
KRONPRINS CARL-GUSTAF 
I BILDTELEFON PREMIÄR 

Satellitsändning Slottet— 
Sao Paulo dramatisk när 
termisk säkring gick 

7/8 1973 
ÅRGÅNG 54 

I förmaket till det bernadottska biblioteket i 
Slottet i Stockholm samlades vid 14-tiden mån
dagen den 21 maj kronprins Carl-Gustaf, Bra
siliens ambassadör i Sverige Aluzio Napoleao 
de Freitas Rego, kommunikationsminister 
Bengt Norling, televerkets generaldirektör 
Bertil Bjurel, tekn dr Marcus Wallenberg, 
LME:s HD Fred Sundkvist m fl för att vara 
med om de första bildtelefonsamtalen med 
Latinamerika. 

Sändningen gick mellan 
Slottet och hotel) Hiltons 
317 kvm stora magnifika 
konferenssal m m "Salong 
Bandeirantes" i Sao Paulo i 
Brasilien. Där befann sig 
bl a prins Bertil, Brasiliens 

kommunikationsminister Hy-
gino Corsetti, Sveriges brasi
lienambassadör Bengt Ode
vall och vårt dotterbolag 
Ericsson do Brasils VD Gun
nar Vikberg, LME:s VD 

Forts på sida S. 

Kronprins Carl-Gustaf hälsar från Slottet i Stock
holm via en LME-bildtelefonJill deltagarna t en 
stor svensk teknisk vecka i Sao Paulo i Brasilien. 
Jan-Erik Samuelsson heter LME-teknikern med 
telefonluren i handen. Han har har direktkontakt 
med Ue-tekniker i Sao Paulo. 

Händelsen filmades av LME för att sa små

ningom ingå i en Journal om LM-året 1973. Re
gissör är Per Lénström, LME/RvC, och filmfoto
graf Ulf Holmstedt, vilka ses t h. I bakgrunden 
skymtar LME/UeC Nils Olof Johannesson, ing
enjör Sten Arne Svensson från dotterbolaget 
EOB i Brasilien samt kommunikationsminister 
Bengt Norling. 

Nya beställningar från Latinamerika 
ger fabrikerna i Sverige mera jobb 

Av de beställningar som omnämnts nedan är de som kommer från länderna 

Costa Rica, Panama och Salvador på tillsammans nära 70 miljoner värde

fulla speciellt för moderbolaget. All den kontrakterade utrustningen leve

reras nämligen från Sverige och ger alltså mera jobb i de svenska LME-

fabrikerna. 

Under den senaste tiden har 
LME slutit ett antal betydel
sefulla avtal med kunder i La-

Forts på sida 6. 

En order na stations ut rust
ning värd omkring 42 miljo
ner kronor har tecknats med 
Panama. Vid kontraktsskriv
ningen med landets statliga 
teiefondriftbolag IHRE togs 
den här bilden med bl a ing
enjör Hans Hellberg, LME/X/ 
LC, och panamabolagets ge
neraldirektör Juan Barnes 
(längst till vänster) samt 
stående LME: s representant 
i Panama ingenjör Tore Koren. 

JUBILEUMSHÖST VID LME HF: 

Alla fritidsklubbar firar 
V-klubbens 75 år och SIFs 
40 — festfinal i november 

Under det här året fyller LME/ HF: s Verkstads
klubb 75 år och SIF-klubben vid HF 40. Förut
om det rent fackliga firandet den 8 september 
resp början av december jubilerar man gemen
samt genom fritidsklubbarna som arrangerar 
specialaktiviteter under vad man kallar "jubi
leumshösten 73". En hejdundrande festfinal i 
HF: s matsalar den 30 november utgör russinet 
i festkakan. 

HF.-s i särklass äldsta och 
största personalorganisationer 
har alltså gått samman i ett 
gemensamt program utanför 
det rent fackliga. Då det in
om fritidsklubbarna rimligen 
ingår många som hör hemma 
i de jubilerande organisatio
nerna tyckte man det var mo
tiverat att fråga klubbarna 
om de ville vara med i en 

brett upplagd aktivitet "jubi
leumshösten 73". 

En arbetsgrupp bildades 
med repr för smalfilms-, foto-, 
schack-, bridge-, dykar-, LME 
amatörradio-, skytte- och pi-
stolklubbarna, konstförening
en, samt V- och SIF-klubbar 
na. Efter ett antal möten och 

Forts på sida S. 

KONTAKTEN önskar alla sina läsare 

EN SKÖN SOMMAR OCH EN LYCKAD SEMESTER 



VD-SKIFTE 
I VENEZUELA 
Direktör Valdemar Henriks
son tillträdde den 1 juni be
fattningen som chef för Com-
pania Anonima Ericsson, Ve
nezuela (CEV). Han efterträd
de direktör Bruno Olsson, 
som återvänt till Sverige. 

Direktör Henriksson kom
mer närmast från Ericsson de 
Colombia S A, Colombia, 
(EDC), där han tjänstgjort 
som chef för bolaget. Till ny 
chef för EDC har utsetts 
ingenjör Allan Uvhagen, Dfl, 
som kommer att tillträda sin 
befattning omkring 1 januari 
1974. Till dess uppehälles 
EDCC-posten av ingenjör To-
masz Potworowski. 

EB I NORGE 
UTSER ORG-CHEF 

Som organisationschef vid 
LM Ericssons norska dotter
bolag A/S Elektrisk Bureau 
(EB) har utsetts civ ing 
John-Erik Stenberg (38). Pos
ten som är nyinrättad sorte
rar direkt under administra
tionsdirektören. 

kontaktan 
Personaltidning för 
Telefonaktiebolaget 
LM Ericsson 
med dotterbolag 

Nr 7—* Juni 1973 Arg 34 

Ancvarlg utgivare 
DB Nils Tengberg, tel 93153 

Redaktör 

Dbi Bert Ekstrand, tel 920 46 
(direktnummer 719 20 48) 

Redaktionskommitté 
Lennart Stranneborn, Vt 17, tel 
92605, Erik Sund, Vt 11, tel 93311, 
Lars Wiklund, VaC, tel 92611, 
Alvar Hagberg, X/Stb, tel 92573 

Tidningen utkommer med 15 num
mer om året. Bidrag — som hono
reras — mottas tacksamt under 
adress 

KONTAKTEN 
Box 32073 
12611 STOCKHOLM 32 
Internt i r redaktionens beteckning 
HF/Dbi, rum 61128. 

Tryckeri AB Allehanda Trelleborg 

Angenäm 
Sverige
semester 
önskar 

KONTAKTEN 

PÄC DISPONENT 
Vid ett sammanträde den 5 
juni utnämnde LME:s styrel
se civi l ingenjör Ulf Norberg, 
Piteåfabrikens chef, t i l l dis
ponent. 

NYA PATENT 
under tiden 16 mars—19 april 
1973 (förteckningen anger 
uppfinnarens namn och tjäns
teställe, uppfinningens titel 
och patentnummer). 

Lindblad, T B W, SRA/Mi — 
Anordning för generering 
av en stabil, sinusformad 
svängning — 351 955; 

Larsson, A H, SRA/MkC — 
Anordning för fasthållning 
av en med elektriska an
slutningar försedd kompo
nent vid en monteringsplat
ta — 352 224; 

Olsson, B W, Ml/Sxa, Seve-
dag, B-A, Ml/Sxa, Sjöström, 
L W, Ml/Sxa — Testan
ordning för en avståndsmä
tande pulsradaranläggning 
— 352 451; 

Caroc, T E, X/StgC, Björk, 
H J C, EUA/YdC — Auto
matisk telekommunikations
anläggning med ett första 
ledningsnät för telefontra
fik och ett andra lednings
nät med bredbandiga kom
munikationskanaler — 
352 798. 

UTLANDSTJÄNST 
Herr Åke Pettersson tjänst
gör sedan den 9 maj som eko
nomichef vid Industrias Eléc-
tricas de Quilmes S A i Ar
gentina. 

Ingenjör John Hammargren 
påbörjade tjänstgöring vid 
Ericsson do Brasil Comercio 
e Industria S A den 15 maj 
som försäljningsingenjör. 

Ingenjör Hans Johansson 
tjänstgör sedan den 21 maj 
vid LM Ericsson Pty Ltd i 
Australien som design en-
gineer. 

Herr Lars-Rune Mårtens
son påbörjade kontraktstjänst
göring vid Teleindustria Erics
son S A i Mexiko den 20 maj 
som instruktör. 

Ingenjör Jan-Olof Nordin 
tjänstgör sedan den 4 juni 
som projekteringsingenjör hos 
Tele-plan i Saudi-Arabien. 

Ingenjör Björn Elieskog är 
sedan den 27 maj anställd vid 
Ericsson do Brasil Comercio e 
Industria S A Fabrica som 
instruktör för testning. 

Herr Thomas Englund 
tjänstgör sedan den 27 maj 
vid Ericsson do Brasil Comer
cio e Industria S A Fabrica 
som instruktör för förbind
ning och stativ. 

Herr Lars Johansson påbör
jade den 27 maj kontrakts
tjänstgöring vid Ericsson do 
Brasil Comercio e Industria 
S A Fabrica som instruktör 
för reläsatsförbindning. 

Ingenjör Fredrik Croneborg 
som varit chef för Fäbricas 
Colombianas de Materiales 
Eléctricos Facomec S A se
dan den 1 maj 1971, har åter
vänt till Sverige och övergår 
omkring den 15 augusti 1973 
till SKV/Dcu. 

X/I-personal 
Roland Engman, Edvin Toivo-
nen, Thore Kedeskog, Jan-

Erik Andersson och Bruno 
Mosco har alla påbörjat upp
drag i Thailand. 

Liss Ljungstrand, Åke Lars
son, Preben Weitman, LMD/ 
I, och John Jensen, LMD/I, 
har alla påbörjat tjänst i Ve
nezuela. 

Leif Berggren och Frede 
Sönderby-Madsen har börjat 
nya uppdrag i Mexiko. 

Werner Tretthahn och Ing
var Hektor har avslutat sina 
arbeten i Sovjet. I och med det
ta har X/I ingen personal 
kvar i Sovjet. 

Ib Byder LMD/I och Olof 
Olofsson har bägge påbörjat 
uppdrag i Malaysia liksom 

Thomas Carlsson som närmast 
kommer från Hongkong. 

Gordon Sundberg och Kjell 
Pettersson har under pågåen
de uppdrag flyttat från Kari-
bien till Costa Rica. 

Stig Forking har flyttat 
från Malawi till Zambia under 
pågående uppdrag. 

Stig Watson, Uno Wilhelms
son och Neville Calliste är al
la sedan en tid placerade i 
London. 

Från Beyrouth kommer 
Henry Höglund som nu avslu
tat arbetet som underhålls
man i Libanon. 

BELÖNADE FÖRSLAG 
Den 10 maj hade samtliga 
som deltagit i PÅ:s förslags
pristävling tiden 1 april 1972 
— 31 mars 1973 samlats till 
träff i matsalen. Under det 
deltagarna drack kaffe med 
dopp redogjorde PÅC Ulf 
Nordberg för förslagsverk
samheten från 1968 fram till 
idag. 

Tre stora belöningar utde
lades. PÅl/Tage Granberg 
liksom Vt 509 Sören Lund
ström fick motta vardera 
2 000:— och PÅ t/Berndt 
Eriksson 1000:—. Tidigare 
under tävlingstiden har Vt 541 
Raimo Kujansivu erhållit 
1800:— för ett förslag. Sex 
personer har som extrapris 
för "3 belönade förslag under 
tävlingsperioden" erhållit var 
sin börs med 300:—. 

Det stora antalet inlämna
de förslag, 72, betyder att 
ett förslag på varannan an
ställd har inlämnats. Ett re-
kord(?) inom LM Ericsson, 
som kanske blir svårt att slå! 

VISBYVERKSTADEN: Gösta 
Eriksson och Evert Löfdahl 
delar på en tilläggsbelöning 
på 10 000:— för lörslag till 

T-MAN PROFESSOR 
I LINKÖPING 
Thomas Ericsson, T/Sx, rätt 
nybliven tekn doktor och bl a 
känd som författare av klara 
och koncisa men ganska svå
ra teoretiska artiklar i Erics
son Technics har från den 1 
juni 1973 utnämnts till pro
fessor i datatransmissions
teknik vid Linköpings tek
niska högskola. 

Thomas Ericsson har på T 
arbetat med betydelsefulla 
problem kring framtida digi
tala transmissionssystem, vil
ket ju anknyter väl till profes
suren. 

