt.

Sin bana på LME började Rolf
1950, då han som ung ingenjör
kom från Finland. Han anställdes
som konstruktör och kom att arbeta med koordinatväljartekniken, som stod inför sitt internationella genombrott. Hans ingenjörstekniska kompetens kom bl a
att dokumenteras i ett flertal patent. Med tiden fick han en allt
bredare kunskap om telefonstationssystemens komplexitet och
struktur. Detta ledde till att Rolf
fick mer centrala uppgifter inom
telefonstationsdivisionen.
1971 utsågs han till chef för avdelningen för produktdokumentation. Att framställa dokument för
så komplexa system som telefonstationer med lång livslängd är
ytterst svårt och samtidigt fundamentalt för hela verksamheten
från utveckling till drift av den

färdiga telefonstationen. När Rolf
fick ansvaret för denna verksamhet stod avdelningen inför nya
svåra arbetsuppgifter. De datorstyrda telefonstationssystemen,
först AKE och sedan AXE, skulle
dokumenteras. Samtidigt stod dokumentationstekniken inför stora
förändringar, som en följd av datateknikens möjligheter och krav.
Rolf lyckades mycket väl med sin
arbetsuppgift att omstrukturera
och modernisera dokumentationsverksamheten. En förutsättning var givetvis hans gedigna
tekniska kunnande, men än viktigare var hans utomordentliga ledaregenskaper.
Dessa skulle han få god användning av då han i januari 1979 utnämndes till chef för databehandlingsavdelningen. Det är uppenbart för alla vilken central roll
denna verksamhet spelar i bolaget. På några få år har den flerdubblats i omfattning och avdelningen är i dag en av Europas absolut största. Speciellt snabb har
förändringen varit på tekniksidan. Utveckling av våra moderna
produkter kan ej ske utan ett
avancerat stöd av datorhjälpmedel. Från att ha varit en moderbolagsangelägenhet blir dataverksamheten alltmer betydelsefull
som en koncernangelägenhet. I
denna dynamiska verksamhet
krävs det många och nya beslut.
Rolfs analytiska förmåga kom
väl till sin rätt. På kort tid satte
han sig in i de komplexa problemen. De definierades, förslag utarbetades och därefter fattades
beslut. När Rolf gick bort hade vi
kommit långt i att etablera en
"policy" för dataverksamheten.
Tyvärr får han inte vara med om
dess genomförande.

Centralt för Rolfs framgångar
var hans tekniska kunnande och
stora kunskap om LME, både moderbolaget och koncernen. Än
viktigare var dock hans personliga egenskaper. Han ställde stora
krav på sig själv och sina medarbetare, men även på sidoordnade
och överordnade. Därigenom
vann han stort förtroende och stor
respekt, vilket gjorde att han så
väl lyckades leda stora centrala
instanser i tider av snabba förändringar. Alla goda analyser till
RIYADH (KONTAKTEN). Saudi-Arabiens remarkabelt snabba
trots stod alltid människan, indiutveckling vad gäller telekommunikationer under landets 2:a femviden, i centrum för Rolf. Det
årsplan högtidlighölls den 8 juni med stor pompa och ståt och med
gällde att leda, lära och entusiaslandets regent kung Knäled bin Abdul Aziz på hedersplats. Evenemera, samt inte minst att kunna
manget ägde rum vid jordsatellitstationen ca 30 km utanför Riy"sälja" förändringar. Utbildning
adh. Stationen hade förvandlats till en festplats där cirka 1 500 av såväl medarbetare som "kunprinsar, ministrar och speciellt inbjudna representanter för fider" stod högt i prioritet hos Rolf.
nans, kommers och industri trängdes i en pressande värmebölja
Härigenom lades grunden till lycmed temperaturer över 40 grader — i skuggan!
kosamt genomförda förändringBland de speciellt inbjudna fanns LME: s VD Björn Svedberg och ar.
dr W Dekker från Philips, Eindhoven, representerande de två konRolf arbetade intensivt, men
det fanns alltid tid över för kamcerner som gemensamt förverkligar historiens största telefonproratskap. I diskussioner om skilda
jekt.
ämnen,
vid schackbrädet eller i
Sedan det första Saudi-kontraktet skrevs i januari 1978 har två
andra
situationer
kuride han uttilläggskontrakt tecknats, innebärande väsentliga utökningar av
veckla
samma
intensitet
och helt
det saudiska telefonprojektet. Det är inte längre fråga om att bygkoppla bort arbetet. Därigenom
ga ut telefonnätet för 476 000 nya abonnentlinjer utan för drygt
kom kamratkretsen kring Rolf att
790 000 nya linjer. Kontraktstiden har förlängts två år till slutet av
bli stor inom såväl moderbolaget
1982. LME och Philips gemensamma kontraktsumma, som de desom koncernen.
lar 50/50, uppgår — omräknat i svensk valuta — nu till cirka 15 milRolf skapade arbetsglädje och
jarder kronor.
kamratskap av finaste märke. Vi
är många som vill tacka för detta.
Bilden visar från vänster kung Knäled bin Abdul Aziz, kommuniSamtidigt som vi tar farväl, vet vi
kationsministern A D Kayal, LME:s VD Björn Svedberg samt dr
att Du länge kommer att finnas
W Dekker från Philips, Holland.
bland oss.
Stig Johnson
Håkan Ledin

Kungabesök

i Saudi

Sigvard Eklund

Sigvard Eklund, LM Ericssons
förre reklamchef, gick bort den 7
juli i år i en ålder av 72 år.
Vid sin pensionering 1972 kunde
Sigvard Eklund se tillbaka på inte
mindre än 38 års tjänst hos LME.
Hans insats i bolaget är främst
förknippad *med tjänsten som
chef för reklamavdelningen i mer
än 30 år.
Avsevärda förändringar inom
bolagets struktur och arbetssätt
under denna period ställde stora
och varierande krav på reklamavdelningen. Det blev en stor kontrast mellan krigsårens av naturliga skäl rätt hemmabetonade
verksamhet och 50- och 60-talens
tillväxt med hela världen som t
betsfält.
På Sigvard Eklunds och reklamavdelningens lott föll att underlätta expansionen genom att
på olika sätt göra LM Ericssjp
och dess produkter kända i väwden. Målgrupper har därvid varit
kunder — gamla och nyvunna —
men också den finansiella världen samt presumtiva medarbetare. Sigvard Eklunds uppgift
blev att i varje särskilt fall föreslå och principutforma de medel
som borde användas. Genom sin
ingående kännedom om branschens olika möjligheter och sitt goda omdöme kom hans insats att
bli av stort värde för bolaget.
Tidskrifterna, Ericsson Review, Ericsson Technics och
KONTAKTEN, har alla producerats under Eklunds ledning. Hans
kvalitetsmedvetande blev av stor
betydelse för tidskrifternas
seende.
Sigvard Eklund skötte också
guldmedaljfesterna. Medaljörerna minns med beundran arrangemangen vid dessa tillfällen.
Sigvard Eklund var till sin
vudinriktning humanist med stora intressen inom konst, litteratur
och musik. Hans läggning blev
därför en motvikt till den tekniska dominansen inom LM Ericsson. Han representerade den bildade lekmannen, vilket var av
stor betydelse för reklambudskapens klarhet och genomslagskraft. Han hade där också nytta
av sin stilistiska talang.
De som arbetat med Sigvard
Eklund har med stor respekt lyssnat till hans kunniga och vederhäftiga argument. Samarbetet
har gått utmärkt också tack vare
Sigvard Eklunds lätthet att fatta
och värdera för honom främmande synpunkter.
Vi, hans vänner, saknar honom
för detta liksom för den trevnad
vi känt i arbetet med honom. Vi
har också mycket uppskattat uttrycken för hans humanistiska inställning.
Vi lyser frid över hans minne.
Christian Jacobaeus
(fdLME/TD)
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En storslagen
människa,

