sp/ibWPy

TELERICA
Telenätet kommer således
att kraftigt utökas och moderniseras. Andra kommunikationsproblem inom såväl
den offentliga som privata
sektorn ska också lösas.
Med hjälp av bi a skärmar, modeller i drift, produktinformation,
bildspel,
trycksaker, visade Ericssonkoncenen
besökarna/kunderna på alternativa lösningar av kommunikationsproblemen. De latinamerikanska representanterna såg
Teléricas problem som sina
egna, och man fick här på
Utställningen
var
på ett helt nytt satt underlag
att lösa dem.
många satt annorlunda
• det var en utställning där
Reklamavdelningen,
på
vi var störst
LME/HF är ansvarig för
• det var den första riktad koncernens övergripande utdirekt mot den latiname- ställningsverksamhet. G O
rikanska marknaden och
Douglas säger så här:
• den hade Telérica-temat
— Allt klaffade så gott
som grundidé.
som perfekt. Speciellt glädTelérica är ett tänkt jande var att den stora satsmindre land — ungefär dub- ningen på Telérica-idén gick
belt så stort som Schweiz — hem, med råge till och med.
med förnämliga statsfinan- Och att vår paviljong fick så
ser. Mycket tack vare oljan många lovord för utförande
som rikligt flödar ur källor- och funktion. Men så har
na. Avsevärda belopp anslås också alla helhjärtat ställt
för att utveckla landet till upp och jobbat fram ett reett högstående industrisam- sultat man kan vara stolt
över.
hälle.
I slutet a v april deltog Ericssonkoncernen
i Sverige tillsammans
m e d dotterbolag i Lat i n a m e r i k a i e n stor tel e u t s t ä l l n i n g i "Latinamerikas
huvudstad"
Miami,
som
ligger
l ä n g s t ut p å floridah a l v ö n i U S A . D e n påg i c k fyra dagar, s a m l a d e n ä r a 2000 b e s ö k a re o c h b l e v enligt s a m stämmiga
uttalanden
e n v e r k l i g t fin framg å n g för k o n c e r n e n .

Tefearic
Islands

Télérica
Poéfelerica"

iNw

"••::<:linS

.-V

Meri&ien
•®

Gulf of Telerica

*,. *
H

En SKÖN
SOMMAR
önskar

Vår paviljong bestod av två delar: själva utställningen (ovan)
samt en del i två plan för kundmottagning, konferenser, bildvisningar, förfriskningar o s v. I paviljongen tonade då och då Teléricas pampiga nationalsång ut från högtalarna och i vaser stod
mängder av landets nejlikliknande nationalblomma i blandade
färger. Landets flagga och andra nationalsymboler prydde
också paviljongen. Allt framtaget enbart för Miami-utställningen.
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Så här ser dom ut! Medlemmarna i rockgruppen "Elvärket". Från vänster LM-aren
Håkan Ek (X/Yga), Thomas
Bartosz, Bo Svedberg och
Nisse Berglund.

ELVÄRKET'
i mördande konkurrens
Alla satt är bra utom de tråkiga, finns det
någon som har påstått en gång i tiden. Och
det kan också gälla för t ex Ericsson-anställda,
som vill ha en litet annorlunda fritid.
Håkan Ek på LME/HF är ett bra exempel han håller igång så mycket på fritiden att han
knappt har någon fritid alls.
Och vad har karlen för sig
då? Jo, när inte ingenjör Ek
jobbar som tecknare på Xdivisionens ateljé, så är han
musiker.
Närmare bestämt gitarrist
i stockholmsgruppen "Elvärket". Ett rockband på
uppåtgående. Vilket bekräftas av att de fått spela in tre
skivor — två singlar och nu
senast en mini-LP. Med egen
musik och egna texter.
Då och då kan man få
hora "Elvärket" i radion —
åtminstone lokalt över Radio Stockholm. Och så långt
är det inte många s k
amatörband, som kommer.
Det var 1975 som gruppen
"Elvärket" bildades. Den
består av Håkan Ek (gitarr), Thomas Bartosz (gi-

tarr),
Nisse
Berglund
(bas) och Bosse Svedberg
(trummor).