Vid T-divisionen är man ju 
sedan gammalt van vid pro
fessorsutnämningar och trös
tar sig med att om man mis-

Professor Thomas Ericsson, 
LME/TN/T/Sx. 

ter en god medarbetare, vin
ner man samtidigt en värde
full kontakt för det viktiga 
samarbetet med de tekniska 
läroanstalterna. 

nytt verktyg för justerbock-
ning av fjädergrupper på 
RAM-relä. Tidigare har Eriks
son och Löfdahl, som fram
gick av artikel och foto i 
KONTAKTEN nr 7/72, delat 
på 7 000:— för samma för
slag. BELÖNINGEN ÄR DEN 
HÖGSTA SOM NÅGONSIN 
DELATS UT INOM LME 
KONCERNEN. TOTALT 
17 000:—! Aarne Baumbach 
125:—, Gunnar Bergström 
75:—. 

BORÅSFABRIKEN: Simon 
Nordmark 100:—, Kurt Sjö
blom 100:—, Bertil Sundén, 
75:—. 

NG/TV:s VERKSTAD I 
NORRKÖPING: Peter Lars
son 250:—, Pentti Mäkilä 
250:—, Birger Grindberg 
125:—. 

AB RIFA/STOCKHOLM: 
Kauko Tanskanen 100:— 
plus sked. 

GRÖNDALS VERKSTADEN: 
Evert Ericsson 300:—. 

PITEÅFABRIKEN: Sören 
Lundström 2 000:— för för
slag till sammanpressning av 
skrotträd till balar. Dessutom 
200:— för ett annat förslag. 
Tage Granberg 2 000:— 
för förslag till balning av kop
parskrot. Tommy Sanfridsson 
650:—. Erland Bryggman 
600:— för två förslag. Hans-
Olov Häggström 550:— för 
två förslag. Berne Isaksson 
250:— för två förslag. Jarl 
Sundkvist 125:—. Roland Vik
ström 125:—. 

EFTERLYSNINGEN I NR 6: 

När KONTAKTEN rycker in 
blir det resultat . . . 

Skämt åsido, men efterlysningen i fö r ra numret av tidningen 
gav napp! 

Det gällde att försöka få tag i en icke återlämnad band
spelare som L M E : s utbildningsavdelning lånat ut under förra 
året. Kvitteringens namnteckning var l ika svårtydd som 
många läkares autografer som bekant kan vara. 

Den skyldige var en tjänsteman hos Sieverts Kabelverk 
som, berättas det, hajade t i l l när han fick se sin namnteck
ning i KONTAKTEN. 

Han tog kontakt med Göte Svensson på L M E / D k t t och be
rättade att en chaufför skulle forsla apparaten t i l l utbi ld
ningsavdelningen. Av okänd anledning kom den a ldr ig iväg 
utan fastnade hos SKV och hamnade efter en t i d i en för
rådsskrubb med gamla skr ivmaskiner. 

I samma veva blev otur l igt nog lånaren sjuk en längre t id 
och chauffören slutade sitt jobb ungefär samtidigt . Ingen 
skugga må alltså fal la på herr N N hos SKV. 

Häromdagen knackade han på hos Dktt med bandspelaren 
och tackade för lånet som honom ovetande kom att bl i i 
längsta laget. 

# LUNCH STÄM P-
L INGEN kommer 
at t slopas den 13 
augusti vid LME» 
huvudfabrik vid 
Telef onplan för 
kollektivanställd 
personal. 

Fabriken I Söder
hamn genomförde 
slopandet av lunch-
stamplingen redan 
före V-semestern. 
KONTAKTEN Åter
kommer i ämnet i 
augustinumret. 
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KRONPRINS 
Forts från l:a sidan. 

Björn Lundvall och LME/TD 
Christian Jacobaens. 

Bildtelefonsamtalen växla
des för att markera öppnan
det av en stor svensk teknisk 
vecka i staden. Prins Bertil 
ledde f ö den svenska tekni
kerdelegationen. Första dagen 
ägnades helt telekommunika
tioner. LME:s TD Jacobaeus 
svarade för dagens huvudföre
drag betitlat "Trends of Deve-
lopment in Telecommunica-
tions". 

LME hade beställt tid — 
20 minuter — för överföring
en redan i januari. Bild och 
ljud gick den här vägen: Slot
tet i Stockholm till Kaknäs-
tornet på Djurgården, därifrån 
på radiolänk till jordstationen 
i Taunum i Bohuslän som 
skickade iväg bild- och ljud
vågorna via satelliten Intel-
sat IV i rymden ovanför At
lanten till jordstationen Tan 
gua i Brasilien. Därifrån län
kades samtalen till hotell Hil-
ton i Sao Paulo via en station 
i Rio de Janeiro. 

Det var som sagt premiär 
för bildtelefonsamtal med 
Latinamerika. LME:s tekni
ker från avd Ue, Nils Olof 
Johannesson, Leif Larsson, 
Bertil Rehnvall och Jan-
Erik Samuelsson på Slottet 
samt Jan Svensson, Antonio 
Ramos och Sven Steinholz på 
hotell Hilton är emellertid 
rutinerade bildtelefonarrangö
rer och allt fungerade per
fekt vid provsändningar på 
söndagen. Men dagen därpå 
vid premiären sattes deras 
nervtrådar verkligen i dall
ring! 

— Vi fick utmärkt bildkon-
takt med bra ljud 4 minuter 
över 14, berättar Leif Lars
son. Tio minuter senare för
svann plötsligt bilden i Sao 
Paulo och då pirrade det lite' 
i maggropen. På talkanalen 
fick vi besked om att en säk
ring av något slag hade gått. 
Minuterna gick snabbt och 
klockan började närma sig 
sändningsstarten 14.30. Alla 
höga gäster fixerade den mör-
>.a livlösa rutan i bildtelefo
nen och de två anknytna mo
nitorerna. Rapport från Brasi
lien via talkanalen låter lug
nande — bilden är på väg. 
Och med ett nödrop, med tre 
minuters marginal, stiger bil-
Ven fram klar och tydlig. 
Första samtalet, det mellan 
ambassadörerna Napoleao i 
Stockholm och Odevall i Sao 
Paulo kan börja helt pro-
gramenligt. Man andades ut, 
men. 

Bengt Odevall försvinner 
plötsligt i bildrutan, som blir 
ointressant gråflimrande. Man 
samtalar dock vidare med var
andra. 

KONTAKTENS reporter 
ser med beundran hur LME:s 
teknikergäng till synes obe
kymrade lugnt konfererar 
med kollegorna på hotell Hil
ton. Nytt säkringsbrott rap
porteras. LME:s informations
chef Nils Tengberg DB över
väger att bryta sändningen i 
väntan på att felet skall av
klaras. Men just som han skall 
vända sig till de närvarande 
kommer bilden tillbaka. 

Antonio Ramos berättar 
vad som hände på hotell Hil
ton i Sao Paulo: 

— Ett Rimteam hade kopp
lat in sig på den elektriska 
huvudledningen i hotellet. De 

brassade på med ett flertal 
ljusstarka spothllghts med 
överbelastning av nätet som 
resultat. En termisk säkring 
gick som måste kallna. När 
det sedan blev en ny överspän
ning förbjöds all filmning 
med extra ljus. 

Nästa samtal utväxlades 
mellan kommunikationsminist
rarna i Sverige och Brasilien. 
Bengt Norling talade svens
ka som duktiga kvinnliga tol
kar översatte till portugisiska 
och direkt kunde avlyssnas i 
hörlurar i Sao Paulo. 

Och så var det tid för HKH 
kronprinsen att säga: — Hal
lo Sao Paulo! 

I strikt mörkgrå kostym 
med svagt ljusa ränder och 
vit skjorta visade han sig i 
bildrutan för drygt 300 gäs
ter med farbror prins Bertil 
i spetsen i hotell Hiltons 
"Salong Banderiantes", som 
f ö ligger fem trappor upp i 
det 32 våningar höga hotell
komplexet, stadens elegantas
te. 

Han betonade i sitt anfö
rande telekommunikationer
nas stora betydelse för natio
nella och mänskliga kontak
ter över gränserna. Han öns
kade all framgång för den 
svenska mässan och hoppades 
att det goda förhållandet mel
lan de två länderna skulle be
stå och ytterligare fördjupas. 
HKH framförde även en häls
ning från sin farfar, kung 
Gustaf Adolf. 

Bend 

Kronprins Carl-Gustaf far besked av L M E : s in
formationschef DB Nils Tengberg om program
met och hur det går till att använda bildtelefonen. 
Längst t v samtalar televerkets generaldirektör 
Bertil Bjurel med LME:s HD Fred Sundkvist. 
Lokalen är förmaket till det bernadottska biblio
teket på Slottet i Stocfchotm. 

Bland de prominenta personer som talade i bild
telefon med Brasilien frän Slottet i Stockholm 
var kommunikationsminister Bengt Norling. I 
bildtelefonrutan pä den högra apparaten ses sam
talets mottagare den brasilianske kommunika
tionsministern Hygino Corsetti som sitter i ho
tell Hiltons 317 kvm stora konferenssal m m 
"Salong Banderiantes" i Sao Paulo. 

TAUNUM-STATIONEN VÄRLDSETTA 
Bildtelefonsamtalen sändes ju 
via jordstationen i Taunum 
som gemensamt ägs av tele
förvaltningarna i de nordis
ka länderna. Statistiken 
från stationen säger att 
den under första halvåret i 
drift (start 3 december 1971) 
var driftsäkrast av de 78 jord
stationer som ingår i telesa-
tellitsystemet Intelsat. Noga 
räknat uppges tillförlitlighe
ten till 99, 986 procent. 

Till stationen har sju olika 
trafikvägar varit inkopplade, 
nämligen 

Köpenhamn—New York 
Oslo—New York 
Stockholm—New York 
Helsingfors—New York 
Köpenhamn—Montreal 
Moskva—New York 
Oslo—Washington. 

Sammanlagt har 24 perma
nenta och 16 kortvariga dub
belriktade telefonförbindel
ser varit inkopplade. Av de 
tillfälliga var 4 uppkoppla
de under julen och de övriga 
12 under president Nixons 
besök i Moskva. 

Under juli i år kommer en 
s k SPADE-utrustning att tas 
i bruk. Den ger en telefonist 
möjlighet att med ett sårskilt 
kommando göra en automa
tisk uppkoppling till varje 
jordstation i Atlantregionen 
som har sådan utrustning. 
Systemet kommer i huvudsak 
att användas till länder med 
obetydlig trafik såsom Syd
amerika, Afrika och Mellersta 
östern. 

JUBILEUM 

Forts frän l:a sidan. 
många diskussioner sins emel
lan håller nu ett program på 
att ta form. 

Varje klubb kommer un
der september—november att 
i "jubileumshöstens" tecken 
anordna speciella arrange
mang i form av tävlingar, de
monstrationer, utställningar 
etc. 

Den 30 november kulmine
rar aktiviteterna i en "grand 
final" i LME: s teaterklubbs 
regi i HF:s tre matsalar. 
Tänkt är att klubbarna då 
bl a skall prisbelöna höstens 
tävlingar och på olika sätt pre
sentera sina verksamheter. 
Teateramatörerna har pla
ner på att göra denna presen
tation i form av en kavalkad. 

Allt det här kostar natur
ligtvis en hel del slantar bl a 
till priser och tekniska arran
gemang. Medel ur överskot
tet på kaffeautomaterna ställs 

bl. a. till klubbarnas förfogan
de. 
. Senast för ett par år sedan 
diskuterades inom personal
kommittén att en familjedag 
skulle anordnas på HF för 
de anställda och deras när
maste anhöriga. Frågan har 
åter tagits upp i anledning av 
höstens specialaktiviteter inom 
fritidsklubbarna och de två 
stora personalorganisationer
nas jubileer. 

Besked om detta och vad 
de olika klubbarna kommer 
att bjuda på under "jubileums
hösten" står att läsa i nästa 
nummer av KONTAKTEN 
som utkommer i slutet av 
augusti. 

• SÄLLSKAPET L M E . En helt 
ny styrelse har valts för verksam
hetsåret 1973—74: Nils-Ake 
Åkesson BO/G /XA (ordförande), 
Else-Britt "Lo t ta" Hugosson 
H F / P a (sekreterare). Susanne 
Lindwall H F / P a (vice sekrete
rare) , Nils Hugo Stockhaus T N / 
FfeC (kassaförvaltare) samt 
Ulf Grufman H F / P a (klubbmäs
tare) . 

UTVECKLAT AV LME: 

Nytt datorsystem 
för styrning 

av telefonstationer 
L M Ericsson har utvecklat ett nytt datorsys
tem för styrning av telefonstationer, i första 
hand sådana avkoordinatväl jartyp. Det nya sys
temet möjliggör införandet av en rad nya trafik
möjligheter vilka innebär förbättrad service för 
såväl telefonabonnenter som telefonförvaltning
ar. 

Systemet kan antingen ingå 
som en integrerad del av en 
ny koordinat vä ljarstation el
ler användas för att moderni
sera redan befintliga sådana 
stationer. Härigenom kan äld
re stationer föras upp till en 
teknisk nivå som ligger nära 
den som gäller för dagens da
torstyrda telefonstationer. 