Dagen efter den ödesdigra olyckan gick KONTAKTEN
ut och frågade några närstående LM-are bland annat om
hur de upplevt Björn Lundvall och om hans betydelse för
Ericssonkoncernen.
Intervjusvaren behöver ingen redaktionell kommentar
— de talar för sig själva!
"Kunde s e upp till. . "
Birgit Lagergren, Björn Lundvalls sekreterare sedan 16 år tillbaka, mottog budet om olyckan i
sitt hem vid 20-tiden på söndagskvällen. Det var dottern Suzanne
som lämnade det tragiska meddelandet.
Hon är djupt bedrövad där hon
sitter på sitt tjänsterum med ett
otal sorgtyngda arbetsuppgifter
framför sig!
— Mitt personliga omdöme om
Björn Lundvall är att han var en
människa vilken man kunde se
espp till i alla avseenden. Oerhört
kunnig och med språket i sin
makt.
— Jag har endast gott att säga
om honom som chef. Vi hade ett
T rcket fint samarbete, och han
visade mig alltid fullt förtroende.
Han var alltid vänlig, även i de
mest stressade situationer. Han
var en man av stora mått men
ingen personlig fråga — framförd
brevledes eller på annat sätt —
var ändå för liten för att han inte
med vänlighet och omtanke skulle ta sig an den.
— Saknaden efter honom som
chef och vän är oerhört stor.
" F ö t t e r n a s t a d i g t på
jorden. . "
Lennart Karlstedt, Dtx, en
gammal vän och studiekamrat
l Björn Lundvall arbetade bl a
w^isammans med honom i 20 år
under transmissionstiden:
— Björn Lundvall var mycket
duktig i skolan, men tillhörde inte
plugghästarna utan var lättsam i
» 'vatlivet och effektiv i studierna. Han var till sin natur en problemlösare; det märktes redan
när han angrep uppgifterna under
studietiden. Typiskt för honom
som VD var att klara upp —
många gånger otacksamma jobb
— där andra kört fast.
— Björn Lundvall var mycket
begåvad — tekniskt, språkligt och
matematiskt. Som tekniker var
han effektiv och målmedveten
samt idérik, men med båda fötterna stadigt på jorden. Själv ville han se en kombination av teknik, organisation och kommersialism.
— Björn Lundvall ivrade för att
LM Ericsson skulle hävda sig i
konkurrensen, ligga först med
idéer och ha mycket goda medarbetare, där det teoretiska — och
inte det akademiska — kunnandet
var viktigast.

f

"Ville rädda sysselsättningen. ."
Åke Andersson, ordförande vid

Verkstadsklubben i Karlskrona
samt representant för de kollektivanställda i bolagsstyrelsen:
— Den spontana reaktionen är
att det är en svår förlust för LM
Ericsson. Björn Lundvall kände
företaget väl. Det är också en
svår förlust mot bakgrund av de
svårigheter bolaget just nu upplever avseende sysselsättningen.
— Från de kollektivanställas
sida hade vi den uppfattningen att
Björn Lundvall vid sin bortgång
var hårt engagerad med att rädda sysselsättningen inom företaget.
— Som person var han lågmäld
och anspråkslös. Som ordförande
i styrelsen blir han svår att ersätta.
"Beslut till gagn
för LME. . "
Allan Oscarsson, T/NteC, tjänstemännens personalrepresentant
i bolagsstyrelsen sedan två år tillbaka:
— Björn Lundvall hade en god
inblick i LM Ericsson och var en
bra styrelseordförande. Han hade
en förmåga att konkretisera problem; koncisa frågor gav koncisa
svar. Styrelsemötena hölls därför
— även om där var vilda diskussioner — inom tidsramarna
utan att sväva ut.
— Björn Lundvall hade en tanke på att de beslut som fattades
skulle vara till gagn för LM Ericsson och personalen. Han lyssnade
gärna och visade förståelse samt
försökte alltid finna lösningar på
kontroversiella frågor.
— Även utanför styrelsearbetet
var Björn Lundvall en trevlig
människa att tala med. Hans
bortgång är mycket tragisk och
innebär en stor förlust för LM
Ericsson.
"Personlig auktoritet. . "
Jan Stenberg, JD, sekreterare i
LMEs styrelse och ledamot i direktionen:
— I alla de sammanhang där
jag haft förmånen att samarbeta
med Björn Lundvall — inte minst
i hans egenskap av ordförande i
bolagets styrelse — imponerades
jag ständigt av hans personliga
auktoritet som kom av att han så i
grunden satte sig in i. alla de frågor han hade att arbeta med.
Hans stora konstruktivitet som
gjorde att han — där andra hade
tänkt för kort eller kört fast i en
problemställning — kunde hitta
nya angreppspunkter på problemet och kompromisser mellan
motstående intressen. Hans osedvanliga arbetsförmåga och hans
fördragsamhet och vänliga över-
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BJÖRN LUNDVALL
föddes den 12 augusti 1920 i Matteus församling i Stockholm. Studentexamen i Uppsala 1939. Civilingenjör vid KTH 1943. IMEDE 1962—63.
Teknologie hedersdoktor vid CTH1979.
• Anställdes vid LME 1943 på Transmissionsavdelningen med utvecklings- och konstruktionsarbete inom bärfrekvensteknikem
Överingenjör 1939.
Försäljningschef på Transmissionsavd 1957. Chef för avdelningen
1960.
Direktör i bolaget 1961. Vice VD och VD:s ställföreträdare 1963.
Verkställande direktör 1964—1977.
Styrelseordförande 1977.
• Styrelsemedlem i LME:s dotterbolag i Argentina, Mexiko och Italien samt i Sieverts Kabelverk och SRA Communications AB.
• Styrelseordförande i Sveriges Exportråd, LKB-Produkter AB,
Saab-Scania samt Institutet för Internationellt Företagande vid
Handelshögskolan i Stockholm (avgick under augusti i år).
Styrelseledamot i SKF, Incentive AB, Stora Kopparbergs
Bergslags AB, Svenska BP AB, SILA, 4:e AP-fonden, Svenskt Stål
AB, Sveriges Elektroindustriförening (nyligen avgått), Sveriges Industriförbund samt i Näringslivets Internationella råd.
Björn Lundvall var vidare styrelsesuppleant i ABA och medlem
av SAS represen ta ntskap. Ordförande i ^'The Swedish Chapter of
Sweden-Mexico Businessmen's Committee". Medlem i Ingeniörsvetenskapsakademien. Internationell rådgivare vid "The Conference
Board" i New York. Ledamot av "The International Advisory Committee" vid Stanford Research Institute. Styrelsemedlem i "ADELA Investment Company" i New York.
Följande uppdrag överlämnade Björn Lundvall sin sista arbetsdag till Hans Stahle: ledamotskap i "The BI AC Committee on International Investment and Multinational Enterprises" och i "The ICC
Commission on Multinational Enterprises" båda i Paris samt i
"The Swedish National Committee of ICC" (Internationella Handelskammaren).

seende med många av oss andra
som arbetade med honom, men
inte hade hans kapacitet.
— Björn Lundvalls kloka omdöme var en ovärderlig tillgång för
oss alla i vårt arbete. Hans föredöme får hjälpa oss att söka ersätta den.

inte är så karaktäristiskt för en
svensk affärsman.
— Hans arbetskapacitet och
uppfattningsförmåga imponerade alltid på alla människor. Han
krävde mycket av sin omgivning
men mest krävde han av sig
själv.

"Mest arbetsamma
människa. . "
Nils Svensson, KD, personaldirektör och ledamot i direktionen:
— Han var den duktigaste och
mest arbetsamma människa jag
känt. Han arbetade alltid med
problemen utan tanke på egen bekvämlighet och utan att någonsin
framhålla sin egen person.

"En duktig och
duglig man. . "
Lennart Stranneborn, SALFklubbens ordförande vid LME/
HF:
— Björn Lundvall var inte bara
en duktig och duglig man. Jag
upplevde honom dessutom som en
mycket fin människa. Alltid lugn
och balanserad.

"Oerhört bred
erfarenhet. . "
Lars Edmark, FD, försäljningsdirektör och ledamot i direktionen:
— Som chef för marknadsfrågor har jag sett Björn Lundvall
arbeta på den internationella sidan av företaget och kan bara
konstatera att Björn Lundvalls
bortgång innebär en stor förlust
för LM Ericsson. Han hade en.sådan oerhört bred erfarenhet och
kunskap om internationella affärer som inte bara kom LM Ericsson utan också Sverige till del. I
dessa tider hade Björn Lundvall
— i egenskap av ledamot i Exportrådet — mycket att ge vårt
land.
— Björn Lundvall var oerhört
språkbegåvad och kunde konversera med alla människor, vilket

"Uppgörelser i lugnets tecken. . "
Henning Augustsson, f d ordförande i verkstadsklubben vid
LME/HF och i bolagsstyrelsen:
— Björn Lundvall stod alltid för
det vi kom överens om. En försynt man som träffade uppgörelser i lugnets tecken. Enkel och naturlig i sitt uppträdande.
"Ingen vän av stora ord. ."
Sture Edsman, DpS, biträdande
produktionsdirektör:
— Biörn Lundvall var en anspråkslös person som inte var någon vän av stora ord. Hans bortgång är en fruktansvärd förlust
för LM Ericsson. Björn Lundvall
hade växt upp inom LME sedan
1943. Hans erfarenhet blir svår att
ersätta.
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Deltagare

TELEMATERIEL AB

Alla medarbetare inom LMS och Ericssonkoncernen med
samarbetande bolag och representanter i Sverige och
utomlands.

