PERSONALTIDNING FOR LM ERICSSON MED DOTTERBOLAG

Nr 10 • SEPTEMBER 1974

Svenska
mästare
i segling

Ovanför Gästhemmets entré står det "International Guest Center"
så ni vet att ni kommit rätt när ni bokat rum hos fru Jette/.
Adressen är Cedergrensvägen 16. '

LM-are i

landsorten:

När det gäller hotellrum
i Stockholm, varför inte

Juan Boethius med gasten Hans Hellman som
båda arbetar på kabelverket i Hudiksvall blev
årets svenska mästare i
Neptunkryssar-klassen.
Seglingen
avgjordes
utanför Ulvöarna i den
ångermanländska
skärgården med deltagande
av ett 30-tal båtar. Av
f e m seglingar räknas de
fyra bästa och med serien 1 . 1 . 2 och 7 seglade
hudiksvallsgrabbarnä hem
mästerskapet.
Hans (t v) och Juan var
mycket nöjda med vädret
som var det bästa ur
kappseglingssynpunkt
med stadiga vindar av
växlande styrka.

På insidorna:
Koncernens
halvårsrapport den 1 januari—30 j u n i visar a t t
LME ökat vinsten med 19
procent
jämfört
med
samma t i d förra året.

Sidan
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Minnesrunor
tecknas av nyligen bortgångna Hans Thorelli och
Erik Adde.

Sidan
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Vinnarna
i det stora och bitvis
ganska knepiga sommarkorsordet redovisas.

Sidan
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KCM i m å n g k a m p
i f r i idrott gick den 17
augusti. Lilla RIFA från
Gränna
hade
största
truppen. Asko Rämö och
Inga-Britt Wolfsberg. båda från Telekabeldivisionen i Älvsjö, stod i särklass.

först slå en signal till

Sidan
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50 å r i tjänst
har LM-arna Axel Forsman och Erik Wahlgren.
Begynnelselönen år 1924
var 40 öre i t i m m e n .

Gästhemmet
i Hägersten
Alla ni LM:are, som
ibland besöker Stockho/m eller har besök
från Sverige eller utlandet, vet hur svårt det
tidvis kan vara att få
hotellrum i Kungliga
huvudstaden. Därför ett
tips inför nästa stockholmsresa — ring gärna och tala med fru
Kerstin Jettel som är
föreståndarinna för LM
Ericssons Gästhem i
Det här glada ansiktet hälsar
gästerna
välkomna
på
LM
Ericssons Gästhem i Hägersten,
Stockholm. Det (ansiktet)
tillhör fru Kerstin Jettel. som är
Gästhemmets
föreståndarinna.
Hon har varit 3,5 år på LME
och är utbildad inom hotelloch restaurangbranschen.

Sidan

Anmälan
t i l l ordinarie föreningsstämma för de LME an
ställdas
aktieägarför
ening den 9 oktober görs
på talong i KONTAKTEN.

Hägersten, några 100tal meter från LME/HFoch
Tellusanläggningarna. Det finns nämligen då och då rum lediga på Gästhemmet vid
Cedergrensvägen 16.
Forts på sista
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Sista

sidan.

Slutet gott — allting gott!
Lars Klees, chaufför vid Telekabeldivisionen i Älvsjö,
hade en snärjig t i d under sin semester på Lungön utanför
Härnösand. Torsdagskvällen den 18 juli räddade han en
kvinna från att drunkna. Dagen därpå var han självfallet
ett e f t e r t r a k t a t byte för lokalpressens journalister, som
slog upp nyheten om LM arens resoluta ingripande på
förstasidorna.
Måndagen den 22 j u l i figurerade Lars åter på tidningarnas första sidor, då som brudgum. Han gifte sig nämligen
på lördagen med Stina Lindberg i Lungö kapell. Här ses
brudparet Lars och Stina Klees v i d kaffebordet efter vigseln. Kanske väntar nu också en Carnegie-medalj pä Lars
Klees för hans insats, då han kastade sig i v a t t n e t och efter upprepade dykningar fick tag på den då medvetslösa
kvinnan.

Mittupp- CARL GUNNAR JOHANSSON, 75, BERÄTTAR VIDARE
slaget: O M S | N A UPPLEVELSER SOM LM-ARE I UTLANDSTJÄNST

sidan

Kortet med
förstadagsstämpeln
från Tunisien med telefonfrimärken utgivna i
samband med att Tunis
invigde en LM-utrustad
internationell telefonstation
gick
till
civiling
G0STA WILLSON. Han är
pensionerad sedan något
år från Telekabeldivisionen i Älvsjö.
I KONTAKTENS erbjudande i nr 9 s t o d a t t den
som först hörde av sig
skriftligen skulle få kort e t , men då tidningen inte
kommer alla LM-are t i l l handa samtidigt
ansåg
red det rättvisare med en
regelrätt dragning mellan
de tjugu som brevledes
u t t r y c k t intresse för kortet.
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Personaltidning för
Telefonaktiebolaget
"IM Ericsson
med dotterbolag
Nr 10 September 1974 Arg 35
Jan-E Israelsson. DbiC, tel 93674
Bert Ekstrand, Dbi, tel 92048
(direktnummer 7192048)
Redaktionskommitté
Lennart Stranneborn, Vt 17, tel
92605, Erik Sund, Vt 11, tel 93311,
Lars Wiklund. VaC. tel 92611,
Alvar Hagberg, X/Stb, tel 92573
da niilg utgivare
Mils Tengberg, DB, tel 93153
Tidningen utkommer med 15 nummer om aret. Bidrag — som honoreras — mottas tacksamt under
adress

KONTAKTEN
Box 32073
12611 STOCKHOLM
manusdag lör nr 11 är den
27 september.

TijclH-ri AB Allehanda Trelleborg

Ericssonkoncernens
halvårsrapport
(1 januari—30
juni
1974) har ny/igen presenterats.
Den visar att koncernen fått
beställningar på 3 679 miljoner
kronor under perioden.
Detta
innebär att den med 31 procent
övers tiger bes tällningsingång en under motsvarande tid 1973.
Faktureringen ökade med 25
procent från 2 205 till 2 758
miljoner kronor. Faktureringen
för hela året 1974 bedöms
komma att överstiga förra årets
med omkring 20 procent.
Periodens
vinst före bokslutsdispositioner
och skatter
steg med 19 procent från 326
till 388 miljoner kronor.
Antalet anställda i Sverige
ökade under halvåret med 769
inom verkstadssidan och med
237 inom kontors- och laboratoriesidan
till
totalt
29 568
medarbetare.
ERICSSONKONCERNENS HALVARSRAPPORT 1 J A N U A R I - 3 0 JUNI 1974

Trots
oljekrisen
en vinstökning
med 19
procent
Sedan förra året har redovisningen ändrats på grund av all koncernen inie längre har akiiemajoriiei
i ivä bolag. I samband med nyemission vid årsskiftet 1973/74 ändrades röstvärde på A / S Elektrisk Bureaus B-aklier, vilket hade till följd
alt röstvärde! för koncernens aktieinnehav sjönk från 50.4 till 43.2
procent. Vid samgående med Thorn
Electrical Industries Lid i England i
början av 1974 avhände sig koncernen aktiemajoriteten
i Swedish
Ericsson Telecommunications Lid.
Dessa ivå bolag ulgör således inte längre dotterbolag ulan är från
och med i år samarbetande bolag.

Stora ökningar
i Europa
Den geografiska fördelningen av beslällningsingången
framgår
av
ovanslående diagram.
1 Sverige förbättrades den någoi
jämfört med den låga nivån under
första halvårel 1973. Men del var
främst stora beställningar på koncernens huvudmarknader i Europa
som bidrog till ökningen. Slörre order har dessutom erhållits från Taiwan och Algeriet.
Flera betydelsefulla order på datorstyrda inierurbansiaiioner har erhålliis från de nordiska marknaderna och Nederländerna. En stor beställning fick man på den nya inier-

nationella och nationella förmedlingsstalionen i Helsingfors.

Oljekrisen gav
materialbrist
Under årels första månader stördes
produktionen i flera av koncernens
fabriker av punklvis uppträdande
brister på vissa råmaterial och halvfabrikat. Delia till följd av oljekrisen, iransportproblem och produktionssvårigheter hos underleverantörer. Dessa förhållanden förbättrades gradvis senare.
1 Italien ledde oro på arbetsmarknaden till ell produktionsbortfall på
25 procent och i Australien medförde strejker inom landet materialbrist
och avbrott i kraftförsörjningen.
Under årets början fortsatte de
kraftiga prisstegringarna på råmaterial. Framför allt ökade priser på
järn. stål, metaller och plasivaror
påverkade avsevärt koncernens tillverkningskostnader. Del tycks emellertid nu som om dessa prisstegringar upphört, men med ell fåtal
undantag ligger priserna kvar på en
mycket hög nivå jämfört med tidigare.
De nya löneavtal som träffades
under halvåret mellan arbeismarknadsparlerna i ett antal länder där
koncernen har omfattande produktion, medförde kraftig påverkan på
såväl tillverkningskostnader som
allmänna omkostnader.

1006 tier
medarbetare
i Sverige
I Sverige ökade antalet anställda
med I 006 personer. Av dessa är
769 kollektivanställda. Tolall finns
del nu 29 568 som arbelar inom
koncernens svenska del.
Utomlands ökade antalet anställda med 3 517 till 47 673. Detta höga ökningslal beror på den pågående utbyggnaden av utländska produktionsenheter, främst i Spanien,
Frankrike och Brasilien.

Aktieökning
med 3:10
Med tillämpning av den i koncernens årsredovisning använda metoden att beräkna ett resultat som ej
är påverkal av bokslutsdisposilioncr.
erhålles en vinst efter avdrag för
minoritetsintressen och skatter av
178.4 miljoner kronor. Motsvarande
siffra för 1973 var 130.6. Delta
motsvarar kronor 11 -.60 per aktie,
en ökning sedan 1973 med kronor
3:10.