Eftersom LM Ericsson se
dan 1950 levererat koordinat-
välj arutrustning för över 10 
miljoner abonnentlinjer över 
hela världen är marknadspo
tentialen för det nya systemet 
betydande. 

För telefonförvaltningarna 
innebär systemet åtskilliga 
fördelar såväl för nya telefon
stationer som för existerande 
anläggningar, eftersom de se
nare kan moderniseras till en 
sådan nivå som bedöms mot
svara de krav som kan komma 
att ställas på tjänster och 
prestanda under överskådlig 
framtid. Drifts- och under
hållsverksamheten kan ytter
ligare rationaliseras och cen
traliseras, bl a tack vare att 
elektriskt föränderliga min
nen ingår i systemet. 

Detta innebär att telefon
stationerna snabbt kan anpas
sas till nya trafikbehov helt 
enkelt genom att nya instruk
tioner kan matas in via en 
elektrisk skrivmaskin eller 
andra liknande organ. I äldre 
stationer medförde sådana an
passningar avsevärd och kost
nadskrävande manuell insats 
för ombyggnad av utrustning
arna. 

Även för telefonabonnenter
na medför systemet betydan
de fördelar eftersom nya 
tjänster kan inprogrammeras 
och erbjudas dessa. 

Betydande beställningar på 
det nya systemet har redan 
placerats av telefonförvalt
ningar i de nordiska länderna. 

Glad 

gammeldans

sommar 

önskar 

KONTAKTEN 



I M E i M e x i k o s 

ST 69 — ett effektivt 
hjälpmedel hos TIM 

I Sverige kan man renodla produktionen bl a 
genom att låta fabrikerna specialisera sig på 
ett fåtal t i l lverkningar. At t utbilda personal 
för arbetet med ett begränsat sortiment utgör 
i allmänhet inget problem. 

Det breda produktsortimentet och en ar
betskraft som ti l l stor del saknar vana vid 
industriellt arbete medför att utbildningsfrå
gorna får särskilt stor betydelse vid utlands
fabrikerna. 

Ing Peter Runeborg hos T I M (Teleindustria 
Ericsson, S A) i Mexiko berättar här något om 
den rika f loran av produkter i fabriken och ut
bildningen av personal som skall t i l lverka dem 
samt om en trevl ig kursavslutning. 

Den tillverkning som före
kommer pä LME:s fabriker i 
utlandet styrs i stort sett av 
vad kunden, dvs teleadmini
strationerna, köper. Detta gör 
att man inom fabrikerna fin
ner ett brett produktsorti
ment, som i Sverige tack va
re stora serier kan förläggas 
till specialinriktade produk
tionsenheter. 

Om man tar TIM som ett 
exempel på utlandstillverk
ning, så har man följande pro
dukter på tillverkningspro
grammet. Telefon (DLG) pri
märt och sekundärt, konden-
satorer, reläsatser primärt 
(RAF) och sekundärt (RAF, 
BCH), stativ (sekundärt BDD, 
BDH). Kraft (likriktare 400 
Amp), transmission (60-kanal-
enheten sekundärt), PABX 
(montering). Ca 1 000 arbeta
re sysselsätts för denna pro
duktion. 

Då fabriken är rätt så ny
startad, 1964, så har introduk
tionen av produkterna ställt 
stora krav på utbildning av 
personalen. Med hjälp av ST 
69, som startade 1969 och ut
tytt betyder Systematisk Trä
ning, har uppstarterna kunnat 
ske mycket lättare. 

För de vanligare operatio
nerna finns det kurser som 
talar om för instruktör och 
elev tillvägagångssättet för 
att snabbast komma till ett 
bra resultat. ST 69 beskriver 
även idealarbetsplatsen och 
hänvisar till maskinbeskriv
ningar i de fall där det finns 
behov av sådana. 

Detta har underlättat arbe
tet då man på så sätt ej be
höver tänka ut "egna" meto
der. 

Farhågorna för att en till 
lämpning av dessa kurser på 
en arbetarstam med andra 
sedvänjor och annat kynne 
skulle bli svårgenomför bar 
har visat sig obefogade. Det 
enda problemet, som existe
rar nu, är att få kurser samt 
övrig ST 69 information över
satt till spanska så fort den 
kommer ut. Men med Dptt.s 
koordinering så görs nu över
sättningarna av INTELSA och 
TIM i samarbete. På så sätt 
hoppas vi att det kommer att 
gå fortare. 

Sedan starten 1970 har 615 
arbetare utbildats enligt ST 
69. 

Tyvärr täcker inte ST 69 
upp allt en fabrik bör lära ut 
och därför finns det på TIM/V 
en avdelning som har hand 
om kurser för förmän, uppsät
tare, lärlingar, förrådsperso
nal, etc. Provarna fick tidigare 
sin utbildning genom denna 
avdelning, men har nu kanali
serats över till ST 69 kurser 

Följande personer har se
dan 1969 genomgått sistnämn
da kurser: 

Provare (BCH, BDD, BDH) 82 
Lärlingar 37 
Uppsättare 107 
Förmän 12 

Kurserna går på kvällstid 
och tar ca 1 år. Eftersom 
kursdeltagarna offrar sin fri
tid under så pass lång tid som 
ett år, har vi ansett det lämp
ligt att som kompensation 
bjuda på en avslutningsfest. 

Vid den senaste kursavslut
ningen fick LME/DpttC Len-

O S - F A B R I K E N : 

Studiedag 
för lärare 
En stående inbjudan från Fö
retag-Skola-gruppen i Oskars
hamn till gymnasie- och 
grundskolans rektorer om att 
få sända lärare till några in
dustriföretag har lett till att 
ett besök nu genomförts. 
Samtliga gymnasielärare och 
ett stort antal grundskolelä
rare deltog. 

Tjugofem gymnasielärare 
från Oskarshamn och tio 
grundskolelärare från grann
kommunen Mönsterås besökte 
således OS-fabriken. 

Studiedagen kan ses som en 
naturlig inramning av den 
omfattande kontakt- och infor
mationsverksamhet, som Fö-
retag-Skola-gruppen under läs
året 72—73 genomfört i bl a 
gymnasieskolan. Tillsammans 
har representanter för LO, 
TCO och arbetsgivare vid 30 
tillfällen under ett par lektions
timmar informerat om arbets
marknads- och näringslivsfrå
gor. 

När erfarenheterna av det
ta läsårs verksamhet nu sum
meras kan konstateras, att 
verksamheten av samtliga be
rörda parter uppfattats som 
riktig och meningsfull. 

Företag-Skola-gruppen kom
mer nu att ta tag i förberedel
serna inför läsåret 73—74 för 
att om möjligt åstadkomma 
en ännu bättre redovisning 
av näringslivsfrågor och före
tagsamhetens villkor. 

STENAR MOT LME-KON-
TOR. I Santiago de Chile bom
barderade demonstranter en tors
dagseftermiddag i april LME-kon-
toret i staden. Aggressionen gäll
de emellertid ej LME utan en 
tidningsredaktion i samma bygg
nad. Tre timmar pågick sten
kastningen. 

När kurserna för uppsättare, instruktörer och 
provare hos TIM i Mexiko var genomförda ut
delades diplom vid en glad och sydlänskt livlig 
fest. Ingenjör Peter Runeborg, produktions
teknisk chef vid det mexikanska bolaget, gra

tulerar en av de diplomerade eleverna. Kvinnan 
på bilden är verkstadsklubbens ordförande vid 
TIM senorita Rosario Almonte och mannen 
längst till höger är chefen för LME:s tränings-
central vid HF ingenjör Lennart Stadigh. 

närt Stadigh, som besökte 
TIM för uppföljning av ST 69-
verksamheten, agera diplom-
utdelare. 

Närvarande var samtliga 

kursdeltagare med fruar och 
fästmöer. Från tre kurser ha
de vidare lärare samt chefer 
inbjudits. Totalt lät sig ca 80 
personer väl smaka av de 

starkt kryddade mexikanska 
anrättningarna. För under
hållningen svarade som sig 
bör en äkta mexikansk Maria 
chi-orkester. 

BÄTTRE ARBETSMIUÖ: 

Skyddsombuden får mera 
att säga till om 1974 

I Kungl Maj : ts nyligen överlämnade proposition om 
åtgärder för en bättre arbetsmi l jö läggs f ram förslag 
om en rad åtgärder för att skapa en bättre arbets
m i l j ö och t i l l försäkra de anställda ett ökat inflytande 
över dessa frågor på den egna arbetsplatsen. Försla
gen bygger på arbetsmiljöutredningens första betän
kande och en remissbehandling som bl a innefattar en 
arbetsplatsremiss med omkr ing 85 000 deltagare. 

I propositionen pekas på det samspel mellan lag
stiftningsåtgärder och insatser från den fackl iga rö
relsens sida som är nödvändigt inte minst när det 
gäller arbetsmil jöfrågorna. 

Reformerna föreslås träda i kraf t den 1 januar i 
nästa år . 

FARLIGT ARBETE 
AVBRYTS 
Propositionen innehållerförslag 

?m lagändringar som väsent-
igt ökar de anställdas infly

tande på de lokala skyddsfrå
gorna. Skyddsombud skall 
utan undantag finnas på alla 
arbetsplatser med minst fem 
anställda, även kontor, buti
ker etc. 

Skyddsombudens lagfästa be
fogenheter utvidgas. Bl a införs 
i arbetarskyddslagen regler om 
att skyddsombud skall delta i 
planeringen av arbetslokaler, 
maskiner och andra arbetsan-fi 
ordningar samt arbetsmetoder. 
Skyddsombud får också rätt att 
ta del av alla handlingar och 
upplysningar i företaget som är 
av betydelse för hans verksam
het. 

Skyddsombud ges rätt att be
stämma att visst arbete skall 
avbrytas i avvaktan på ställ
ningstagande av yrkesinspektio
nen om arbetet innebär omedel
bar och allvarlig fara för ar
betstagarensliv eller hälsa. Det
samma gäller om förbud från 
tillsyningsmyndigheten över
träds av arbetsgivaren. 

En regel införs i arbetar
skyddslagen som fritar skydds
ombud från skadeståndsskyl
dighet. 

I lagen slås vidare fast att 
skyddsombud skall ges erfor
derlig ledighet med lön för att 
fullgöra sina uppgifter. Skydds
ombudens anställningstrygghet 
säkras. De ges också rätt till 
erforderlig utbildning. Syste

met med regionala skydssom-
bud byggs ut. 

SKYDDSKOMMITTÉN PLA
NERAR OCH ÖVERVAKAR 
Skyddskommitté skall alltid 
tillsättas när det finns minst 
50 anställda på arbetsplatsen, 
men skall också inrättas pa 
mindre arbetsplatser om parter
na är ense eller arbetstagarsi
dan begär det. 

Även skyddskommittéernas 
uppgifter breddas, bl a i fråga 
om planeringen av nya el ler änd
rade arbetslokaler, arbetsmeto
der e d. Skyddskommittéen 
skall planera och övervaka hela 
skyddsarbetet inkl företagshäl
sovården. Skyddskommitténs 
uppgifter när det gäller utbild
ning och information markeras 
särskilt. 

Lagändringar föreslås som in
nebär skärpta regler om för
handsprövning av nya eller änd
rade arbetslokaler m m. Nya 
lagregler införs om samord
ning a v och ansvar för skyddsåt
gärderna på arbetsställen, som 
är gemensamma för flera ar
betsgivares anställda, bl a bygg 
arbetspl atserna. 

Effektivare påföljdsbestäm
melser mot arbetsgivaren införs 
för att tillsynsmyndigheten 
snabbt skall kunna åstadkomma 
rättelse av missförhållanden i 
skyddshänseende. Yrkesinspek
tionen skall ha möjlighet att 
ge föreläggande vid vite om att 
en åtgärd skall vara vidtagen 
inom viss tid. 

KOSTNADERNA PÅFÖRS 
PRODUKTIONEN 

På grundval av en enig uppfatt
ning hos både arbetstagarnas 
och arbetsgivarnas organisatio
ner slås fast att kostnaderna 
för arbetsmiljöförbättrande åt
gärder skall vara en del av före
tagens produktionskostnader. , 

Utbildningen för skyddsom
bud byggs ut kraftigt. Kostna
derna för utbildningen skall 
falla på arbetsgivarna. Detta 
sker genom att utbildningen 
finansieras över arbetarskydds
fonden. Vidare öppnas möjlig
het til) utbildning i arbetsmil
jöfrågor även för arbetsleda
re, tekniska planerare och 
andra som är med om att for
ma arbetsmiljön. En utbild
ningsdelegation med represen
tanter för arbetsmarknadens 
parter knyts till arbetar
skyddsstyrelsen, i 

Den arbetarskyddsavgift som 
erläggs av arbetsgivarna höjs 
från 0,05 % till 0,10 % från och 
med år 1974. Genom att arbets
givaravgiften till yrkesskade
försäkringen enligt redan fram
lagt förslag sänks från 0,30 % 
till 0,25 % kan höjningen av 
arbetarskyddsavgiften ske inom' 
ramen för en oförändrad sam
manlagd arbetsgivaravgift. 