Tävlingsuppgift
Att föreslå form och utséande för en ny snabbtelefonapparat. Även funktioner far föreslås.

Utförande av förslaget
Förslaget kan vara en skiss, en ritning eller en modell.
Skriftliga kommentarer och förklaringar till förslaget är
tillåtna på skandinaviska språk, engelska, tyska, franska
eller spanska.

Förslaget ska lämnas
Före den 31 december 1980.

Adress

Förslagen ska vara anonyma
Du får nu chansen att vara med om att skapa framtidens snabbtelefon.
Vi utlyser härmed en internationell pristävling, som är öppen för alla
anställda inom koncernen och samarbetande bolag.
Det gäller att ta fram skisser och förslag till nya snabbtelefoner samt
att gärna också föreslå funktioner. Du är också välkommen med
modeller. Mer om tävlingsvillkoren på nästa sida.

Snart en halv miljon ERICOM i användning . . .

Varje förslag skall ha en etikett med ett motto eller annan
identifiering — men ej med förslagsställarens namn. Tillsammans med förslaget inlämnas ett slutet kuvert, som är
märkt med samma motto eller identifiering.
I kuvertet skall finnas en namnsedel med den tävlandes
namn och adress ^ ' \ på denna'^ a även stå förslagets
motto eller identifiering.
Kuverten med namnsedlar öppnas först efter juryns beslut
om de fem vinnande förslagen.

Efter att uppgifterna på baksidan har fyllts i, läggs denna
kupong i ett förseglat kuvert.
Utanpå kuvertet anges det motto eller den identifiering,
som den tävlande har valt.
Kuvertet bifogas tävlingsförslaget, som skall ha en etikett
försedd med samma motto eller identifiering (däremot ej
den tävlandes namn.)
Med insändande av förslaget accepterar deltagaren tävlingens regler.
W
Förslag skall vara LMS till hända före denw
31 december 1980.

Äganderätt
All upphovsrätt till inlämnade bidrag tillfaller LMS.

JMtERICOM är idag marknadens bästa snabbtelefon.
* enkel att använda
* låg- och högtalande
* robust och pålitlig
Efter en flygande start har efterfrågan bara ökat och nu
säljs fler ERICOM än någonsin. Ännu under många år
fortsätter ERICOM att vara marknadsledare och en
symbol för LMS' snabbtelefoner.
För att nå ännu större framgång på marknaden vill vi ge
våra köpare möjlighet att välja mellan några olika LMS
snabbtelefoner = ERICOM + en eller två nya LMS
snabbtelefonapparater.

Jury
LMS'
verkställande direkt^p)internationell marknadschef, svensk marknadschef, tekniske chef och produktchef för intern kommunikation.
Juryns beslut går ej att överklaga och skall avges senast
den 31 mars 1981.

Prisutdelning

... därför inbjuder LMS nu till idétävlingen om en ny
snabbtelefon som komplement till ERICOM.

Förste pristagaren får på LMS' bekostnad resa till
Stockholm för att mottaga priset. Övriga pristagare erhåller sina priser per check eller på annat lämpligt sätt.
Beskattning av vinster enligt gällande regler i pristagarnas
hemländer.

TÄVLINGSKUPONG
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Trogen LM-dagen är Hugo Mattson, 76, med
fru Margit. Vill då veta hur det går för LME.
Han var en gång stf för Håkan Ledins pappa
Erik.

Det var sig likt uppe på Solliden-platån, när LM-pensionärerna lördagen den 6 september satte lapp för luckan hos
Skansens restauranger.
Ett långt led med pratglada
trotjänare följde balustraden
mot gamla djurhuset (numera
världsberömt terrarium med
mini-apor) och ankdammen
och klipporna ovanför parkens
huvudingång. Men, väntan till

— Ålskar LM, det var mitt hem, sa "bronskvinnan" Hedvig Scherhaufen (Vt 16). Ett säkert jobb, lade "guldmannen" Carl-Eric Tullberg (F83) till.

— Trevligt att träffa bekanta och sedan gä
runt på Skansen, tyckte Harald Ekhammar
(LMEliv), 77. Fru Henny instämde leende.

Text: Bert Ekstrand Foto: Karl-Evert Eklund
trots, var stamningen som van- mer eller mindre stark dryck
ligt god.
därtill.
Tal hölls av Hans Sund, nästRegnet? Ja, det kom först
högst
inom direktionen, och av
vid tvåtiden, när lunchen var
Göte
Fernstedt,
f d direktör på
Över och "Grönan" nere på
LME/Df
och
alltid
ivrig samlaslätten öppnades för alla för- re av gamla saker
och ting.
väntansfulla LM-barn och andSkärpning
ansvariga
— högtaras "ungar".
leriet på Solliden funkar fortfarande erbarmligt!
Drygt 1200 pensionärer —
med minst bronsplakett - erUnderhållning bjöds av LMverades Jägarschnitzel ined orkestern, Änders Möller vid
champinjonstuvnma och någon flygeln och Gunnar Säfsund

T h ses Anton Segerström (Vt 13) som med sina 88 112 är var äldst
bland fotografens förevigade pensionärer. Klas H Andersson (X/Iss)
är "bara"75år. Damerna är fru Linnea Andersson och Ellen Lindgre/

tok

? c iy

På Nyloftet lunchade SRA.s pensionärer. Vid fönstret Allan Karlsson, 79, f d
expeditionsföreståndare med fru Ella samt Arne Ohlsson,
69, på vaktmästeriet med fru Svea.
Antalet SRA-pensionärer
uppgick
till nära 70.
Ett mini-potpurri
Rolfvisor
bjöds
LM-arna på av Gunnar
Säfsund
med Anders Möller vid flygeln.
Herrar musikanter passade på att
spexa för Lill-Skansens grisar på
vägen till Högloftet. Där blev det
tryck i trion, när Gunnar fyllde på
med några Taubebitar. Alltför högt
och kraftigt tyckte bl a några Rifadameri

sång samt Lars-Erik Olssons
trio bl a med ett elektroniskt
dragspel för 36 000 kronor!
Moderbolagets pensionärer
möttes på Solliden, medan de
två "Löften" högre upp på
Skansen tog emot dotterbotegens nära 400 medarbetare.
LMS nye unge VD Per-Olof
Åkerberg hade för övrigt premiär som värd för "sina" pensionärer, i år endast 35 till antalet.

Det här sällskapet från SKV går sannerligen inte av för hackor! Fr v
Brita von Engelhardt, 87 112, bibliotekarie; Elsa Kasten, 82, bokföringen; Gerda Konradsson, 77, avlöningskontoret;
Dala Johansson,
82, personalavdelningen;
Brita Djäken, 85, planeringen; Stina Ahlen
(sällskap), Gertrud Spänne, 79, avlöningskontoret.

Närmast ses silverplaketösen Kerstin Rossel (f d sekr för ED), 69,
Björn Lundvalls sekreterare Birgit Lagergren, Rune Häggö (F d LME/
Df), 67, samt KD Nils'Svensson.
Bortre sidan frh: TVC Göte
Jonson, Evy Carlsson (f d
sekr för KD), 72, PZ Per
Sparrin, fru Jonson samt f d
FC Sven Forsberg, 66, med
fru.
Frän Rifa kom drygt 40 f d
medarbetare. Här ses Alfred
Rummel, 76, på transporten,
med fru Alice.

11

KONTAKTEN Nr 4 Augusti/September 1980
LME:s mest aktive 76-åring
finns förmodligen i Stockholm!
Jodå, Olof Åkerblom är 76 år
och arbetar heltid på Vt 37 på
huvudanläggningen vid Telefonplan. I mars i år fick han silverplakett för 45 år vid moderbolaget.
Olof kom 1929 som 25-åring
till LME, där han började arbeta med montage. Två år senare
kom Kreugerkraschen och
företaget var tvunget att permittera Olof och många av
hans kamrater. Men år 1937
återvände han till LME och
monteringsjobben, där han var
med om att bl a installera söderstationen i Stockholm.
Några år utomlands har Olof
och hans familj — hustru och
två döttrar — också hunnit
med. På 40-talet arbetade Olof
som montageledäre i Turkiet
och Finland.

Olof Åkerblom, 76 år, arbetar heltid vid LME i Stockholm.

