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EDB I BRASILIEN: 

Förnämligt avtal undertecknat 
Vårt bolag i Brasilien, Ericsson do 
Brasil (EDB), skall fram till 1976 
leverera telefonstationsutrustning för 
ca en halv miljon nya abonnentlinjer 
för staden Sao Paulo. Avta! om det
ta har nyligen tecknats med telefon-

Brasiliens kommunikationsmi
nister Hygino Corsetti beteck
nar avtalet som det mest vitt
omfattande som någonsin slu
tits mellan två brasilianska fö
retag. 

CTB, som är Brasiliens störs
ta telefonbolag, kommer att 
bygga ut sitt telefonnät myc
ket kraftigt de närmaste åren. 
Bolaget beräknar att inemot 
en miljon nya abonnenter kom
mer att tillföras deras telefon
nät fram till 1976. 

Huvuddelen av utrustningen 
skall tillverkas hos EDB. 

I samband med undertecknan
det av avtalet överlämnade 
EDB:s VD Gunnar Vikberg 
(t h) en DIALOG med knapp
sats till Brasiliens kommuni
kationsminister Hygino Cor
setti (t v) i närvaro av bl a 
Sveriges ambassadör i landet 
Bengt Odevall. 

bolaget Companhia Telefonica Brasi-
leira (CTB). Första leveranskon
traktet gäller telefonstationsutrust
ning av LME:s koordinatväljartyp till 
ett värde av 195 miljoner kronor. 

Hälsoråd 
infor 
utlands
semestern 
Resebyråerna, de enskil
da reseledarna, flygvär
dinnorna och konsulat
tjänstemännen på de 
stora utländska turistor
terna blir ofta överhopa
de av frågor rörande 
hälsoproblem i samband 
med t ex en semester
vistelse i sydligare län
der. 

Nedanstående korta råd 
om bl a skydd mot infek
tioner, vaccination och 
hygien hoppas KONTAK
TEN ska vara till nytta 
för de många LM-are som 
ensamma eller tillsam
mans med familjen styr 
semesterkosan till hetare 
latituder. 

Forts pd sida. 5. 

KCM-TERRÄNGEN: 

Arrangören SRA särklassigt 
Tog hem fyra titlar 
SRA Sportförening i 
Stockholm stod som ar
rangör för årets Kon
cernmästerskap i terräng
löpning, som hölls vid 
Järla friluftsgård i Nacka
reservatet söder om 
Stockholm. Värdklubben 
var oartig nog att lägga 
beslag på tre individuella 
KCM-titlar av sex möjli
ga och segrade dessutom 
i tävlingen för 3-manna-
lag. Forts pd sida 6. 

En glad koncernmästare Val
ter Vidmark, SRA, gör seger
gesten efter sin vinst i senior-
klassen. 

FLEXTID EJ AKTUELLT 
VID LME/HF 

Förhandlingar har förts om försök med flextid 
på LME/HF mellan bolaget och intresseorga
nisationerna SIF och CF. Efter ett nej har or
ganisationerna kommit överens om att avvak
ta erfarenheterna från försök som pågår hos 
andra företag. 

Motiven till varför man f n in
te är beredd att prova denna 
arbetstidsform är framförallt 
följande: Företagsledningen 
anser att det föreligger myc
ket starka skäl att anta att 
flexibel arbetstid har en nega
tiv inverkan på effektiviteten 
inom kontoren genom att den 
tid som står till buds då alla 
finns närvarande blir kortare 
och samarbetet och därmed 
effektiviteten kommer att 
påverkas. Vidare kommer man 
att finna att flera personal
grupper icke kan få flexibel 
arbetstid på grund av arbetets 
natur, vilket medför att "orätt
visor" uppstår. Dessutom pågår 
för närvarande vid några fö

retag försöksverksamhet, som 
kommer att utvärderas genom 
Verkstadsföreningens och SIF: s 
försorg, varför erfarenheter 
torde kunna vinnas den vägen. 

I samråd har parterna där
för kommit överens om att 
den förutnämnda arbetsgrup
pen kommer att ta kontakt 
med några av dessa företag, 
dels för att under försöks
tidens gång vinna kunskaper 
om systemet som sådant, dels 
för att få del av den utvärde
ring som sker på dessa före
tag. Utvärderingen beräknas 
vara slutförd om 1 år och de 
erfarenheter som den kan ge 
får då prövas. 

Koncernnämndsmöte 
i Söderhamn-Hudiksvall 

Närmare 140 representanter för företagsnämn
derna i ett 40-tal koncernenheter och koncern
ledningen deltog i årets koncernföretags-
nämndssammanträde som i år förlagts till Sö
derhamn—Hudiksvall. Nya i kretsen var i år 
nämndrepresentanter för ELLEMTEL och 
Thorsman & Co. 

Det späckade dagsprogrammet 
inleddes med besök på Söder
hamnsfabriken, moderbolagets 
"diversehandel" med en rad 

olika produkter på tillverk
ningsprogrammet, följt av 
samling på kabelfabriken i 

Forts pd sida 5. 
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UTNÄMNINGAR 
Bolagets styrelse har vid sammanträde den 
29 måj 1972 till disponenter utsett ingenjör 
Åke Bldö, INC, och ingenjör Uno Lindström, 
NGC. 

Samtidigt utnämndes till överingenjör i bo
laget civilingenjör Björn Svedberg, X/RC. 

Ak» Bida Uno Lindström B|örn Svedberg 

DATAKOMMUNIKATION 
Den 1 juni 1972 ändrades or
ganisationen inom Datakom
munikationsavdelningen S en
ligt följande: 

• SF — Produktplanering 
och säljstod 
Till chef för denna nyin
rättade instans har utsetts 
licentiat Per Granholm. 

Under SF sorterar två 
sektioner: Sb — Publika 
telex- och datanät och Sv 
— Privata datanät, termi
nalsystem. 

Befattningen SbC upp-
rätthålles tills vidare av li
centiat Per Granholm. Till 
SvC har utsetts ingenjör 
Robert Ma t h son. 

• SN — Försäljning Norden 
Chefsskapet för denna nyin
rättade instans upprätthål-
les tills vidare av SC. 

Under SN sorterar två 
sektioner: SI — Försälj
ning telex- och datanät, 
modemer och Sm — För
säljning terminalsystem. 

Till S1C har utsetts ingen
jör Bo Johansson. Befatt
ningen SmC upprätthålles 
tills vidare av ingenjör Ro
bert Mathson. 

• SX — Försäljning export 
utom Norden 
Organisationen oförändrad 
under ingenjör Eric Strind-
lunds chefsskap. Ansvars
området utökat till att gäl
la samtliga varugrupper. 

• SK — System- och An
läggningskons truktion 
Chefsskapet för denna in
stans med delvis nya upp
gifter åvilar som tidigare 
ingenjör Sverre Sem-Sand-
berg. 
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teckning HF/Dbi. rum 61128. 
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Under SK sorterar två 
sektioner: Sd — Publika 
telex- och datanät samt 
St — Privata datanät, ter
minalsystem. 

Som SdC och StC funge
rar som tidigare ingenjö
rerna Bruce Lindström och 
Per-Åke Wiberg. 

• Stabsinstanserna Se och SaM 
bibehålies oförändrade, 
bägge direkt underställda 
SC. Instanserna SA, SZ, 
Sg, Sn och Sr upphör. 

X/E-NYTT 
• Marknaderna Jugoslavien, 

Sovjet och Östtyskland har 
överflyttats till X/Ep och 
bildat en grupp X/Eps. 
X/EpsC är ing Walter 
Langhammer. 

• Sektion X/Er har nu Stor
britannien som marknads
område. Sektionen består 
av två grupper, X/Era 
som svarar för försäljning 
och kundkontakter och 
X/Erb som svarar för or
derbehandling. 

Till X/ErC har utnämnts 
ing Manfred Buchmayer, 
till X/EraC ing Bengt 
Fourong och till X/ErbC 
ing Werner Röhii. 

• X/EtC ing Ernst Nord
ström uppehåller tills vida
re även befattningen som 
X/EtbC. 

DA UPPHÖR 
Direktör Olof Hult lämnade 
den 31 maj 1972 befattningen 
DA, vilken därmed upphör. 
Direktör Hult kvarstår tills vi
dare som ledamot i ETM:s 
styrelse. 

UTLANDSTJÄNST 
Ingenjör Ulf Lindberg har på
börjat kontraktstjänstgöring vid 
Industrias de Telecomunicacion 
S A Intelsa, Spanien. Sedan den 
5 maj 1972 tjänstgör han i befatt
ningen som chef för tillverk
ningskontrollen. 

Herr Rolf Ostlund har bytt sta-
tioneringsort. Sedan den 25 mars 
1972 tjänstgör han vid Industrias 
de Telecomunicacion S A Intelsa i 
Spanien som instruktör. 

Ingenjör Lennart Nilsson som 
tidigare varit anställd i Ecuador 
har bytt stationeringsort. Den 26 
april 1972 tillträdde han befatt
ningen som bolagschef för L M 
Ericsson S A i Spanien. 

Herr Tage Ahlberg påbörjade 
tjänstgöringen som produktions-
beredare vid Industrias de Tele
comunicacion S A Intelsa, Spanien 
den 4 april 1972. 

Herr Sven Bertil Andersson 
tjänstgör sedan den 1 januari 
1972 som chief engineer vid Erics
son Centrum Inc, USA. Han har 
tidigare varit lokalanställd. 

Ingenjör Dag Björk, som tidiga
re varit anställd i Brasilien, till
hör avdelning Keb sedan den 15 
maj 1972. 

Herr Bertil Strid som tidigare 
varit anställd i Irak har bytt sta
tioneringsort och tjänstgör sedan 
den 14 maj vid Irano Swedish 
Company AB (Iran). 