Av arbetarskyddsavgiften för 
år 1974 avsätts viss del för ut
bildningsverksamhet i anslut
ning till de anställdas styrel
serepresentation i aktiebola
gen. 

ARBETARSKYDDSFONDEN 
TILLFÖRS 50 MILJONER 
Eftersom hela lagstiftningen 
om arbetarskyddet även avser 
staten som arbetsgivare skall 
arbetarskyddsavgift i fortsätt
ningen också betalas av staten. 
Härigenom och genom den höj
da arbetarskyddsavgiften till
förs arbetarskyddsfonden yt
terligare ca 50 miljoner kro
nor om året. 

Dessa medel skall bl a finan
siera den utvidgade och förbätt
rade utbildningen av skyddsom
bud liksom utbildningen i ar
betsmiljöfrågor för arbetsle
dare, tekniska planerare m fl. 

De regionala skyddsombudens 
verksamhet skall också finan
sieras genom arbetarskyddsav
giften. Fondmedlen skall dess
utom täcka vissa utbildnings
kostnader för personal inom fö
retagshälsovården och ge betyd
ligt ökade resurser för stöd åt 
forskningoch produktutveckling 
inom arbetsmiljöområdet. 
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BILDTELEFONSAMTALEN STOCKHOLM—SAO PAULO 

Salong Bandeirantes på hotell Hilton 
I pressläggningsögonblicket fick KONTAK
T E N den här bilden frän "Salong Bandei
rantes" på hotell Hilton i Sao Paulo, Bra
silien. Det var här bildtelefonsamtalen ut
växlades med Slottet i Stockholm. Vid bild
telefonen ses ambassadör Bengt Odevall 

och på första bänkraden fr h prins Bertil, 
kommunikationsminister Hygino Corsetti 
och LME:s VD Björn Lundvall. Det var 
spothlights för de två kamerorna som över
belastade nätet och orsakade säkringsöver
hettning och därmed sändningsavbrotten. 

Sieverts Kabelverk: 

KRAFTKABEL UTLAGD 
VÄDDÖ—ÅLAND 
En 84 kilovolts kraftkabel på havsbottnen mellan 
Väddö i Roslagen och Eckerö på Åland ska trygga 
Ålands ökande behov av elenergi. Åland ska alltså kö
pa svensk elkraft, närmare bestämt från statliga 
Älvkarleby Kraftverk. 

Arbetena med själva utläggningen, som gjorts 
med ett engelskt far tyg, är nu avslutade. Bilden här
inti l l togs den tolvte juni , i samma ögonblick som än
den på den sista av de tre enkelledarkablarna dras 
iland på Eckerö på Ålands västkust. Grodmannen, 
som står i vattnet, skär loss de flytbojar som är bund
na vid kabeln medan den vinschas i land. 

Sjökabeln har levererats av Sieverts Kabelverk 
och Liljeholmens Kabelfabrik. Beställare är Ålands 
Kraftverksförening AB. 

Drygt sju mil lång är sjökabelförbindelsen mellan 
Sandviken på Väddö och Åland. Kabelåtgången har 
vari t minst den tredubbla, eftersom man lagt t re 
parallella enkelledarkablar (tre-fas). 

För att slippa skarva kabeln t i l l sjöss har de tre 
kabelsträckorna Sverige—Åland skarvats t i l l obrut
na drygt sjumil a-längder vid en speciellt uppbyggd 
anläggning vid Sickla hamnområde i Stockholm. Ka
belfartyget har sedan lastat och lagt ut varje kabel-
sträcka från Väddö t i l l Åland i tre upprepade opera
tioner. 

Första spadtaget för 

LME-fabriken på Irland 
Irländska republikens handels- och industrimi
nister Justin Keating tog den 15 maj första 
spadtaget för Ericssonkoncernens nya fabrik 
på Irland. 

Med vid ceremonin var bl a 
Sveriges Dublin-ambassadör 
Ejvind Bratt och LME/PD 
Arne Mohlin. 

Anläggningen som ligger i 
Athlone, 190 km väster om 
Dublin, är koncernens 33: e 
utanför Sverige. Den är pro

jekterad att stå klar under 
nästa år och skall vid full 
produktion sysselsätta om
kring 500 människor. 

Tillverkningen är telefon
stationsutrustning som är 
avsedd för utbyggnad av det 
irländska telefonnätet. 

GULDKUGGEN - stipendium på 25000 
Näringslivet behöver st imu
lans, ökad produktivitet och 
lönsamhet är en förutsättning 
för hela landets väl färd. 

I avsikt att st imulera en
skilda personer har Veckans 
Affärer och Ekonomisk Före
tagsledning (EF) AB åter
igen utlyst sitt st ipendium 
" G U L D K U G G E N " på 25 000 
kronor. Stipendiet kan sökas 
av envar — anställd eller 
chefsperson spelar ingen ro l l . 
Undantagsvis kan också en 
mindre grupp inom en verk
samhet söka stipendiet. 

Stipendiet omfattar en stu
dieresa som utformas av ar
rangörerna och stipendiaten i 
samråd och kan ställas t i l l v i l 
ken världsdel som helst. Dess
utom utdelas en statyett före
ställande ett kugghjul med 
en kugge förgy l ld samt ett 
d iplom. 

Ansökan bör ha karaktären 
av en kort uppsats om tre 
t i l l fem A 4-sidor. Dispositio
nen är f r i , men en indelning 
enligt föl jande rekommende
ras: 

1 Beskrivning av situationen 
före åtgärd 

2 Beskrivning av problemet 
3 Beskrivning av åtgärden 
4 Syftet med åtgärden 
5 Beskrivning av situationen 

efter åtgärden 
6 Bedömning av resultatet. 

Huvudkri ter ier v id bedöm
ningen av ansökningarna är 
föl jande: 

1 Grad av nytänkande 
2 Förbät t r ing av inre och yt t 

re arbetsmi l jö 
3 Effektivitetsökning 

Dessa kr i ter ier är nämnda 
utan rangordning efter inbör
des betydelse och de behöver 
ej samtl iga vara uppfyl lda. 

Fullständiga tävlingshand
lingar kan rekvireras f rån 
Veckans Affärer eller Ekono
misk Företagsledning (EF) 
AB . Ansökan om stipendiet 
skall vara arrangörerna t i l l 
handa senast den 31 oktober 
i år. 

Ta det lugnt 
och glöm inte att 

TA PÅ 

BILBÄLTET! 
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MODERBOLAGETS 
ORGANISATION 

Den här principbilden ingår i en 
serie over-head-illustrationer om 
bl a LME:s organisation som visas 
kunder och andra som besöker bo
lagets huvudanläggning i Midsom
markransen vid Telefonplan. 

De enheter (20+3+1) som på figu
ren har rubriken "Fabriker och la
ger" är följande: 

BORÅS (BS) 
DELSBO (DO) 
EKERYD (OM/EK) 
FLEMINGSBERG (CL) 
GRÖNDAL (GV) 
HÄGERSTEN (TV) 
KARLSKRONA (KA) 
KATRINEHOLM (KH) 
KRISTIANSTAD (KR) 
NORRKÖPING ( IN och NG) 
OLOFSTRÖM (OM) 
OSKARSHAMN (OS) 
RONNEBY (RY) 
SUNDBYBERG (SG/KR) 
SÖDERHAMN (SÖ) 
VEDEBY (VE) 
VISBY (VY) 
ÖREBRO (OR) 
ÖSTERSUND (ÖS) 

ÄLVSJÖ (KV/ÄL) 
HUDIKSVALL (KV /HL) 
PITEÅ ÖJEBYN (KV/PÄ) 

MÖLNDAL (MÖ/MI ) 

Telefonaktiebolaget LM ERICSSON - Organisation 
i princip 

Direktion 
Oirektionsavd 

Produktdivisioner 
och-sakavdelningar 

Ekonomi och 
administration 

Tillverkning 

KV/HL: 

Fem delar 
tipsvinst 
på 209 333 
Tipset vid pingst gav LM-ar-
na vid Kabelverket i Hudiks
vall Selma Borg (planering
en), Gun Oderstad (k abi ing
en), Torleif Nordin (service), 
Gottfrid Thyr och Gunnar 
Flygt (båda isolering av mel-
lanortskabel) 209 333 kronor 
att dela pä. 

Fr v Gottfrid Thyr, Selma Borg, Gun Oderstad och Gunnar Flygt. Saknas gör Torleif Nordin. 

De har tippat i 1 1/2 år 
med Flygt som "tipparbas" 
och det var ett stående 96-
raderssystem som gav 1 rad 
med 13 rätt, 7 med 12, 20 med 
11 och 30 med 10 rätt. Utdel

ning: 13 rätt=187 218,12=2 455, 
11 = 179 och 10=45 kronor. Peng
arna kommer troligen till se
mestern. 

Man var tidigare flera i tips

gänget. Avhopparnas andelar 
togs över och då blev det så 
att några betalade flera de
lar än andra. Men en andel 
ger trots allt många välkomna 
skära 1 000 lappar! 

Cirka 400 aktieägande 

LM-anställda deltog 

i bolagsstämman 

Omkring 400 LM-are inom 
stockholmsområdet tog til l
fället i akt som nyblivna 
aktieägare att övervara 1973 
års bolagsstämma. Lokal 
var i år kongresshallen på 
S.t Eriksmässan i Älvsjö. 

Utdelningen fastslogs till 
6:25 per aktie och fondemis
sionen 1 ny B-aktie på 4 gam
la A- eller B-aktier antogs. 
Aktiekapitalet steg därmed 
till 769 milj kr. 

Styrelsen omvaldes med 
undantag för LME:s f d VD 
Sven Ture Åberg, som un
danbett sig åter val. Han 
finns dock kvar i styrelsen 
som hedersledamot utan 
rösträtt. 

Nya beställningar 

Forts från l:a sidan. 
tinamerika. Dessa avtal, som 
både har formen av ramavtal 
och direkta order, befäster 
ytterligare vår starka ställ
ning på denna marknad vil
ken redan svarar för om
kring 30 procent av koncern
omsättningen. Mot bakgrund 
av den positiva utvecklingen 
kan man emellertid förvänta 
att Latinamerikas andel av 
koncernomsättningen under 
de närmaste åren kommer att 
öka ytterligare. 

De stora marknaderna för 
LME:s del i Latinamerika, 
Brasilien och Mexiko, uppvi
sar en fortsatt god utveck
ling och detsamma gäller ett 
land som Colombia. 

I Venezuela har nyligen ett 
stort ramavtal träffats med 
telefonförvaltningen och be
tydande avrop kommer nu att 
göras på detta avtal. 

Det är emellertid inte bara 
på de traditionellt stora LM 
marknaderna i Latinamerika 
som vi hävdar oss väl. Även 
på mindre marknader är ut
vecklingen mycket uppmunt
rande. Costa Rica är ett gott 
exempel. 1 detta land har un
der den senaste tiden teck
nats kontrakt för stationsut
rustning till ett totalvärde av 
cirka 18 miljoner kronor. 

Telefondriftbolaget i Pana
ma, som nyligen övertagits av 
staten, har placerat en order 
på stationsutrustning värd om
kring 42 miljoner kronor. Den
na utrustning skall levereras 
under tiden fram till 1977. 

Även Salvador har beställt 
utrustning för ett betydande 
belopp, i detta fall omkring 
nio miljoner kronor. 

Forts på sida It 

HALL RENT 
I VAR SVENSKA 
VACKRA NATUR 
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Radioamalörklubb bildad 
vid LMEiS huvudtabrik 

KLUBBSTATION 
I L M - T O R N E T 

En undersökning har visat att det inom koncer
nen i Sverige finns omkring 150 licensierade 
radioamatörer. Dessa radiointresserade medar
betare har i dagarna fått utökade möjligheter 
att bedriva sin världsomspännande hobby i och 
medattLM Ericssons A matörradioklubb (Erics
son Group Radio Amateurs) bildats vid L M E / 
HF i Stockholm. 

Nästan högst upp i tornet på L M E / H F håller 
en lokal på att inredas med en sandar- och mot-
tagarutrustning av god klass, kostnad storleks
ordningen 6 000 kronor, där de klubbanslutna 
kan ta kontakt med radioamatörer världen 
över. Någon brist på kollegor saknas verkligen 
inte. Totalt beräknas nämligen antalet sändar-
amatörer i världen till drygt 700 000. Enligt 
stationslistorna (1971) är de spridda i 322 län
der. 

Sandaramatörernas stora 
broderskap räknar bland sina 
medlemmar alla yrken och 
samhällsklasser, från kungar 
— t ex Hussein i Jordanien — 
och presidenter och neråt till 
oss alldeles vanliea. 