76 år och heltid
För elva år sedan pensionerades Olof. Men han kunde inte
hålla sig borta från jobbet i

mer än ett år!
— Jag såg aldrig fram emot
pensioneringen. Man måste ha

något att göra. Och det här i
ett bra sätt att hålla sig vita
säger den pigge 76-åringen m
dan han monterar provutrus
ningar. Och tillägger:
— Jag trivs med det här
vet; jobbet är trevligt och kai
ra terna fina.
Som "pensionär" arbeta
han de första tio åren vid Ön
berg men flyttade för en tid i
dan till HF.
På fritiden tittar Olof på 1
eller läser en bok.
— Men man hinner inte gör
så mycket på vardagskvällar
na; en ny arbetsdag väntar, säger Olof.
Varje dag tar han sin bil från
hemmet i Bagarmossen till
jobbet.
— Visserligen blir det billigare att åka kommunalt — men
man har väl blivit bekväm med
åren, ler 76-åringen.
Lena Fieber

Stipendiat på äventyr i England
"Telefonaktiebolaget LM Ericssons stiftelse för utdelande av resestipendier och andra bidrag för utbildning" delade i år ut sammanlagt 148 600 kronor till 74 stipendiater inom koncernen s a m t televerket. En av LM-arne heter Peter
Siebert på Vt 27 vid Huvudfabriken i Stockholm. Han fick
2 500 kronor för språkstudier i England i augusti.
Peter är 36 år och har arbetat
vid LME i 16 år. Sedan i våras är
han tjänstledig för att på heltid läsa en treårig ekonomisk linje på
vuxengymnasiet i Tumba. Men
med familj räcker inte studielånet långt och Peter är också
tvungen att arbeta extra två hela
dagar i veckan på Vt 27.
— De dagar jag arbetar går undervisningen mest på kvällstid.
Läxorna får jag göra på helgerna,
säger Peter.
Stipendiepengarna gav honom
möjlighet att fördjupa sina
engelska språkkunskaper som ett
led i utbildningen. Men pengarna
skulle inte räckt långt med en
vanlig språkresa genom en researrangör.
— Nej, den billigaste språkresan kostade 3 200 kronor — utan
omkostnader, berättar Peter som
istället tog saken i egna händer.
Hans reserapport får berätta:
y J Efter kontakt med brittiska
myndigheter hittade jag en prisvärd skola — en ombyggd kyrka
— i Londons ytterområde. Den
tillmötesgående skolledningen
ordnade även en bostad i två veckor åt mig för otroliga 300 kronor.
Tillsammans med skolavgiften
på 500 kronor för två veckor och
en APEC-biljett för 1 135 kronor,
skulle nog stipendiebeloppet förslå. Om jag levde sparsamt.
Så långt teorin — verkligheten
ville annorlunda. Veckan före avfärden råkade jag ut för en trafikolycka med huvudfraktur som
följd. Avresedagen låg jag nyopererad på sjukhus och biljetten förföll utan att jag hade möjlighet
att återfå något av det erlagda beloppet.
Snälla släktingar ersatte nästan hela summan när jag blev
frisk. Och jag fick på nytt möjlig-

heten att fullfölja resan — denna
gång med avbeställningsskydd
och övriga försäkringar.
Värdinnan kom vid midnatt
Den 2 augusti klockan 20.10 kom
jag med flygplanet till LondonHeathrow.
Och några timmar senare —
klockan 23 lokal tid — upplevde
jag nästa besvikelse när hyresvärdinnan inte var hemma. Efter
en viss nervös aktivitet — telefonerna var trasiga — kom värdinnan så vid midnatt. Den följande
tiden förflöt utan missöden.
Området där jag bodde — Finsbury Park — är känt som fattigt
och var befolkat av människor
med mestadels afrikanskt och
asiatiskt ursprung. Därför var
underhållet i området eftersatt.
Radhuset som jag bodde i var
inget undantag. Det tog bl a två
timmar av idogt arbete att nödtorftigt städa köket. Men härigenom kunde jag motverka den
snabba avtappningen av reskassan som andra turister i London
får finna sig i!
Gratis lektioner
Jag fick redan följande dag —
söndag — kontakt med skolans
rektor som offrade en del av dagen på att visa upp den i hans tycke vackraste delen i denna norra
stadsdel — Highgate. Som extra
dusör fick jag också löftet om att
gratis kunna bevista morgonlektionerna.
De följande två veckorna befann jag mig i skolan från klockan
10 till 17.30 — vilket utan överdrift
ökade mina språkkunskaper
väsentligt. På eftermiddagskursen — som jag betalade för — började jag i fjärde nivån, men
flyttade på egen begäran upp till

den högsta, den femte. Där syftade undervisningen till att helt förmedla kunskaper i ekonomisk
engelska och bokföring.
Kvällarna betraktade jag som
en del av utbildningstiden och försökte fylla dem med samtal på
engelska, teaterbesök och läsning
av engelska böcker. Sightseeingturer i London och besök på de
mest kända loppmarknaderna
blev det också.
Där jag bodde, konfronterades
jag med en av de mer undanskymda sidorna i londonbornas
levnadsmönster, när husets invånare om kvällarna rökte marijuana. Hur stor kostnaden för detta
enkla kvällsnöje var, framgick av
att dessa gästfria människor inte
lade ner samma energi på att bjuda mig på detta som att bjuda
mig att delta i måltider.
Kostnadsläget och de sociala
villkoren i England är. över huvud
taget de mer bestående intrycken från resan och ger ett
lärorikt perspektiv på svenska
förhållanden. Det ena paret i rad-

Två dagar i veckan extraknäcker LMstipendiaten Peter Siebert på Vt 27 där
han bl a tillverkar skyddsanordningar
till pressar. I lådan ligger skolböckerna.
— Jag har matlåda med mig och läser så fort jag kan på rasterna, säger
han.

huset — engelsklärare båda två
— var en del av den beryktade
engelska arbetslösheten. Det enda erbjudande om jobb som de
fick var i Spanien. De accepterade tacksamt.
Min tid hos den något sämre
lottade delen av mänskligheten
tog så småningom ett slut och
färd/äventyr tog vid.
Något klokare på slutet
Klok — eller åtminstone något
klokare av tidigare erfarenheter i
samband med denna resa — steg
jag upp mycket tidigt hemresedagen. På så sätt skulle jag ha en
timme tillgodo innan planets avgång. Men jag hade inte räknat
med störningar i Londons trafiksystem. Ingen buss kom och —
när jag hade sparat in den utgiften och kånkat iväg med väskorna — tunnelbanan var stängd.
Rätt så uppskärrad fortsatte jag
till en busshållplats där bussarna
in till City brukade stanna. Det
gjorde de även denna gång. Bussen passerade ett par stängda
tunnelbanestationer, men vid
Leicester Square var det öppet.
Och efter ytterligare en halvtimmes väntetid dök tunnelbanetåget
upp. Då hade hela min säkerhetsmarginal smält bort och det kändes tveksamt om jag skulle hinna
med planet. Var och en kan väl
lätt försätta sig i min situation
som inte blev bättre av trängseln
ombord. Plågan varade i 45 minuter. Men — liksom i riktiga mardrömmar — kallsvettig förlöstes
jag så småningom utan .att det
fruktade blev verklighet; med två
minuter tillgodo kunde jag börda
bussen till flygplatsen.
Nästa gång jag kommer till
London — för trots allt så är slutintrycket så här i efterhand mycket positivt — ska jag gå upp ännu
tidigare!
Jag vill passa på tillfället och
tacka er som — genom tilldelning
— har lagt den ekonomiska grunden för dessa upplevelser och lärdomar. * *
Peter Siebert
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Vandringspriset för alltid
till k ä l l a r n a i Mölndal!

MÖLNDAL (KONTAKTEN). Tredje gången gillt blev
det för Mölndals herrar i 11-mannalag vid koncernmästerskapen i fotboll på Åbyvallen i Mölndal veckoslutet 14—15

juni. Därmed tog västkustborna hem vandringspriset för
alltid. I herrarnas 7-mannaspel segrade LM Ericsson i
Karlskrona, och vinst för Karlskrona blev det också i damturneringen.

— Vi har ett jämnt och bra lag.
Visserligen utan större toppar,
men alla spelade bra. Men vi
vann med alldeles för litet i finalen, tyckte Mölndals lagledare
Sven Sjöblom, själv gammal allsvensk storspelare för IFK Göteborg.