Ingenjör Jörgen Marqvardt har 
återkommit från tjänstgöringen 
i Spanien. Han tjänstgör nu på 
avdelning X/Lna. 

Ingenjör Sone Gustafsson bör
jade den 19 maj kontraktstjänst
göring vid Sociedade Ericsson de 
Portugal, Lda, i befattningen 
som installationsingenjör. 

Ingenjör Jacques Goos började 

å kontraktstjänstgöring vid North 
a Electric Company, USA, den 6 
it juni 1972 som "design engineer". 

Ingenjör Allan Uvhagen har 
återkommit till Sverige efter av
slutat kontrakt i Malaysia. Ing-

,- enjör Uvhagen som varit bolags-
h chef vid Ericsson Talipon SDN 

BHD och Telecommunicacion Ma-
nufacturers SDN BHD tjänstgör 

I nu inom Direktionsavdelningen 
Df. 

a 
, X/I-PERSONAL 

Ing Curt Book har avslutat sitt 
uppdrag som underhållschef i Bra
silien för semester i Sverige. 

Ing Kurt Nordahl har avslutat 
sitt uppdrag i Libanon och tjänst
gör numera på PJ/X/Ixb. 

Ing Björn Edstav har avslutat 
, sitt uppdrag i Kuwait för semes-
r ter i Sverige. 
i Ing Hans Droschke har avslu

tat sitt uppdrag i Sovjet för seines-
r ter i Sverige. 

Ing Wolfgang Haas har avslu
tat sitt uppdrag i Tunisien för se
mester i Österrike/Sverige. 

Ing Reine Skatt har under på-
l gående kontrakt flyttat från Bra-
' silien och tillträtt befattningen 
1 som installationschef i Venezuela. 

Ing Rolf Hedenström har på
börjat nytt uppdrag i Egypten. 

> Mr Francesco Spina har avslu-
, tat sitt uppdrag i Brasilien för 
t semester i Italien. 
! Mr Neville Calliste har under 

pågående utlandsuppdrag flyttat 
från Karibien till El Salvador. 

Ing Ove Jönsson har under på-
i gående utlandsuppdrag flyttat 

från Brasilien till Argentina. 

NYA PATENT 
under tiden 25 februari—4 maj 
1972 (förteckningen anger upp
finnarens namn och tjänsteställe, 
uppfinningens titel och patent
nummer) . 

Strömer, C-A, BO/G/ArmC — 
Kopplingsklämma — 340.641; 

Hasselbohm, S S S — tidigare 
GF/N — Kopplingsplint för 
skruvfri anslutning av isolerade 
ledare — .340.645; 

Arkenbach, S B, MÖ/MI/Kgk, 
Carlsson, R B, MÖ/MI/Khd, 
Lundmark, I E, MÖ/MI/Kgk 
— Sätt att hos en spännings
källa, innefattande två likspän
ningsstabilisatorer, som avger 
lika stora utgångsspänningar, 
styra spänningsändringen över 
två belastningar, som matas av 
var sin av nämnda utgångs
spänningar jämte anordning 
för utförande av sättet — 
340.905; 

Mikkola, O A I, HF/X/M1C, 
Aqvist, G S, ÄL/SdA — An
ordning vid en telekommunika
tionsanläggning för att välja 
en utgående ledning som kan 
överföra minst lika stor band
bredd som den inkommande led
ningen — 331.706; 

Fjällbrant, T T, tidigare Mö/ 
MI/S, Johansson, S L V, Mö/ 
Ml/XeaC, Nilsson, A S, Mö/ 
Ml/XeC — Sätt och anordning 
för att omvandla en periodisk 
signal till en flerfassignal — 
— 341.199; 

Edström, N H, HF/X/SxT — Ra
diokommunikationsanläggning 
med en datamaskin för beräk
ning av de mobila stationernas 
positioner — 341.417; 

Toomingas, I, tidigare HF/X/Aka 
— Kontaktfäste för elektro
magnetiska reläer — 342.111. 

BEÖNADE FÖRSLAG 
ÖREBROFABRIKEN: Maj-Lis 
Gustavsson 400 kronor för arm
stöd att användas vid förbindning 
av ramväxlar. Nils Olsson, 200:—, 
Anders Ohlsson, 200:—, Matz Ed

lund, 100:—. NORRKÖPINGS-
VERKSTADEN: Eino Nieminen 
200 kronor för förslag till "Jäm
förelseapparat för mätpulpet", 
Olavi Poikela 150:—, Ake An
dersson 140:—.SvenLarsson 75:—. 
GRÖNDALSVERKSTADEN: Erik 
Tocklin 150 kronor för ändring 
av kabelmall. KATRINEHOLMS
VERKSTADEN: Karin Ohlsson 
1 300 kronor för ändring av data 
för spolar. Ingemar Ekström 
400:—, Kent Lindegren 300—, 
Björn Jacobsson 150:—, Lars-Ar-
ne Janelund 100:—. SI EVERTS 
KABELVERK: Sundbyberg — 
Å Halländer och H Nordström 
2 500 kronor vardera för automa

tisk frånkoppling vid spännings-, 
prov-genomslag, E Lindberg 
1 350 kronor för förbättrad verk
tygsinställning vid kabling av för
vriden kabel i maskin, G Wider-
fjäll 1 000 kronor för skrotning 
av kabel med motorsåg, H Lars
son 200:—, R Hakkarainen 100:—, 
S Flöijer penna, V Carlsson pen
na. RIFA: Bromma — Bertil 
Lindkvist 1 200 kronor samt sked 
för en fixtur som underlättar 
uppriktningen av lindhållarna i 
tennsprutsautomaten. Han har vi
dare fått en sked "för god idé" 
gällande ett annat förslag. Ryde-
sjö 50:— samt sked, John Olsson 
50:— samt sked. 

PRISTÄVLING GAV MÄNGA BRA 
FÖRSLAG VID PITEÅFABRIKEN 
För att stimulera förslagsverksamheten vid Piteåfabri
ken har en speciell pristävling pågått under tiden 
1/4 1971—31/3 1972. Första pris en TV-apparat tillföll 
Gottfrid Johansson, KV/PÅiv, som under perioden be
lönats med 1900 kronor för olika förslag. Han erhöll 
också högsta beloppet för ett enstaka förslag, 1 700 kro
nor. 

Andra pris delades mellan Erland Olsson, SKV/Vå 43, 
och Lars Forsman, KV/Påiv, som vardera fick 650 kro
nor. Priset utgjordes av var sin cykel. 

Av inlämnade 48 förslag har 22 belönats med sam
manlagt 5 775 kronor. 

Utdelningen av toppbelöningen på 1 700 kronor jäm
te avslutningen av pristävlingen "firades" genom 
att samtliga förslagsställare bjöds på kaffe och smör
gås i matsalen. 

Piteåfabriken består numera av två enheter. Det är 
dels Sieverts Kabelverks fabrik för kraftkabeltillverk
ning dels LME:s Telekabeldivision som sedan april gör 
telekabel där. Ungefär 120 anställda arbetar vid fabri
ken. 

De tre pristagarna i förslagstävlingen. Fr .v Lars 
Forsman, Gott f r id Johansson och Er land Olsson. 



kontakten 

Telefaksimil 
.ad är telefaksimil? Ordet är 
sammansatt av det grekiska tele 
= fjärr och det latinska faksimile 
— göra lika, och indikerar därmed 
att man kan fjärröverföra något, 
som överensstämmer exakt med 
originalet i sin utformning. Detta 
är inte helt möjligt i dag, men 
tekniken har kommit en god bit 
på väg, när det gäller den infor
mation som olika slag av doku
ment kan innehålla. Vad gör en 
faksimil-maskin? 

Kort sagt: Ett från G-divisio-
nen avsänt dokument, kan detalj-
studeras i KA 6 minuter senare, 
förses med kompletterande upp
gifter och returneras ti l l G-divi-
sionen inom ytterligare 6 minuter. 

Hur går detta till? 
Låt oss säga från början att re

dan många metoder har prövats 
och prövas, men ungefär så här 
går det t i l l . Bilden, som ska över
föras avsöks av en ljusstråle som 
koncentrerats t i l l en punkt. Bil
den reflekterar ljuset t i l l en foto
cell. Det reflekterade ljuset är 
svagare-från mörka partier på bil
den och starkare från ljusa par

tier. Fotocellen känner av dessa 
variationer och omvandlar dem 
t i l l elektriska impulser. Impul
serna förstärks och får modulera 
en bärvåg som sänds via en tele
fonförbindelse t i l l en mottagare. 
I mottagaren demodulerar man 
den inkommande signalen. Signa
len får därefter styra ett ritstift 
eller kanske en lampa, som på en 
f i lm återger signalkaraktären. 
En stark signal ger ett förlopp på 
bilden en svag signal ett annat. 
Om man låter de båda maskiner
na arbeta synkront får man en 
relativt god reproduktion av ori
ginalet. Upplösningsförmågan, dvs 
det antal linjer som ingår i en 
bild är för normalt kontorsbruk 
ca 96 linjer/tum eller omräknat 
3.8 l injer/mm. Det betyder såle
des att varje bokstav i en skriv
maskinstext avsöks med 6—7 
linjesvep. Att överföra en A4-
sida tar ca 7 minuter och en 
A5-sida ca 4 minuter. 

Originalbilden kan vara i svart/ 
vitt eller färg, det kan vara hand
skrift eller ritningar, tabeller eller 
skisser. Detspelarför " faxen" ing
en rol l . Den avbildar det mönster 
som finns på originalet, men kan 
oftast endast återge mönster i 
svart/vitt och 10—12 nyanser i 
grått. 