Dansant rock
Bandet
spelar,
enligt
Håkan, dansant rockmusik
med inslag av blues, reggae
och ska. De flitigaste textoch musikskrivarna är Bosse
Svedberg och Nisse Berglund. Tomas och Nisse svarar för det mesta av solosången.
Åtminstone
på
gruppens hittills enda LP. —
Vi tar låtar utifrån också,
sådana som vi gillar.
Den egna produktionen är
med svenska texter, men
bandet har även engelska
texter
på
reportoaren.
"Elvärket" behärskar mel-

lan 40 och 50 låtar. Vilket
måste betecknas som ganska
ovanligt, då det gäller ett
tämligen okänt gäng.
Man har — eller rättare
sagt får - ungefär en till
två spelningar i månaden.
För skivomslagen på "Elvärkets" plattor svarar naturligtvis
LME-tecknaren
Håkan. Den längsta turnén
hittills hade Åland som slutstation.
De flesta spelningar som
"Elvärket" får är på pubar,
privata tillställningar och
föreningsfester. Inte minst
därför är det ett plus med en
stor reportoar och dansvänlig musik.

Svart med spelningar
I själva Stockholm är det
mycket svårt med spelningar för ett band som inte
slagit igenom på allvar. —
Det är också svårt att passa
ihop spelningarna med jobbet, säger Håkan. — Roligast är att spela på danstillställningar.
— En annan sak som är

svar är att få tag på lokaler
för repetitioner. "Elvärket"
håller för närvarande till i
ett gammalt 1700-talshus
som snart ska rivas. Det ägs
av föreningen "Violen" i
Midsommarkransen.
— Vi repeterar två gånger
i veckan. Det blir ca tre timmar varje gång. Då går^T
också igenom nytt material
för kommande spelningar.
En skivinspelning gör
man heller inte i en handvändning. Det tog t ex "ljj>
värket" en vecka att spela -..i
LP:n "Het Vinter". - För
att klara av det måste man
ta ledigt från jobbet. Nu var
det här en s k mini-LP. En
riktig LP tar minst dubbla
tiden att spela in.

Hård konkurrens
Det är poppis att spela
rock och dansmusik. Konkurrensen är mördande. För
något år sedan gjordes en
uppskattning av antalet
band/orkestrar i Stockholm
från källarband och uppåt.
Man kom då fram till att
det bara i kungliga h u v *
kommunen finns omkring
2 000 musikgrupper!
— Det finns ett band i
nästan varje kvarter, säger
Håkan. Och alla drömmr^
om skivinspelningar.
— Aldrig har det förekommit så mycket musik
som nu och så många grupper.
Precis som för etablerade
grupper är det för "Elvärket" ofta svårt att få
fram bra texter.
— Texter
som
säger
något. Texter som det är
poesi i, är vad vi menar med
bra texter. Sedan kan de få
handla om vad som helst.
Nästa större evenemang
som "Elvärket" hoppas på
är den stora rockfestivalen i
Långholmsparken i Stockholm.
Göran Hannerz
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ER ICSSON, Overi ngenj ör
Car l-Henrik S tröm (DFt' J
hur utnämnts till d irektör i
bolaget.

•

lME/ DFe

Carl-Henrik
Strö m

De n I maj tillträdd e
jörn Troili (X /SdC) belattningen som chef , CC. för Avdelni ngen för militär telekommunikation.

lM E/CC
Bjö rn

Troili

•
Direktionsavdelningen för
marknadsfrågor (Of) fick den
I maj en ny landindelning ornfattande fem regioner.
• Sorden och Ösu-uropa
(D fn) med Bo Landin (OFn l
som chef
• Västeu ropa (utom Speni en ) och Nordamerika (O fel
med Carl· Hen rik S tröm
(OFe) som chef.
Afrika och Mellanöstern
, Dfa t med Lars Edmark
IOFa) som chef. St ällförenadare är Olof H östbeck

mirr iatratlon, organisation
och allmänna m a r k n a dsfr ågor ( U ff ) har utsetts Mal(n us Lemmel. Ha n kommer
närmas t frAn en tjämt vid
Sveriges Delega tion vid de Internationella
Organisationerna i Geneve. Lernmels
tjänstebeteckning är Uff.
Bo Landin är sedan l april
ställtöretredare för FD Lers
F..dmark. Han behåller i
denna
bt>fauning
beteckni ngen YD.
Unde r förr a året genomfördes en omfattande utredning av kundorderbehandling:
med tillhörande materialhentering inom moderbolaget.
Utredningen visade alt den
förändring av produktsammansättningen som skett under senare Ar innebär ffiÖjli,.::heter till avsevärde förbettringar i order- och materialhantering.
Detta innehär väsentliga
förandringar i nuvarande ru tiner och fordrar därför en organiAAtiOllllfön;tärkninlC_
Under införsndefasen inrattes därför den nya belattninll:etl DpL direkt underställd PD Arne ~Iohlin. Ex·
peditlonsavdelningen L underställs MmtidilCf. DpL.