Det var andra gången i rad som
Karlskronas damer KCM-vann.
Matchen om tredje pris vanns
av LME/HF som inte orättvist
slog Mölndals flickor med 1—0.
Det var en jämn match där hemmalaget hade otur och missade en
straff språk i slutminuterna.
I KCM-slutspelet i det vackra
försommarvädret deltog i damklassen LME i Karlskrona. HF.
Söderhamn, Mölndal och Borås

na inte blev större får tillskrivas
turneringens bäste målvakt,
nämligen SRA:s Göran Ramström.
SRA tog överraskande ledningen med 1—0 innan Mölndal genom
ett omdiskuterat mål av Roger
Pettersson utjämnade till 1—1.
SRA:s målvakt Ramströms våldsamma protester resulterade i att
han drabbades av en utvisning på
Rutinerad
fem minuter.
mittfältare
I andra halvlek nickades så
Den som allt cirklade runt Mölndals
segermål in av Bengt
kring hos Mölndal var rutinerade Karlsson.
mittfältaren Tage Sjödahl. Han
Matchen om bronsmedaljerna
har varit med och vunnit alla tre
inteckningarna i vandringspriset spelades hem av LME/HF som
— nämligen 1971,1978 och nu 1980. efter förlängning lyckades besegöver lag bjöd årets turnering ra Karlskrona med 4—2. Vid full
på bra spel i samtliga tre klasser. tid var ställningen oavgjord 1—1.
Mycket berodde givetvis på att alla matcher spelades på gräs.
Som KCM:s angenäma över- Ren drömstart
I herrarnas 7-manna blev det
raskningar utnämner vi bland
herrlagen SKV/Piteå och Delsbo Karlskrona som drog det längsta
samt på damsidan Söderhamn. strået med 4—2 (2—1) i finalen
Norrlandsfotbollen är uppenbarli- mot LMS/RV från Göteborg. — Vi
fick en ren drömstart med två
gen på frammarsch.
Tyvärr hade arrangörerna med fullträffar nästan direkt av Rune
Karl-Olof "Blomman" Blomgren Johannesson, förklarade glade
i spetsen fått återbud från Olof- Karlskrona-lagledaren Jan-Åke
ströms starka damer samt från Pettersson. För Karlskronas övriga två mål svarade Nisse JohnsRonnebys herrar i 7-mannalag.
Domarna, bland vilka bl a son och Jan-Olof Johansson.
I matchen om tredje pris utmärktes pensionerade elitdomarna Gunnar Lundin och Leif Ek- klassningsvann Delsbo över ELfeldt, skötte sig bra och hade inga LEMTEL med de förkrossande
större problem att lösa. Totalt an- siffrorna 7—0.
vände man sig av nio pipblåsare
under de två dagarna.
Försvarad
KCM-titel
S R A : s målvakt
Ingela Stenberg blev matchvinstorspelade
nare för Karlskrona i damfinalen
I ll-mannaspelet vann Mölndal mot Söderhamn. Blekingeflickorefter 2—1 (1—1) i finalen mot na segrade med 2—0 (0—0) och
SRA/Stockholm. Att segersiffror- Ingela svarade för båda målen.

samt Rifa i Stockholm och Kalmar.
Herrklassen i ll-manna bestod
av spelare från LME/HF, Mölndal, Söderhamn, Karlskrona, Kristianstad och Gröndal, SKV/Piteå samt SRA/Stockholm.
7-mannaspelet för herrar utkämpades mellan LME/HF,
Delsbo, Karlskrona och Mölndal
samt dotterbolagen LMS/RV,
ELLEMTEL samt Kabeldon.
Göran Hannerz

Karlskronas segrande damlag: Lena Wolf, Lena Olsson, Birgit Gustafsson, Inge/a
Stenberg, Anneli Stenberg, Lisbeth Andersson, Marita Svensson, Agneta K^ )
man. Lagledare Sven-Olof Olausson. Saknas på bilden gör skadade Signe Pettersson.

Luftgevärsskrttar!
Lagtavla i Söderhamn!
SÖDERHAMN (KONTAKTEN).
Skytteklubben hos LME i Söderhamn har tagit initiativet till en
serieskjutning med luftgevär för
3-mannalag. Inbjudan har skickats ut till alla koncernens fabriker/enheter i Sverige.
Nio lag har anmält sig till premiären. Dessa är Östersund, Sieverts Kabelverk i Sundbyberg,
Mölndal 2 lag, Borås 2 lag och Söderhamn 2 lag.
Varje deltagare skjuter 40 skott
och med lagets sammanlagda poäng tävlar man mot ett lag som
lottats fram bland de övriga. Alla
möter alla och seriepoäng räknas
som
t ex i fotboll.
Karlskronas 7-mannalag, herrar bestod av Jan-Åke Pettersson (lagledare), Evert
Söderhamnsskyttarnas tavlor
Gunnarsson, Fred Olsson, Jan-Erik Sandgren, Rune Johannesson, Leif Fransskickas till andra fabriker för
son, Nisse Johansson, Jan-Olof Johansson, Leif Tingström.

kontroll. Söderhamn kontrollerar
övrigas tavlor.
Hederspriser kommer att delas
ut till de tre främsta lagen. HF:s
skytteklubb har fått en förfrågan,
om de vill skänka priserna till
denna första omgång.
Vi återkommer med tabeller
m m under tävlingens gång. Sista
serien skall vara klar under
februari nästa år, och då är åttatusensexhundrafyrtio tävlingsskott och ca tvåtusen provskott
avfyrade.
Om flera lag än ovanstående ar
intresserade av att vara med till
nästa omgång ta kontakt med
SÖ/K 72 Kenneth Berggren eller
SÖ/Vt 51 Bernt Olsson.
Rune Kjellberg
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KCM utan startpistol...
NORRKÖPING (KONTAKTEN). Det är minsann inte
alla gånger så lätt att hålla i trådarna för stora evenemang. Det vet alla vi som brukar följa olika idrotter på TV.
Alltid finns det någon funktionärsmiss att småle åt.
En och annan miss drabbade även arrangörerna den 7
juni av årets KCM i friidrott, IN i Norrköping. Eftersom
det var första gången som tävlingarna hölls i östgötaregi
kan man förstå (och förlåta) att det fanns nerver med i bilden — och grus i maskineriet.
Sålunda gnyddes det en del
bland det femtiotal grabbar och
tjejer som kommit på plats för att
tävla; man tyckte att informationen beträffande starttider för olika grenar var bristfällig, startkorten var inte utskrivna när tävlingarna började och till råga på
allt elände hade någon glömt att
ta med det kanske allra viktigaste
— startpistolen!!!
Nåväl, de flesta problemen gick
t lösa och när såväl startkanon
som skott anlänt från en av stadens sportaffärer, kunde tävlingarna dras igång.
Och det var på toppfina banor
ilagda med rub-tan som LMlirna tävlade. På programmet
stod ett tiotal grenar samt mångkamp för såväl herrar som damer.
På många håll presterades goda resultat, synd bara att inte fler
hade kommit till start. Då hade
säkert publiken fått se än fler
rafflande fighter.
För fight var det i många fall.
Vad sägs t ex om kulresultatet
7.72 m som presterades av både
ettan och tvåan bland flickorna:
Slavica Matjevic och Lena Byrge,
från IN och IK.
Fler namn som stannat i minet

(51.0). Den talangfulle göteborgaren segrade även i höjdhopp
med ett språng över 1.80.
• Visbyflickan Lena Boman svarade också för en trippel genom att segra på 100 meter
(13.8), i höjdhopp (1.35) och i
längdhopp (4.61).
• Veteranen Pentti Kerovirta
från SKV i Piteå kämpade
med sisu i ett flertal grenar och
vann sin klass i femkampen.
• Seniorernas femkamp såg HFs
Ingvar Norén som segrare och
damtrekampen vanns av Lena
Byrge, IK.

Om alltså arrangemangen haltade en smula den här dagen i
Norrköping så var tävlingsvädret
desto bättre; strålande försommarväder (levererat av grannen
SMHI), som starkt bidrog till att
humöret hos deltagarna trots allt
var på topp.
„.
_
Nu efter det att man summerat
intrycken från detta KCM, säger
Ingelstaidrottens
ordförande
Ruth Landén:
— Genom att stå som värdar
för detta KCM lärde vi oss väldigt
mycket. Och vi kommer snart
igen med nya krafter. Närmast
kommer vi att kalla till KCM i
badminton och bordtennis i mars
1981. Skriv gärna att vi kommer
• Thomas Hagelin, MÖ, segrade att vara väl förberedda för att gemed bra tider på såväl 100 me- nomföra den tävlingen!
ter (ll.l) som på 400 meter
Lennart Nilsson

— Jag greja't, säger Slavica Matjevic (t h), efter att ha vunnit KCM ikulstötning.
Hon segrade på 7.72, samma resultat som kompisen Lena Byrge It v) nådde. Nu
avgjordes tävlingen genom andraresultatet. Här stötte Slavica 7.71 mot Lenas
7.70. Snacka om jämngoda tjejer!