Pressen
om halvårsrapporten
Ragnar Boman
DAGENS NYHETER
I LM Ericssons, liksom i ASEAs.
halvårsrapport gäller del att hitla
räll bland siffrorna. För LM blir
dock slutsatsen mera positiv än för
ASEA.
Den sedvanliga vinstposten före
dispositioner och skaller visar en
ökning inkl resultalandelar i minorilelsägda bolag med 19 procenl.
Men med hänsyn till minoritetsintressen i de dotterbolag som inte
ägs till 100 procenl blir ökningen
faktiskt 36 procenl.
Den ökningen sker från en redan
hög nivå eftersom LM redan 1973
skördade frukterna av både en uppåtgående konjunktur och tidigare
investeringar. Alt koncernen nu
fortsätter alt öka sin vinst så bra
irois an högkonjunkturen åiminsione i Sverige är inne i ell skede som
för LM snaras i kostar mer än den
smakar — del visar alt man är inne
på rätt väg för framliden.

Uno Sköld
SVENSKA DAGBLADET
LM talar hela liden i sin rapport om
inflation och kostnadsökningar och
om den stora osäkerhel som följer i
spåren.
Man skulle kanske iro alt LM

län sig av inflationens härjningar
vid del här lägel och plockat in särskilda klausuler i sina konlrakl.
Men så enkelt är del inie. i flera av
LM.s viktigaste länder är sådana
kontrakt förbjudna.
LM får alliså arbeta med fasta
priser och måste la långa kontrakt,
oftast Ivå—tre år. utan kosinadsklausul. Mot den bakgrunden är naturligtvis den pågående starka inflationen runl om i världen oroande
för LM.
Koncernen kan emellertid glädja
sig över en myckel god orderinströmning. Enbart under första
halvårel i år har orderingången ökat
nästan en miljard. Och genom sitt
säll alt arbeta förefaller LM ha stark
garanti för fortsatia beställningar.

Lars Fjelner
SYDSVENSKA DAGBLADET
Om Ericssonkoncernens bruitomarginal inte förbättras under andra
halvårel. kommer resultatet före
bokslutsdispositioner och skaller inte all bli bättre än i flor. dvs ca
22:50 enligt förelagels beräkningar.
Med samma höga marginal som
förra året hade resultatet hamnat
kring en miljard kronor eller bättre
än Volvo 1973 och antagligen också 1974. Uppenbarligen får LM
Ericsson mycket svårt all nå upp till
den resultatförbättring på 20—30
procenl som externa bedömare —
däribland Sydsvenska Dagbladet —
räknat med.

Förhållandel mellan fakiurering och
rörelseresultat iir hittills i år 14.1
procent jämfört med 14,8 första
halvåret i fjol och 18.8 procent under sista halvåret i fjol. Från första
halvåret i fjol har således marginal försämringen uppgått till knappt 5
procent.
Kostnadsutvecklingen har emellertid börjar bromsas något varför
hösten för LM-.s del bör kunna innebära en viss marginalförbäuring.
Trots denna tillfälliga marginalförsämring i LM-koncernen är
framtidsutsikterna mycket gynnsamma. Den tekniska nivån på koncernens produkter ligger väl i nivå och
ofta över vad konkurrenterna kan
åstadkomma.

Nybildad
samarbetsgrupp
Swedish
Airport
Construction
Group (SACON) är en nyligen bildad samarbelsgrupp mellan ASEA.
LM
Ericsson,
SAAB-SCANIA,
Skånsk;i Cementgjuieriet och Teleplan.
Avsikten är all samordna marknadsföringen beträffande flygplatsprojekt i utlandet och erbjuda presumptiva kunder gruppens samlade
erfarenheter för totalleverans av
kompletta flygplatser.
SACON kommer därvid att samarbeta med andra svenska och utländska företag som tillhandahåller
tjänster och produkter inom detta
område.

Hans Westerberg
VECKANS AFFÄRER
Den som idag har pengar att placera
på säg 2—3 års sikt bör kunna göra
fina placeringar i högkvalitelspapper
som t ex Sandvik och LM Ericsson,
där kurserna i förhållande till den
förväntade framtida resultat- och
utdelningsiillväxten är låga.
Inflationen tycks komma alt
drabba LM Ericsson mycket hårt.

106 miljoner
från Indonesien
LM Ericsson har erhållit beställning
från Indonesien till ell sammanlagl
värde av 106 miljoner kronor. Beställningarna omfattar telefonslalionsuirustning. abonnentväxlar, telefonapparater och telexuirustning.
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Nya patent
under tiden 7 juni—1 augusti
1974 (förteckningen anger uppfinnarens namn och tjänsteställe,
uppfinningens titel och patentnummer).

Chefsbyte

I Visby

Karl-Erik
Eriksson
Disponent R a g n a r G u s t a f s s o n lämnar den 30 september
1974 sin befattning s o m chef
för Visbyfabriken, VYC, för
att överta uppgiften
som
chef för sektionen f ö r anskaffning av p r o d u k t i o n s u t rustningar för telefonitillverkning för koncernens fabriker i
Sverige och utlandet. Denna
b e f a t t n i n g m e d tjänsteställebeteckningen VmC upprätthålles f ö r närvarande av VC,
Sture Edsman.
Ingenjör K a r l - E r i k E r i k s s o n tillträder den 1 oktober
1974 befattningen s o m VYC
och har i samband d ä r m e d av
bolagets styrelse utnämnts
till disponent. Ingenjör Eriksson har senast varit chef för
TIM:s ( d o t t e r b o l a g e t Teleindustria Ericsson S A) fabrik i
Mexiko.

IN AAEMORIAAA
Hans Thorelli

Den 4 augusti 1974 gick civilingenjör Hans W i l h e l m Robert
Thorelli ur tiden, LM Ericssons
f d vice verkställande direktör.
Han var född i Stockholm 1893
och blev således 81 år gammal.
År 1914 avlade han civilingenjörsexamen vid Kungl Tekniska
Högskolans elektrotekniska fackavdelning.
Han
genomgick
ASEA:s tvååriga elevkurs och arbetade därefter under ett år som
planeringsingenjör vid Söderbloms Gjuteri AB i Eskilstuna.
Under åren 1917—1923 var han
verksam vid företag i Tyskland
och USA
Hans Thorelli anställdes vid
LM Ericsson år 1923. Pé företagets
första
automatstation
med 500-väljare i Sverige, Norra
Vasa i Stockholm, som då var

Nilsson. K, TN/X/Tfb — Fördröjningskrets för en binär signal — 364 833;
Schleimann-Jensen, C A. RIF/
BO — Gasfyllt uriaddningsrör
för användning som transientskydd — 365 066;
Hemdal, G A H , EUA/XB —
Minnesprogramstyrt
system,
som för utförande av funktioner innehåller organ, som styres av en datamaskin, t ex en
minnesprogramstyrd förmedlingsstation — 365 093;
Lindgren. O G, EUA/Yke —
Högtalande telefonapparat —
365 375;
Endersz, G G. VH36/Uem —
Variabel
vågledarimpedans
för mätning och kalibrering
av aktiva mikrovågselement

— 365 656;

Interna
informationen
Ökade krav på den interna informationen som bl a omfattar utgivningen av NÄMND-NYTT, VBLADET och KONTAKTEN har resulterat i ett behov att förstärka
resurserna och samordna verksamheten inom detta område.
Till chef för sektionen INTERN
INFORMATION (Dbi) inom Direktionsavdelningen för information
har i samband härmed utsetts
redaktör Jan-E Israelsson, tidigare vid Ählén & Åkerlunds
Förlag. Han tillträdde befattningen den 1 augusti.

Jan-E
Israelsson
• Överingenjör Anton Diesen,
LME/X/SK, svarar för den direkta ledningen av avdelning X/S
under X/SC Jan-Eric Nordins
utlandsuppdrag
mellan
10
augusti—20 december 1974.

Stolt, N T, SRA/Rp, Åkerberg,
D, SRA/Rp — Anordning för
avkodning av kodade pulsserier — 365 681;
Lindquist. S G W. TN/T/KdC —
Sätt och anordning för att förhindra drivning hos en PCMkodare — 365 684;
Jacobaeus, A C, HF/TD, Wern,
L Å. HF/Dtp — Sätt att minska inverkan av en informationsförlust
vid en bandbreddskomprimerad informationsöverföring och anordning
för utförande av sättet —
366 454;
Kjellberg, L R, VH 36/V/Kpl,
Riiese,
K,
VH36/V/KpC,
Svensson, P-O, VH36/V/KplC
— Anordning för att styra inbromsning till stopp vid en
lindningsmaskin — 365 338.

• Ingenjör P O Harris, T/KkC
(tidigare T/KkA), kommer den 1
oktober 1974 att efterträda ing P
Broomé, DtK, som handläggare
av komponentfrågor av gemensamt intresse inom koncernen. I
denna funktion blir P O Harris direkt underställd TD och får tjänstebeteckningen DtK.
P Broomé kommer att inom Dt
fram till och med den 30 september 1975 fortsätta samarbetet med SEK och SIS i fråga om
vissa pågående standardiseringsärenden.

under installation, fick han kontakten med de arbetsuppgifter
som så helt skulle fånga hans
stora intresse under många år
framåt.
Otaliga var de resor som Hans
Thorelli fick företa under den
kommande 10-årsperioden som
inspektör och chef för LME:s
montageverksamhet.
Det nya
500-väljaresystemet
fick
god
marknad i ett flertal länder.
Många är de montageledare,
montörer och yngre ingenjörer,
som under Thorellis ledning sändes utomlands för att sätta idrift
500-väljarestationer i bl a Holland, Spanien, Ryssland, Polen
och Italien. Under hans ofta återkommande besök på montageplatserna fick man stor respekt
för hans oerhörda arbetskapacitet och stora kunnighet. Det är
många som med tacksamhet ser
tillbaka på det som han vid dessa besök lärde ut om automatsystemets mysterier.
År 1931 utsågs han till chef
för
telefonstationsavdelningen
för att vid omorganisationen
1933 bli verkstadschef för LME:s
stockholmsfabrik. Denna senare
befattning upprätthöll han t o m
1935, då han utnämndes till direktörsassistent för att som direkt medhjälpare åt verkställande
direktören handlägga frågor angående Ericssonkoncernens fabriksanläggningar i utlandet.
År 1938 fick han i uppdrag att
ansvara för den tekniska planläggningen av den nya fabriken i
Midsommarkransen och samtidigt vara verkstadschef fram till