G-divisionen och LMS har in
köpt några " faxar" för att se vad 
de duger t i l l i praktiskt arbete. 
För närvarande kan "fax-doku-
ment" köras mellan följande or
ganisationsenheter: BO/G—KA 
—BL—BO/LMS—OS. 

UT G-blodet maj 1372. 

Stor exportorder till Latincasa 
Latincasas första exportorder av större format har börjat skeppas från fabri
ken i Mexiko till kunden PTT i Irak. Ordern omfattar telekabel för cirka 5 
miljoner kronor. 

I samband med leveransen visades fabriken för inbjudna från regering, 
näringsliv och press. Bland de närvarande kan nämnas Mexikos industri
minister CARLOS TORRES MANZO (mannen i mitten på bilden), LME.s 
styrelseordförande tekn dr MARCUS WALLENBERG (t v) samt koncernens 
VD BJÖRN LUNDVALL. På bilden visar Latincasas VD JOAQUN BLIX upp 
en telekabel av den typ ordern gäller. 

STIPENDIER 
1972 ars stipendier har av styrelsen för Telefonaktie-

hoiaget L M Ericssons stiftelse för utdelande av 
resestipendier och andra bidrag för utbildning 
tilldelats följande personer: 

Stipendiat 

Mahmoud Abu-Qouta 
Jan Adolfsson 
Ellen Ahrent 
Bengt Amcoff 
Asta Andersson 
Gunder Andersson 
Hans Andersson 
Rolf Andersson 
Åke Andersson 
Göran Berild 
Rolf Berndt 
Bengt Blomqvist 
Gerd Carlsson 
Bo Carlström 
Anna Christiansson 
Kent Collernd 
Leif Edvinsson 
Per Eifrém 
Willy Ericsson 
Berndt Eriksson 
Jan Eriksson 
Roland Eriksson 
Lars Fahlén 
Christer Folkesson 
Arild Fränberg 
Per Gussander 
Ingrid Hagergård 
Rolf Hilding 
Åke Holmgren 
Jan Hornö 
Odd Jacobsen 
Percy Johansson 
Lennart Johnsson 
Berit Jonsson 
Thomas Kronhamn 
Inger Källman 
Bo Lindesvik 
Hans Lindqvist 
Jan Olof Lundh 
Tommy Löhesaar 
Bernt Marklund 
Anders Molker 
Vila Möller 
Lars Erik Nilsson 
Runo Nordland 
Ulf Olson 
Stig Ottosson 
Elsa Pettersson 
Willy Radzey 
Anne-Marie Rkksten 

Tjänsteställe Belopp Andamål 

X/Rug 
HF/Vt 
AR/Dpigs 
X/Yiim 
TN/ErdC 
HLkt 
X/Ste 
KA/Vpx 
LMS/RV/AibC 
KV/F 
HF/Drr 
SKV/Eb 
BO/G/Feo 
RIF/FrC 
EUA/Yke 
X/Gdk 
VY/Vt 
HF/Vt 
AG/Dh/Aup 
PAk 
KV/Tm 
SÖ/Ek 
TN/Dktp 
T/Keg 
Sö/Vpu 
X/Bek 
LMS/VDS 
ÖR/Vt 
SÖ/Ek 
SRA/Vt 
X/Lbd 
T/Ffu 
KA/Ea 
RIF/Fs 
MÖ/MI/Khm 
X/Bps 
NG/VtA 
X/Si 
T/FoeC 
AG/Leo 
SÖ/VspC 
MÖ/MI/Xfa 
SRA/Vbr 
KA/Vt 
HF/VpebC 
SRA/K/Vep 
SRA/Cng 
X/Kgs 
HF/Vt 
HF/Dfls 

1000 
500 

1400 
1400 

800 
2 000 
1000 

500 
1000 
1 400: 
1400 
1000 
1400 
1 400 
1400 

500 
500 
500 
500 

2000 
500 
600 

1 500 
1000 

600 
1000 
1400 

500 
600 
500 
500 

1400 
500 

1400 
2 500 

800: 
1000 
1400 
1000 
1000 

600 
1400 

500 
500 
500 
500 
500 

1400 
500 

1400 

Ingenjörsstudier 
Studier vid teknisk aftonskola 
Språkkurs i Tyskland 
Språkkurs i England 
Studier vid handelsinstitut 
Studieresa till England 
Universitetsstudier i statistik 
Studier i företagsekonomi 
Ingenjörsstudier 
Språkkurs i Frankrike 
Språkkurs i Spanien 
Kurs i företagsekonomi 
Språkkurs i Tyskland 
Språkkurs i Tyskland 
Språkkurs i Frankrike 
Studier vid teknisk aftonskola 
Studier vid tekniskt institut 
Studier vid teknisk aftonskola 
Kurs i företagsekonomi 
Studieresa till Tyskland 
Studier vid teknisk aftonskola 
Verkmästarkurs 
Pedagogikstudier vid universitet 
Studier vid teknisk högskola 
Teknisk kurs 
Universitetsstudier i matematik 
Språkkurs! Frankrike 
Studier vid tekniskt gymnasium 
Verkmästarkurs 
Studier vid tekniskt kvällsgymnasium 
Studier vid handelsinstitut 
Språkkurs i Spanien 
Studier i företagsekonomi 
Språkkurs i Frankrike 
Studieresa i Europa 
Studier vid handelsinstitut 
Teknisk kurs 
Språkkurs i Spanien 
Universitetsstudier i företagsekonomi 
Språkstudier vid universitet 
Personaladministrativ kurs 
Språkresa i Frankrike 
Studier vid tekniskt kvällsgymnasium 
Studier vid tekniskt kvällsgymnasium 
Studier vid teknisk aftonskola 
Studier vid tekniskt kvällsgymnasium 
Studier vid tekniskt kvällsgymnasium 
Språkkurs i England 
Studier vid teknisk aftonskola 
Språkkurs i Spanien 

Belopp 

8 000: — 
5 300: — 
4 000: — 
4 000: — 
3 500: — 
2 500: — 
2 145: — 
2 100: — 
2 000: — 
2 000: — 
1 500: — 
1 000: — 

Styrelsen för Telefonaktiebolaget L M Ericssons 
Stiftelse för främjande 
har beviljat stipendier åt 
följande belopp 

Namn 

civing Arne Nilsson 
civing Kjell Lindberg 
civing Per Ola Börjesson 
tekn lic Gunnar Carlstedt 
civing Carl-Erik Sundberg 
civing Peter Linnér 
tekn lic Charles Davidsson 
civing Per Olof Fagerström 
prof Lars Zetterberg 

av elektronisk forskning 
nedannämnda sökande med 

Inst 

LTH 
KTH 
LME 
CTH 
LTH 
CTH 
CTH 
LTH 
KTH 

universitetslektor Janos Werner KTH 
ing Mietek Bakowski 
teknolog Bo Albertsson 

CTH 
LME 

Ändamål 

Studier i USA 
Resa till USA 
Doktorandstudier LTH 
Resa till USA 
Resa till USA 
Resa till Jugoslavien och England 
Resa till Frankrike 
Doktorandstudier LTH 
Resa till högskolor i Europa 
Resa till Österrike 
Resa till England 
Studier vid KTH 

Peder Rodhe 
Lars Sageryd 
Inge Sand 
Inga Schneider 
Tage Selander 
Marit Skeppström 
Georg Skoog 
Eva Smith 
Agne Stenberg 
Kjell Stenqvist 
Dick Storm 
Anders Subenko 
Gertrud Sundberg 
Bertil Söderberg 
Evy Sörell 
Kjartan Tafjord 
Fritz Wahlund 
Leon Wendel 
Lars Westlund 
Toivo Wiklund 
Folke Asell 
Bo örjas 

Televerket 

Per Berglund 
Stig Bjelk 
Bengt Carlsson 
Christer Flink 
Yngve Nyman 
Birgitta Setterqvist 
Karl Svenningsson 
Hans Svensson 
Kenneth Svensson 
Stig Thuresson 

VH36/Uetd 
KV/Tle 
MÖ/MI/Ff 
X/Bgb 
RIF/Lk 
BO/Gee 
BS/Va 
HF/Dfes 
LMS/RS/OpC 
BO/G/Flb 
HF/Vt 
TN/Erd 
HF/Plt 
SRA/Cug 
HF/Mam 
T/KbfC 
VY/Vs 
KR/Vt 
BO/G/Xvl 
X/AlvC 
HF/Dptt 
BO/G/Xve 

1 000 
500 

1 000 
500 

1 000 
800 
800 

1 000 
1400 
1 400 

800 
1 400 
1 400 

500 
500 

2000 
1 000 

600 
500 

1 400 
1 400 

500 

Stockholm 
Malmö 
Stockholm 
Stockholm 
Nynäshamn 
Stockholm 
Jönköping 
Kristianstad 
Stockholm 
Norrköping 

2 500 
1000 

600 
2 500 
1 000 

500 
1 000 

800 
1000 
1000 

Universitetsstudier i matematik och fysik 
Studier vid teknisk aftonskola, 
Universitetsstudier i företagsekonomi 
Studier vid teknisk aftonskola 
Teknisk kurs 
Studier vid handelsinstitut 
Personaladministrativ kurs 
Språkstudier vid universitet 
Språkkurs i England 
Språkkurs i Spanien 
Personaladministrativ kurs 
Språkkurs i Spanien 
Språkkurs i England 
Studier vid tekniskt kvällsgymnasium 
Studier vid teknisk aftonskola 
Studieresa till England 
Skydds ingenj örskurs 
Verkmästarkurs 
Studier vid teknisk aftonskola 
Språkkurs i England 
Språkkurs i England 
Studier vid teknisk aftonskola 

Studieresa till England 
Ingenjörsstudier 
Teknisk kurs 
Studieresa till England 
Teknisk kurs 
Studier vid teknisk aftonskola 
Studier vid tekniskt gymnasium 
Kurs i halvledarteknik 
Universitetsstudier i pedagogik 
Teknisk kurs 

Sammanlagt blir det här 82 400 kronor fördelat på 82 stipendiater. 242 
ansökningar lämnades in. 