För att bekräfta sina kon-
I akter använder amatörerna 
s k QSL-kort, som normalt 
utväxlas efter varje förbin
delse. För att ta till vara möj
ligheten att sprida LM Erics
sonnamnet över världen finns 
sedan ett par år tillbaka 
vSL-kort med LME-text. 
Korten kan utan kostnad be
ställas från den nybildade 
klubbens sekretariat. 

Klubbens station — som 
tills vidare har signalen 
SKeFI — skall även kunna 

nyttjas av långväga besö
kande kunder och koncern
medarbetare som är sän-
daramatörer. Utrustningen 
och läget bör ge utmärkta 

SK0CT Svenska Radio AB:t 
Sandaraatnatörer 

Fack 

S-102 20 STOCKHOLM 

Sweden 
Län A f or W ASM II 

Medlemmar i dotterbolaget SRA:s amatörra-
dioklubb vid sin station SK0CT. Stående fr v 
Hans Persson, CFO, Lennart Norberg, BEI, 
Mats-Ingvar Mattsson, DXO, Sören Thorebäck, 
ACG, Nils Lind, AAI, Sven Stjerna, VW, Bengt 
Bergström, AHQ, Åke Palmblad, UH, Sittan
de i bakgrunden Sven Zetterberg, DII, i för

grunden Kart Lundgren, CL. 
Infällt ett verifikationskort, QSL-kort, med 

LME-märket, stationssignal och namn. Efter 
varje kontakt brukar man sända QSL-kortet 
till mottagarstationen som en bekräftelse på-
att förbindelsen ägt rum. Se f ö kung Husseins 
kort nedan! 

möjligheter att få kontakt 
med även mycket fjärran be
lägna länder. 

KONTAKTEN frågade 
klubbordförande Arne Eids-
mo, TN/T/Sf, om sandar 
stationen inte kunde använ
das för affärskontakter LME-
företagen emellan. 

— Sådant är strängt för
bjudet, underströk Eidsmo. 
Det är en ren hobby som be
drivs, där huvudelementen är 
språk och teknik samt mänsk
liga relationer i allmänhet. 

Detta framgår också av 

ledamot Tage Lundqvist 
(PR/X/Vli), revisorer K-G 
Kahnlund (HF/DbA) och 
Ville Persson (BO/G/Fmf). 

SRA-.s STATION 
STARTADE 1970 

Radioklubben på Svenska Ra
dio AB, SRA Sändareama
törer, har nu ett par år på 
nacken. Den bildades i början 
av 1370 på initiativ av Kur» 
Lundgren, SMSCL, och kom 
igång med sändningar med 
egen signal, SK0CT, i okto
ber samma år. 

"WAC" (Worked all conti-
nents) finns på plats inom 
glas och ram. Den mest lång
väga förbindelsen har varit 
med Påskön, tillhörig Chile, 
men belägen nära 3000 km ut 
i Stilla Havet. 

Radiokontakterna har ibland 
följts upp genom personliga 
besök i radiostationen, sålun
da har klubben gästats av 
amerikaner, en fransman 
och en engelsman från Malay
sia. 

Bland klubbens aktiviteter 
har förekommit tekniska fö-

Kung Hussein av Jorda
nien är en ivrig sandar -

• amatör. F d LM aren 
övering Berndt Thisell, 
Df, har haft många sam
tal med honom. Här ses 
båda sidorna av Hussein 
I:s QSL-kort. Längst 
ned står: AU my best 
regards and wishes to 
you dear friend. Since-
rely, Hussein I. 

Från ett av mötena i LME:s utställningshall då riktlinjerna 
drogs upp vid bildandet av L.ME.s Amatörradioklubb. Fotot vi
sar klubbordförande Arne Eidsmo, TN/T/Sfe (t h) och sekrete
raren Krister Ljungqvist, HF/X/Etb. 

paragraf 1 i klubbens stad
gar: 

"Klubben har till ändamål 
att bereda radiointresserade 
medarbetare inom Ericsson
koncernen möjlighet att lära 
känna varandra i syfte att 
underlätta utbyte av kunnan
de, råd och upplysningar inom 
amatörradioområdet samt att 
främja internationell amatör-
radioverksamhet såväl inom 
som utom koncernen." 

Aktivt medlemsskap är för
behållet radiointresserade in
om moderbolaget medan dot
terbolagens medarbetare kan 
ingå som passiva medlemmar 

Styrelse: ordförande Eids
mo, vice ordf Olle Moberg 
(ÄL/SerC), sekr Krister 
Ljungqvist (HF/X/Etb), kas 
sör Karl-Gunnar Julin (HF/ 
X/Bsu), material och station 
Lars Gustafsson (TN/T/Kde), 

Amatörstationen är inhyst 
högst upp i tornet på Al-
strömergatan 14 och har an
tennerna i omedelbar närhet, 
bl a en ramantenn med 20 
meters sida. Sändaren, en 
Collins KWS-1, har ställts 
till förfogande av företaget 
medan mottagarfrågan har 
lösts provisoriskt genom lån 
från en av medlemmarna i 
klubben. 

Telegrafnyckeln är av 
SRA.s egen tillverkning från 
1920-talet, en gedigen pjäs 
monterad på vit marmorskiva. 

Stationen är igång nästan 
varje dag, mest under lunch
rasten men ibland även på 
morgonen. Hittills har något 
över 1000 kontakter loggats 
på alla kortvågsband utom 
10 meter. Alla världsdelar har 
kontaktats och diplomet 

redrag om bl a ESB (enkelt 
sidband), RTTY (radio tele-
type) och frekvenssyntetise-
ring samt en telegraferings-
kurs för nybörjare. Ett 15-
tal medlemmar har deltagit i 
ett gruppbygge av en helau
tomatisk elektronisk telegraf
nyckel med integrerade kret
sar. 

— Klubben använder sig av 
LME:s QSL-kort, omtalar 
ordf Kurt Lundgren. På de 
här två åren bör sandarama 
törer i ett 70-tal länder inne
ha kortet. 

Till sist vill KONTAKTEN 
vidarebefordra en önskan 
från LME- och SRA-klubbar-
na: — Vi vill gärna ha kon
takt med andra amatörer in
om koncernen och vi efterly
ser även information om and
ra ev. påtänkta klubbstatio
ner. 

Bend 
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På tjänsteresa per motorcykel far Torbjörn 
Pettersson, ÄL/KV/Tkm, ibland. Här sväng
er han ut genom grindarna vid Kabelverket 
i Älvsjö. 

På fritiden är Torbjörn ofta veteranlokföra
re och tågledare vid museijärnvägen Marie
fred—Läggesta. Här i full uniform framför 
ångloket "Hamra" från 1902. Loket tillhörde 
ursprungligen Alfa Laval och trafikerade 
Hamra Järnväg, en sedan länge nedlagd 
bruksbana i Tumba utanför Stockholm. 

Han åker mc på tjänsteresan 
och ånglok på fritiden. 

Torbjörn Pettersson heter denne sanne entusi
ast, som åkt motorcykel praktiskt taget året 
runt sedan 17 år och håller ångan uppe genom 
ett glödande järnvägsintresse. 

En stor del av frit iden t i l lbr ingar han vid mu-
seijärnvägen Östra Södermanlands Järnväg, 
sedan 1964 med banor i Mariefred och dessför
innan vid Lina Tegelbruk i Södertälje. Torbjörn 
har vari t aktiv veteranjärnvägare i museiför
eningen från dess bildande, år 1959. 

Till vardags är han se
dan två och ett halvt år kon
struktör vid telekabeldivisio
nen i Älvsjö, ÄL/KV/Tkm. 
Var dessförinnan anställd på 
Statens Järnvägar där han 
en gång började som lokman, 
stationerad i Hagalund utan
för Stockholm där inte mind
re än ett 30-tal ånglok fort
farande var i drift i mitten 
av 50-talet. Idag är de alla 
borta. 

Torbjörns ångloksintresse 
var svårartat redan på den ti
den. Och eftersom större de
len av lokpersonalen tycktes 
föredra de bekvämare el- och 
dieselloken så var det inte 
svårt att få ångloksuppdrag. 

Fast de körningar som an
sågs lämpa sig åt de gamla 
opraktiska ångloken var för
stås mest av typ smulor från 
den rike mannens bord: sop

tåg Stockholm—Lövsta, grus
transporter från Uttran, väx
lingar i Värtahamnen och 
på Liljeholmen o d. 

Det här med motorcyklar 
då? Är det inte svårt med 
den kompakta bilistmajoritet 
som råder i dagens trafik? 

— Ingen fara, man får an
passa körningen, vara helkon-
centrerad och försöka lista ut 
vad medtrafikanterna tänker 
göra i nästa ögonblick, säger 
Torbjörn. 

Den BMW 600: a vi ser på 
bilden här ovan har varit med 
sedan 1964, då Torbjörn köp
te den ny. Med den har åt
skilliga gamla nedlagda järn
vägar befarits, i musealt in
venteringssyfte. I källaren 
hemma i Älvsjö finns "andra-
maskinen" — en Husqvarna 

120 kbcm av nu klassisk typ 
en s k svart-myra mod -46. 

För Torbjörns tjänsteresor 
per motorcykel utgår en spe

ciell mc-ersättning, kr 
per mil. 

1:75 

— Täcker inte ens drifts-
och försäkringskostnader fö^aw 
en tung motorcykel, säger w 
Torbjörn. Milkostnaden blir 
hög bl a för att den årliga 
körsträckan är relativt liten 
jämfört med en bil och för
säkringen kostar trots högsta 
bonus åttahundra kronor per 
år. 

BoSe 

VAD AR 
ÖSTRA SÖDERMANLANDS JÄRNVÄG ? 

Man kan säga att det är en t re ki lometer lång järnvägs
idy l l , sommart id dagligen t ra f ikerad med 6—7 ånglok, 
vagnar med öppna platt formar och fotogenlyktor, fönster
lösa s k sommarvagnar och många andra typer av gamla 
järnvägsfordon, bl a en magnifik Volvo f d personbil f rån 
1933, en gång av ett nedlagt värmländskt järnvägsbolag 
ombyggt t i l l rälsbuss. 

Men det är inte bara tåg. Hela mi l jön kr ing järnvägen 
finns med — den gamla väntsalen med emal jskyl tar som 
reklamerar för Viskafors Galoscher och Husqvarna Veloci
peder, expeditionens telegrafapparat samt semaforens 
spretiga gal lerverk och rödvita v ingar. 

Banan har f rån en blygsam början 1959 av en skara 
entusiaster byggts upp t i l l ett helt l i tet järnvägsföretag. 

Samlingarna v id OSIJ representerar sju små person
förande bibanor i Södra Sverige som för länge sedan upp
hört att existera. Här f inns också materiel f rån en rad 
bruks- och industribanor. A l la dessa banor var en gång av 
stor betydelse för den bygd de betjänade. För bara ett 
par-tre årtionden fanns det ganska gott om enskilda små 
bibanor av det här slaget i Sverige. 

Förra säsongen upplevde inte mindre än 75 000 besökare 
detta bevarade stycke järnvägshistor ia. På sensommaren 
öppnas en förlängning av l in jen. Detta kommer att inne
bära att ÖSU i ännu högre grad inlemmas i den moderna 
traf ikapparaten med den " r i k t i g a " , av SJ t raf ikerade sta
tionen i Läggesta int i l l E3:an och avtagsvägen mot Ma
r iefred. (ÖSIJ:s tur l istor f inns i tab 102 i Sveriges Kom
munikationer) 

ÖSU upprätthåller också traf ik på ett hamnspår mellan 
Mariefreds station och Angbåtsstationen där S/S Marie
f red, Mälarens Grande Dame, upprätthål ler dagl ig t ra f ik 
med Stockholm. 

En LM-marknad: 

Ni vet 
väl var 

GUERNSEY 
ligger? 

Sir Wi l l iam Arnold t om är guvernör på Guernsey talar här 
i en LME-telefon med Sir John Eden, Englands Post- och 
Teleminister. Det är ett invigningssamtal i anledning av 
att öns teleförvaltning nu b l iv i t självständig och inte 
längre sorterar under det engelska post- och televäsendet. 
L M E har t i l l Guernsey levererat en hel del telefonappara
ter och PABX-växlar . 

Ön ligger i Engelska kanalen (kal las därför Kanalöarna) 
och t i l lhör de Normandiska öarna. Uppslagsboken berättar 
så här om denna på många sätt intressanta ögrupp: 

öarna utgör två fristater med egen självstyrelse: Jersey, som be
står av den största ön med samma namn, 117 kvkm, 65 000 inv., 
huvudstad Saint Heller, 26 000 inv., och Guernsey, som består av 
Guernsey, Alderney, Great Sark, Little Sark 
samt en del småöar, tillsammans 78 kvkm, 
<7 OOOinv., huvudstadSaintPeterPort, 16 OOOinv. 
Milt klimat och sandiga jordar möj lig g or odling 
av tidiga prönsaker, som exporteras främst tUl 
England, öarna har också betydande meje
rihantering och är berömdaför sina kreatursra
ser, främst Jersey och Guernsey. Turismen är 
betydande (Jersey kallas ibland Smekmånads 
ön). 