provare.
LME /DpL
ochVC

Björn

gernar Nilsson (DrDl. Till
region D fo hör ochså den speciella gruppl'n för inbr_vtnin~
marknader i Fjärran ÖStern.
Chef som hittills är Inge m a r
Mjöman (OfbC).
• Latinamerika och Spani.
pn ([)fil med Torsu-n Lind8tedt (OFtI &Om chef.
Som chef för t'nheten Ad·

SAUI>I-ARABlEN. Bj örn
är planerare hos
TKS. S ture I.antz ar underhållsingen j ör. -Ionas Haak

Edsrev

so n tjän,~tJ:ör som säljingen-

jor.
TUN ISIEN. Bt-ngt--Göran
Ni l!UOOn är chef för ekonomioch administrationsavdelning-

en.
US A. Gö",ta Ekholm arbetar som säljingenj ör.

SVERIGE. Bengt Johan!lMOn har a..rslutat uppdrag MOJll provare i Bahrain.
Roge r Karlsson har återvant
från provningsjobb i Kuwait.
Werner Trettbam år klar
med j obbet som provningschef
i Jeddeh. Saudi-Arabien. Rolf
Hedenström har lämnat
Thailand efter fYTa Ar som
provningsingenjör för AXE·
studier i Stockholm. Bertil
Lagerman (uSA) tj änstgör
på
LMS /F /Ym.
Andert!
t'l')'klöf (Saudii tjänstgör på
SRA /Fxf. Stig P ersson (Saudi) tjän."tgör på L\1E/X /Ude.
l..ar8 G E riksso n (Saudii är
nu på L.\lE/X /E. Björn Boström (Mexiko) är i tjänst vid
SRA/P /Vo. L.arR HelIgren
(!'.'exiko) arbetar vid KS I
VbaC . Ake Schoultz {Saudi)
tjän.stgö r nu på LME/Orr.
Chrilltt'r Elmhagen ISaudi)
arbetar nu hos LMS. ThomaH Sj ödin lSaudi) tjän.etgör
på L\IE/T/Nk. Lers-Gunnar Boman (Mexiko) tjänstgör på LME/T/G.

Lundgren

lorAI.

• Asien Iu tom ~1ellanÖl>tt'm)
h Oceanlen t oro) med
.....Lars Edmark (D Fo) som
chef. Stallföretradare är In·

ARABHM IRATEN. Staf~
fan Brandt är installationschef och kommer nermest
från Bah ruin . Thomas TiIly
och Jan Gustavsson h åller
på med ett ca !'i månaders
uppdrag som provare.
A Ub'TRALIEN.
Åke
JansHOn är på korttidsuppdrali: som AXB-pnwsrt>.
BAHRAIN. Kla s P ersson
har påbörjat ett Lårsuppdrag
som teknikhandledare för
AXE.
HANGLADESH. ClaesOJof LundgTen arbetar eom
i nstallut ionschef
BOLIVIA. Bo Westman
tjänatgör som sä ljinlCenjör.
COLO~IBIA. Ma18 N ilsson arbetar med ASB-provning.
ENGLA1'm.
Gunnar
Eriks~n är platschef för programrneringsverksarnheten.
G UATEMALA. Ove-J önssen har påbörjat ett uppdrag
som installationschef
INDONESI EN.
t:lis
Sp ång har flyttat från Spanien . Nu är han underhållskommit på ett år.
IRAK. TOrDm)' ErikllliOn
tj änstgtir som säljingenjör.
IRLAND. Lars w etson in stellerar dt'fl första A:XE-~ta
tionen i landet.
~ALA YSIA.
L.anl Ed ,,·ard.~liOn tj änstgör som chef
för den publika marknaden .
MEXIKO. Erik Go lia t h är
på korttidsuppdrag som AS B~

tjän.."t~or som chef för bokslut
och budget. Rolf Behel har
befattn ingen biträdande finanl'i("hef.
Rudi
Omho1t
tjänll1li:Ör !10m forsåljningscher. Karl-Arne AI!lma r är
chef ~?r "Inlli?t' ~Iant Depertment . MartID SVt'nH80n arbetar som dokumentation... ingenjor.
S P A1'_IEN. L.ars J eans--

Till DpL utsågs den l maj
Björn Lundgren, Han kvarstår i sin nuvarande belattning~mVC ,

•
• SlEVERTS
KARIn...
VERK. Arne Ernbo If d
LME fT/LxK\ har tilltraH
befattningen llOtll chef (~V
Te, för Produktavdl'1ningen
för teIf'- och optokablar inom
marknadAAektom vid SK\'.