Eurovaluta- och eurobondmarknaderna (II): 

EUROBONDMARKNADEN - EN MÄKTIG 
INTERNATIONELL KAPITALMARKNAD 
FÖR LÅNGFRISTIGA MILJONLÅN 

/ förra numret av KONTAKTEN berät
tade civilekonom Jan Hjalmarson, Def 
(Finansiering), om eurovalutamarkna-
den som ofta anlitas av LM Ericsson. Så 
sent som i februari i år upptog koncer-

Eurovalutamarknaden har givit upphov till euro
bondmarknaden, på vilken internationellt välkända 
företag kan uppta långfristigt kapital. En eurobond 
är en obligation, som är emitterad av ett interna
tionellt syndikat samtidigt i flera länder och van
ligtvis i en annan valuta än valutan i de länder där 
obligationerna emitteras. 

De flesta emissioner av eurobonds sker i dollar, 
men även andra valutor, speciellt DM, används. 
LME's eurobondlån på 100 000 000 DM består av 
50 000 bonds på 1 000 DM och 10 000 bonds på 5 000 
DM. De är registrerade på börserna i Diisseldorf 
och Frankfurt. Löptiden är 15 år, varav de fem förs
ta åren är amorteringsfria. Räntan uppgår till 
6 3/4 % och emissionskursen är 99 1/2 %. 

Eurobonds utfärdas i regel i form av s k inne
havarepapper, vilket betyder att en köpare inte be
höver registrera obligationerna i sitt namn. Ett an
nat kännetecken är att innehavaren i regel kan er
hålla ränta på och återbetalning av obligationen 
utan avdrag för källskatt. Om sådan skatt ändå mås
te avdras på grund av t ex ändrade skatteregler, 
åtager sig långivaren ofta att betala denna skatt. 

Hur uppstod eurobondmarknaden och hur stor är den? 
New York var länge världens ledande finanscentrum 
för upptagande av långfristigt kapital genom obli
gationsemissioner. Mot slutet av 1950-talet började 
dock USA få underskott i sin betalningsbalans. Detta 
hade år 1963 blivit så stort, att den amerikanska re
geringen tvingades införa en ränteutjämningsskatt, 
varigenom det blev dyrare för utlänningar att låna 
pengar i New York än i Europa. På grund härav 
kom New York att förlora sin dominerande roll 
och ersattes av europeiska emissionscentra, främst 
London. Eurobondmarknadens tillkomst brukar da
teras till juli 1963, då en grupp banker under led
ning av den engelska bankirfirman S G Warburg 
utbjöd ett obligationslån på 15 miljoner US med den 
italienska statliga vägmyndigheten Autostrade som 
låntagare. 

Först utnyttjade endast icke-amerikaner den nya 
marknaden. År 1965 införde dock regeringen i USA 
ett frivilligt program för att förbättra betalnings
balansen, varvid 700 större företag och affärsban
kerna rekommenderades att utanför USA täcka sitt 
kapitalbehov för sin utländska verksamhet. Mobil 
Oil blev första amerikanska företag att göra en 
eurobondemission. Andra följde snabbt efter och år 
1968, när det frivilliga programmet ersattes med 
ett obligatoriskt, ökade antalet eurobondemissioner 
kraftigt. Under 1968 uppgick de till 3 miljarder dol
lar mot 1 miljard året innan. År 1971 uppgick de 
till 3 miljarder dollar. 

Hur tillgår en eurobondemission? 
Ett företag som önskar göra en eurobondemission 
kontaktar först en bank i sitt hemland. Denna vän
der sig till andra finansinstitut, oftast i andra län
der, och bildar med dem the Managing Group, 
som planerar och sköter emissionen. Denna grupp 
kontaktar en rad andra banker på ur geografisk 
synpunkt lämpliga orter och bildar med dem ett 
konsortium, the Underwriting Group, vars uppgift 
är att garantera lånets spridning vid emissionstill
fället. Samtidigt inlämnas ansökan om börsintroduk
tion. Därefter utses ett antal finansinstitut, the 
Selling Group, för att ombesörja försäljningen av 
lånet till de slutliga köparna. The Managing Group 
uppgör vidare i samarbete med företaget ett emis
sionsprospekt, som innehåller alla lånevillkor och dess
utom nödvändig information om låntagaren. Den 

nen ett lån på 100 miljoner D-mark på 
eurobondmarknaden. Det är om denna 
marknad nedanstående artikel huvudsak
ligen handlar. 

engelska upplagan av prospektet för LME's nämnda 
DM-lån omfattar 34 sidor, varav 21 sidor handlar 
om LME. Slutligen skall alla lånehandlingar upp
rättas och själva emissionen genomföras och över
vakas. 

När emissionen är avslutad uppgörs en förteck
ning, en tombstone eller gravsten, över medlem
marna i the Underwriting Group. Denna införs i den 
finansiella pressen och kan ses som reklam för lånet 
och för de deltagande bankerna. 

Vilka köper eurobonds? 
Man vet litet om vilka som är de slutliga köparna 
av eurobonds. Många tros vara privatpersoner i Eu
ropa, Sydamerika och Mellersta och Fjärran Östern, 
som av politiska eller ekonomiska skäl inte kan finna 
likvärdiga investeringar hemma. Dessa personer har 
ofta konton hos schweiziska banker, vilka också är 
de största köparna av eurobonds. Allteftersom eu
robondmarknaden utvecklats, har dock intresset 
ökat från institutionella placerare att köpa euro
bonds. Svenska investerare kan endast förvärva ut
ländska värdepapper, såsom eurobonds, genom att 
köpa dem från andra svenska investerare. Detta s k 
switchförfarande innebär, att svenska investerares to
tala innehav av utländska värdepapper endast kan 
öka genom att kursen stiger på dem. 

Marknadernas framtid 
Eurovalutamarknadens snabba tillväxt, dess svår
överskådlighet samt avsaknaden av kontroll oroar 
regeringarna i många länder. Pengar flyter snabbt 
in och ut på marknaden och samma pengar kan lå
nas in och ut flera gånger. Om en länk i kedjan av 
långivare och låntagare skulle brista, så fruktar 
man att en serie störningar skulle sprida sig genom 
det internationella, finansiella systemet. 

Vidare är man oroad över det sätt, på vilket euro-
valutamarknaden förbinder olika nationella kredit
marknader. Detta blev dramatiskt belyst år 1969, 
när USA införde en hård kreditåtstramning. De 
amerikanska bankerna lånade då i stället eurodol-
lar, varigenom räntan på 3 månaders eurodollar 
pressades upp från 7 till 13 %. Därför sögs kapital 
in på eurovalutamarknaden från andra länder, vil
ka måste höja sina egna räntor för att hindra ka
pitalutflödet. 

Avsaknaden av kontroll av eurovalutamarknaden 
befrämjar också spekulation. Före revalveringen av 
DM år 1969 flöt under 10 dagar över 2 miljarder 
eurodollar till Frankfurt. Detta ökade kraftigt tryc
ket på tyskarna att revalvera, samtidigt som tryc
ket ökade på de valutor som spekulanterna sålt för 
att köpa DM. Sedan tyskarna revalverat, lämnade 
spekulationskapitalet snabbt Västtyskland och ska
pade därigenom ny oro i Västtyskland. 

Mot denna bakgrund har många människor förut
sagt, att eurovalutamarknaden skulle drabbas av en 
kris och att omfattande kontroll av marknaden där
för skulle behöva införas. Riskerna får dock inte 
överdrivas. Senare års händelser har visat, att 
marknaden är mycket motståndskraftig. 

En del människor tror också, att eurobondmark
naden skulle upphöra om USA's kapitalmarknad åter 
öppnades för utlänningar. De glömmer då, att euro
bondmarknaden under sin korta livslängd skaffat 
sig en egen ställning som en verkligt internationell 
kapitalmarknad, som det skulle bli mycket svårt att 
ersätta. 

Nästan alla länder", inklusive kommunistländerna, 
utnyttjar de båda marknaderna och dessa finansie-

rar en stor del av dagens internationella handel. De 
är exempel på ett framgångsrikt internationellt och 
ekonomiskt samarbete och deras betydelse kommer 
sannolikt att öka i takt med att den internationella 
ekonomiska integrationen fortskrider. 

ANTALET ANSTÄLLDA 
INOM KONCERNEN 

1 förra numret av KONTAKTEN saknades 
siffrorna för antalet anställda totalt inom 
Ericssonkoncernen och i Sverige i bilden på 
sidan 6. En korrekt figur visas därför nedan. 
Medräknas telefondriftsbolagen i Argentina 
och Peru var antalet totalt 66 860. Inom Sve
rige arbetade 29 160 personer. 



Forts från l:a sidan 

Hudiksvall. Där berättade dis
ponent Uno Ehrling medryc
kande om både Söderhamn och 
SÖ-fabriken medan KC Åke 
Ljungblom redovisade ström
försörjningssidan. Strömför
sörjningsutrustning utgör näm
ligen ett av Söderhamns-fabri
kens tillverkningsobjekt. 

Introduktion till telekabel
divisionen gavs av KVC Gösta 
Mattsson understödd av chefen 
för Hudiksvallsfabriken Bengt 
Modigh, som bl a berättade 
att hans fabrik innehåller 
norra Europas största rum 
med en golvyta av 30 000 
kvm. Vid fabriksrundvand
ringen kunde nämndrepresen
tanterna beundra den världs
nyhet som den av bolaget ut
vecklade slumpvalsgeneratorn 
för läggning av trådpar vid 
tillverkning av random-kabel 
innebär. 