överflyttningen 1940. Han blev
därefter utnämnd till överingenjör med uppgift att sammanhålla
LME:s in- och utländska fabriker
i tekniskt och tillverkningstekniskt avseende. 1949 utnämndes
han till vice verkställande direktör. Är 1958 uppnådde Hans
Thorelli pensionsåldern och avgick ur tjänst, men stod till verkställande direktörens förfogande
för särskilda uppdrag under flera
år framåt.
Hans Thorelli var styrelseledamot i flera av koncernföretagen,
i Mekanförbundet, Verkstadsföreningen, Svenska Teknologföreningen och Företagsekonomiska
föreningen. 1941 tog Statens Industrikommissions Prisbyrå hans
tjänster i anspråk. 1943 blev han
ledamot av Kungl Maj.ts kommitté för partiellt arbetsföra. Han
var från 1945 ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien.
Hans Thorelli engagerade sig
energiskt i sakfrågor. Otaliga
memorandum, anteckningar och
tabeller bär idag vittnesbörd om
den grundlighet med vilken han
analyserade alla problem. Han
lade ned ett outtröttligt arbete
på att skapa en rationell drift
och administration. Men samtidigt visade han ett djupt intresse
och varmhjärtad känsla för människor i . organisationen. Detta
gjorde honom väl känd, uppskattad och respekterad både i verkstäder och på kontoren.
En av hans stora uppgifter var
som nämnts planläggningen av
den nya huvudfabriken i Midsommarkransen vid utflyttningen

Utlandstjänst
Herr Tom Holmen började den 5
juni kontraktstjänstgöring vid Teleindustria Ericsson S A I Mexiko
som konstruktör.
Ingenjör
Torsten
Olsson
tjänstgör vid Teleindustria Ericsson S A i Mexiko som systemman sedan den 5 juni.
Ingenjör
Erland
Rönnlund
tjänstgör vid Ericsson de Colombia S A sedan den 16 juni som
chef för dokumentationskontoret.
Ingenjör Kjell Björk tjänstgör
som försäljningsingenjör sedan
den 15 juni vid tekniska kontoret
i Salvador.
Herr Leif Blom började den 22
juni tjänstgöring som fabrikschef
vid RIFA SA, Frankrike.
Ingenjör
Hans
Karlsson
tjänstgör sedan den 28 juni som
systemingenjör vid LM Ericsson
Pty Ltd.
Herr Robert Stenlund tjänstgör som konsult för underhållsarbeten i Irak (Cox-projektet) sedan den 3 juli.
Ingenjör Arvid Röström har
slutat tjänsten i Mexiko och började den 2 juli i Costa Rica.
Ingenjör Per Wang tjänstgör
vid Ericsson do Brasil Comercio e
Industria S A sedan den 8 juli
som försäljningsingenjör.
Herr Börje Bobacka tjänstgör
vid Ericsson do Brasil Comercio e
Industria S A som ansvarig för
verktygskontrollen sedan den 8
juli.
Ingenjör Jan-Erik Andersson
har avslutat tjänstgöringen i
Mexiko. Sedan den 20 juni arbetar han på avd X/Te.
Ingenjör Berth Thul har bytt
stationeringsort. Den 3 april flyttade han från Thailand till Indonesien för att tillträda befattningen som bolagschef vid Ericsson
Telepone Sales Corporation AB.
Herr Tomasz P o t w o r o w s k i
tjänstgör sedan den 29 juli som
bolagschef i Thailand. Potwo-

av företagets verksamhet från
innerstaden. Det stora förutseende varmed anläggningen planerades påminner fortfarande dagens LM-are om Hans Thorellis
insatser.
Hans intressen spände över
ett mycket brett område, från fabrikernas rationella drift och
framtagande av arbete åt partiellt
arbetsföra
och
ansträngningat att få fram matpaket till LM-vänner utomlands under krigets svåra år. Han startade LME:s industrihemvärn ocf
gav sig ofta tid att delta i hemvärnets övningar.
Hans Thorelli engagerade sig
gärna i debatterna på sammanträden såväl inom som utom företaget. Hans redogörelser på
t ex företagsnämndens möten
följdes med stort intresse liksom
hans inlägg vid sammanträden i
tekniska och ekonomiska frågor.
De starka och mångåriga vänskapsband som Hans Thorelli
skapade genom sin förmåga att
umgås naturligt och informellt
med LM-are på alla nivåer har nu
definitivt brutits. Minnet av honom, hans namn och gärning inom LME kommer dock länge att
leva vidare.

Malte Patricks
f d vice VD vid LME

rowski har tidigare varit anställd
vid Ericsson de Colombia S A
Ingenjör
Stig
Andersson
tjänstgör vid avd X/Rmd sedan
den 5 augusti efter avslutad
tjänstgöring i Malaysia
Herr Gunnar Norgren tjänstgör vid ÖS/Vp sedan den 15
augusti. Norgren har tidigare
tjänstgjort i Italien.
Herr Thomas Englund har avslutat tjänstgöringen i Brasilien
och är sedan den 29 juli anställd
vid OM/Vt.
X / I PERSONAL
Nya uppdrag: Håkan Sandahl
(installationschef). Bertil Ljungquist och van Koeverden i
Mexiko, Roger W i b e r g långtidsuppdrag på Haiti, Edvin Toivonen långtidsuppdrag i Zambia
Gunnar Gustavsson. Lars Lennartsson och S t a f f a n Danielsson i Algeriet, Jan-Olof S t r ö m st ed t på Irland, Ingvar Persson
i Italien, Svend Soltau (LMD) i
Brasilien, Olof Olofsson korttidsuppdrag på Bermuda Axel
Mark och Håkan Johansson
korttidsuppdrag i Marocko.
Avslutade uppdrag:
Gösta
Hanses i Turkiet, Sven Tilly i
Curacao, Lars Thomasson och
Sven Sandström som återvänt
till avd X/I från Mexiko.
Fortsatta uppdrag: Jan-Erik
Andersson och Thure Kedeskog i Malawi, Bo Zachrisson
och Jan Lindqvist i Brasilien efter semester i Sverige.

Belönade förslag
SVENSKA RADIO AB. Kumlafa
briken. B Werner (Vt 56)
250:—, D Eilling (Vt 52) 80:—.
U-B Boström (Vf 35) 80/.—. B
Karlsen (Vt 60) belöning beräknas då förslaget (limning av
knappsats C-500) införes.
Forts pä sidan 6.

Erik Adde

Överingenjör Erik Adolf Adde
avled den 18 juli 1974. Han föddes i Karlstad 1895, genomgick
dåvarande Chalmers Tekniska Institut, tjänstgjorde några år vid
Karlstads Stads Elverk, varefter
han 1921 anställdes vid LM
Ericsson, som han ägnade återstoden av sitt verksamma liv.
Erik Adde var en av de många
unga ingenjörer som anställdes
av Telefonaktiebolaget LM Ericsson i början av 20-talet. Genom
fusionen mellan Stockholms Allmänna Telefon AB och AB LM
Ericsson & Co 1918 fick det nya
bolaget, Allmänna Telefon AB LM
Ericsson, möjligheter att vidga
verksamheten geografiskt och
produktmässigt. Härtill behövdes
kvalificerat folk.
Adde skickades till Argentina,
där han verkade under de kommande 40 åren, huvudsakligen
som nätingenjör. Det stora avforts på sista sidan.

4
Andra delen och avslutningen på nu 75-årige Carl
Gunnar Johanssons minnen om livet som nättekniker i
främmande länder omfattar tiden 1937—1955 med LMuppdrag i Portugal, Ecuador och Colombia.

Spionmisstänkt
i Portugal
År 1936 inkom en förfrågan från portugisiska
telefonförvallningen om LME kunde låna ul elt
par instruktörer för att lära upp reparatörer, vilka behövdes i samband med att landets telefonväsen skulle rustas upp och moderniseras. Johansson utsågs som representant för nätdelen
och "en Oskar Nilsson" för slationsdelen. Efter
några månader som utbildare ställdes en bil
med chaufför till de två svenskarnas förfogande. De skulle ut för att i görligaste mån reparera det i bedrövligt skick befintliga telefon-nätet.
— Vi besökte praktiskt taget varje stad och
by i hela Portugal som hade telefon, skriver Johansson. Han fortsätter så här-.
— I Lissabon hade LME vid denna lid en
platschef vid namn Eric Lundqvist. Under hans
regi utfördes en mångfald nyanläggningar i olika städer i Portugal, samt även på ön Madeira.
Jag var där anställd som arbetschef. Arbetsstyrkan bestod uti en grävningsentreprenör, fyra
italienska kabelskarvare samt ett dussin portugisiska installatörer. Del var rena zigenarlivet,
ty så snart som arbetet i en stad var slutfört,
lastades kontorsmöbler, verktyg och material på
lastbilar för all fortsätta till nästa siad på programmet. Grävningar och kabelläggning utfördes av folk på platsen, medan däremot de mera
tekniska arbetena gjordes av personal som följde med från plats till plais.
— 1 Portugal hände mig sirängl laget inga
äventyr värt att lala om. med undantag av en
gång under kriget, då jag höll på all råka ul för
en otrevlig situation. 1 Sverige fanns en viss
brist på glimmer, som användes bl a vid kondensatortillverkning. Ingenjör Lundqvist fick en
dag anmodan frän Stockholm att undersöka om
glimmer kunde anskaffas i Portugal. Han satte
in annonser i tidningarna och erhöll en hel del
svar. somliga även försedda med åtföljande
prover. Elt av dessa, från en plais i nordöstra
Portugal, föreföll vara värd all närmare undersöka, och jag fick order all resa dil upp.
Från en station vid den genomgående sträckan emellan Oporlo och Madrid går en smalspårig järnväg upp mot spanska gränsen genom
provinserna Braganza och Träs os Monies.
Linjen avslutas slutligen vid en liten by vid
namn Mouga de Ouoro. Per brev till ägaren av
glimmerfyndigheien bestämdes dagen och tiden
för min ankomst. Jag blev lovad all en man
med bil skulle möta vid Mouga de Ouora kl I
pä nallen, dä jag skulle anlända dil med lägel.
Bland passagerarna befann sig en grant utstyrd officer från Nationalgardet. Efler en slund
satte han sig bredvid mig och började all spraka. Då han efter en kort stund räknade ut all
jag var utlänning, så ville han ha reda på varför
jag befann mig i denna del av Portugal, som
vanligtvis ej hade besök av några utlänningar.
Jag förklarade sanningsenligt an jag var ute för
all undersöka om glimmer fanns i Portugal,
men antagligen trodde han alt jag ljög, och bestämde sig för alt jag utan Ivivel var en för landet farlig spion.
Under elt uppehåll vid en station, sände han
ett telegram till militärförläggningen nära spanska gränsen, med order om att en miliiärpairull skulle möta vid Mouga de Ouro. för alt
lägga vantarna på spionen ifråga. Jag visste ju
ingenting om saken, förrän en patrull på sex
man, iförda stålhjälmar och med påsatta bajonetter grep mig när jag steg av laget.
Lyckligtvis så råkade det vara borgmästaren i
Mouga de Ouro. som dessutom var kusin med
ägaren av fyndigheten, som mötie mig vid stationen. När han fick syn på soldaterna med
fången så förstod han. alt utlänningen som de
haffat antagligen var den som han skulle möta.
så han frågade om milt namn. När jag omtalade
detta så vände han sig till officeren:
— Denne herre är min gäst, som jag är nere
för all möta, förklarade han. Jag tyckte nästan
synd om den nitiske officeren, då han sä plötsligt fann. alt den odödliga ära och ryktbarhet.
som han räknat med skulle förgylla hans åter-