öarna tillhör Storbritannien sedan 1066 och 
har behållit normandisk rätt. Skatterna är lå
ga. Vid sidan av brittisk valuta förekommer 
också mynt som är endast lokalt gångbara. Be
folkningen talar normandisk dialekt och frans
kan är det officiella språket utom på Guernsey, där den ersatts av 
engelskan, som i övrigt talas allmänt på öarna. Kanalöarna var 
den enda del av Storbritannien som ockuperades av tyskarna un 
ier andra -världskriget. 

LME lånar 60 milj 
schweizerfrancs 
LME kommer att ta upp ett 
6 1/2-procentigt lån på 80 mil
joner schweizerfrancs (unge
far 110,5 miljoner svenska kro
nor). 

Lånet, som övertas i fast 
räkning av ett schweiziskt 
bankkonsortium, har 15-årig 
löptid och skall amorteras 
under åren 1984—1987. 

Börserna i Basel, Ziirich, 
Geneve, Lausanne och Bern 
kommer att registrera lånet. 

* • * 

BELÖNADE FÖRSLAG VID 
KR. 
INGVAR OLSSON 250:—, GAV-
R I L G A V R I I L I D I S 250:—, BO 
JOHANSSON och INGVAR OLS
SON delar l ika på 250:— samt 
BO NILSSON 125:—. 



LM ERICSSON: 

Tjänstemännens 
styrelserepresentanter 

En kontaktgrupp inom tjänstemannasidan hos moderbolaget 
har nu utsett representanter i LME:s styrelse. 

Ordinarie ledamot är ingenjör Stian Kvastad (T N/T/ 
KbgC) på ett år, dvs 1 juli 1973—30 juni 1974. 

Kvastad är som de flesta väl känner till ordförande i 
L M E / H F tjänstemannaklubb (SIF) . Han är vidare ledamot 
av L M E / H F : s företagsnämnd och av Centrala samarbets-
nämnden, ordförande i LME/HF:s personalkommitté samt 
ledamot av SIF-.s riksstämma. 

Suppleant för tiden 1 juli 1973—31 december 1974 är för
man Gustav Levin (TV/Vt 743) och för tiden 1 januari 
1975—30 juni 1976 civilingenjör Gunnar Högberg ( M Ö / M I / 
SF) . 

Levin tillhör SALF:s klubbstyrelse sedan 1956. 
Högberg är fullmäktige i SER samt har varit CF:s ord

förande i MÖ samt ledamot av SER:s styrelse. 

MI-DIVISIONEN FÖRSER SATELLIT 

MED ANTENNUTRUSTNING 

L M Ericsson får del av ett satellitkontrakt på ca 130 
milj kr som den europeiska rymdorganisationen Esro 
tecknat med STÅR-konsortiet. 

STÅR, bestående av 15 bolag i tio europeiska län
der, skall tillverka Europas första geostationära ve
tenskapliga satellit GEOS som skickas upp 1976. 

Det blev nyligen klart att 
Esros första geostationära ve
tenskapliga GEOS-satellit 
skall tillverkas av STAR-kon-
sortiet. Kontraktet på ca 130 
milj kr har tecknats mellan 
Esro och British Aircraft Cor
poration, som är STAR:s Pri-
me Contractor. 

Satelliten skall byggas på 
tre år av de 15 STAR-med-
lemmarna. GEOS skickas upp 
1976 för diverse strålningsun
dersökningar, och den får en 
livslängd på två år. 

LM Ericsson är svensk med
lem i STÅR och får på sin 

lott att förse GEOS-satelliten 
med antenner för telemetri-
överföring av vetenskapliga 
data till marken. Antennerna 
skall tillverkas hos Ml-divi-
sionen i Mölndal. 

Lic Henry Schefte, LME/ 
DtF, ansvarig för koncernens 
rymdkontrakt, uppger att det
ta är moderbolagets första 
rymdkontrakt. Kontraktssum
man uppgår till omkring 3 
milj kr. 

STÅR är ett av tre konsor
tier i Europa som offererar 
helt kompletta rymdsatelliter 
till Esro. De övriga två är 

MESH, där Saab-Scania ingår 
som svensk medlem, samt 
Cosmos. 

STÅR och MESH deltar bå
da i förprojekteringen av en 
experimentell telesatellit, 
OTS, som Esro planerar sän
da upp någon gång 1976/77. 1 
början av 1974 väntas det bli 
klart vilket konsortium som 
får svara för tillverkningen. 
Det kontraktet väntas bli be
tydligt dyrare än den nu ak
tuella GEOS-affären. 

Esro har lagt ut förprojek
teringen av ytterligare en sa
tellit, ATC (Air Traffic Con-
troi Sate!lite), som skall an
vändas i kommunikationen 
mellan flygplan och trafikled
ningarna på marken. Här ut
förs förarbetet av samtliga tre 
europeiska rymdkonsortier. 
Det är ännu mycket ovisst 
när ATC-satelliten kan sän
das upp i bana runt jorden. 
Det är meningen att den skall 
bevaka flygkorridorerna över 
Atlanten, och mycket hänger 
på samarbete mellan Esro-
staterna och USA. 

LME:s konstförening i Möln
dal har gjort ett hembesök 
hos konstnären Hemery Thun-

LME i Mölndal 

berg (t v) dar även kollegan 
Elmar Pilups deltog bl a med 
ett intressant kåseri. 

KONSTTRÄFF HOS HEMMERY THUNBERG 
Den 26 april hade LME:s konstförening i Mölndal 
ordnat en konstträff bos konstnären Hemery Thun-
berg i Kungälv. Kritikerna ser honom som en fin na
turalist med speciell kärlek för havs- och kustmotiv. 

MI/KrgC Karl Ivar Nordin berättar nedan om be
söket hos Thunberg. 

Efter en smaklig måltid såg 
vi oss omkring i Hemerys hem. 
Vi fann att samtliga dukar 
återgav motiv med hav och 
klippor. 

Det är i allmänhet ett upp
rört hav med kraftiga vit-
skummande vågor och brän
ningar. Koloriten är starkt 
effektladdad där grönblått i 
skilda nyanser ofta domine
rar. 

Som kontrast mot de upp
rörda sjöarna ställs urberget i 
sina grå eller gråbruna dag
rar mot bakgrunden av en 
mestadels molntäckt himmel 
med oroligt drivande skyar. 

TRIVSAMMA BÅT
TURER ÖNSKAR 
KONTAKTEN 

När man står framför dukar
na tycker man sig nästan kän
na skummet och saltstänket 
yra. Man har lätt att förstå 
att Hemerys tavlor bedöms i 
entusiastiska ordalag av de 
som tycker om den naturalis
tiska konsten. 

Konstföreningens medlem
mar fick även tillfälle att be
undra Hemerys omfattande 
samling av kollegors verk. 

Vid träffen medverkade 
även konstpedagogen Elmar 
Pilups. Han kåserade till dia
bilder med motiv från kust 
och hav. 

Vi fick även se diabilder om 
hur olika konstnärer uppfat
tar samma motiv. Vidare visa
des flera ljudfilmer om konst, 
bl a "Morgondagens konst". 
Intressant var speciellt Vase-
lerys arbete med optisk konst 
i sin ateljé. 

En inköpt tavla av Hemery 
Thunberg utlottades under 
kvällen och glad vinnare blev 
Bo Grönlund, Kdt. 

Ett anslag ur Fritidskom
mitténs fond gjorde det möj
ligt för föreningen att göra 
denna verkligt givande och 
trevliga konstresa. 

DE ANSTÄLLDAS AKTIEÅGAREFÖRENING BILDAD 

Talong för anmälan 
På konstituerande sammanträde på LME: s hu
vudanläggning vid Telefonplan måndagen den 
14maj 1973 bildades LME-anställdasaktieägare-
f ören ing. Sammanträdet hade ca 200 deltagare. 
Kallelse till mötet och information om förening
en fanns införd i KONTAKTEN nr 5/1973. 

Den som vill gå in i för
eningen kan använda sig av 
nedanstående anmälningsta
long. 

Föreningens styrelse för 
verksamhetsåret 1973 valdes 
enligt följande: 

Ordinarie ledamöter: Hen
ning Augustsson (Vt 27), 
Olof Bager (DtU), Adolf Jans
son (Vt 17), Werner Sandell 
(X/BN), Gunnar Svalting 
(ED) och Nils Svensson (DK). 
Sammankallande är hr Sun
de! 1. 

Suppleanter: Lennart Bjur-
ling (Vt 27), Sven-Erik Rönn
blad (CiC) och Arne Åker
lund (EUA/AtC). 

Styrelsen fick i uppdrag av 
mötet att till ordinarie för
eningsstämma 1973 bearbeta 
föreningens stadgar och om 
så anses behövligt göra änd
ringar i texten. Ur de stadgar 
som tills vidare tillämpas 
anges här § § 2 och 3, vilka 
visar vem som kan bli med
lem i föreningen samt för
eningens syfte. 

§ 2 
Till medlem av Föreningen 
kan efter anmälan till styrel
sen antagas varje anställd 
vid Telefonaktiebolaget L M 
Ericsson och dess dotterbolag 
i Sverige, eller från sådan an-

KONSTKLUBB STARTAD VID KR-FABRIKEN 
Den 3 maj hölls ett sammanträde där man beslutade bilda 
en konstklubb. Under sammanträdet antogs stadgar för 
konstklubbens verksamhet, vidare utsågs en styrelse för 
det första verksamhetsåret. 

Till den första konstutställningen i personalmatsalen in
bjöds den välkände Skånekonstnären Bengt Fredriksson, 
Degeberga. 

ställning pensionerad anställd, 
vilka äger aktier i Telefon-
aktiebolaget L Af Ericsson. 

Styrelsen skall föra förteck
ning över medlemmarna. 

§3 
Föreningens syfte är att till 
ömsesidigt gagn för medlem
marna och företaget 

a) verka för att medlemmar
na får regelbunden infor
mation om och vidgad för
ståelse for koncernens an
gelägenheter t synnerhet 
och företagsekonomiska 
frågor i allmänhet, 

b) verka för att intresse hos 
anställda för förvärv av 
aktier i Telefonaktiebola
get L M Ericsson vidmakt-
hålles och att möjligheter 
till sådana förvärv på gynn
samma villkor finnes, 

c) bedriva annan sådan verk
samhet som står i omedel
bart samband med detta 
syfte. 

ANMÄLNINGSTALONG: 

LME-ANSTALLDAS 
AKTIEÅGAREFÖRENING 

Undertecknad som är aktieägare i 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson 
samt anställd eller pensionerad frän 
anställning i Telefonaktiebolaget L M 
Ericsson eller dess dotterbolag i 
Sverige anmäler sig härmed som 
medlem i LME-anställdas aktieägare
förening. 

Namn 

Tjänsteställe 

Anställningsnummer 

Bostadsadress 

Anmälan skickas ti l l LME/HF/Drja, 
fru Lonny Heldring, som handhar 
medlemsregistret. 

Utdrag ur föreningens stadgar: 

§ 7 
"Medlemskap I föreningen medför 
ingen ekonomisk förpliktelse och ut
gör ej hinder för föreningsmedlem 
att avyttra honom tillhöriga aktier I 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson. 
Medlem som avyttrar samtliga aktier 
skall underrätta styrelsen härom." 

9 
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LME BARA FYRA 
I KORPSKYTTET 

Korporationsskjutningarna i Stockholm med 
gevär på bana ägde i år rum på Stora Skuggan 
söndagen den 13 maj . Närmare 1500 skyttar 
deltog och 103 av dessa var LM-are från fyra 
olikaEricsson-klubbar. LM hade inte turen med 
sig den här gången och blev " b a r a " fyra. 

58 skyttar deltog från HF-
klubben som tävlar i A-grup
pen. Många LM-skyttar spe
kulerade i en seger i årets 
tävling, beroende på de fina 
träningsresultaten, men det 
ville sig inte och med 802 
poäng belades en i och för sig 
hedersam 4:e plats. 

Segrade gjorde överraskan
de SJ med 807 poäng och tvåa 
blev Elverket med 805. Två 
poäng före oss klämde sig 
Skånska Cement in. överras
kande dåligt sköt årets arran
gör Polisen, som med 779 po
äng fick nöja sig med en 7:e 
plats. Polisens skyttar var för 
splittrade denna gång; arran
gemangen, pistol- och gevärs-
skytte på andra håll i Stock
holmsregionen. Polisen leder 
dock "ligan för antalet seg
rar genom åren" med 12 seg
rar mot LM Ericssons 10 seg
rar. 

Första priset innebär he
dersuppdraget att arrangera 
nästa års tävling, vilket allt
så LME gjort 10 gånger se
dan tävlingarna startade 1924. 
Numera, sedan 1971, är täv
lingarna inrangerade i Stock
holms Korporationsidrottsför
bunds regi, i dess Skyttesek
tion. 