Vid sammanträdet på Hu
diksvalls Stadshotell redogjor
de VD Björn Lundvall för ut
vecklingen under det gångna 
året och ED Gunnar Svalting 
kommenterade koncernbokslu
tet varvid speciell uppmärk
samhet ägnades åt koncernens 
ökade kapitalbehov. Kommen
taren kompletterades av still
filmen "Det ekonomiska re
sultatet 1971". Under fråge

stunden hade nämndrepresen-
»anterna tillfälle att ställa en 
panel bestående av VD, ED, 
PD Arne Mohlin och HD 
Fred Sundkvist mot väggen. 

Den givande dagen avsluta
des med en äkta norrländsk 
middag på Stadshotellet. 

Forts från l:a sidan 

Var försiktig med solen 
De solhungriga turisterna från 
Skandinavien beaktar inte 
alltid den fara, som den brän
nande solen utgör. Ligg inte 
bara still och "stekvänd" i so
llen. 

På varje välsorterat apo
tek i Medelhavsländerna kan 

man oftast inköpa speciellt 
hudfärgade plastskydd för nä
san. Näsbenet och näsvinklar
na utsätts nämligen för en 
mycket intensivare vinkel
strålning än andra organ. Lägg 
därför gärna ett vikt stanniol-
blad på näsroten. Det reflek
terar bort de starka värme
strålarna. Tänk även på att 
skydda huvudet mot alltför 
stark solvärme — solsting 
kan medföra allvarliga följ
der. 

Smörj eller spraya aldrig 
huden direkt i solljuset. De 
tusentals små oljedropparna 
verkar som små mikroskopiska 
brännglas med fokus i under
huden, som blir uppbränd med 
vätskeblasor som resultat. In-
smörjningen av hudpreparat 
utföres bäst på morgonen i 
samband med toalettbestyren 
och således minst 1 timme före 
solbadet för att ge fettet tid 
att trängaa in i underhuden 
ordentligt. Duscha av saltet 
och tvätta huden ordentligt 
någon gång per dag och an
vänd därvid någon mild opar
fymerad tvål. Saltet fräter 
på känslig hud och kan i 
vissa fall ge upphov till "salt
eksem". 

Om Du bränt sönder Dig i 
solen och fått häftig solfeber 
eller solfrossa och givetvis 
även vid svårare diarréer — 
sök genast upp läkare på plat
sen. Vid språksvårigheter kan 
oftast reseledaren tjänstgöra 
som tolk. De flesta solskadade 
turister ordineras antihista-
minpreparat och får hålla sig 
i skuggan åtskilliga dagar. 

VACCINATIONSTABELL 

Byt genast baddräkt eller 
badbyxor efter varje bad. Får 
baddräkten torka på kroppen 
tas värme från magområdet 
vilket kan medföra avkylning, 
magont, diarréer och blåska
tarrer. Ha därför alltid två 
baddräkter, badbyxor eller sol
dräkter med på resan, som 
Du snabbt kan byta om i. Er
farenheten har dessutom lärt 
många kvinnor, att kallbad 
under menstruationsdagarna 
ej är att tillråda. 

Infektionsrisker 
De stora infektionsriskerna i 
alla sydliga länder är: dricks
vattnet (givetvis även grön
saker och frukt sköljda i vat
ten), isbitarna i drinkarna, 
glassen och skaldjuren, dåligt 
kokt och dåligt stekt mat. 
Drick därför inte vattenled
ningsvatten — använd i stäl
let mineralvatten, som man 
kan inköpa lite varstans. Det 
tar minst en vecka, innan Du 
hinner få samma tarmflora 
som sydlänningarna själva. Vad 
beträffar glassen bör man va
ra ytterligt försiktig, ty det 
är inte alls ovanligt, att man 
fryser om glass, som blivit över 
— även på de finare hotellen 
— och det kan man ju på intet 
sätt godkänna ur hygienisk 
synpunkt vid dessa höga rums
temperaturer. 

För att i möjligaste mån 
undvika kontaktsmitta bör 
man ge akt på handhygienen 
under semesterresan. Det räc
ker inte alltid med tvål och 
vatten. Man bör flera gånger 

om dagen tvätta händerna 
med något antibakteriellt 
hudrengöringsmedel, som 
tränger ned i svettkörtlar och 
hudsprickor och givetvis gäl
ler detta speciellt före mål
tiderna och efter toalettbesök. 
Frekvensen av de besvärliga 
turistdiarréerna (Mallorca- och 
Kanariesjukan) kan minskas 
betydligt genom effektiv per
sonlig hygien. 

Vaccinationer m m 
Beträffande vaccination inför 
resan till sydligare breddgra
der bör man vaccinera sig 
mot tyfus—paratyfus. Som 
skydd mot epidemisk hepatit 
— smittsam gulsot (mycket 
utbredd i Medelhavsländerna) 
— bör man ta en injektion 

av gammaglobulin, som nu 
tillverkas utan kvicksilverhal
tigt konserveringsmedel. Gam-
maglobulinets goda skyddsef
fekt mot hepatit har visats i 
ett flertal fältundersökningar 
bl a på soldater i Ghaza-områ-
det. 

Det är också viktigt att 
man har ett effektivt polio
skydd. Vaccinationsskyddet bör 
ordnas i god tid — minst en 
månad före resan — emedan 
det ofta skall förflyta en tid
rymd av en vecka mellan 
varje spruta. Beträffande gam
maglobulin bör dock injektio
nen tas inom den närmaste 
tiden före avresan. 

Se f ö tabellen nedan som 
talar om vilka vaccinationer 
som man måste ta och vilka 
som enbart rekommenderas 
för olika resmål. 

Om Du blir sjuk 
OM DU INSJUKNAR UTOM
LANDS skriv genast till för
säkringskassan i hemorten och 
anmäl sjukdomsfallet — post-
stämpelns datum gäller som 
anmälningsdag. Glöm ej näm
na namn, födelsedatum, folk
bokföringsnummer, vilka samt
liga står i försäkringsbeskedet 
(bra att ha med på resan). 
OBS! Skaffa ordentligt lä
karintyg av den utländske lä
karen samt specificerad räk
ning på alla kostnader. 

Teleunionens chef 
besöker LM Ericsson 

Teleunionens chef Mohammad Mlll (mannen I mittan) ser på kabelliggnlng I 
Visbyfabriken. Flickan heter Annett Nilsson, Vt 496. 

Internationella teleunionens generalsekretera
re Mohammad Mili har besökt Sverige åtföljd 
av chefen för teleunionens tekniska bistånds
verksamhet, svensken Herman Rund. På pro
grammet stod bl a besök hos kommunikations
minister Norling, generaldirektör Ernst Mi-
chanek i SIDA, televerkets centralförvalt
ning samt hos I VI Ericsson. 

Som generalsekreterare för 
Internationella teleunionen 
(ITU) har Mohammad Mili 
en nyckelposition när det gäl
ler det internationella samar-
getet på telekommunikations
området. ITU, som har sitt 
säte i Geneve, är FN's fackor
gan för att samordna 142 med
lemsländers strävan att göra 
telekommunikationerna effek
tivare, öka användbarheten 
och göra tjänsterna i största 
möjliga utsträckning tillgäng
liga för allmänheten. 

För att kunna utföra dessa 
utgifter bedriver ITU en om
fattande studie- och konfe
rensverksamhet. Denna verk
samhet omfattar alla viktiga 
.områden som har betydelse 
för de internationella tele
kommunikationerna t ex re

kommendera tekniska normer 
för telekommunikationsutrust
ning, för att upprätta interna
tionella förbindelser, att för
dela radions frekvensspektrum 
och registrering av tilldelade 
frekvenser och samordna taxe
sättningen. En betydelsefull 
gren av verksamheten är att 
hjälpa utvecklingsländernas 
teleförvaltningar att utbilda 
sin personal och att bistå dem 
med teknisk rådgivning. 

Generalsekreterare Mili, som 
är tunisier, är anställd i ITU 
sedan 1966. Innan dess hade 
han som generaldirektör för 
Tunisiens teleförvaltning va
rit med om att förnya och mo
dernisera sitt lands telefon
system. Ett av hans speciella 
intressen är telekommunika
tion via satelliter. 
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övriga individuella titlar 
togs av LME IK/HF, LME IK 
Ronneby och LME IK i Boll
mora. Tre banor, som samtliga 
betecknades som mycket krä
vande, avverkades. Nämligen 
seniorer och yngre oldboys 
3 800 m, veteraner, äldre old
boys och juniorer 2 800 m samt 
damer 1 200 m. 

I lagtävlingen gällde bästa 
tid för två löpare från långa 
och en från korta banan. 

RESULTAT: 
Seniorer: 1) Valter Vidmark, 
SRA, Stockholm, 12.05 (kon
cernmästare), 2) Bertil Mag
nusson, LME IK Ronneby, 
12.07, 3) KVHieth Adolfsson, 
LME IK Ronneby, 13.04, 4) 
Leif Vlic helsson, LME IK Boll
mora, 13.05, 5) Björn Lind, 
SRA Stockholm, 13.08, 6) Len
nart Jäder, SRA Stockholm. 

Yngre oldboys: 1) Anders 
Larsson, SRA Stockholm, 12.57 
(koncernmästare), 2) Bo As-
kerud, Rifa IF Stockholm, 
13.16, 3) Folke Lundberg, 
Rifa IF Stockholm, 13.26, 
4) Per-Olov Köhler, LME IK/ 
HF, 13.56, 5) Börje Henriks
son, LME IK/HF, 14.13, 6) 
Jan Eriksson, LME IK/HF, 
14.25. 