stående levnadsdagar, så hastigt for sin kos.
Medan jag själv steg in i bilen, fick vår granne
löjtnant med sin patrull traska en hel mil tillbaka till förläggningen.
Så anlände vi till gruvägarens bostad (jag
vill kalla honom Sr Machado). Den hade av allt
au döma en gång varit ett hem för en "Hidalgo" eller en man av adlig börd. Nu var huset
förfallet, i hallen i andra våningen där gästrummet var beläget var golvet uppbrutet. Endast
bjälkarna voro kvar, och på dessa sutto en massa sömniga höns, som tillade på mig när jag
med ett talgljus i handen lotsade mig in. Rumtnci var försett med en säng. etl tvättfat med en
handkanna fylld med vatten, samt en med silverskaft försedd tandborste, som efter mänga
generationers användning endast hade etl fåtal
borst kvar.
När jag påföljande morgon tittade ut såg jag
till min förvåning, att en stor del av byinnevånarna bodde i jordkulor, försedda med en dörr.
men ulan fönster. När en av dörrarna öppnades, kom först ut en gris, därefter en kalv. några
höns och gäss, samt sisl husmor själv. Delta
hände för över 30 år sedan, så jag förmodar atl
en ändring till det bättre har skett.
Efler en ridtur på en svensk mil (en transportmedel som jag halar av fullaste hjärta, ty
sadeln var av engelsk typ. och på en sådan känner jag mig. som en "smörklick på en varm potatis", medan däremot den amerikanska cowboy-sadeln är mera lill mill gillande, ly där har
man något att hälla sig uli) anlände vi lill
fyndplatsen, där glimmer skulle finnas. En hel
del folk hade samlats för au titta på den "rika
utlänningen", som skulle exploatera en ny industri i del fattiga, tillbakasatta samhället. Det
gjorde mig faktiskt ont au nödgas förklara för
dem all de stackars små fyndigheter som fanns,
inte ens var värt mödan au kosia en enda dags
arbete på. Del låg några små klumpar av glimmer av dålig kvalitet utströdda i terrängen, men
i så små mängder att hopsamling ej lönade sig.
Efter återkomsten till Sr Machados hem
måste jag efler inlagen mållid bege mig tillbaka

Ett par mil norr om Ecuadors huvudstad Quito löper ekvatorn. Det går alltså där att stå
med ena benet på norra och andra benet på södra jordklotet som XIIC K G Hansson (närmast) och numera pensionerade Erik Magnusson gör. De två övriga LM-are som Gunnar
Johansson förevigade vid ekvatorn med sitt monument någon gång i oktober 1951 var
Holger Lundin (nu NI) samt längst t h Hans Isberg. X/lx.

ordrad atl resa lill Ecuador i Sydamerika. Televäsendet i huvudstaden Quito, hamnstaden
Guayaquil, och staden Cuenca nära gränsen till
Peru skulle moderniseras med nya auiomaistalioner och telefon-nät. På Carl Gunnars lott
kom Qui lo. Han skriver:
— Naturen är synnerligen storslagen. Runt
omkring staden befinner sig snötäckta berg och
man kan under klara dagar se inte mindre än

Hedersgäst hos primitiva
indianer i Ecuador
till järnvägsstationen. En ridhäst ställdes till
mill förfogande. Jag bad Sr Machado använda
hästen. Detta nekade han all göra. så den förvånat blickande hästkraken förmodar jag njöt
av bådas vår envishet, där vi ledde honom den
10 km långa vägen i nallen.
Vid ankomsten till stationen väcktes innehavarinnan av en byggnad med rum för resande
upp ur sin ljuva sömn. Efler atl ha bäddat
sängen med den från bordel lagna, ganska solkiga bordduken, kröp jag trött till sängs. Jag
blev bjuden på kaffe innan läget skulle avgå på
morgonen, men tillhörande smörgås lämnade
jag kvar. Jag hade sett alt päbredningen av
smöret utförts med en lindrigt ren lumme.
Frånsett några besvärliga intermezzon vid en
hemresa till Sverige under krigel. då jag bl a
fastnade i Tyskland under tre veckor, var del
synnerligen angenäma år (1937—1945) som
jag hade lyckan alt fä tillbringa i Portugal. Jag
har endast goda minnen därifrån. År 1945
återreste jag med M/S Dagmar Salén, som var
en av de första båtar som gick genom engelska
kanalen efter kriget, tillbaka hem (ill Sverige.
Kanalen var vid denna tid en skeppens kyrkogård — vart man blickade sågs masttoppar
sticka upp över vattenytan frän sjunkna skepp.

Carl Gunnar Johanssons vistelse i Sverige blev
ej långvarig. Redan våren 1946 blev han be-

sju av dessa. De äro alla mer eller mindre utslocknade vulkaner, mellan 5 000 till 6 000
meter höga, och endasl en av dem, "Sangay" är
fortfarande i verksamhet. På grund av all lava
läcker etl vidsträckt område omkring vulkanen
dör alla gräsätande djur efter tre år av svält.
Deras tänder är då totalt nedslipade av askan
som läcker deras betesmarker.
En smalspårig järnväg sammanbinder hamnstaden Guayaquil med Quito, en sträcka på 450
km. Delia järnvägsarbele är ett lekniskt underverk, utfört av ett engelskt bolag under ledning
av ivå amerikanska ingenjörer, bröderna Harmon, och invigt år 1908. På etl ställe, vid "Naris de Diablo" eller djävulens näsa, går järnvägen upp utefter bergväggen i zig-zag ("switch
back"), d v s först går tåget framåt därefter backar det tillbaka, hela tiden uppför, sedan framåt
igen, och sedan tillbaka, för atl slutligen cirka
600 meter ovanför den underliggande terrängen
fortsätta sin färd. Del är en hisnande känsla au
blicka ner i avgrunden och man söker sig automatiskt till den motsatta sidan av tåget. Förbi
den slocknande vulkanen Chimborazo. 6 123
meter över havet, slingrar sig sedan järnvägen
uppför Anderna till en höjd över havet av
4 000 meter, för au slutligen avslutas i Quilodalen.
På grund av det pressande klimatet tilldelades vi en extra semester på tre veckor, utöver de
fyra månader — efter tre år — som vi var i
Sverige. Dessa tre veckor tillbringade jag på en

ö utanför Ecuadors kust. Nils Liljegren, en f d
Djurgårdsgrabb och sedermera svensk vicekonsul i Quayaquil, ägde ett hus på ön samt etl
landområde där med omkring 400 kokospalmer. En ungersk affärsman från Quiio. gift med
en flicka från Aspudden, och jag själv begav
oss dit, efler atl ha fån löfte av Liljegren all använda hans hus under semestern. .*. .
Med segelbåt, som avgick från det V , samhället Posorja. avseglade vi med en skeppare
och hans hjälpare lill ön. Efler all ha städat
upp i huset och slagit ihjäl ett dussin skorpioncr. stora som smålandskräfior som kilade omkring inne i huset, flyttade vi in. Skorpionen är
allmänt förekommande, men del är et?A \ den
iropiska zonen och när den är svagt ljusröd
som den är rikligt giftig.
Dricksvatten fanns ej pä on. men vi oruKaae
varje morgon ta ner några stora kokosnötter
från träden och dricka mjölken. Den är inte så
dum. om man lar den innan den hunnit bli
varm i solskenet. Kaffevatten hämtade vi i en
pol i närheten. Efter all ha silat det genom
några näsdukar och sedan kokat del under tio
minuter, ansåg vi atl bakterierna borde vara
tillräckligt försvagade för all ej förorsaka de i
tropikerna så ofta förekommande magsjukdomarna. Vi klarade oss också.
På den västra sluttningen av Andernas bergskedja på en höjd över havet av I 500 meter
finns en primitiv indianslam "Los Indios Colorados" eller de rödfärgade indianerna. Stammen var under gångna lider mycket talrik, men
har numera av sjukdomar och omåtilig alkoholförtäring decimerats sä mycket alt endast några
hundra av dem fortfarande bebor det område,
som genom århundraden tillhört dem. Stammen
kunde under den liden som jag var i Ecuador,
endasl nås gående eller ridande eftersom väg
saknades.
Namnet "Colorados" har de fåti eftersom de
rödmålar sig med färgen från plantan Achiote.
Håret gnider de in med etl sorts vax som utvinns frän samma planta. Efter en slund stelnar
del och formas till en om en kalott påminnande
huvudbonad. Håret klippes sä alt del bildar liksom en skärm framför ögonen. Om en Colorado-indian önskar se någon i ögonen måste han
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därför luta huvudel bakåt. Klädedräkten är inle
myckel all orda om. Den beslår av en på tvären
randig skjorta och om det råkar vara kyligt en
liten "poncho" eller ylleschal över axlarna.
I Santo Domingo träffade jag Sr Cuevas, en
ecuatoriansk vägingenjör som var vänlig nog
all följa med mig lill stammen, där han personligen kände hövdingen Ramon. Stigen går genom tät urskog. Distriktet var synnerligen rikt
på villebråd och ormar. Jag höll därför skarp
utsikt efter dessa otrevliga varelser, men inte
förrän min häst plötsligt skyggade till råkade
jag fä se en reptil som hängde dinglande i ett
träd. Det var en stor orm. jag skulle tro att den
var omkring fem meter lång. kanske mera?
Så anlände vi till området och blevo omhändertagna av en nästan naken vaktman beväpnad
med en lång bössa, system mynningsladdare,
som med högtidliga ålbördor förde oss till hövdingen Ramon. Denne herre, som var den ende
som kunde tala spanska och dessulom "lycklig" ägare till ire huslrur, mottog oss myckel
vänligt. Vid förfrågan vad jag var för en kurre.
omtalade jag att jag var svensk, men det gjorde
inget intryck på honom, men då jag sa att jag
var god vän med Rolf Blomberg, som vid åtskilliga tillfallen hade besökt honom blev jag
genast godkänd som gäst.
— Om Ni är en vän lill min vän Blomberg

Sommarkorsordet:

I juli 1952 efter några månaders semester och
jobb i Sverige återvände Carl Gunnar Johansson till Latinamerika, denna gång Colombia
och dess huvudstad Bogota. Resan dit gick med
flyg från Stockholm till New York med en beordrad mellanlandning i Mexico City. Del var
sjutton är sedan Johansson lämnade staden,
som då hade ett innevånarantal på 1,2 miljoner
— nu var siffran uppe i fem miljoner!
Via mellanlandningar i Guatemala, San Salvador, Honduras, Cosla Rica. Panama och Cali
i Colombia anlände han den 18 augusti 1952
till Bogota. Därtill kommer en nödlandning på
grund av maskinfel i Managua. Nicaragua, efter
ett fruktansvärt oväder: — Planel dinglade i
luften som en pappersbil. blixtarna korsade
varandra som vid ett bättre fyrverkeri och åskskrällarna överröstade molorernas dån. Jag får
erkänna, att jag var så rädd all jag blundade,
skriver den ingalunda harhjärtade Carl Gunnar.