LM E/ OFf

SKY/M /Te

Magnus
Lemmel

Ame
Embo

AXE I FINLAND
VArt firu...ka dotterbIllaR:. Dy
L\1 Ericsson Ah, har fått ffi
best ällning på en stor digital
AX E telefonstation frän telefonförvaltningen Ke;ki·Suo·
men Puhelin Osakeyhtiö i J y .
vä..<;kylä . Orot.'rsumman över·
st iger 2\1 miljoner kronor.

•
Första A.XE-I.:unc!en i Fin ·
land var Aha Stads Telefon·
verk . Darutöver har AXE-ut ·
nt."tn ing ~tällts av tiju Idefonföf\'altninjtar j landet.
Förvailninprna i Finland har
hittills heställt digi tal telefonstationsutrustninR för totalt 25O()I)() linjer, varav Dy
LM EriCAAOn Ab kommer att
s"'a ra för över haiften av It.',,·eran-.ema.

STOR NÄTDRDER
FRAN LIBYEN
Ett kontrakt på natinstallationer i Ijern aomr ådet, Li byt-n, har undertec:knl:lUl mellan kommunikationsrninisteript i Derna och LM EriC'Sl'OJl.
Värdl't pi kontraktpt rör sil!
kring i 5 mi ljOllt"r kronor.
Huvuddelen a,,- materielen
1('\'erera:o från S,,·prige. Kontraktstiden är på 2S månader.

•
SKian 1977 har LM E tC'l'knat kontrakt på nätinsu.l1ationer i Libyen på dry([t 400
miljoner. Vi förväntar 0&1 nya
kontrakt inom niiu.ektom för
andra delar a\' landet.
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ANSÖKAN OM STIPENDIUM
Senast den 30 juni vill Styrelsen för Marcus Wallenbergs fond för vetenskaplig forskning och utbildning
ha ansökan om stipendium för 1981. Por året står ett belopp
av 500 000 kronor till förfogande.
Fondens syfte är att främja dels sådan vetenskaplig och
teknisk forskning och sådan utbildning inom telekommiinikationsområdet, som är eller kan bli av intresse för Ericssonkoncernen, dels sådan vetenskaplig forskning och utbildning

inom administrativa, juridiska och samhällsvetenskapliga
kunskapsområden, som är av väsentlig betydelse för koncernen.
På anslagstavlor inom koncernen ska finnas uppsatt ett
meddelande med alla upplysningar om Marcus Wallenbergs
fond. KONTAKTEN hänvisar till detta anslag. Förfrågningar kan göras hos Mikko Andersson (LME/DkF), som
har telefon 08/719 3369.

BEVILJADE STIPENDIER
Följande 62 anställda inom Ericssonkoncernen och televerket har tilldelats resestipendier och andra bidrag för
5500. Del högsta beloppet liar tilldelats två televerkare i
Stockholm resp Jönköping. Sammanlagt utdelades 130800
kronor. Antalet inkomna ansökningar var 188.

LM ERICSSON
•

STOCKHOLMSOMRÅDET
Magnus Alburg (X/Ujk) 1 200 kr för ADB/Inf-behandling vid universitet. Jon Michael Bell (MI/Rmb) språkstudier i Spanien (2 600 kr har tilldelats samtliga stipendiater oavsett land de ska studera språket i). Annika Bergstrand (G/Fn) språkstudier i Frankrike. Göran Beskow
(X/Kxz) språkstudier i Spanien. Bertil Bredby (Xpk)
språkstudier i Spanien. Carl Brooling (X/Fgb) språkstudier i Frankrike. Barbro Bäckström (Dktl) språkstudier i
Spanien. Jonas Cronqvist (Dpue) språkstudier i Spanien.
Paul Dietrich (X/Fvn) språkstudier i England. Maria Gallaccio (S/Tks) språkstudier i England. Thomas Gustawsson (TV/Vt 740) 1 200 kr för studier vid 4-årigt tekniskt
gymnasium. Sture Hallberg (KhsC) språkstudier i England. -Jan Hulting (X/Sud) språkstudier i England. Ronald
Ingman iB<> Vt 619) 1 200 kr för studier vid tekniskt gymnasium. Hans Johansson (Phm) 3 500 kr för förkovran
inom idrottsmedicin i USA (högsta stipendiebelopi>et inom
:

•

.