LME/HF LEDDE LÄNGE 
HF-klubben hade i år ledning
en i tävlingen under en stor 
del av dagen, men vid 785 
poäng blev det stopp och El
verket och "Skåningarna" 
gick förbi. 

Vi låg mycket länge på 785 
och flera utmärkta träffresul
tat utan 10: or uppvisades av 
misslynta LM-skyttar i LM-
kvarteret. Vad sägs om 8 st 
9: or och 2 st 8: or (skjutet av 
Mauritz Nilsson) och samma 
resultat för Idor Book, men 
med ena 8: an utbytt mot en 
7; a. Träffbilderna kunde i bå
da fallen ha haft en diameter 
av 6 å 7 cm. Skjutavståndet 
är 300 m. Vi hade fler resul
tat av ungefär samma slag. 
Det är då man talar om att 
turen inte är med en. 

Vid 12-tiden lämnade Tord 
Påhlman in sitt resultat, som 
han för övrigt gått och klämt 
på sedan 1/2 11, och se nu 
blev det med ens ljusare och 
gladare i HF-lägret. 96 poäng 

En skön, kul, lugn, lagom 
varm hemmasemester 

önskar 

KONTAKTEN 

är ovanligt bra skjutet och 
innebar en höjning av lag
poängen till 796 och återigen 
var vi med i striden om se
gern. Elverket ledde nu med 
798 och Skånska Cement hade 
796. 

För HF:s del verkade det 
dock vara stopp nu, inga av de 
pålitliga skyttarna kvar. El
verket gick upp till 802 och 
detsamma gjorde Skånska Ce
ment och även ett par andra 
lag gick förbi oss. 

Några HF-skyttar hade 
dock inte rapporterat sina re
sultat till HF-lägret, varför 
skjutlagsförteckningarna ge-
nomgicks sedan skjutningen 
var slut, och se, där uppen
barade sig en 93: a i klass 3. 
Den hade presterats av Gun
nar Lundin och medförde en 
höjning med sex poäng till 
802 och lika med segrarens 
resultat trodde vi. Under tiden 
hade emellertid Elverket rap
porterat 805 och Skånska Ce
ment 803, varför vi togs ner 
på jorden igen. 

En stund senare anslogs 
SJ:s resultat 807 och vi kän
de oss ordentligt besegrade. 
Det var en dam i SJ som av
gjorde. I sista skjutlaget sköt 
Eva Borg i klass 1 och hon 
klämde i med en 95: a vilket 
höjde SJ:s resultat med 12 
poäng och räckte till en över
lägsen individuell seger i klas
sen. 

Även HF: s skytteamazoner 
skötte sig fint. Både Mona 
Bast och Kerstin Junker kom 
med i LM-laget med sina 88 
resp 87 poäng och belade 8:e 
resp 9:e platserna i sin klass. 
Men visst har vi väl fler skjut
kunniga damer på LM? 

SEGER I KLASS 4 
• 

Tord Påhlman, som återvänt 
efter några års LM-tjänst i 
Egypten, gjorde en mycket 
stark come back, och belade 
med sina 96-poäng i:a platsen 
i 4:e klassen. Vi gratulerar. 

Gunnar Lundin blev med 
sina 93 poäng 5: a i klass 3 
där endast segraren sköt en 
poäng bättre. Gunnar blev 
sist av de fyra som hade 93 
beroende på minst antal 10: or. 
Endast 3 10: or och 7 st 9: or. 
En stark serie som satt något 
snett. 

SKA KVAR I A-GRUPPEN 
För de tre andra Ericsson-
klubbarna som deltog gick 
det mindre bra. Bäst lyckades 
SRA, som också tävlar i A-
gruppen. Med 751 poäng blev 
det en 15: e placering och SRA 
undgick nedflyttning till 
grupp B, vilket drabbade våra 
vänner från Televerket och 
Esselte som hamnade på 19: e 
resp 20: e plats. I grupp B 
hamnade LME-Kabel i mitten 
(12: e plats) med 716 poäng, 
och SKV belade 8:e platsen i 
grupp C med 681 poäng. 

Berta Okbro 

"ARETS MATCH" I BORAS • 

Bäste man på plan! Inköpschef 
Ron Hall från Cable and Wire-
less och West Ham United. En 
gammal klubbkamrat t i l l 
världsmästaren Bobby Moore. 

Banans dominerande spela
re var engelske centern Ron 
Hall, som gjorde ungefär vad 
han ville med både bollen och 
motståndarna. Inköpschef 
Hall tillhörde för övrigt på
läggskalvarna i ligaklubben 
West Ham United i London 
för ett 10-tal år sedan. 

Det första fotbollsutbytet 
mellan Cable and Wireless 
och BS innebar en samman
lagd engelsk seger med 8—1, 
då engelsmännen i februari 
i år slog BS med 4—1 i Lon
don. 

Gästerna var bättre i allt 
och när så Ron Hall vaknade 
till liv ordentligt efter halv
tidsvilan, blev det stundtals 
nästan rena utklassningen. 

Men trots allt så hade BS 
två träffar i trävirket i andra 
halvlek. Bägge gångerna var 
det Folke Eriksson som var i 
farten. Han var olycklig nog 
att vid ställningen 0—3 slå 
en straffspark i ribban och 
dessutom friskade han på 
med ett långskott som rönte 
samma öde. 

— Men i det här fallet så 
är inte själva segern det vik
tigaste, säger BS' lagledare 
Jan Nilsson. Vad vi sätter 
mest värde på är att vi lyc
kats få till stånd det här 
kamratutbytet med engels
männen. Det är ju alltid roli
gare att känna dom som man 
så att säga jobbar ihop med i 
utlandet. Killarna från Cable 
and Wireless är jätteklämmi
ga! 

Bäste svensk på banan var 
f d förstaklassdomaren Ro
land Karlsson. Han skötte sig 
med den äran trots att han 
inte dömt fotboll på många 
år nu. 

— Skojigt att pröva på det 
igen. Det var nästan så man 
längtade tillbaka till gamla 
tider, sade Roland som ock
så är verkstadsklubbens ord
förande på BS. 

Gammal West Ham-
stjärna glänste 
då Cable and Wireless 
slog LM-arna från BS 

Returmötet mellan LM Ericssons Boråsfabrik och det 
brittiska konsultföretaget Cable and Wireless i Borås 
den 11—13 maj blev en stor och trivsam förbrödrings
fest, där arrangemangen klaffade perfekt. Vad som 
dock inte alls klaffade var BS-lagets spel i fotbolls
matchen, som hur lätt som helst vanns av gästernas 
korplag "The Exiles" med betryggande siffrorna 

4 - 0 (2—0). 

engelskt gäng till London via 
Göteborg. 

— Det här fotbollsutbytet 
med L M Ericsson i Borås 
skall fortsätta. Om det blir 
som jag önskar, så blir det 
match igen i London någon 
gång under hösten, sade den 
engelske lagkaptenen Derek 
Bird innan han anträdde hem
resan. 

Laguppstäl Iningarna: 
BS: Karl-Gustav Gustenius 
— Torbjörn Hall ing, Jan Lund
blom, Hasse Olausson, Jan, 

BS ställde upp med egna 
"pressfotografer" på matchen, 
som också förevigades av ett 
filmteam från LME/HF som 
gjorde en inspelning för 
LME-journalen 1973. 

Lördagseftermiddagen äg
nades åt lunch på D-fabriken 
och ett besök i Borås Djur
park. Under värdskap av BSC 
Åke Elmquist blev det på 
kvällen stor middag för de 
engelska och svenska lagen 
på A-fabriken. Sedan Åke 
Elmquist angivit tonen med 

Minnesgåvor utväxlas vid avslutningsmiddagen. Från vänster 
svenske lagledaren Jan Nilsson, Paula Lehikoinen BS, och 
engelske klubbsekreteraren Donald Martin. 

"Helan går" kom engelsmän
nen igång på allvar och gav 
prov på en för oss svenskar 
oanad sångtalang. 

Film visades av HF/DbeC 
Åke Attevall, tal hölls och 
minnesgåvor utväxlades. Med 
andra ord — en lyckad avslut
ning på ett trivsamt arrange
mang. 

På söndagsmiddagen åter
vände ett trött men glatt 

Kall — Bengt Persson, Ron
ny Helidén — Sten-Olof Lars
son, Kjell-Olof Eriksson, Fol
ke Eriksson, Per-Arne Pers
son. 

The Exiles: Colin Cherry 
— John Lordan, Alan Dalziel, 
Derek Ainger, Mike Tennant 
— Derek Bird, Derek Munn, 
Paul King — David Hughes, 
Ron Hall, Nick Richardson. 

— GHZ. 

BS-lagets bäste spelare, Folke Eriksson i mörka byxor I mittan, 
attackeras av Exiles libero Derek Ainger t v. T h engelske 
mittfältaren Paul King. 

fumlan 

-ver AX te VTUGA 

HÅNNi£l£OeM\ SOM &c-

GWMWL S ITT RjOPsiMue: 
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FÄLTSKYTTE: 

LMc:s o: a 
säker segrare 
I korporationsfältskyttet med 
gevär, som ägde rum i Ur inge 
på Södertörn den 27 maj, tog 
LM-arna revansch för det re
lativa misslyckandet i ban-
skyttekorpen den 13 maj. Med 
139 träff för 6-mannalaget 
togs segern med 18 träffar 
före tvåan Skånska Cement, 
som alltså hade 121. 

I tävlingen ställde 240 korp
skyttar upp från 28 korpora
tioner. Av övriga Ericsson
klubbar deltog endast Älvsjö
kabel, som med 89 träffar 
hamnade på 11: e plats. 

Individuellt 6lev utdelningen 
rekordartad för LM-arna. Tre 
klassegrar genom S Tylebo 
28 träff (klass 5), HO Jo
hansson 27 (klass 4) och Idor 
Book 22 (Vet). Dessutom 
blev det två andraplaceringar 
genom L Gustavsson 28 (klass 
5) och Bengt Hagström 22 
(klass 2). 

PLATSANNONSER 

Den som vill komma ifråga som 
sökande till någon av de annonse
rade tjänsterna anmäler sitt in
tresse tal personalfunktionen in
om den egna enheten. Ansökan, 
vidarebefordras sedan till den en
het som annonserat. En det plat
ser kan också sökas direkt hos re
spektive enhet 

MI-DIVISIONEN 
söker 
GRUPPCHEF 

I samband med en omorganisa
tion pä sektion Ml/Be har grupp
chefsbefattningen för elektronik
grupp 2, Ml/Bed, blivit vakant. 

Gruppen svarar för de av sig
nalavdelningens apparatkonstruk
tioner, som är baserade på digi
talteknik. Därmed avses bl a 
fjärrstyrningssystem (CTC) för 
tågtrafik, datoranpassningar, styr
apparater och styrcentraler för 
vägtrafik. Signaltekniken för så
väl järnvägs- som gatutrafik står 
under de närmaste åren inför en 
övergång från reläteknik t i l l elek
tronik. 

Ti l l befattningen söker vi en 
yngre civilingenjör med erfaren-

Sexkamp i halvtid: 

fc-avdelningen 
i topp före X/V 
Den årliga mot Jonstävlingen 

* S E X K A M P E N " för avdel-
ningslag på L M E / H F är i full 
gång och så här i "halvtid" fö
re semestrarna ser det ut som 
om K (strömförsörjningsav
delningen) skulle gå mot en 
sammanlagd seger. Tävlingen 
avslutas fram på höstkanten. 

Ett nytt deltagarrekord 
blev det i tredje grenen, var
pa, som hade lockat inte mind
re än 347 startande. K segra
de med 53,3 poäng före Vkp 
51,0, Vt 15 50,3, X/O 49,9 och 
X/V 48,9. Den inofficiella in
dividuella tävlingen vanns av 
Nils Erik Lindh, Dh/Au. 

RESULTAT 
Efter tre avverkade grenar 

-'Mmning, terränglöpning och 
L arpa) leder K med 158,8 po
äng.övriga "halvtidsresultat": 
2) X/V 151,9, 3) X/O 149,1, 
4) Vkp 138,8, 5) X/M 137,7, 
6) X/T 137,0, 7) Vt 15 (bästa 
verkstadsavdelning) 135,3, 8) 
"1 A 134,4, 9) X/B 131,8, 10) 
L/S 130,4. 

KM I BOWLING 

Arets KM i bowling vid H spela
des i Enskedehallen den 12—13 
maj. Med god marginal vann 
Yngve Holm, X/Mpg, titeln med 
1611 poäng. På andra plats kom 
Nils Lundborg, TVpk. 