Mallorcastrancl och schakterm
okända ord för många
Den kilometerlånga fina
sandstranden vid den lilla
staden Arenal strax utanför
Palma de Mallorca, där säkert tiotusentals svenskar
och andra lapat sol och
haft det skönt i salta ljum
Den andra stora knivigheten gällde
lösenordet " P a t t " (Våg 329), som
uppstår när en schackspelare inte kan
flytta någon pjäs utan att hans kung
kommer i schack.
" G e l " bildas vid stelning (Lod 188).
I Nordisk Familjebok står så här: en
kolloid kan antingen koagulera eller
också gelatinera, då den stelnar och
bildar en gel (av latinets gelare, kommer att stelna).
I 9:e upplagan av Svenska Akademiens ordlista finns den långa formen
"iglooer" upptagen, likaså straxt;
alltså med " t " . "Opinera" hittar man
också i denna förnämliga ordbok
som för övrigt kommit ut med ny
upplaga i år.
Alternativa ord kan skrivas in på
Våg 157 med Marit/Märit; på Lod 127
med SS-man/SS-män; på Lod 200
med Vindö/Rindö.

Han hade sin bil och andra ägodelar kvar i
Ecuador, varför han åkte dil för att hämta bil
och övriga grejor.
— Återresan till Colombia skedde följaktligen med aulomobil ocn det var en arbetsam lur
på cirka I 600 km. Vägen heter ju med stora
bokstäver PAN AMERICAN HIGHWAY och
vissl kan man med få undanlag bila hela vägen

Bil kontraband i Colombia
) han. så skall vi sannerligen ha en fesl i natt.

Ifiärmed pekande på en jäsande behållare inne-

hållande cirka 200 liter "Chicha". ett majsbrännvin som är myckel omtyckt av indianerna.
Jag förklarade all jag tyvärr ej hade lid alt
stanna över nallen, ty vi skulle tidigt följande
morgon fortsätta till Qiiinindé. men måste
•Yiellerlid avsmaka hövdingens brygd. En hemskare soppa har jag aldrig haft i min mun. men
irots delta gratulerade jag honom för hans kunnighet all framställa en så ädel dryck. Sr Cuevas. som slod bredvid, hade hela tiden ett småleende på sina läppar, så jag förmodar alt han
insåg falskheten i mina berömmande ord.
Samhället Quinindé är huvudsakligen befolkat av negrer, ättlingar från ell slavskepp som
strandade på kusten nära nuvarande Ezmeraldas. Dessa människor tycktes vara de enda som
trivdes och frodades i del varma klimatet.
Jag träffade en läkare från Quito som var föreståndare för ell "sjukhus" i Quinindé.
Sjukhuset hade emellertid rasal ihop. Termiter
hade nämligen ätit upp de bärande bjälkarna.
Han var ensam, då hans hustru hade lämnat
honom eftersom hon ej tålde klimatet, och själv
såg han synnerligen lidande ut. Han visade mig
de operationsverktyg som stod till hans förfogande. En rostig sax. en dilo kniv, några sloppflålar samt ett dussin småländska klädnypor var
( j \ som han hade. Jag tycker synd om de stackars människor, som måste undergå en operation på delta sjukhus! Men kanske civilisationen nu har gjort sina framsteg även där, så alt
folkel får leva under drägligare förhållanden?

från Alaska till södra ändan av Argentina, men
vägen är i synnerhel genom Ecuador och Colombia ej beräitigad lill del fina namnel. Jag
kanske bor säga var. ty nu efter 22 år har den
säkerligen förbättrats.
Mycket få sträckor var asfallerade. reslen var
en vanlig gropig och dammig grusväg, ibland
belagd med slora kullerstenar. Flera ras hade
sketl så vägen var helt oframkomlig. Del var
bara alt lugnt sina och vänta i timmar lills dess
all vägarbelarna hade röjt undan tillräckligt så
all man kunde komma fram. Det är dock en
vacker och intressant del av både Ecuador och
Colombia som vägen passerar igenom.
Vid avresan från Ecuador uppsökte jag den
colombianska konsuln i Quito och fick av honom alla nödvändiga dokument som krävdes
för att få tillstånd alt införa bilen i Colombia.
Vid ankomsten till Ipialez. som är en gränsstad
med tullinspektion, blev jag tvingad all övernatta, eftersom samtliga herrar tu 11 tjänstemän
av någon anledning låg hemma denna min ankomsldag. Kl 11 påföljande dag tyckte chefen
för tullinspeklioncn all det var lid all la hand
om ärendet. Bilen förklarade han vara kontraband och ville ej lillåla mig all föra in den.
— Men jag har ju klara papper från Er konsul i Ecuador, påpekade jag! Del har ingen
betydelse. Han har inte rällighet alt skriva ut
sådana papper, förklarade han. Efter diverse resonemang fick jag dock tillstånd att forlsälla
med bilen lill Bogola'. Efler ankomslen dil
anmälde jag mig på ministeriet, och där blev
Forts på sista sidan.

ma vågor, gav svaret "Arenalstrand" på frågan "Har
många
svenskar
legat
på?". Ett 50-tal av de insända 227 lösningarna hade
här bl a "Aredalstrand" eller också stod rutan tom.

Vinnarna
Lennart Nilsson (TN/TVsC) 100:—,
Börje Jönsson (TN/X/MkA) 50:—,
Ulla Andersson (LME/ÖS) 25.—,
Maj-britt Nilsson (HF/ls) 15:— och
Harry Eriksson (PR/X/HegC) 10:—.

Reklampresenter från LME utdelas
till följande: Åke Peterson (LMS/OL),
Barbro Dahlström (LME/IN), AnnaLisa Eriksson (HF/X/Brp), Eivind
Reuterwall (pensionär 1967 från
X/Kdk) samt Gösta Åkerberg (pensionär 1966 från LME/KH).

Vinstbeloppen kommer på oktoberlönen och reklampresenterna sänds
per post till resp vinnare.

Näm i ldeltx la 11 M it er lär sig eko 11011 ii
Vid 3:e kvartalets möte inom
LME.s HF-nämnd lämnades en
förhandsinformation om ett nytt
utbildningsprogram i företagsekonomi för företagsnämndledamöter. Initiativet till utbildningen kommer från centrala
samarbetsnämnden.
(Centrala
samarbetsnämnden är det samarbetsorgan för koncernens företagsnämnder som bildades på
försök för ca ett år sedan).
Man har för avsikl all genomföra denna
utbildning för samtliga företagsnämnder i
Sverige. Moderbolaget och de svenska dotterbolagen lägger upp och genomför sina
utbildningar separat. Detta för alt kunna
göra anpassningar till resp företags speciella förhållanden.

När del gäller moderbolagets ulbildningsprogram. planerar man att dessa kurser ska kunna börja i slutel av innevarande
år. Kurserna kommer att hållas i Stockholm på LME/TN under två på varandra
följande dagar. Varje kursomgång rymmer
ca 25 deltagare och man räknar med ca sex
kursomgångar per år.
Utbildningen syftar till all ge dellagarna
ökade insikter i hur ekonomiska rapportoch redovisningssystem vid LME fungerar
och hur man analyserar och på bästa sätt
tillgodogör sig den ekonomiska information
som förekommer i förelagsnämnderna.
När kursprogrammet är definitivt fastställt kommer berörda företagsnämnder alt
få fullständig information.

Rätt skall vara rätt!
Carl Gunnar Johansson blev genast godkänd som gäst hos indianhövdingen Ramon (t v)
när han talade om att han var god vän med upptäcktsresanden Rolf Blomberg. Hövdingen
bjöd på majsbrännvinet "Chicha" för att hedra Blombergs vän. — En hemskare soppa
har jag aldrig haft i min mun, men trots detta gratulerade jag honom för hans kunnighet
att framställa en så ädel dryck, skriver Johansson.
På bilden ses två av Ramons tre hustrur, den ecuatorianske vagingenjören Sr Cuevas
samt en manlig barnvakt framför hövdingens hyddor.
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En läsare av senaste NÄMND-NYTT, dvs
LME/HF-nämndens informationsblad, har
observerat att det pi sidan 3 i Gunnar Svaltings (ED) kommentar till Interimrapporten
stod att "marginalerna fiir första hahåret
sjönk frän 19 procent (1973) till 44 procent".
Det här med siffror ar start. Givetvis
skall det sta "från 49 procent (1973) till
44 procent".
Vi beklagar sifferfelet.