.

.

•

.

•

•

•

•

.

land. Åke Carlsson (T/Mri) 1 200 kr för studier vid
•

•

:.

i

dier i Spanien. Marie Larsson (Edm) 1 J'>o kr för tnatematikstudier vid Norra Latin. Thomas Lundin (X/Rodl
språkstudier i Spanien. ITf Magnusson (X/Odb) språkstudier i England. Bengt Nilsson (V/Tsp) språkstudier i Spanien. Per Richardsson (T/Nmi) språkstudier i England.
Kerstin Rolf t Dies) språkstudier i Tyskland. Susanne Seblad (Aom) språkstudier i England. Andrås Siklosi <X/
Kga) språkstudier i Frankrike. Britt Sydäng (Jts) språkstudier i England. Lars-Jöran Westling (X/Eft) språkstudier
i Spanska. Lars Widoff (X/Thv) 1200 kr för studier vid
tekniskt gymnasium. Jan-Wiktor Åberg (Drr) språkstudier
i Frankrike.
•

LANDSORTEN
Gunnar Andersson (SÖ/Vt 851) 600 kr för studier vid 4årig teleteknisk linje (komvux). Håkan Andrén (MÖ/M1/
Edd) 1 200 kr för studier i informationsbehandling vid universitet. Göran Cederholm (MÖ/MI/FuB) språkstudier i
Frankrike. Leif Djerf (NG/Vki) 800 kr för studier i elektronik (komvux). Hans Fritz (Mö/Ml/Rdi) språkstudier i
Spanien. Lars Ove Gustavsson (KH/Vbv) 1 200 kr för universitetsstudier i företagsekonomi. Christer Göransson
(MÖ/Ml Vt 734) I 200 kr for ingenjörsutbildning. Torleif

Hultin (K.-VKpei 1 200 kr för universitetsstudier i elektronik. Per Jemjeby (KA/Vt L55I 1 litHI kr för universitetsstudier i företagsekonomi. Claes-Göran Niklasson (Mö Ml
Vind i 1 000 kr för utbildning i administrativ databehandling.
Arne Nyström (Sö/Vkp) 600 kr för studier vid teleteknisk
linje (komvux). Gunnel Sjölander (MÖ/MI/Vep) 1 200 kr
för utbildning till marknadsekonom (DIHM). Stefan
Strand (IK/VpC) 1 000 kr för studier i företagsekonomi för
tekniker. Dag Wallin (Mö/Ml/Vt 734) 1 200 kr för studier i
teknisk ADB vid gymnasium. Jan-Erik Westh (SÖ/Vt 855)
600 kr för studier vid 4-årig teleteknisk linje (komvux).

DOTTERBOLAG
J a n Andersson (RIF/C/TI) 1 200 kr för studier vid
CTH, elektrotekniska linjen. Evert Fredenwall (EUA/Ket)
språkstudier i England. Sven-Olof Holmberg (LMS/SV/
Fa) språkstudier i England. Anders Johansson (EUA/Mrt)
språkstudier i England. Raimo Lähteenmäki (SRA/Vt 3)
1 200 kr för studier i maskinteknik vid 4-årigt tekniskt gymnasium. Rune Pettersson (LMS/SS/Ai) 1 200 kr för studier
vid E-sektionen, LTH. Mats Peterström (EUA/XppC)
3 000 för studieresa i USA (Project Management). Ola
Stilibäck (LMS/SV/Ma) språkstudier i Frankrike.