En gotländsk sommarflicka, Lena Broman, packade ner tre KCM i trunken innan
hon for hem till Visbyfabriken. Här släppar hon före dusterna i höjdhopp, längdhopp och 100 meter.

Resultat
100 m, Seniorer: 1) Thomas Hagelin,
Mö, 11,1,2) Billy Solo, Rifa/Kalmar, il,9,
3) Tony Bertling, Ingelsta, 12,1, 4) Alf
Grandin, Rifa/Kalmar, 12,1. Yngre oldboys: 1) Ulrich Vilmar, HF, 12,8, 2) S O
Komstadius, HF, 13,3. Äldre oldboys: 1)
Oiva Kiviniemi, Rifa/Kista, 13,1, 2) Pentti
Kerovirta, SKV/Piteå, 13,6, 3) Sven Andersson, Mö, 13,6. Damer 1: 1) Lena Boman, Visby, 13,8, 2) Lena Byrge, Ingelsta,
14,1, 3) Carina Andersson, Ingelsta, 14,6,
4) Jane Ekström, Visby, 15,7, 5) Slavica
Matijevic, Ingelsta, 16,1, 6) Susanne Linder, Ingelsta, 18,8. Damer 2: 1) Siv Jansson, HF, 15,2, 2) Erna Melin, Ingelsta,
15,4.
200 m, Seniorer: 1) Manfred Larsson,
Visby, 24,2, 2) Billy Solo, Rifa/Kalmar,
24.6, 3) Ingvar Norén, HF, 25,2, 4) Alf
Grandin, Rifa/Kalmar, 25,4, 5) Ulf Broberg, Visby, 27,8, 6) Martti Hellsten, HF,
26.7, 7) Ulrich Vilmar, HF, 27,8, 8) S O
Komstadius, HF, 28,2.
400 m. Seniorer: 1) Thomas Hagelin,
Mö, 51,0, 2) Billy Solo, Rifa/Kalmar, 58,8,
3) Lars Nilsson, HF, 58,2, 4) Alf Grandin,
Rifa/Kalmar, 1.06,2,5) Björn Malmström,
Ingelsta, 1.15,2.
5 000 m. Seniorer: 1) Folke Lundberg,
Rifa/Kista, 17.10,9, 2) Lars Brosell, HF,
18.46,8. Yngre oldboys: 1) Jan Forsberg,
LMS/SÖ, 17.57,0, 2) Bo Askerud, Rifa/Kista, 19.57,7.
1 500 m, Seniorer: 1) Lars Nilsson, HF,
4.43,0, 2) Billy Solo, Rifa/Kalmar, 4.47,1,
3) Tommy Gardell, Visby, 4.47,8, 4) Lars
Brosell, HF, 4.52,5, 5) Manfred Larsson,
Visby, 5.02,5, 6) Ulf Broberg, Visby, 5.39,4,
7) Alf Grandin, Rifa/Kalmar, 6.34,1. Yngre oldboys: 1) Jan Forsberg, LMS/SÖ,
4.51,0,2) Bo Askerud, Rifa/Kista, 5.11,4,3)
S O Komstadius, HF, 5.40,0, 4) Martti Hellsten, HF, 5.46,9, 5) Ulrich Vilmar, HF,
6.24,5. Äldre oldboys: 1) Folke Lundberg,
Rifa/Kista, 4.57,8, 2) Oiva Kiviniemi, Rifa/Kista, 5.49,1.
Höjd, Seniorer: 1) Thomas Hagelin, Mö,
180,2) Billy Solo. Rifa/Kalmar, 160. Yngre
oldboys: 1) S O Komstadius, HF, 160, 2)
Ulrich Vilmar, HF, 115. Äldre oldboys: 1)
Pentti Kerovirta, SKV/Piteå, 130, 2) Torsten Löfqvist, Visby, 130, 3) Oiva Kiviniemi, Rifa/Kista, 125. Damer 1:1) Lena Boman, Visby, 135, 2) Lena Byrge, Ingelsta,
130, 3) Anna-Lisa Westblad, Ingelsta, 120,
4) Zora Joncevska, Ingelsta, 115. Damer
2: 1) Erna Melin, Ingelsta, 115, 2) Siv
Jansson, HF, 110.
Spjut, Seniorer: 1) Ingvar Norén, HF,
51,41,2) Lars Eriksson, Mö, 44,59,3) Tommy Gardenborg, Visby, 40,68, 4) Anders

Weinberg, Ingelsta, 33,82,5) Billy Solo, Rifa/Kalmar, 30,39, 6) Ulf Broberg, Visby,
30,13,7) Manfred Larsson, Visby, 29,20, 8)
Alf Grandin, Rifa/Kalmar, 13,83. Yngre
oldboys: 1) Marti Hellsten, HF, 46,62, 2) S
O Komstadius, HF, 33,91, 3) Ulrich Vilmar, HF, 24.00. Äldre oldboys: 1) Börje
Roseli, HF, 32,95, 2) Oiva Kiviniemi, Rifa/Kista, 32,60. Veteran: 1) Stefan Kauppinen, Rifa/Kista, 27,12.
Kula, Seniorer: 1) Lars Ericsson, MÖ,
12,76, 2) Roger Hallin, Visby, 11,07, 3) Anders Weinberg, Ingelsta, 9,79. Yngre oldboys: 1) S O Komstadius, HF, 9,79. Äldre
oldboys: 1) Henning Hallin, Visby, 10,09,
2) Oiva Kiviniemi, Rifa/Kista, 9,40, 3)
Gösta Steen, MÖ, 9,26. Veteraner: 1) Gösta Steen, Mö, 9,60, 2) Pentti Kerovirta,
SKV/Piteå, 8,45, 3) Börje Rosell, HF, 7,64.
Damer i: 1) Slavica Matjevic, Ingelsta,
7,72,2) Lena Byrge, Ingelsta, 7,72, 3) Jane
Ekström, Visby, 6,99. Damer 2: 1) Siv
Jansson, HF, 6,61,2) Erna Melin, Ingelsta,
6,46.
Längd, Seniorer: 1) Manfred Larsson,
Visby, 528, 2) Ingvar Norén, HF, 527, 3)
Billy Solo, Rifa/Kalmar, 525, Yngre oldboys: 1) Martti Hellsten, HF, 597, 2) S O
Komstadius, HF, 505, 3) Ulrich Vilmar,
HF, 503. Äldre oldboys: 1) Oiva Kiviniemi,
Rifa/Kista, 451, 2) Sven Andersson, MÖ,
435, 3) Henning Hallin, Visby, 393. Veteraner: 1) Pentti Kerovirta, SKV/Piteå, 406,
2) Sven Andersson, Mö, 406, 3) Stefan
KauDDinen. Rifa/Kista. 367. Damer: i)
Lena Bohman, Visby, 461, 2) Lena Byrge,
Ingelsta, 418, 3) Slavica Metijevic, Ingelsta, 377. Damer 2: 1) Erna Melin, Ingelsta,
346, 2) Tina Pettersson, Ingelsta, 322, 3)
Siv Jansson, HF 281.
Diskus, Seniorer: 1) Lars Ericsson, Mö,
42.14, 2) Gösta Steen, Mö, 35.70, 3) Roger
Hallin. Visby, 34.32. Yngre oldboys: 1)
Martti Hellsten, HF, 26.13, 2) S O Komstadius, HF, 24.76, 3) Ulrich Vilmar, HF,
18.60. Äldre oldboys: 1) Gösta Steen, MÖ,
34.56, 2) Henning Hallin, Visby, 34.23, 3)
Oiva Kiviniemi, Rifa/Kista, 33.48.Trekamp, Damer 1 < KM) m-längd-kula):
1) Lena Byrge, Ingelsta, 1391.0 poäng, 2)
Slavica Matijevic, Ingelsta, 1009.5,3) Jane
Ekström, Visby, 853.5. Damer 2: 1) Erna
Melin, Ingelsta, 905.0, 2) Siv Jansson, HF,
748.0. Veteraner, Herrar: 1) Pentti Kerovirta, SKV/Piteå, 1487.5, 2) Sven Andersson, Mö, 1342.0.
Femkamp (200 m-I500 m-längd-diskusspjut), Seniorer: 1) Ingvar Norén, HF,
2513.5, 2) Manfred Larsson, Visby, 2180.5,
3) Billy Solo, Rifa/Kalmar, 2180.5. Yngre
oldboys: 1) Martti Hellsten, HF, 2176.0, 2)
S O Komstadius, HF, 1662.0, 3) Ulrich Vilmar, HF, 1175.0.
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Rekorddeltagande när Johansson
frän ELLEMTEL
b l e v mästare
Han kom, han såg, han
segrade — årets nybakade
koncernmästare i tennis —
P e r Johansson från ELLEMTEL i Stockholm. I finalen slog han Ola Mattsson
från SRA/Gävle i två raka
set m e d 6—3, 6—1. Det blev
nya koncernmästare i alla
klasser utom i damernas,
där Barbro Sandberg från
Karlskrona lyckades försvara sin titel. Tävlingarna
avgjordes i SALK-hallen i
Alvik i Stockholm den 15, 16
och 17 augusti.