ETT FÅNG RÖDA ROSOR. "Jag skulle vilja
överlämna ett fång röda rosor till LME s underbara företagsläkare i Oskarshamn. Hon heter
Barbro Eberhardsson och kommer alllid med
vänliga tröstande ord åt dem som verkligen behöver det. Visserligen har hon ont om lid. men
kan for del mesta la emot även patienter som inle
beställt lid. Ge några rosor till hennes biträden
också." (Tidningen Expressens spall "Dagens
ros" den 30/7.)
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KCM i mångkamp

i

friidrott:

Lilla RIFA från Gränna
hade största truppen
Telekabeldivisionens Älvsjöfabrik och LME/HF
delade broderligt på de fyra
mästerskapstecknen i årets KCM i mångkamp i friidrott, som
hölls i soligt men blåsigt väder på
Mälarhöjdens IP i Stockholm lördagen den 17 augusti.
Man hade vänlat all slockholmsenheterna inom LME-koncernen
skulle dominera deltagarlistan. Men
så blev ej fallet — ulan den klan
slörsia iruppen kom från idroltspigga RIFA i Gränna, som ställde upp
med fem herrar och fem damer.
Som jämförelse kan nämnas au
LME/HF. där del finns tusentals
flickor anställda, inte skickade en
enda represenlanl i elden i damklassen. Stockholmsflickornas molionsoch idrotts intresse är tydligen i behov av en ordentlig väckarklocka,
eller vad säger idrottskonsulent
Henry Forsberg!
I herrklassen omfattade mångkampen längdhopp. spjut. 200 m.
diskus och 1 500 m. Damerna lävDet är Einar "Skepparn" Karlsson, BO, som grinar illa i kurvan
pä 200 m för äldre oldboys. Den
vite i bakgrunden är slutsegraren
Birger Roseli, (LME/HF).

lade i 100 m, kula och längd hopp.
Arrangörer
för
tävlingen
var
idrottsklubben på Älvsjöfabriken.
Bland seniorerna stod som väntat
Asko Rämö (AL/ KV i i särklass och
segrade med 2 974 .poäng. Bland
hans noteringar märktes mest 51,54
m i spjut och 23.5 sek på 200 m.
Visbys Per-Axel Nilsson blev
tvåa med 2 463 och Sven-Ola Komstadius (LME/HF) tredje man med
2 178
poäng.
Anders
Åberg
(LME/HF) log titeln för yngre oldboys med 2 645 poäng. Han. Rämö
och Folke Lundberg (RIFA/St) var
de enda som avverkade I 500 m på
lider under fem minuter.
Lasse Kiiskinen ( Ä L / K V ) med
2 170 kom på andra plats bland
yngre oldboys. Ulf Bruhn (RIFA/St)
slutade som trea med I 447 poäng.
Outslillige Birger Rosell från
LME/HF vann KCM för äldre oldboys med I 425 poäng. Han följdes
närmast av Pentti Kerovirta från

VD Nils Söderqvist öppnade golftävlingen "INTELSA-POKALEN" med
en perfekt drive. Söderqvist är chef för det spanska dotterbolaget Industrias de Telecomunicacion S A eller INTELSA i dagligt tal.

Golf i Madrid
Inga-Britt
Wolfsberg 1ÄLIKV)
vann lekande lätt damtävlingen.
Piteå I 326 och Lennart Skoog, BO.
I 271 poäng.
Lilla pigga yrvädret Inga-Britt
Wolfsberg (ÄL/K.V) var totalt överlägsen i damklassen, som hon vann
med 1614 poäng. Närmast följde
Eva Vienamo 850 och Elisabeth
Mörk 696. båda från RIFA i Gränna.
—GHZ

Uvl-LOPPET. Motionsloppet på skogsvägar och stigar går lördagen den 28
september kl 11.00. Start och mål vid
Malmsjö Skola. Värsta. TUMBA. Sträcka
cirka I mil.

LME I TV. Per Oscarssons film om
Ebon Lundin med scener från HF/Vt 17
— han kickade bl a en förman i baken
— visas i TV I måndagen den 30 september kl 19.45—21.00. Om ovan
nämnda sekvens finns med i filmen är
obekant för red.

RESULTAT
Seniorer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asko Ramö. AL,'KV
Per-Axel Nilsson. VY
Sven-Ola Komstadius, LME/HF
Seppo Hyvänen. AL/KV
Rune Tängeskog. VY
Lars Sundell. AL/KV

Yngre oldboys
1. Anders Åberg. LME/HF
2. Lasse Kiiskinen, AL/KV
3. Ulf Bruhn. RIFA/St

Damer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inga-Britt Wolfsberg. AL/KV
Eva Vienamo. RIFA/Gr
Elisabeth Mörk. RIFA/Gr
Ingegerd Adolfsson, RIFA/Gr
Kerstin Antonsson. RIFA/Gr
Birgitta Hegestrand. RIFA/Gr

Äldre oldboys
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Birger Rosell. LME/HF
Pentti Kerovirta. PÄ/KV
Lennart Skoog. BO
Einar Karlsson, BO
Rolf Ordeli. RIFA/St
Folke Lundberg. RIFA/St

LME-golfarna vid INTELSA (dotterbolaget
Industries de Telecomunicacion S A) i Madrid,
är många, duktiga och har framför allt den
rätta golf andan. Intresset hos de aktiva har
smittat av sig och allt fler LM-are i Spanien
har börjat utöva den sköna
golfsporten.
Madrid har ett tiotal myckel väl
skötta golfbanor och klimatet är
idealiskt för spel hela året. För de
som lycker om alt aktivt delta i nationella och internationella tävlingar
bjuds goda möjligheter. Medlemskap i Spanska Golffederalionen är
dock nödvändigt. En skandinavisk
golforganisation i Madrid ser till all
allmängolfaren får möjlighet all visa
upp sina färdigheter. Eli flertal tävlingar anordnas sålunda varje år
bl a "Skandinaviska mästerskapet"'.
LME har i år för första gång anordnat en egen tävling "INTELSAPOKALEN", som årligen skall
återkomma. Pokalen är ett vandringspris uppsatt av bolagets VD
Nils Söderqvist.
Tävlingen som genomfördes på
Somosaguas Golfbana samlade ett
30-tal deltagare med bl a inbjudna
spelare från övrig svensk industri i
Madrid. Många "LM-fruar", som
för övrigt spelar golf med stor framgång, var också med och tävlade.
Suverän vinnare av del forsla
öppna LME-mästerskapet blev oldtimern inom golfsporten Georg
Dahlström. Hårt sä del förslog var
det däremot om de närmaste placeringarna. Fyra spelare med samma
slutresultat tvingade till en fingranskning av scorekorlen. Bästa
nettoscore på de sista nio hålen gav
andra platsen till Thomas Monssen
och sedan följde Bengt Anderén.
Leif Kallen och Nils Söderqvist.
Ingrid Dahlström var inte sämre än
maken — hon vann damernas upp-

FÖRSLAG . . .
Forts från sidan 3.
LME
STATIONSMONTAGEN.
Stockholm: Ove Dysell 250:—,
Hans Eriksson 75:—.
LME HUVUDANLÄGGNINGEN,
fabriken: B Rosberg (Vt 03)
750:—, F Stritsell (Vt 15) 325:—
för två förslag, N Söderman (Vt
03) 300:—, K Aura (Vt 15)
250:—, K Tabet (Vt 27) 250:—,
K Stålvant och K Garmland
(båda Vt 16) 250:— vardera, T
Brolin
(Vt
03)
125:—,
J
Hulphers (Vt 06) 125:—, L
Eriksson (Vt 25) 125:—, H Lindberg (Vt 15) 75:—.

görelse före Björg Monssen och
Ingalill Kallen.
Toppslämning och fin golf blev
kontentan av del forsla LME-mästerskapet i Spanien, utmärkt arrangera! av "lournamenl organizer"
Anna-Lena Söderqvist.

TACK!
FÖDELSEDAG
Pettersson Gun. HF/X/Rps
Alpsjö Arne. CL 392
Gustafsson Wall is, HF/Vt 04
Henriksson Rune. HF/X/ZkC
Carlsson Karl-Eric. K A / V t 59
Petersson Ingrid, KA/Vt 41
Dagh Ove, KA/Vt 54
Ants Kerem, HF/Vt 16
Lundmark Bertil, HF/DpttC
Oström George, LMS/BO/Trb
Franzén Bror Holger, TN/Bv
Blom Göte. LMS/RV/As
Bokliden Rune. HF/V/Ksu
Jayne
J
Robert
(Bob).
TN/Dktk
Englund, Folke. HF/Vt 06
ANNAN VÄNLIGHET
Koolmeister Emil. HF/X/Kli
Svensson Sigfrid*. TN/Lxdk
Kjellman Stig*, HF/lvd
Nordquist Evert», HF/X/Agk
Eggehorn Naimi*, PJ/X/Iss
(TN/X/Mod)
*) I pension
VÄNLIGT DELTAGANDE
vid min makes, Roland Jönsson,
BO/G/Fdt, bortgång
Gertraud Jönsson
vid min faders, Rudolf Garmland, HF/Vt 13, bortgång
Kent Garmland
vid min makes och faders, Birger Gustavsson. TN/Onr, bortgång
Gun Gustavsson
Laila Nyberg
vid min makes, Josef Hellström,
f d HF/V/kk, bortgång
Anna-Lisa Hel/ström
vid min makes, David W a h l k v i s t
f d HF/Vt 11, bortgång
Ella Wahlkvist
vid vår faders, Hans Thorelli,
f d vice VD vid LME, bortgång
Hans B Thorelli och
Margareta Rundgren
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I PENSION
Här o m n ä m n s a n s t ä l l d a i n o m
L M E - k o n c e r n e n m e d m i n s t 25
tjänsteår.
11/5
Lagerarbetare
Tord
Philstrand. LMS/RÖ.
Anställd
1929. Guld: 1964.
Började v i d LME:s f ö r r å d på
T u l e g a t a n o c h ö v e r g i c k 1932 till
LME:s Svenska Försäljningsbolag
( L M S d i r e k t a föregångare). K o m
1934 till lagret v i d Döbelnsgat a n — R e h n s g a t a n där han var f ö reståndare åren 1 9 5 3 — 1 9 7 0 . Sedan dess har han efter u p p n å d d
pensionsålder k v a r s t å t t s o m extra anställd till i m a j i år.

Axel Forsman (t h) silveruppvakias av verkstadschef Sture Edsman.

50 år i tjänst:

2 8 / 6 Förrådsman A x e l G u s t a v s s o n , K A / F 3 1 . A n s t ä l l d 1948.
Brons 1973.
En a v Karlskronafabrikens v e teraner s o m under 26 år s o m 1:e
m a n h a f t hand o m plåtförrådet.
1 / 7 Lind are B r i t t a A n d e r s s o n ,
L M E / H F / V t 39. A n s t ä l l d 1945.
Brons: 1970.

Begynnelselön 4 0 öre i timmen
lör två "silverman" hos LME

Den 1 september
gick Evert
Nordquist på
sektionen
för förbindnings
och
monteringsteknik (LME) i pension.