Äldre oldboys: 1) Sune Jo
hansson, SRA Stockholm, 9.24 
(koncernmästare), 2) Ingvar 
Blom, LME IK/HF, 10.00, 
3) Ettore Testi, LME IK/BO, 
10.11, 4) Sture Mattsson, LME 
iK Ronneby, 10.21, 5) Sture 
Reslow, LME IK/BO, 10.50. 

Veteraner: 1) Svante Söder
holm, LME IK/HF, 10.10 
(koncernmästare), 2) Rolf 
Ordell, Rifa IF Stockholm, 
10.13, 3) Einar "Skepparn" 
Karlsson, LME IK/BO, 10.20. 

Juniorer: 1) Kenneth 
Adolfsson, LME IK Ronneby, 

LME-KONCERNENS 
STÖRSTA SPORTKLUBB 

Från damernas uppgörelse. Bli
vande segrarinnan Rigmor 
Gretland, LM/BO, nr 77, ja
gar nr 70 Gunvor Stjernfeldt, 
LM/BO och SRA:s Gun-Britt 
Bernholtz. 

9.17 (koncernmästare), 2) 
Ingvar Eriksson, SRA Stock
holm, 9.36, 3) Klas Andersson, 
LME IK/BO, 12.22. 

Damer: 1) Rigmor Gretland, 
LME IK/BO, 6.28 (koncern
mästare), 2) Gun-Britt Bern
holtz, SRA Stockholm, 6.34, 
3) Gunvor Stjernfeldt, LME 
IK/BO, 6.53, 4) Kajsa Borgen
falk, SRA Stockholm 8.01. 

Lagtävling: 1) SRA I 
Stockholm (Valter Vidmark, 
Anders Larsson, Sune Johans
son), 34.26, 2) LME IK Ron
neby (Bertil Magnusson, Ken
neth Adolfsson, Sture Matts
son), 35.32, 3) SRA II Stock
holm (Björn Lind, Lennart 
Jäder, Ingvar Eriksson), 35.59, 
4) Rifa IF Stockholm (Bo 
Askerud, Folke Lundberg, 
Rolf Ordell), 36.55, 5) LME 
IK/BO (Leif Michelsson, Klas 
Fredriksson, Ettore Testi), 
37.59, 6) LME IK/HF (Per-
Olov Köhler, Börje Henriks
son, Ingvar Blom), 38.09. 

Här har starten Just gått för yngre oldboys. Fr v Börje Henriks
son, LM HF, Bo Karlsson, SRA. Bo Askerud, Rifa, Kjell Appel-
gren, SRA, Folke Lundberg, Rifa, Anders Larsson, SRA (segra
re), Per-Olov Köhler, LM/HF, Klas Fredriksson, LM/HF, Bertil 
Magnusson, Ronneby (senior, startade utom tävlan I YO, var 
först I mil), Jan Eriksson, LM/HF. 

HF-SP0RT 
När man gör sommaruppehåll i 
klubbmästerskapen i biloriente- TsnnJS! 
ring efter två körningar arrange
rade av LM Ericssons Motorklubb, Resultat av 
Stockholm, ä r ställningen som föl- 1972, klass 1: 
je r : TN/X/Mpg, 2) 

1) Svante Lindström, X/Rob/ HF/X/Stb, 3) 
Lennart Cederborg, X/Rob, 12 HF/Vbb. 
poäng, 2) Christer Landberg, T/ B-turneringen: 
Kde/Sven-Erik Gåård, T/Kdb, 7, HF/X/RmC, 
3) K Karjalainen, CL/Staaley XL/StdC, 3) 
Ohlsson, T/Fof, 4. VH 36/Uebb. 

tältcupen i tennis 
1) Yngve Holm, 

Gunnar Söderlind, 
Bengt Westman, 

: 1) Johan Dalsbö. 
2) Ove Åstrand, 
Sievert Johansson, 

LME-koncernens största 
idrottsklubb om man stäl
ler antalet medlemmar 
i relation till det totala 
antalet anställda är utan 
tvekan LME Sportklubb 
i Visby. På VY jobbar för 
närvarande i runt tal 
1000 personer och av 
dessa är 427 medlemmar 
i den aktiva sportklubben. 
Det innebär att 43 pro
cent av de VY-anställda 
också är medlemmar i 
sportklubben! ! ! 

Den alerta LME-sportklubben 
på Gotland firade sitt 10-års-
jubileum den 13 april i år. 
Klubben började med orien
tering och har idag 14 sektio
ner. När man tävlar är det 
framför allt i korpsamman
hang. 

Sin förste koncernmästare 
fick VY just i orientering och 
namnet på segerherren är 
Pelle Blomér. Torsten Löf-
qvist är unik i sportsamman
hang på VY. Han har vunnit 
hela 17 koncerntitlar och hål
ler alltjämt KCM-rekordet i 
höjdhopp med 188 cm. 

Det enda nuvarande klubb
ordföranden Bosse Larsson be
klagar är att VY-damerna 
inte alls är så aktiva som her
rarna. 

LME Bridgeklubb 
Nybörjarkurs i bridge anordnas 
under hösten 1972 med start i mi t 
ten av august i . 

Kursen hålles onsdagar med bör
jan k l 17.15. 

Anmälan och närmare upplys
ningar genom Deichmann, X / 
HyfC, 690540/295. 

Einar "Lången" Nord-
feldt är död 

— Därför måste vi göra 
något på damsidan, säger 
Bosse. På Jubileumsfesten lo
vade dock de närvarande LM-
damerna att börja röra på sig 
ordentligt. 

— Nog skall vi se till att 
det blir fart på dam idrotten 
på VY alltid, förklarar LM-
flickorna. Ett löfte som skulle 
innebära att VY:s sportklubb 
blir än starkare. 

KONTAKTEN önskar den 
pigga 10-åringen på Gotland 
lycka till. 

Einar "Lången" Nordfeldt, 
som nyss fyllde 50 år, är död. 
Han var en av LME-idrottens 
stora profiler. "Lången" var 
under hela 50-talet en drivan
de kraft inom HF-idrotten. 
Det var särskilt bordtennis, 
fotboll, simning och varpa som 
drog nytta av hans stora loja
litet att alltid hjälpa till vid 
olika tävlingar och med en 
glimt i ögonvrån få den suras
te att tina upp. 

Tack "Lången" för vad Du 
gjorde för LME-idrotten och 
för Ditt goda kamratskap. 

Vi skall alltid minnas Dig 
som den glade, gode vännen. 

Vila i frid. 
LME IK (HF) 

HF STARKARE ÄN VÄNTAT 
VANN SJU KLASSEGRAR 
I ORIENTERINGEN 

I rena högsommarvädret med sol och värme 
utklassade LME IK Stockholm (HF) sina kon
kurrenter i koncernmästerskapen i oriente
ring på Bogesundslandet utanför Stockholm 
den tredje och fjärde juni. Av de 10 titlar som 
stod på spel lade stockholmarna beslag på sju 
medan de resterande delades mellan LME IK 
Bollmora, Söderhamn och Visby. 

Det var premiär för bud
kavleorientering med 3-man-
nalag i två klasser. HF-orien-
terarna gjorde också rent hus 
genom att notera tre dubbel
segrar och en tredubbel seger. 
Den senare kom i budkavlen. 

Totalt startade 101 löpare i 
de olika klasserna. Det måste 
man beteckna som en mycket 
bra siffra, säger HF-sportens 
ledare Henry Forsberg, som 
hade ansvaret för arrange
mangen. 

— Banorna var bra, men 
kanske i hårdaste laget för 
många. Det hade inte regnat 
på länge då mästerskapen av
gjordes, fortsätter Forsberg. 

Seniorerna löpte en bana på 
ca 8 km med 10 kontroller 
och 55 man ställde upp till 
start. Koncernmästare i klas
sen blev HF: s Bengt-Arne Byg
den med klubbkamraten Jan-
Olof Rask på andra plats. 
Bygden var för övrigt den en
de, som lyckades pressa sig i 
mål på en tid under 60 min. 

Klassen äldre oldboys hade 
lockat 17 deltagare medan 13 
mötte upp bland yngre old
boys. 

Resultat 
Seniorer: 1) Bengt-Arne Bygden, 
LME IK/HF, 59.07 (koncernmäs
tare) , 2) Jan-Olof Rask, LME 
IK/HF, 1.00.30, 3) Rolf Ulfves, 
SRA Stockholm, 1.08.34, 4) Leif 
Carlsson, LME IK/HF 1.09.20, 
5) Paul Kanarbik, LME IK/HF, 
1.09.21, 6) Ake Samuelsson, LME 
IK/HF, 1.11.46, 7) Jens Anders
son, LME IK/HF, 1.20.00, 8) Bernt 
Sundberg, LME IK/HF, 1.25.02, 
9) Torbjörn Spång, LME SK/VY, 
1.26.51, 10) Roger Karlsson, LME 
IK/SÖ, 1.27.36. 

Yngre oldboys,.ca 8 km, 10 kon
troller: 1) Anton Mattson, LME 
IK/BO, 1.06.55 (koncernmästare), 
2) Sven-Olof Ljunggren, LME 
SK/VY, 1.15.56, 3 ) l n g e m a r An
dersson, HF, 1.24.22, 4) Sven-Erik 
Pettersson, HF, 1.26.23, 5) Sven 
Svensson, LME IK/KA, 1.33.37, 
6) Folke Lundberg, Rifa Stock
holm, 1.48.50, 7) Bernt Marklund, 
SÖ, 1.59.28. 