Nya beställningar... 
Forts frän sida S 

MEXIKO 
Yta: 1 973 000 kvkm 
Inv: 46,7 m i l j 
Huvudstad: Mexico City 
Inv: 3,3 mi l j (med för
städer 5,7) 

COLOMBIA 
Yta: 1 138 000 kvkm 
Inv: 17,7 mi l j 
Huvudstad: Bogotä 
Inv. 1,8 m i l j 

VENEZUELA 
Yta: 912 000 kvkm 
Inv: 8,7 mi l j 
Huvudstad: Caracas 
Inv: 1,6 mi l j 

ECUADOR 
Yta: 271 000 kvkm 
Inv: 5,1 mi l j 
Huvudstad: Quito 
Inv: 410 000 

PANAMA 
Yta: 76 000 kvkm 
Inv: 1,2 mi l j 
Huvudstad: Panama 
City 
Inv: 315 000 

COSTA RICA 
Yta: 51 000 kvkm 
Inv: 1,5 milj 
Huvudstad: San José 
Inv: 180 000 

SALVADOR 
Yta: 21 000 kvkm 
Inv: 3,1 milj 
Huvudstad: San Sal
vador 
Inv: 290 000 

SVERIGE 
Yta: 449 750 kvkm 
Inv: 8,1 milj 
Huvudstad: Storstock
holm 
har ca 1,2 milj inv 

LME vid Telefonplan: 

STÄLL UPP SOM BARNPASSARE! 
Nyligen informerade KONTAKTEN om de diskussioner som 

ägt rum i Personalkommittén på HF om barnpassning åt 
LM-anställda vid sjukdom i familjen. Vi bad intresserade 
anmäla sig till personalkonsulenten på L M E / H F . 

Det visade sig att ett 30-tal anställda hade intresse att få 
barnpassning. Däremot var det bara en person som anmälde 
intresse att passa barn. Personalkommittén vill ånyo fråga 
om det finns anställda som har anhöriga med intresse för 
att ställa upp som barnpassare. Sådan anmälan skickas till 
L M E / H F / P k Birgit Lundgren snarast möjligt. Uppge eget 
namn och tjänsteställe samt den anhöriges bostadsadress. 

het av digitala elektronikkon
struktioner och med god organisa
tions- och samarbetsförmåga. 
Tjänsten kommer att ställa stora 
krav på förmåga att tillämpa t i 
digare kunskaper på nya teknik
områden och att styra gruppens 
arbete med sikte på att åstad
komma ändamålsenliga, billiga 
och driftsäkra konstruktioner in
om signalavdelningens produkt
områden. 

Närmare upplysningar lämnas 
av VH/MI/BeC Gustav Spång
berg, tfn 08/19 00 90. 

Ti l l ekonomi- och personalfunk
tionen vid 
MI-DIVISIONENS SIGNALAV
DELNING i Stockholm 
sökes 
KVALIFICERAD EKONOM 
Arbetsuppgifter: 
— Budgetarbete och ekonomiska 

analyser 
— Personaladministration 
— Organisationsfrågor 
— Administrativ rationalisering 
— Utbildningsfrågor 

Krav: 
Akademisk examen med betyg 
i företagsekonomi. Teknisk ut
bildning meriterande. 

Närmare upplysningar lämnas 
av VH/MI/EbaC Gösta Burlin, 
tfn 08/19 00 90. 

T i l l vår spanska bolagschef 
sökes 
SEKRETERARE 

med kunskap i svensk, engelsk 
och spansk stenografi samt någ
ra års kontorserfarenhet. 

För närmare upplysningar ring 
Anna-Lisa Edestig, tfn 719 23 59 
(HF 923 59). 

KRISTI ANSTADSFABRI KEN 
söker 
MEDARBETARE 
ti l l ekonomiavdelningen 

I PENSION 

Arbetsuppgifterna omfattar hu
vudsakligen kostnadsredovisning 
såsom budgetuppföljning, kalky-
lering och ekonomiska utred
ningar samt frågor rörande kon
torsrationalisering. 

Lämplig bakgrund är ingenjörs-
eller gymnasieekonomexamen, 
kompletterad med högre före
tagsekonomisk utbildning. 

Närmare upplysningar kan lämnas 
av KR/VeC Göran Magnusson, 
tfn 044/12 31 80. 

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

25/5 Herr Edvin Magnusson, 
TVpp. Anställd 1939. Guld: 
1969. 
28/5 Herr Per Fredberg, ÄL/ 
KV/Vmv 376. Anställd 1945. 
Brons: 1970. 
1/6 Förman Tage Dahlström, 
LME/HF/Vt 01. Anställd 
1932. Guld: 1968. 

Dahlström har arbetat vid 
en och samma avdelning Un
der hela sin långa LME-bana, 
— nämligen på Vt 01, värme-
centralen. Han började som 
eldare och 1950 utsågs han 
till förman med ansvar för 
värmecentralen och kompres
sorcentralen. 

1/6 Fru May Holmgren, TN/ 
Len. Anställd 1947. Brons: 
1972. 
1/6 Ugnsskötare Olof Petzén, 
LME/HF/Vt 18. Anställd 1946. 
Brons: 1970. 
15/6 Finmekaniker Artur 
Grinberg, LME/HF/Vt 27. 
Anställd: 1947. Brons: 1972. 
15/6 Metallarbetare Sven 
Holm, LME/HF/Vt 19. An
ställd 1935. Guld) 1966. 
21/6 Kabelskalerska Anna 
Hansson, LME/HF/Vt 33. An
ställd 1946. Guld: 1971. 
1/7 Herr Evert Andersson, 
HF/Ia. Anställd 1936. Guld: 
1969. 
1/7 Ingenjör Carl Anjou, Dh/ 
Aup. Anställd 1931. Guld: 
1967. 

Anjou blev civilingenjör 
1931 och samma år anställdes 
han på LME/HF på avd TeT 
på transmissionsdivisionen. 
1960 flyttade han över till avd 
Dk och sedan 1967 har han 
tjänstgjort vid avdelning Dh. 

1/7 Förman Nils Ericsson, 
GV/Vt 565. Anställd 1922. Sil
ver: 1972. 

Ericsson blev silverman den 
25: e juli förra året. Han bor

dkant nummer 3: 

TRE VANN I NORRKÖPING 
140 lösningar blev det för 
årets tredje 4-kant och det 
är ett tiotal flera än för nr 
två. 

Från LME i Stockholms
området kom 65 svar, från 
landsorten 30 och från dotter
bolagen 39 (RIFA toppade 
med 15, följt av SRA med 9 
och LMS med 8). Därutöver 
hade några pensionärer löst 
den inte alltför besvärliga ord
fyrkanten. 

RÄTT LÖSNING 

Och så till vinnarna! Där 
återfinns märkligt nog tre 
av de fyra lösningar som sänts 
in frän fabrikerna i Nörrkö" 
ping och två av SRA:s nio. 
Två familjemedlemmar Par-
ming som jobbar på TN kom 
sällsamt nog båda med bland 
de tio först dragna lösningar
na. Den turen gav dem 15 
kronor vardera. 

VINNARNA 
På posten kommer sä små

ningom 25 kronor till: Axels
son Tommy (SRA/Cubh), 
Dahlström Barbro (IN/Vt 
265), Henningsson Hans (SÖ/ 
Vt 851), Olofsson Sixten (TN/ 
T/Kre) och Sundkvist Jarl 
(PAeC). 15 kronor får: 
Bäckstrand Vaimar (NG/Vpp), 
Karlsson Margot (HF/Vt 39), 
Parming Dennis (TN/T/FeaC), 
Parming Marianne (TN/T/ 
Ekr) samt Peterson Tomas 
(SRA/GaF). 

Under sommaren byter vi 
Ut fyrkanten mot en större 
korsordsgåta. Se sista sidan! 

jade som 14-åring som spring
pojke på kondensatoravdel-
n ingen. Därefter kom han 
över till reläavdelningen och 
blev uppsättare. 1946 sökte 
han sig till Gröndalsverksta
den. Förman blev han 1952-. 
I övrigt se KONTAKTEN nr 
8/72. 

1/7 Ingenjör Gösta Falkman, 
OSA. Anställd 1929. Guld: 
1966. 

Falkman inledde sin bana 
på SRA som laborant 1929 och 
1933 övergick han till kabel
verket i Älvsjö (ÄL/KV) i 
samband med att pupintill-
verkningen förlades dit. 1954 
kom han till Huddingefabri
ken (nedlagd år 1967). I april 
1966 flyttade så Falkman 
norrut till östersundsfabriken 
som kontrollchef och assistent 
till platschefen. Under en rad 
år var han också KONTAK
TENS lokalredaktör på ÖS. 

1/7 Herr Artur Hellström, 
LME/HF/Vek. Anställd 1940. 
Guld: 1971. 
1/7 Kabelsynerska Helga Pet
tersson, LME/HF/Vt 36. An
ställd 1944. Brons: 1969. 
1/7 Herr Olof Wredberg, LME/ 
HF/Vt 33. Anställd 1930. Guld: 
1965. 

Wredberg arbetade först 
med hopsättning av tidlarm-
reläer på gamla avd 26. Se
dan kom han över till sand-
blästringen i sju år. På avd 39 
jobbade han några år som re-
läjusterare, innan han 1946 
kom över till 31: an som nu
mera heter avd 33. Under sina 
sista LM-år har han främst 
sysslat med A-förbindning. 

TACK! 

FÖDELSEDAG 

Björklund Malte, LME/HF/ 
Pkb 
Bohlin Sture, BO/G/XvC 

Bågling Gunnar, TN/T/Kef 
Ekholm Gösta, CEP (Peru)_ 
Kolmbäck Ingvar, LME/HF/ 
X/Std 
Lock Ake, IN/Dpul 
Noro Bertil, LME/HF/X/Kfu 
Pylkkänen Eero, LME/HF/ 
X/Amb 

ANNAN VÄNLIGHET 
Magnusson Edvin, f d TN/TVp 

Tag kontakt med 
KONTAKTEN och berätta 
om Din semester. 
Du får honorar! 



UTGIVARKÖRSBAND 

Sommarpristävl ingen består av två delar, 
dels ett helt vanligt korsord dels en bildgå
ta . 

För r ä t f korsordslösning utdelar KON
T A K T E N tre penningpriser — 75, 50 samt 
25 kronor — samt t re reklampresenter. 

Bland dem som dessutom lyckas k lara 
ut v i lka t re anläggningar som bilderna fö
reställer lottas fy ra pris ut. Penningpri
sen är två, 25 resp 15 kronor, och reklam
presenterna likaledes två. 

Senast onsdagen den 1 augusti v i l l täv-
l ingsred ha lösningarna. Lycka t i l l ! 

VÅGRÄTT 
8. Med versa 
9. Välvårdad 

12. Kan lopp löpas 
13. Fler än ett i telefonstation 
15. En ar t finns för gäddan 
17. Ingen salong precis 
19. Et t av fyra väderstreck 
21. Vars och ens 
24. Dr iver staten 
25. Med dunder 
26. — Nu gick det en igen, sa f l ickan 
27. Kan ekonomisk förening sluta med 
29. Fioldetal j och djurplats 
30. Kung före Kristus som dyrkade avgudar 
34. At t vandra på i skogen 
35. Achmed Zogu 
38. Hör ihop med vinklar 
41. Varan 
43. Isaks äldste son 
45. Oftast en skyddad ankringsplats 
47. Båtbädd 
48. En lång en på Öland 
49. Barber, tetror och kardinaler 
50. Antal unga i' konstnärsgrupp 
51. Glödande bergarter 
52. Sådana spisar finns 
53. Kaross 

LODRÄTT 
1. Ljunssläktet 
2. F lyk t ig 
3. Kiselsyremineral 
4. Skede 
5. Nationalpark i Sverige med cypresser 
6. Var manskapet före 1901 
7. Utöver det vanliga 

10. Smal landremsa 
11. Mycket vanlig vattenfågel 
14. Har eremiter det 
16. Fågelvristen 
17. — Lägg en bit natr ium i vatten, sa 

magistern 
18. Stödjevävnad hos växter 
20. Avslöja 
22. Norrlandsbolag med gruvor 
23. Ensam och allén 
27. Är äspingen 
28. Ygdrasi l 
31. A l lmänna idrottsklubben 
32. Akvarierengöringsåttr ibut 
33. Yta 
34. Har fabrik i Kumla 
36. Mindre vattensamling av tv ivelakt ig 

renhet 
37. Störtlopp är en sådan idrott 
39. Kan vara ganska envis av sig 
40. LME-bolag som fåt t divisioner 
42. Ofta t i l lsammans med dång 
44. D i t har många utvandrat 
45. Krävs för surfing 
46. För r vanl igt slangord för pojke 
47. Gör kabel i Sundbyberg 

Namn: 

Tjstäl le: 

Bostadsadress: 

Postnr: 

Postanstalt: 

Korsordet och kupongen sänds t i l l 
KONTAKTEN, Box 32 073, 126 11 
STOCKHOLM 32. Internt L M E / H F / 
Db i , rum 6133. Märk lösningarna 
med "Sommarkorsordet" . 

Nummer 9 utkommer i slutet av augusti. 

KORSORD MED BILDÅTA 