1/7 M ö b e l s n i c k a r e G u n n a r Figren, L M E / H F / V t 0 7 . Anställd
1947. Brons: 1972.

De började båda på LM Ericssons
verkstad
den 24:e juli 1924. Axel Forsman och Erik
Wahlgren är namnen, bägge infödda stockholmare från Gamla Stan respektive Söders
höjder. Efter 50 år i företagets tjänst uppvaktades de med sina vä/förtjänta
sifverp/aketter nu i somras. De två fd springpojkarna
på
gamla LME-verkstaden
har trots sin långa
anställningstid
ännu ett tag kvar till pensionen. Tilläggas kan också att bägges begynnelselön sommaren 1924 var 40 öre i timmen.
Axel "Acke - " Forsman kom 14 år
gammal på rekommendation
lill
L M E l i l l dåvarande avdelning 19.
dar man arbetade med bl a reläer.
Tågordningen på den liden för de
nyanställda pojkarna var springpojirling. hjälpare, innan det blev
,<et mera självständiga uppgifter.
Efter några år började Axel så att
justera samtalsräknare och fram till
LME-flytlningen ut till Midsommarkransen jobbade han också på
avdelningarna 19 och 36. Sedan
, M 5 har han som verktygsarbetare
återfunnits på H F / V t 15.
— Det jag minns bäst av mina
50 år på L M Ericsson är gamla
verkstaden på Tulegatan. Del var
liksom mera familjärt på den liden,
säger Axel Forsman.
— I ston sell har jag trivts bra
hela tiden och haft många bra kompisar på fabriken.
På avdelning 15 har han varit
skyddsombud sedan 1962. I yngre
dagar var " A c k e " aktiv idrottsman
— fotboll och bandy spelade han
för Gamla Stans-klubben Nicolai.
Boxades gjorde han för gamla anrika Linnea.
En annan av hans hobbies är
schack, där han var med och vann
korpserien för L M i slutet av 30-lalet.
I januari näsia år har " A c k e "
stämplai för sista gången på L M .
Då går han i pension och hoppas
på alt kunna ägna mer tid åt familjens lantställe vid Lillsved ute på
Värmdön,
Erik Wahlgren var också 14 är
gammal då han kom lill L M E . Som
springpojke på växelbordsförbindningen. I början av 30-ialei flyttade
han över till utvecklingsavdelningen
Fuas på Döbelnsgatan. där han ar-

Märta Hansson
på
tillverkningskon
trollen
(LME/HF)
med
uppvaktande
kamrater
fr v
Gerd
Andersson,
Michael
Hultsten,
Maria
Nöjd,
Gösta
Karlsson,
Lars
Ekholm och Lennart
Andersson.

1/7 M a s k i n a r b e t a r e S v e a Löfg r e n . L M E / H F / V t 17. A n s t ä l l d
1948. Brons: 1973.
1/7 Avsynerska M ä r t a Hansson,
LME/HF/V/Kt.
Anställd
1939. Guld: 1 9 7 1 .
1/8
Provare
Elmar
Kriisa,
T N / T V / V t 748. A n s t ä l l d 1946.
Brons: 1 9 7 1 .
1 / 8 Slipare B e r t i l S u n d b e r g ,
L M E / H F / V t 16. A n s t ä l l d 1 9 4 1 .
Guld: 1973.

1/9
Herr
Evert
Nordquist.
L M E / H F / X / A g k . A n s t ä l l d 1944.
Guld: 1974.
Tjänstgjorde till en början som
montör
och
arbetsledare
vid
f r a m f ö r allt ett s t o r t antal svenska m e n även danska telefonstationer. Ä g n a d e sig därefter h u v u d s a k l i g e n åt k o n s t r u k t i o n av
förbindningsmallar o c h hjälputrustningar
för
installationsförbindning.

Lagerarbetare
Tord
Philstrand
hos LMS/RÖ
började
för 45 år
sedan hos LME på
Tulegatan.

Bertil Sundberg, slipare på Vt 16
vid LME.s Huvudanläggning,
gick
i pension
den 1 augusti.
Erik Wahlgren
silvermåltiden.

samlar

sig

inför

belade med experimenljobb på laboraloriel fram till 1940.
På " n y a " L M E / H F sysslade han
lill en början med förbindning åt
labbel. 1945 började han plugga lill
ingenjör på kvällarna och i slutet av
40-talel kom han över till tjänstemannasidan.
1957 blev del så slationslaboraloricl för systemprovning och på
den avdelningen. H F / X / R o g . arbetar han kvar fram till pensionen i
november i år.
Under sina många L M - å r var
Erik med och bildade LM:s bowlingklubb och duktig bridgespelare
var han också. En fritidssysselsättning som han fortfarande ägnar sig
myckel ål är fotografering.
— En sak som jag speciellt
minns var an nästan alla cyklade till
jobbet förr i liden. Under 40-ialel
hade L M faktiskt en " a f f ä r " på H F
där anställda kunde köpa cyklar till
låga priser. Dock högst ivå cyklar
per anställd, berättar Erik W a h l gren, vars sommarstuga är belägen
åt Södertälje - hållet.
—

GHZ

1 / 8 Fröken S i g n e S v e n s s o n ,
K V / V t 5 6 1 . A n s t ä l l d 1925. Guld:
1965.
I n f ö d d s t o c k h o l m s k a från Karlb e r g s - o m r å d e t . K o m f ö r s t till
gamla a v d 09, där m a n a r b e t a d e
m e d fjädergrupper, kopplingslister, ankare m m. Höll till i packr u m m e t under 3 0 - t a l e t . J o b b a d e
på H F / V t 24 o c h V t 25 innan hon
i n o v e m b e r förra året f l y t t a d e till
GV.

Signe Svensson på
Telekabeldivisionens
fabriksavd
561
började
1925 hos LME. Pension: 1 augusti.

Inledde sin LME-bana på SRA.
K o m 1935 till LME:s avdelning Tt,
där han ägnade m y c k e n t i d åt filterberäkningar i s a m b a n d m e d
b ä r f r e k v e n s s y s t e m . V i d sidan av
L M E - j o b b e t u p p r ä t t h ö l l han en
assistenttjänst på Tekniska Högskolan under 1940-talet. Han har
också varit föreläsare i allmän
transmissionsteknik på LME o c h
även skrivit k o m p e n d i e r i ämnet.
Han blev sektionschef 1 9 5 1 . Sedan 1957 har han ansvarat för Tdivisionens
komponentfrågor.
Har deltagit i standardiseringsarbete i n o m SEK o c h IEC. Tekn liee x a m e n avlades 1963 m e d en
a v h a n d l i n g o m filterberäkningar.
Kvarstår i tjänst.

Sigfrid
Svensson,
på LME:s
Expeditionsavd
(Lxd).
1/9
Herr
Sigfrid
Svensson.
T N / L x d . Anställd 1930. G u l d
1967.

Arbetade som
inventeringsm a n m e d d e t a l j f ö r r å d och lager
under 3 0 - t a l e t . V i d u t f l y t t n i n g e n
till M i d s o m m a r k r a n s e n blev han
f ö r m a n på lager 76 o c h 78. K o m
1950 till avdelning L:s p a c k r u m s e x p e d i t i o n , där han var sektionschef. Under senare år ansvarade
han bl a för k o n t r o l l av i n - o c h
utdata i OF-systemet.

1/9
Herr
Samuel
Öberg.
T N / A k m . A n s t ä l l d 1926. Guld:
1967.
Å t e r f a n n s på lackeringsavdelningen åren 1 9 2 6 — 1 9 7 1 . Han utsågs till f ö r m a n 1947 o c h till
v e r k m ä s t a r e 1966. 1971 övergick
han till avdelningen för administrationsteknik.

Samuel Öberg (Akm) startade sin
LM-bana
på
lackeringsavdelningen
1926. I pension
den 1
september.

UTGIVARKORSBAND

LME-anställdas aktieägarförenings
verksamhet under 1973

Halvårsrapport:

LMEis Konstförening
V a d gör LME.s Konstförening f ö r u t o m a t t l o t t a ut
konst t v å gånger o m året
för d r y g t 20 000 kronor?
För t i l l f ä l l e t arbetar föreningen m e d e t t flerspråkigt i n f o r m a t i o n s b l a d s o m
är t ä n k t a t t delas ut på
verkstäder och k o n t o r i
Stockholmsområdet.
S t ä n d i g t pågår e t t s a m arbete m e l l a n f ö r e n i n g e n
och f ö r e t a g e t a t t u t s m y c k a
publika lokaler. R e s u l t a t e t
av d e t t a s a m a r b e t e k a n
ses t ex i TN:s utbildningslokaler, HF:s norra m a t s a l .
I-husets väntrum.
Diverse resor, besök m m
har redan s k e t t under å r e t *
och för hösten planerar vi
s o m bäst.
Januari: Besök på SALVADOR
DALI-utställningen, Moderna Museet.
Februari: Föreningsmöte (HF)
Mars: Invigning av "VILLAN".
En lokal som företaget ställt till
värt förfogande vid Tellusborgs-