Äldre oldboys, ca 6 km, 7 kon
troller: 1) Arne Asenlund, HF, 
1.03.21 (koncernmästare), 2) Tore 
Karlqvist, VY, 1.06.02, 3) Rune 
Kjellberg, SO, 1.06.03, 4) Arne 
Ostberg, HF, 1.08.11,5) Alvar Dahl
berg, SÖ, 1.08.37, 6) Leif Svanberg, 
HF, 1.14.02. 

Äldre veteraner, ca 6 km, 7 kon
troller: 1) Thure Eriksson, HF, 
1.21.26 (koncernmästare), 2) Hel
ge Johansson, HF, 1.36.23, 3) Karl 
Arvidsson, BO, 1.36.52, 4) Henry 
Forsberg, HF, 2.31.28. 

Yngre veteraner, ca 6 km, 7 kon
troller: 1) Bertil Eriksson, SO, 
1.05.19 (koncernmästare), 2) 
Werner Svensson, LMS/Rö, 
1.12.05, 3) Rolf Reutling, HF, 
1.18.45, 4) Erik Nyman, SO, 
1.18.50. 

Juniorer, ca 6 km, 7 kontroller: 
1) Torgny Samuelsson, VY, 53.05 
(koncernmästare). 

Damer, ca 4 km, 4 kontroller: 
1) Siv Norell, HF, 49.17 (koncern
mästare) . 

Lagtävlingen: 1) HF lag 1, 
3.11.48 (koncernmästare), 2) HF 
lag 2, 3.29.18, 3) VY lag 1, 3.35.52, 
4) HF lag 3, 3.58.24, 5) SO lag 1, 
4.00.54. 

Budkavle, klass 1, 3-mannalag: 
1) HF lag 1 (Ake Samuelsson, 
Leif Karlsson, Bengt-Arne Byg
den), 2.07.10 (koncernmästare), 
2) HF lag 3 (Sven-Erik Petters
son, Paul Kanarbik, Berndt Sund
berg), 2.36.36, 3) HF lag 2 (Arne 
Åsenlund, Jens Andersson, Antero 
Hurtig), 2.38.32. 

Budkavle, klass II, 3-mannalag: 
1) HF lag 1 (Leif Svanberg, Karl-
Erik Samuelsson, Arne Östberg), 
2.26.45 (koncernmästare), 2) SÖ 
lag 1 (Alvar Dahlberg, Rune 
Kjellberg, Bertil Eriksson), 2.35.16. 
3) BO (Karl Arvidsson, Sture 
Reslow, Rune Lövdahl), 3.00.36. 

SKYTTE 
Korporationsskjutningen på Stora 
Skuggan vanns av fjolårsvinnarna 
Polisen med 813 poäng. LME blev 
trea med 806 p. 

Resultat, klass 1 D: 1) Mona 
Bast, HF/X/A1, 86, 2) Kerstin 
Jnnker, HF/X/Gn, 83. 

Klass 1: 1) Sven Erik Karlsson, 
HF/Vt 02, 85, 2) Jaa r i Antio, 
HF/Vt 15, 79. 

Klass 2: 1) Nils Eriksson, 
HF/X/Ro, 89, 2) Bengt Oisbro, 
HF/X/Ro, 89, 3) Göran Axelsson, 
HF/X/Sh, 89. 

Klass 3: 1) Kjell Linder, HF/ 
X/Bf, 90, 2) Bertil Andersson, 
HF/X/Ro, 90, 3) Tore Lindqvist, 
HF/Vt 15, 85. 

Klass 4: 1) Lennart Gustavsson, 
HF/Vt 15, 92, 2) Göran Pettersson, 
TN/T/Kd, 91. 



Intern platsannonsering 

Den här annonseringen är ett sätt att försöka effektivi
sera informationen om lediga tjänster inom koncernen. Av
sikten är att försöksverksamheten skall pågå några num
mer framåt. Med ledning av erfarenheterna skall vi sedan 
fastställa om och hur annonseringen skall ske i framtiden. 

Annonserna skall avse tjänster för vilka normalt krävs 
minst ett års yrkeserfarenhet inom koncernen.' 

Den som vill komma ifråga som sökande till någon av 
de annonserade tjänsterna anmäler sitt intresse till per
sonalfunktionen inom den egna enheten, som vidarebeford
rar ansökan till den. enhet som-annonserats. 

LME:s östersundsfabrik 
Vid OSTERSUNDSFABRIKEN arbetar f n ca 600 personer, varav 80 
inom tjänstemannasidan. Tillverkningen består av elektronikutrust
ning för automatiska telefonstationer 

PERSONALAVDELNINGEN SÖKER 

UTBILDNINGSMAN 
gärna tekniker med beteendevetenskaplig inriktning med 
praktisk erfarenhet av utbildningsfrågor. 

Arbetsuppgifterna består bl a av planläggning och genom
förande av personalutbildning, studierådgivning, uppföljning, 
utveckling och genomförande av introduktionsverksamheten. I 
arbetsuppgifterna kommer dessutom att ingå andra personal-

administrativa sysslor, exempelvis rekrytering och utrednings
verksamhet. 

För närmare upplysningar ring Lars Sjöbom, Personalavdel
ningen, tfn 063/11 70 00. 

Ansökningshandlingar sändes till 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
Östersundsfabriken 
Odenskogsvägen 27—29 
831 00 ÖSTERSUND 

LME i Stockholm (Midsommarkransen) 
I Medarbetare för blockkonstruktion, dvs system- och pro
grammeringsarbete, av telefoniorienterade funktioner inom 
AKE 13. 

Systemutredare för uppläggning av automatiska- och manuel
la rutiner för hantering av AKE-systemens produkter. Ruti
nerna skall gälla såväl registrering av produkterna och de
ras status och användare som distributionsprinciperna vid 
ändringar i existerande produkter. 

Dokumentationsadministratör att vara tekniskt ansvarig för 
dokumentationsprinciperna för AKE-systemets programvara 
samt att inordna denna dokumentation i LME's dokumenta
tionsrutiner. Arbetet innefattar det tekniska ansvaret för in
nehållsförteckningar i AKE-systemets produktbibliotek såväl 
som i mallen för anläggningsbiblioteken. 

Planerare att bistå sektionschefen och gruppcheferna vid 
projektledning och planering av de utvecklingsprojekt som 
leds från sektionen samt vid planeringen av de olika grup
pernas arbete. 

• Medarbetare för utveckling av underhållssystem för data
maskindelen i datorstyrda telefonstationer, omfattande 
systemarbete, programmering och utprovning av underhålls
program för datadelen i AKE-systemet. 

För närmare information ring 08/719 23 58, Anna-Lisa Edestig. 

GRINDSLANTEN 

Jag såg den som barn undrande 
varför slogs de om slanten 
de kunde ju dela den. 
Nu som mixen ser jag 
Grindslanten igen. 
Ser med kuslig skärpa 
tavlans realitet 
hellre slå ån försaka 
det är ju verklighet. 
Så varför skulle barnen 
dessa fattiga små 
äga större djup än vi? 
Nu kan jag dem förstå. 

Ulla-Brita Olsson, KA/Vt 956 

Suzanna Lackman är en fin
landssvensk konstnärinna, född 
1947 i Helsingfors. Det är hon 
som tecknar FUMLAN, en fi
gur som fått sitt namn av Su
zanna själv. När hon var liten 
snubblade hon gärna på den 
planaste av ytor. . 

Orkestern som är en familj 
— och alla arbetar hos 
LME i Kristianstad! 

I PENSION 

Här omnämns anställda inom 
LME-koncernen med minst 25 
tjänsteår. 

17/5 Packare Algot Jansson, 
HF/Vt 22. Anställd 1935. Guld
medalj: 1970. 
26/5 Förbindare Waldimir Pölder, 
HF/Vt 35. Anställd 1946. Brons: 
1971. 

1/6 Förman Bertil Bång, ÄL/KV, 
Vt 20. Anställd 1923. Guldmedalj: 
1962. 
1/6 Herr Olle Fredricsson. HF/Vp. 
Anställd 1945. Brons: 1970. 
1/6 Förman Bertil Jansson, ÄL/ 
KV, Vt 27. Anställd 1925. Guld
medalj: 1963. 
1/6 Direktionschaufför Charles 
Kaldo, HF/Iv. Anställd 1944. 
Brons: 1969. 
1/6 Herr Nils Nilsson, ÄR/Dpi. 
Anställd 1930. Guldmedalj: 1966. 
1/6 Ing. Olov Stigell, HF/Vbv. 
Anställd 1946. Brons: 1971. 

Guldpensionaren pé HF/Vt 22, packar» Algot Jansson (sittande) 
avtackas av fr v Svea Bernhardsson, HF/Vtf, Torsten Wahlberg, 
HF/DpT och förman Sven Stadwall, HF/Vt 22, 

Dubbel avtackning pé XL/KV. Fr v SALF-klubbens ordförande 
förman Stig Ivarsson överlämnar blommor Ull pensionerade kol
legerna Bertil Jansson I mitten och Bertil Bång t h. 

När Gary Engman höll kvälls-
öppet i TV i våras spelade en 
afton Arne Farms kvartett 
hederlig gammaldansmusik så 
det gungade i studion. Tre av 
"farmarna" är bröder och den 
fjärde är son till orkesterleda
ren. Att KONTAKTEN berät
tar om kvartetten beror på att 
alla fyra sedan flera år tillba
ka arbetar hos LME i Kristian
stad. 

Arne arbetar inom plane
ringen med inköp. Han är 42 
år och spelade dragspel i TV. 
Annars är elorgel hans in
strument. 

Börje, 32, har hand om för
råd, lager och godsmottag
ning vid LME. Vanligtvis 
är han trumslagare, men han
terade "bälgen" i kvällsöppet. 

Lars-Eve, 21, har hand om 
packning av exportgods hos 
KR. Bas heter favoritinstru
mentet. 