TELEVERKET
Anne-Marie Bergström (Stockholm) 2 000 kr för studium a\ engelskt teledata. Sven-Olof Höglund i Falun i
1 200 kr för studier vid tekniskt gymnasium. C-0 Löfdahl
(Stockholm) 5500 kr för att studera datakommunikation i
I ISA. Christer Råberg (Jönköping) 5 500 kr för att studera
marknadsföring av telefonsystem i USA. Thomas Sjöstrand (Faluni 1 2(Hi kr för gymnasiestudier, NA-linjen.
Lennart Sundberg (Falun) 1 200 kr tor utbildning till teleingenjör (komvux). Christina Westblom (Gävle) 4 000 kr
för att studera datorisering av teletjänster i Belgien och
England. J a n Åhblom (Stockholm) 2 500 kr för att studera
brittisk datakommunikationsorganisation. Mikael Öberg
(Stockholm) 2 000 kr för studier vid Visingsö folkhögskola.

LM Ericssons stiftelse för främjande av elektroteknisk forskning har beviljat följande stipendier:
Harald Brusewitz (KTH) 3 800 kr för resa till Kanada.
Kjell Jeppson (CTH) 2 000 kr för resa till England. Magnus Knutson (CTH) 2 000 kr för resa till England. Peter
Linnér (CTH) 2 000 kr för resa till Holland. Thorwald Andersson (CTH) 3 400 kr för resa till Italien. Lars Nielsen
(LTH) 5 000 kr för resa till USA. Bengt Stavenow (LTH)
4 000 kr för resa till Holland samt Per Gunningsberg (UU)
10 000 kr för studier vid UCLA i USA.

r
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"Och den I j u s n ^

ärvår.»

REKRYTERING
AV PERSONAL
"Det våras för teknikerna. Varje nybakad
^ingenjör har två till tre jobb att välja mellan"
stod det den 21 maj i tidningen Vi i Industrien.
Ett så gynnsamt arbetsmarknadsläge har
inte alla som skaffat sig teknisk utbildning,
-•men för teletekniker och de med ADB-ut'oildning är detta en verklighet. Inte sedan
60-talet har vi upplevt något liknande.
Arbetet med koncernens rekryteringsfrågor
har i år intensifierats och utökats. Det gäller
framförallt vårmånaderna då tillgången på
tekniker är störst. Man muckar från regementena, skolorna slutar osv. Då vi ju inte är ensamma på arbetsmarknaden med behov av civil- och gymnasieingenjörer, programmerare
och systemerare blir konkurrensen om dessa
grupper knivskarp.
En speciell arbetsgrupp bildades i början av
året för att genomföra en omfattande annonskampanj. Annonserna härintill är ett resultat
av gruppens insats.
f? Helsidesannonsen "Och den ljusnande framtid är vår..." infördes i april i ett flertal tidningar dagen före mösspåtagningen. Affischer
på samma tema och försedda med talonger har
distribuerats för uppsättning och utdelning i
Skolorna. Temat återfinns i mindre, riktade annonser t ex för verksamheten inom LME/X,
om ADB-utbildning och om rotationsutbildning för civilingenjörer.
En helsidesannons har tagits fram i vilken vi
söker personer med erfarenhet av arbetsuppgifter framförallt inom LMEs divisioner G och
X. En annan annons frestar med rubriken
"Raka spår mot framtidens signalsystem".
Annonserna har i hög grad uppmärksammats. "Och den ljusnande framtid är vår..." resulterade sålunda i omkring 110 svar. Bland
dessa fanns 20 civilingenjörer, 30 gymnasieingenjörer samt ett 10-tal med ADB-utbildning.
S-divisionens annons gav 35 intressanta svar.
Koncernens personalmän är ute på olika tekniska skolor på s k arbetssmarknadsdagar. Där
berättas om vår högt utvecklade teknik, om

Den här annonsen publicerades
dagen före möss- wr
påtagningen, allt- r
så onsdagen den
29 april.

• r

•••'

'•ftH/7f

Om två år börjar framtiden.

Att forma framtiden är en utmaning.
V ill du vara med?
Trettiofem intressanta svar gav
den här annonsen om LMEs
S-division.

vår omfattande utbildningsverksamhet samt
om koncernens positiva inställning till rörlighet inom och mellan företagen.
Regementen besöks med liknande program.
Dessutom har regementstädernas lokaltidningar annonser, vilka direkt vänder sig till vara
muckande krigare. Vidare sätts affischer upp
på regementena.
God kontakt hålls med arbetsförmedlingskontoren i landet och speciellt med de som ligger i Norrland; en landsända med alltför få
nya arbetstillfällen.
Skolaktivitetema börjar redan i grundskolan med SYO-besök (Studieinriktad YrkesOrientering) hos koncernen. Mer än 300 elever
kommer årligen för att se fabriken på HF och
ställa frågor. I årskurs 9 har vi PRYO-besök
Forts på sidan 7.
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"Välkommen
åter till LME