Intresset för årets KCM i den
"vita sporten" var ovanligt stort.
Man hade fått in 77 anmälningar
från 17 olika enheter landet runt.
Därför blev det också ett jättearbete för arrangerande LME IK
vid HF att få allt att klaffa. Och

med idrottskonsulent Lasse Broselis benägna bistånd fungerade
det mesta perfekt. På fredagen
var det spel på åtta banor mellan
klockan 17.00 och 23.00. På lördagen körde man på åtta banor från
klockan 9.00 till 21.00. Ett svettigt
program, med andra ord. Totalt
avverkades uppemot hundratalet
matcher på de tre dagarna!
Deltagare kom från klubbarna
vid HF, Bollmora, LME Signal
(Västberga), Centrallagret, Borås, Karlskrona, Mölndal, Oskarshamn, Söderhamn och Visby
samt från ELLEMTEL, LMS/SÖ
(Stockholm), Rifa i Kista, SRA i
Kista och Gävle, SKV i Sundbyberg och LMF från Jorvas i Finland.
Koncernmästaren Per Johansson har jobbat på ELLEMTEL i
1,5 år ocn spelar i det privata för
Järfälla TK.
— Jag brukar ställa upp i stora
SM. Men har bara kvalat in till
spel där en gång, berättar han.
— Den hårdaste matchen för
mej var semifinalen mot Sören

Bylund från Visby. Jag har mött
honom förut och det brukar bli
jämna matcher mellan oss. Speciellt inomhus är Sörens serve
svår att tampas med, säger Per
Johansson.
I semifinalen vann Per över Sören med 7—6,6—2.
I den andra semifinalen föll förre koncernmästaren Björn Lindvall från Karlskrona mot Ola
Mattsson, som segrade efter en
segsliten tresetare med 7—5,2—6,
6—0.
Per Johansson var egentligen
aldrig hotad i finalen mot Ola
Mattsson. ELLEMTEL-spelaren
ledde med 3—0 och 5—1 innan han
tog första set med 6—3.1 det andra gick Johansson fram till 4—0
innan Mattsson vann sitt enda game. 6—1, alltså.
"Gamlingen" Owe Nilsson från
LME/HF överraskade med att
vinna två titlar. Åtminstone den i
dubbel var oväntad. Nilssons andra titel kom i veteranklassen.
Owe spelade ihop med HF-aren
Hans Altin och paret skrällde till
redan i kvartsfinalen. Där slog
man ut regerande mästarna Gösta Larsson och Björn Lindvall
från Karlskrona med siffrorna
7—5, 6—4. Så kom finalen där
Nilsson/Altin vann över Visbv-Daret Sören Bylund och Tore Mattsson med 6—2,7—5.

Koncernmästaren
Per Johansson
(EUA/Sge): — Den hårdaste matchen
var semifinalen mot Sören Bylund från
Visby.

I finalen i veteranklassen mötte
Owe Nilsson sin gamle antagonist
Martin Svacha från Karlskrona.
Båda har under många år hört till
LME-tennisens främsta. Den här
gången drog Owe det längsta
strået och blev mästare efter
6—1,6—3.
i
Damklassen hade endast locka I
sex flickor. Konstigt när man tänker på hur många kvinnor det
finns inom koncernen. Barbro
Sandberg från Karlskrona tog en
ny KCM-inteckning efter finej
vinst över HF.s Christina Falcon
med 6—3,7—5. Göran Hannerz

S e g r a r e n s främsta vapen—jämnhet
och säkerhet!

NYKÖPING (KONTAKTEN). För andra året i rad blev
Gunnar Malmberg från ELLEMTEL (EUA) koncernmästare i golf. Årets mästarmöte avgjordes på trevliga Ärila
golfbana utanför Nyköping fredagen den 22 augusti. Malmberg gick runt de två rundorna över 36 hål på 161 s l a g (84—
77) vilket var ett slag s ä m r e än hans handicap 4.
Jämnheten och säkerheten var
segrarens främsta vapen. I andra
ronden noterade han par på 12 hål
och en birdie — ett under par —
på 36 :e hålet. Det var många spelare som hade fler birdies, men
som i gengäld slog bor» sig ordentligt då och då.

Klass C togs hem av Jörgen Lind,
LME/HF, med 68 poäng.

Valter Rodin från SRA i Kista
lyckades bäst i poängbogeyn över
18 hål med 27 poäng och supportertävlingen — poängbogey 18 hål
— vanns av Arne Israelsson.
Så kan vi runda av med en må— Det var nog bättre tävlingar
och hårdare konkurrens vid KCM lande beskrivning av Ärila golfförra året. Men visst är jag nöjd,
omtalar tvåfaldige golf mästaren.
— Vädret var knivigt med blåst
och regn. Ganska svårputtat var
det också. Greenerna var hårt
klippta och hala. Jag ledde inte
efter första ronden så därför satsade jag för fullt i den andra. Och
det höll, kommenterar Gunnar.
Kampen om andraplatsen blev
mycket hård. Tre man slutade på
164, varför resultaten från andra
ronden blev avgörande. Jonas Jakobsson (handicap 9) från Ingelsta blev silvermedaljör före trean
Anders Nordqvist (handicap 11)
från LME/KK och fyran Johnny
Farman (handicap 10) från Älvsjö.
Jakobsson vann emellertid poängbogeyn över 36 hål klass A
med 68 poäng och Nordqvist segrade i klass B med 74 poäng.

Hur skall det har gå dä? lihOrirr den i o
koncernmästaren Rudi Omholt iHFIZI
OfdC) och läser greenen för att hitta
rätt put-linje.

bana framförd av klubbens ordfö
r a n d e G u s t a v L i n d b l a d : "Banan är
som en tysk studentskrivning. Mänsklig till en början men mot slutet, när
man börjar bli trött, kommer svårigheterna".

Resultat
KCM 36 hål: 1) Gunnar Malmberg,
EUA, 161 slag, 2) Jonas Jakobsson,
Ingelsta, 164, 3) Anders Nordqvist,
LME/KK, 164, 4) Johnny Farman,
Älvsjö, 164, 5) Karl-Axel Lindbergh,
LME/KK, 171, 6) Sune Lindberg,
LMS/SÖ, 171, 7) Lennart Roseli,
LME/HF, 8) Paavo Kallio, Älvsjö,
173, 9) Dick Ryberg, LME/HF, 174,
10) Kent Karlsson, Söderhamn, 177.
Poängbogey 36 hål: Klass A hcp 0—
10: 1) Jonas Jakobsson, Ingelsta, 68,
2) Johnny Farman, Älvsjö, 65, 3)
Gunnar Malmberg, EUA, 63. Klass B
hcp 11—19: i) Anders Nordqvist,
LME/KK, 74,2) Björn österberg, Söderhamn, 67, 3) Fredrik Högstedt.
SKV Sundbyberg, 60, Klass C hcp
20—30: 1) Jörgen Lind, LME/HF, 68,
2) Anders Björklund, Thorsmans, 63,
3) Gunnar Åhrberg, Thorsmans, 61.
Poängbogey 18 hål: 1) Valter Rodin, SRA Kista, 27 poäng, 2) Ragnar Se sån stil han har! Årets koncernmäsGustafsson, pensionär (tidigare chef tare i golf Gunnar Malmberg från
för Visbyfabriken), 3) Gerd Micski, ELLEMTEL slår en full drive. Tävlingen
hade lockat inte mindre än 82 deltaSRA Kista, 24.
gare.
Göran Hannerz
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Dubbelt "Kalmar"
i pistolskottet
HUDIKSVALL (KONTAKTEN). Lördagen den 16 augusti avgjordes årets koncernmästerskap i pistolskytte här i
Hudiksvall. Vann gjorde Peter Johansson bördig från Kalmar och jobbandes vid Älvsjöanläggningen utanför Stockholm sedan ett drygt år tillbaka.
På sina 10 serier noterade Jo- sund som får arrangera nästa
hansson 470 poäng, vilket räckte pistol-KCM.
till seger före en annan kalmarit,
Tävlingen i Hudiksvall arranBjörn Arding från Rifa med 469.
gerades föredömligt av idrottsBronsmedaljen togs av Arne klubbarna vid SKV i Hudiksvall
Persson från LME i Delsbo med och LME i Delsbo. Tur med väd468.
ret hade man också!
I KCM i pistolskytte skjuter
man sammanlagt 10 serier om Resultat
1) Peter Johansson, HF, 470,2) Björn Arfem skott i varje. Det var inte
ding, Rifa/Kalmar, 469, 3) Arne Persson,
förrän efter nionde serien som Jo- Delsbo,
468, 4) Erik Rolfsson, SKV/Huhansson gick upp i ledningen.
diksvall, 468, 5) Hans-Åke Larsson, HF,
Två damer, Margareta Hed- 467, 6) Margaretha Hedmark, Östersund,
mark och Berit Nilsson, deltog 466, 7) Bo Karlsson, Östersund, 463, 8)
och kom på sjätte respektive 17 :e Bror Nilsson, HF, 452,9) Gösta Jacobsson,
447,10) P M Hedmark, Österplats. Bägge kom från LME i Ös- Söderhamn,
sund, 444.
tersund. Mycket talar för övrigt
för att det blir LME i just österGöran Hannerz