Arnes son Lars-Arne, 21, är 
gitarrist och är anställd som 
lagerarbetare vid Kristian
stadsfabriken. 

De började spela ihop 1969. 
Och det finns ett par söner 
ytterligare att ta till om så 
behövs. Fast de är aktiva mu-

. siker på annat håll. 

Nu spelar kvartetten på en 
restaurang i Kristianstad och 
på olika tillställningar i trak
ten. — Och det svänger kring 
grabbarna, säger man. 

TACK! 

FÖDELSEDAGSHYLLNINGAR 
Andreason Anna-Lisa, HF/X/ 

Brpr 
Bohman Erik, HF/Vt 39 
Carlsson Stig, HF/Igk 
Forsberg Henry, HF/Pm 
Johansson Erik, ÅS/X/Bvg 
Johansson Erik, HF/Krt 
Sjöström Tage, HF/Pvk 
Söderholm Svante, TVpp 
Tofeldt Geijan, HF/X/Sss 
Wallborg Olle, HF/Vt 33 T 
Westberg Vidor, TN/T/KkfC 

ANNAN VÄNLIGHET 
Ehnsson Sven, BO/LMS/SauC 
Ericsson John, f d HF/Iv 
Fredricsson Olle, HF/Vpea 
Frenning Joel, f d ÖSC 
Jansson Algot, HF/Vt 22, 25 och 

CL 
Jansson Bertil, KV/Vt 43 
Johansson Vivi, VÄ/It 
Stigell Olov, f d HF/Vbvo 

VÄNLIGT DELTAGANDE 
vid Karin Johansson, HF/Vt 39, 
bortgång 

Fritz 
vid vår Einar Nordfeldt, HF/Vt 
37, bortgång 

Ingegerd IAlius, 
Bo och Gun Nordfeldt 

vid min makes och faders, Evert 
Sundin. HF/RIC, bortgång 

Sennie Sundin, Roland 



kontakten UTGIVARKORSBAND 

SOMMARPRISTÄVLINGEN 

Modell av ny LME-fabrlk. I vilket land bygga dan? 

Ericssonkoncernen har inte mindre än 32 produktionsenheter i 14 
länder — Argentina, Austlalien, Brasilien, Colombia, Danmark, Fin
land, Frankrike, Holland, Italien, Malaysia, Mexiko, Norge, Spanien 
och Venezuela. 

Bilden visar modellen av en 40 000 kvm stor LME-fabrik i utlan
det med kontor som beräknas bli färdig nästa år. Orten heter Le-
ganes, men vad heter landet? Sätt 1 om landet är Brasilien, X för 
Spanien och 2 för Mexiko! 

FRÅGA 2 
Den 1 april ett visst år öppnade 
bolagets grundare Lars Magnus 
Ericsson en finmekanisk verkstad 
på Drottninggatan 15 i Stock
holm. Tiden har runnit iväg se
dan dess och det är snart tid att 
fira 100-årsminnet av Lars-Mag-
nus blygsamma företagsstart som 
utvecklats till att bli storkoncer
nen LM Ericsson. Äger jubileet 
rum 1974 = 1, 1976 = X eller 1978 
= 2? -

LME:s skapare Lars Magnus E med maka. Bildan 

FRÅGA 3 
Antalet aktieägare inom koncer
nen rör sig om 104 000. Aktieka
pitalet hos moderbolaget består 
av drygt 12,3 miljoner aktier ä 
50 kronor styck. Hur stor pro
cent av aktieantalet finns i svens
ka händer? Sätt 1 för ca 52 pro
cent, X för ca 69 procent och 2 
för ca 78 procent! 

Ett aktiebrev LME serla B på 5 aktier 
a 50 kronor. 

FRÅGA 4 
LME: s dotterbolag Sieverts Kabelverk tillverkar hu
vudsakligen kraftkablar och tillbehör till dem vid 
sina fabriker i Sundbyberg och utanför Falun. 
Bolaget har nyligen utvecklat ett nytt ledarma-
terial, nickelpläterad aluminiumträd, som i 
många fall kan ersätta den dyra kopparn i kabeln. 
Kallas ledarmaterialet Sinipal = 1, Alupal = X eller 
Sievepal = 2.? 

Kallas ledarmaterialet Slevepa! 1 den här Slevertskabeln? 

LME-KUNSKAP 
Tävlingen LME-kunskap är inte enbart ett tidsfördriv med goda 
vinstchanser — under t ex regniga semesterdagar — utan även en 
information i lättsmält form om Ericssonkoncernen. 

Ämnet har också valts med avsikt att ge "trumf på hand" för de 
anställda som tycker det är intressant och nyttigt att veta något om 
vad som händer och sker inom koncernen. 

Skulle trots allt de goda LME-kunskaperna inte räcka till så ge 
inte upp. Chansa — det finns ju sömmersketips! 

Tio priser delas ut. De fem först funna rätta "tipstolvorna" be
lönas med 100, 75, 50, 25 resp 15 kronor. Övriga fem vinnare 
får presenter från LME:s reklamlager. 

Lycka till med tipsraden, som skrivs in på kupongen nederst på 
den här sidan. Sista inlämningsdag är måndagen den 14 augusti. 

FRÅGA 5 
Under årens lopp har LME tillverkat ett otal oli
ka telefonmodeller. Den här avbildade kallas of
ta för "kaffekvarnen" och är fantasifullt metall-
dekorerad och blev kanske just därför speciellt po
pulär i Orienten. När kom den ut på markna
den? 1889 = 1, 1893 = X, 1898 = 2. 

När kom "kallekvar
nen" ut på markna
den? 

FRÅGA 6 
Dotterbolaget LM Ericsson Telemateriel AB med 
huvudkontor i Bollmora utanför Stockholm och 
med säljkontor över hela landet marknadsför bl a 
olika typer snabbtelefoner för interna telekom
munikationer inom t ex kontor, industrier, skolor 
och sjukhus. En viss LME-fabrik i landet plockar 
ihop de olika delarna till färdiga apparater. Bil
den visar leveransklara snabbtelefoner typ Dirivox 
(t v) och Centrum i den fabrik som vi vill veta 
var den ligger. 1 för Kristianstad. X för Norrkö
ping, 2 för Oskarshamn. 

FRÅGA 9 
Företagsnämndsverksamheten är en av formerna 
för samarbete vid LME. Antalet ordinarie ledamö
ter i nämnderna inom den svenska delen uppgår 
till omkring 500. Men vet Du hur många nämnder 
det finns inom moderbolaget och dotterbolagen 
tillsammans? Är det 21 skriv en l :a , 36 blir ett X 
och 61 ger en 2: a! 

Andra kvartstets ordinarie sammanträde t juni 1972 

Vid LME HF tar alla anställda del av nämndarbetet ge
nom bladet NÄMNONYTT. 

FRÅGA 10 
Dotterbolaget Svenska 
Radio AB i Stockholm 
med verksamhet även i 
Solna, Bromma och 
Kumla är mest känd för 
sina mobilradioutrust
ningar. Bl a polisen, taxi, 
skogsbrukets transport
fordon, små och stora 
fartyg använder sig av 
olika typer sådan utrust
ning. Men man har and
ra viktiga produkter i 
sitt varusortiment. T ex 
— ja, vad då? Sätt i 
för personsökare, X för 
gatusignalsystem och 2 
för brandalarmsystem! 

"Walkl. talkle" är en stor 
SRA-produkt. En annan be
tydelsetull ä r . . . ? 

Dtrtvoi (t v) och Centrum snabbtelefoner Mara tor lava
rana. I vilken LME-fabrlk I Sverige? 

FRÅGA 7 
Ett fruktbärande samarbete med staten sker i ett 
s k utvecklingsbolag som ägs gemensamt av tele
verket och LME. Ett beslut har nyligen fattats 
att till bolaget förlägga utvecklingen av ett da
torstyrt system för lokalstationer. Det blir bola
gets hittills största arbetsuppgift. Heter bolaget: 
1 = INTELSA, X - ELLEMTEL, 2 = TELEME? 

FRÅGA 11 
Ungefär 60 procent av koncernens inkomster kom
mer från försäljningen av telefonstationer, abon
nentväxlar och telefonapparater. I telefonväxlarna 
finns olika typer väljare, t ex koordinatväljare 
och kodväljare. En väljare som blivit en ekono
misk och teknisk succé har tillverkats i över en 
och en halv miljon exemplar. Bilden togs på 
Söderhamnsfabriken den 3 april 1970 och vi
sar en blomstersmyckad jubileumsväljare. Vad he
ter väljartypen? 1 = MMJO-väJjare, X = sektorväljare, 
2 = SM-väljare? 

M M 
I Sitra har televerket och LME att utvecklingsbolag-

FRÅGA 8 
Inom Ericssonkoncernen i Sverige finns ett litet 
dotterbolag AB Transvertex med en delvis myc
ket hemlig tillverkning. Deras produkter levereras 
främst till olika militära instanser, men man tror 
att framförallt polisen och tullen ska ha använd
ning för denna speciella apparatur, som förmår 
förvandla en vanlig läsbar text till ett mycket svår-
tydbart konstgjort språk. 

Kallas det maskinerna åstadkommer för 1 = 
kryptering, X = simultering eller 2 • banaiisering? 

AB Kila med verksamhet i Bromma, Bollmora, 
Kalmar och Gränna är koncernens specialist på 
kondensatorer — en dylik kallad Miniprint finns 
med på nedanstående bild. Tror Du att Miniprint 
är prylen längst till vänster skriv 1, X om det är 
den i mitten och 2 om Du tror på den till höger! 

Kond«nsatom MINIPRINT Iran RIFA kanna val Igen? 

Nästa nummer beräknas utkomma omkring den 1 augusti. 