HANS
M
WERTHÉN
Orden ovan yttrade Jan Wallander sedan
LM Ericssons årsstämma onsdagen den 3 juni
invalt Hans Werthén i bolagets styrelse, där
han ska bli ordförande efter framlidne Björn
Lundvall. Det var den enda förändringen i
styrelsens sammansättning.
Werthén anställdes hos LME 1959 och
lämnade bolaget som produktionsdirektör
1967 för att bli VD i Electrolux.
Årets bolagsstämma hölls
i vanlig ordning i Stockholmsmässans
lokaler
i
Älvsjö utanför Stockholm.
Omkring 300 aktieägare deltog i en mycket lugn och
sensationsiri stämma under
Jan Wallanders ordförandeskap.
Minnestal
hölls
över
Björn Lundvall, vår styrelseordförande som i september förra året omkom i
en bilolycka.
Speciellt
uppmärksammad blev de LME-anställdas aktieägarförening med
Werner Sundell och Olof
Bager i spetsen för deras insatser för bättre skattemäs-

Vid styrelsemöte efter stämman utnämndes Jan Stenberg
(LME/JD) till vice verkställande direktör.

siga villkor för aktiesparare i
det egna företaget. Ett
flertal aktieägare applåderade deras aktion som satte
fart på aktiefondsparandet,
medan andra (SSU) mer
eller mindre kraftigt fördömde den här sparandeformen.
VD Björn Svedberg inledde sitt anförande med att
berätta om vår massiva satsning på teknikutveckling;
antalet tekniker och ingenjörer engagerade i utvecklingsarbete har ökat till nära
4000.
Beträffande AXE så kommer försprånget
framför
konkurrenterna
sannolikt
att minska under de närmaste åren. Med vidareutveckling av systemet ger det
konkurrenskraft under resten av 80-talet och under
hela 90-talet.
Men Ericsson är inte enbart AXE. Av största betydelse för framtiden är beslutet att hårt satsa på det
snabbt expanderande området kontorskommunikation
och -automation. Viktiga
steg i den riktningen är t ex
tillkomsten av företaget

Bolagsstämman har avslutats och Hans Werthén lämnar Stockholmsmässan i Älvsjö som nyvald styrelseledamot och blivande
styrelseordförande i LME. Foto: Bo Binette, LME/HF.

m

Anaconda-Ericsson i USA
samt förvärvet av Datasaab
och Autotank. (I dagarna
bildas ett dotterbolag till
LME för privatmarknaden.
Se nästa sida!)
VD ansåg att en nominell
expansionstakt för koncernen på i genomsnitt 15
procent per år är möjlig att
uppnå. För detta erfordras
en avkastning på 14 procent
på det totala arbetande kapitalet i koncernen. Det är
4 — 5 procent över senare års
avkastning.
Björn Svedberg korn också in på värdet av en stabil

arbetsmarknad. Vi har inte
råd med konflikter. Sådana
äventyrar också förtroendet
för vår förmåga att hålla
givna leveranslöften.
Hittills i år har verksamheten utvecklats ungefär
som väntat. En del av utlandsbolagen känner dock
av åtstramningar som ländernas myndigheter tillämpar för att få bukt med inflation och bristande handelsbalans.
Utvecklingen
förespås bli fortsatt positiv
för koncernen som helhet,
om inga större valutaförändringar inträffar.
A

OLOFSTRÖMSFABRIKEN
Företaget har meddelat, att man önska,'
förhandlingar om nedläggning av LMEs fabrik t I
Olofström med omkring 260 anställda. Avveck- I
lingen skulle ske i två etapper: en minskning inom
det närmaste året med 100 anställda och ett upphörande av verksamheten årsskiftet 1932/83. Anställda som berörs av de här åtgärderna kommer
att erbjudas arbete vid andra enheter inom koncernen.
Fabrikerna i Olof ström och Örebro var som bekant nedläggningshotade för fyra år sedan, men
gavs då en respittid på några ar. Örebrofabriken
har i år tagits över av dotterbolaget SRA.
Totalt sysselsätter LME i Blekinge 2400 personer. Verksamheten där inriktas nu alltmer mot
elektronikproduktion. LMEs modernaste elektroniska abonnentväxlar kommer till största delen att
tillverkas inom länet, och dessutom finns planer
på att starta en ny verksamhet i Karlskrona för
produktion av programvara.
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DOTTERBOLAG FÖR PRIVATMARKNADEN
0 0 7 0 30