Nordkalottsuccé
Nordkalott-mässan i Piteå den 2—10 augusti blev en succé,
rapporterar vår man vid Sieverts Kabelverk i Piteå, Jarl Sundkvist (bilden). Årets mässa slog alla tidigare rekord både vad beträffar utställningarna och besökarna. Bilden visar Sieverts Kabelverks monter som efter mässan till viss del flyttades till Företags-City i Piteå för att där stå permanent.
Fotnot: Nordkalott-mässan är ett årligen återkommande evenemang som arrangeras av Umeå eller Piteå kommun.

Grattis tjugufem

KRYSSVINNARE

De tre medaljörerna vid KCM i pistolskytte i Hudiksvall. Fr v Björn Arding, Peter
Johansson och Arne Persson.

KONTAKTENS sommarkryss
var tydligen i knepigaste laget.
Antalet insända rätta lösningar
räckte dock till att dra 25 vinnare.
Både V och W godkänns för regalskeppet Wasa!
Var och en av de 25 vinnarna
får en grammofonskiva med
LME Storband och LM-orkestern.
Priset sänds till tjänsteställe eller
— om vinnaren är pensionär —
hem till bostaden.
Vinnarna
Kristina Alexandersson, Stockholm, Sigvard Andersson, Stockholm, Knut Axelsson, Hägersten,
Allan Bladh, Skärholmen, Iris
Eriksson, Visby, Sten Gruseil,
Bandhagen, Bengt Gulin, Norsborg, Nils Hjelm, Stockholm,
Ragne Holm, Stockholm, Boo Johansson, Botkyrka, Tage Johansson, Karlskrona, Ulla Jonsson,
Hägersten, Jonas K ling. Handen,
Gunnar Kronqvist, Bandhagen,
Elin Larsson, Ramdala, Arne
Lindau, Tyresö, Ivar Mellqvist,
Vällingby, Anders Sjöberg,
Bromma, Nils Strid, Stockholm,
Helmer Törnkvist, Älvsjö, Karl
Waldelius, Johanneshov, Herbert
YVallin, Norrfjärden, Stig Warring, Norsborg, Leif Wikström,
Tyresö, Berndt Åström, Huddinge.

"Nygammal"
Det här är världens äldsta
bordstelefon med handmikrotelefon — en LM .are från 1892. Nu
nära 90 år senare är modellen aktuell igen, men idag elektronisk
och med knappsats. Det är
LME:s division för abonnentutrustningar som moderniserat
denna gamla favorit för leverans
i 5 000 exemplar till Schweiz.
Och visst smälter vår "tax" väl
in i den rustika schweiziska bomiljön!
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BERTIL
ROSENSTRÖM
SKV/P/Vp
Född 1917
Anställning 1933
Plakett
juli 1979

BERTIL
LINDEN
SRA/O/Lip
Född 1915
Anställd 1934
Plakett
januari 1980

ÅKE
OLSSON
KK/TV/Vt740
Född 1918
Anställning 1933
Plakett
augusti 1979

KARL
NYSTRÖM
SRA/O/La
Född 1919
Anställd 1934
Plakett
januari 1980

TURE
TRYGG
VH/X/Gta
Född 1917
Anställd 1931
Plakett
januari 1980

ROLF
GAHNSTRÖM
KK/Trd
Född 1920
Anställd 1935
Plakett
februari 1980

STURE
SVEDBERG
HF/Vtl7
Född 1918
Anställd 1935
Plakett
maj 1980

STURE
EKWALL
HF/X/Ap
Född 1915
Anställd 1935
Plakett
juni 1980

GUNNAR
SUNDIN
SRA/Pia
Född 1917
Anställd 1933
Plakett
oktober 1979

EVERT
BJÖRK
SRA/P/Vp
Född 1917
Anställd 1934
Plakett
januari 1980
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BÖRJE
ERIKSSON
TV/Vt782
Född 1919
Anställd 1934
Plakett
januari 1980
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BÖRJE
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HF/V/Bv
Född 1915
Anställd 1935
Plakett
januari 1980
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CHRISTIAN
JACOBAEUS
HF/DY
Född 1911
Anställd 1935
Plakett
januari 1980

ANDERS
JÖRGENSEN
LMS/DA
Född 1911
Anställd 1934
Plakett
januari 1980

GRETA
PALMGREN
SRA/Ps
Född 1917
KONTAKTEN presenterar 24 silverplakettörer, s o m Anställd 1934
alltså arbetat i minst 45 år inom koncernen. Förutom en Plakett
100 g plakett i rent silver får de även aktier till ett värde av januari 1980
5 000 kronor. Det har varit ett uppehåll i presentationen i
tidningen a v trotjänare m e d s å m å n g a tjänsteår. Vi har nu
försökt hitta samtliga silvermän och -kvinnor sedan ett år
tillbaka. Några av d e m har tyvärr tackat nej

INGRID
SVANTESSON
SKV/A/E
Född 1917
Anställd 1934
Plakett
januari 1980

SILVER
i mängd

Vt 67 vid Söderhamnsfabriken har en idrottsaktiv förman
som heter Thore Johnson. I
maj i år fick han motta företagets silverplakett i kretsen av
gamla kollegor.
Thore — som blir 65 år i oktober — började hos LM Ericsson
på Tulegatan i Stockholm för 50
år sedan. Efter några år hos
andra företag, bl a hos SRA,
återvände han sju år senare till
LM Ericssons monteringsavdelning. Där arbetade han bl a
med larmklockor och myntapparater. Den första ordern på

RAGNAR
SUNDIN
KK/T/Nob
Född 1919
Anställd 1935
Plakett
juni 1980

GÖSTA
STEIMAR
BO/G/Sdk
Född 1918
Anställd 1935
Plakett
juli 1980
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koordinatväljaren monterades
av Thore.
Efter en tid som instruktör
å hemarbetsavdelningen (där
emmafruar gjorde monteringsjobb i hemmen) flyttade
han med fru till Söderhamn för
att bli förman på monteringsavdelningen.
Utanför arbetet har Thore
alltid varit aktiv inom friidrott,
fotboll och skidor. Under
många år var han fotbollsdomare. Han var också med och
bildade korpklubben 1949. En
seger i yngre oldboysklassen

K

Thore Johnson f/ankerad av fr v
Eriksson och Ivar Rhodin.

Tore

vid koncernmästerskap på skidor och två genomförda Vasalopp bevisar bara ytterligare
att han är en idrottsaktiv förman.

IVAR
AHLGREN
fdSRAC
Född 1913
Anställd 1935
Plakett
maj 1980

VALFRID
LINDSTRÖM
KA/Smm
Född 1920
Anställd 1935
Plakett
maj 1980

AINA ZETTERSTRÖM
BO/G/Srd
Född 1915
Anställd 1935
Plakett
juli 1980

GUNNAR
SVENSSON
HF/V/Ba
Född 1917
Anställd 1933
Plakett
augusti 1980

Brewitz • ÖSTERSUND Bengt-Olof Lättström • L M S / T Y R E S Ö Thord Andersson •
RIF/KISTA Karin Manhem Takten • S K V / S U N D B Y B E R G Sven Mindus •
S K V / H U D I S K V A L L Ulf Mickelsson • S K V / P I T E Ä Jarl Sundkvist • S R A / K I S T A
Lars Gustavsson • T C N / N Y K Ö P I N G Hans Segnestam