IN MEMORIAM . . .
Forts från sidan 3.
ståndet till Sverige och de —
särskilt under de första decenTierna av hans verksamhet —
långsamma förbindelserna meo
huvudkontoret i Stockholm gjorde att han själv utvecklade en
hel del av de nätkonstruktioner
som behövdes för att bygga upp
de argentinska näten. Detta gjorde han med den äran. Hans konstruktioner har med framgång
använts inte bara i Argentina
utan även i andra länder i Sydamerika: Bolivia, Peru och Brasilien.
Allt vad Adde företog sig kännetecknades av noggrannhet,
omsorgsfullhet och moget övervägande. Ibland kunde detta
övervägande dra ut på tiden och
förefalla hans mera ivriga medarbetare en förlust av denna i deras ögon dyrbara vara. Men de
produkter och anläggningar som
bar hans signum var i hög klass,
fullt jämförbara med det bästa
som vid den tiden åstadkoms. De
kabelbrunnar som han lät bygga
i Mendoza var de mest välbyggda och finputsade jag sett.
Adde hade många idéer. Er
del tålde inte verklighetens hårda
belysning. Men det är idéer vi lever på, och även här gäller professor Pleijels yttrande att även
ett negativt resultat kan leda till
godkännande.
Erik Adde var vänsäll. Största
delen av sitt liv var han ungkarl
men långt ifrån enstöring. Han
sökte sig vänner och fick många.
Bland jägare och — framför allt
— fiskare var han känd som en
skicklig sportsman.
En efter en försvinner de gamla och lämnar ett tomrum efter
sig. Ett tack för vad de gjort och
frid över dem.
Gunnar Åberg
f d LME/NC

vägen (TN-området). En härlig
oas, ett blivande kulturcentrum
för sammanträden, kurser, informationsträffar, utställningar, försäljning,
bibliotek,
jourtjänst,
konsultation m m. Tack för det.
Årsmöte med ett 60-tal deltagare på Liljevalchs Konsthall, där
även grafiktriennalen besöktes
med konstnär Gösta Gierow
som sakkunnig ciceron. Därefter
kopplade alla av, åt och drack
under allmänt glam till tonerna
från en glad trubadur.
April: Konstresa till VENEDIG
(se även KONTAKTEN nr 6 1974).
Vernissage på 7 svenska illustratörer, originalverken till teckningarna som pryder baksidan av
alla landets
telefonkataloger.
Konstnärer, vanliga LM: are, direktörer, öl, fackföreningsombud,
ICA-personal, teckningar, allt i en
skön blandning gjorde det hela
till en fest. (Utställningen kommer att vandra runt på.HF, BO,
PR och TN men tyvärr ej på KV.)
Maj: Besök på Galleri DE
UNGA där 10 konstfackselever
hade en utställning. Vi drack öl
och några av utställarna berättade om konst och konstundervisning.
I mitten av månaden hade föreningen inbjudit sina ombud till
allmän samvaro och information i
"VILLAN". Drygt 40 ombud åt
och drack under ett livligt diskuterande. Det var trångt, lite
varmt, något högljutt, m a o man
trivdes.
Dragning i medlemslotteriet
som var på PR, där ett 40-tal
medlemmar ställt upp. Vi blev
frikostigt bjudna på förtäring av
PR:s personalvänliga chef Stig
Garhult. Konstföreningens ordförande höll ett litet kåseri om
vart och ett av de utställda
konstverken, som senare på
kvällen lottades ut till 20 förhoppningsvis lyckliga vinnare.
Juni: Ångbåt till Björkö-Birka.
Det blev succé. En vecka i förväg
var resan redan övertecknad.
Barn, mammor, pappor, hundar,
kattor, solen sken, smöret smalt,
hela gamla Birka långt från storstadens hets prunkade av alla
ängens blommor och de mjukt
rundade gröna kullarna var för
några timmar en tummelplats för
glada lössläppta asfaltsbarn.
Juli: Den månaden var SVERIGE stängt.
Andra halvåret: Nya närliga
arrangemang.
Med hopp om ett givande år
LME:s

Konstförening

* förutom ett 10-tal utställningar på
HF. TN och PR

E f t e r kallelse i KONTAKTEN
hölls m å n d a g e n den 14 maj
1973
ett
konstituerande
sammanträde med " L M E anställdas
aktieägarförening". Vid sammanträdet
höll V D Björn Lundvall e t t
f ö r e d r a g " N å g r a synpunkter på bolagets v e r k s a m h e t
i Sverige och i u t l a n d e t " .
Vid
mötesförhandlingarna
godkändes ett framlagt stadgeförslag för tillämpning i nödvändiga delar fram till ordinarie föreningsstämma 1973 och styrelsen fick i uppdrag att till denna
stämma framlägga förslag för
antagande av stämman.
Som styrelseledamöter t o m
ordinarie stämma 1974 valdes:
H Augustsson
Vt 27
O Bager
DtU
A Jansson
Vt 17
W Sundell
X/BN
G Svalling
ED
N Svensson
KD
För samma tid valdes som styrelsesuppleanter:
L Bjurling
Vt 27
S E Rönnblad
CiC
A Åkerlund
EUA/AtC
Som valnämnd valdes:
L Algotsson
OG
S Lindquist
T/KdC
C Åhsberg
CC
Styrelsen har konstituerat sig
med Werner Sundell som ordförande och Olof Bager som sekreterare.
En väsentlig del av styrelsens
arbete har avsett de praktiska
frågor som uppstår då en ny förening bildas. I övrigt har styrelsen verkat för goda lösningar då
det gäller aktieköp och deltagande i bolagsstämma och ordnat
fria kurser i aktiekunskap.

GÄSTHEMMET
Forts från första

— Beläggningen ar ganska
ojämn här på Gästhemmet. Och
vidare händer det all vi får plötsliga återbud på bokade rum. säger
Kerstin Jettcl.
I litet mera högtidliga sammanhang heier Gästhemmet på engelska "International Guesi Center". Gästerna beslår i allmänhet
av utlandska tekniker, som bedriver studier i LME:s regi.
— Men det finns inget som
säger all inte andra LM-are än
kursdeltagare får la in här i den
mån vi har lediga rum. Och del
har vi som sagt var när del i ex
uppstår glapp mellan kurserna,
fortsätter fru Jeuel.

SPIONMISSTÄNKT
Forsts från sidan 5.
jag förbjuden au använda bilen. Efler eti år fick
jag meddelande om all bilen kunde lösas ui
mot femlusen kronor. Jag betalade summan,
varefter jag omedelbart sålde den. Jag tålde inte
alt se fordonet.
1 Colombia finns en hel del intressanta platser som del är värt mödan att besöka. Bland
dem är saltgruvan Zipzquirå helt unik. Den är
en ganska hög kulte där salikrisiallerna ligger
inbäddade i en om hård pinnmo påminnande
substans Under århundraden har så myckel
salt lagils ul alt bilvägar på 8 kilometers längd
finnes inne i kullen. I millen av kullen är en
kyrka uthuggen med altare, predikstol och bankar för åhörarna. Varje söndag hålles guds-

NR 11 UTKOMMER I MITTEN AV OKTOBER

sidan.

Den 11 oktober 1973 hölls föreningsstämma. Ett av styrelsen
framlagt förslag till stadgar som i
huvudsak överensstämde med
dem som antagits vid majmötet,
antogs enhälligt efter några
mindre ändringar och förklaringar. Vid stämman lämnade HD
Fred Sundkvist en orientering i
anslutning till halvårsbokslutet.
Enligt de antagna stadgarna har
tillkommit revisorer.

Som revisorer valdes:
R Axenborg
V/KmC
H Eggehorn
X/BtC
Som revisorssuppleant valdes:
C-G Silvegren
OyC
Antalet medlemmar var • vid
årets utgång över 300.
Vid utgången av 1973 hade
genom aktielån på grundval av
1 600 köporder skaffats 45 000
aktier, häri inte inräknat vad som
tillkommit genom fondemission.
Styrelsen

KALLELSE
till ordinarie föreningsstämma
Styrelsen för LME-anställdas aktieägarförening får härmed
kalla föreningsmedlemmar till ordinarie stämma onsdagen 9
oktober 1974 kl 17.30 i I-huset vid HF. Dagordning enligt
stadgar som finns i KONTAKTEN nr 2 för 1974.
Avsikten är att vid s t ä m m a n ge en allmän information om
aktiemarknaden, särskilt förhållandena i Sverige och beträffande LM Ericsson samt en information om vår försäljningsutveckling.
Styreisens verksamhetsberättelse utgörs vid vidstående
text.
Före sammanträdet bjuds på öl och smörgås. För att vi
skall kunna planera behöver v i förhandsanmälan.

Anmälan
Undertecknad medlem i LME-anställdas aktieägarförening avser att deltaga i LME-anställdas aktieägarförenings ordinarie stämma onsdagen den 9 oktober 1974 kl 17.30.

Namn

T j ä n s t e b e t e c k n i n g resp avdelning
Insänds så a t t L M E / H F / D k f r u m 4310 får a n m ä l a n
senast m å n d a g e n 7 o k t o b e r 1974.

På Gästhemmet finns 54 enkelrum (53 med dusch), som kostar
46 kr nallen. Stannar man fyra
dagar eller längre sjunker priset
till 34 kr natten. — Ett rum som
nästan alllid står ledigt är del
utan dusch. För det tar vi 25 kr
natten.
Gästerna får hjälp med bäddning och städning, men i övrigt är
det självhushåll. På var och en av
de tre våningarna finns välutrustade kök. där gästerna själva kan
laga sin mat.
Vidare har varje våning ell läsoch TV-rum. I källaren finns bastu med dusch, automatisk tvättsluga, strykrym, bordtennisrum
med ivå bord, bridge-rum och en
panyrum.
— Någon fullständig holellservice kan vi inte erbjuda våra gas-

ler. Men alla far egna nycklar,
som går både lill rummel och entrén, och del syslemel fungerar
bra. Kommer en gäst hil efter
kontorstid eller vissa lider på lördag eller söndag och har besiällt
rum i förväg, ordnar vi så alt hon
eller han kan härma nyckeln i stora porten på HF vid Telefonplan.
— Bland koncernens medarbetare i landsorlen är det framförallt
anställda vid fabrikerna i Karlskrona och Östersund som uppläcki oss. säger Kerstin Jcilel.
Om ni vill ringa lill Gästhemmet
är
lelefonnumrct
08/
I8 02 80. Senare i höst är del
meningen all Gästhemmets telefon
skall gå över LME/HF:s växel,
08/719 00 00.
— GHZ

tjänst och del är en fantastisk syn som möier
en därinne. Väggar och tak och allt annai
skimrar som diamanter, när del elektriska ljuset
träffar salikrisiallerna.
En annan plals av intresse är valienfallei
"Teqendama". där vattnei från Bogola-floden
slörtar lodrätt ner formande ett 100 meter högl
fall. Ävenså äro kaffeplanlagerna utanför staden
Manizales värda ell besök. Den som är intresserad av gamla befästningsanordningar. bör
även besöka Cartagena, som en gång var ell av
Spaniens starkaste fästen på den amerikanska
kontinenten. Den gamla delen av staden, som
ligger innanför stadsmuren, förflyttar besökaren
nästan in i medeltiden, med sina trånga gator
och antika byggnadsstil.
En del LM-are har även gjort bålresan utefter Magdalenafloden, från Dorada till Baranquilla. och det skall vara en upplevelse har jag

hön!

Här ses 75-årige Carl Gunnar Johansson,' lite
tunn i håret kanske men vid fin vigör till såväl
kropp som själ. LM-dagen missar han inte
gärna och därför studerar han årets affisch
med intresse. Han sågs också i gamla goda
vänners lag vid pensionärslunchen på So/liden.