LM Ericsson har inlett förhandlingar med
de a nställdas r epresentanter om a t t största
delen av Datasaabs
IDS~division öv erför s
till SRA Communications AB och att övrig
verksamhet inom Datasaab samordnas med
LMEs G- och S-divisioner i ett nytt dotterbolag.
ålsä ttningen är att den
nya orga nisationen ska börja fungera redan den l ju li
och vara helt genomförd vid
årsskifte t.
åkan Ledi n (L ME I
H ) föreslås som VD i det
nya dotterbo laget för privatmarknaden från den 1 juli. Gunnar Wedell (VD i
Detasaab ) kommer då att
bit räda Dat asa abs ledning i
affärs- och marknadsfrågor.
Det nya dotterbolaget
kommer att sysselsätta omkring 2500 personer i Sverige. Huvuddelen kommer
från Datasaab, men närmare
600 medarbetare bidrar S

Datasaabs huvudanläggni ng I Järfälla, 18 km nordväst o m Stockholm .

och G med. Omsättningen i
det nya bolaget beräknas till
ett par miljarder kronor ,
men en mycket stark expansion förutses.
I DS-divisionen hos Data-

~EKRYTERING AV

PERSONAL

saab arbetar med avancerade f1ygledningssyste m. Divisionen föreslås bli en ny
affärse nhe t inom SRAs Hdivision.
De här föreslagna törand-

ringarna kommer att få
följdverkningar för andra än
de di rekt berörda. Dessa blir
i va nlig ordning föremål för
förhandlingar med de anställdas representanter.

ring. Detta börjar nu ge resultat.
De tekniska högskolorna och de -t-åriga tek~
Forts frdn sidan 5. niska gymnasierna g-ör studiebesök hos oss.
LMEs X-division har i år vid sex tillfällen
(PRaktisk YrkesOrientering) under 14 dagar.
ställt lärare till förfogande för en schemalagd
Lärlingsskolan vid LME/HF har varje år undervisning för tredjekursarna vid KTH.
~! rka 150 elever från årskurs 9. De får infonna- Representanter från LMEs personalavdelning
r tion om yrkesutbildningen, och vad den leder deltog: för att svara på frågor.
fram till.
När skolorna slutar kommer "sommarbarNär det är tid för linjeval vid de 4-åriga tek- nen" till koncernens enheter över hela landet.
niska gymnasierna ställer vi upp med ett antal Årligen tar vi inom moderbolaget i stockholmsunga gymnasieingenjörer från företaget. Elev- området emot mer än 200 sommarbarn och
erna får då i skolan besked om vilka linjer som omkring 125 praktikanter. De här ungdomarna
pas..s ar bäst för framtida jobb inom olika verk- kan bli framtida medarbetare inom koncernen.
samhetsgrenar hos Ericssonkoncernen.
Oavsett vilket, är det en självklarhet att vi på
Vi håller vidare på med att förbereda oss bästa sätt ställer upp för dessa ungdomar.
inför PRAO (PRaktisk ArbetslivsOrientering),
Jag sitter med som SAF-representant inom
vilken kommer att vara helt genomförd läsåret SSA-rådet (Samarbete Skola Arbetsliv). Rådet
1982/83.
är bland annat en remissinstans vad gäller utUnder många år har mycket arbete lagts ned bildning, praktik o s v. Här ser jag som en anpå att få lärare intresserade av att praktiskt gelägen uppgift att visa ledamöterna hur arbedelta i våra verksamheter inom verkstäder, la- tet inom industrin bedrivs och utvecklas vid
boratorier och kontor, s k arbetsllvsoriente- såväl fabriker som på kontor.
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SILVERPLAKETTÖRER
De växte upp när det var ont om arbete.
Började tjäna sitt levebröd i femtonårsåldern.
Och har stannat kvar på samma arbetsplats i
45 år. I april fick de silverplaketter för "lång
och trogen tjänst" inom Ericssonkoncernen,
Nils Forsström vid Sieverts Kabelverk (SKV) i
Sundbyberg och Gösta Grundin vid LM Ericsson i Stockholm.

ICC-medaljen överlämnas av kung Carl Gustaf till framlidne
Björn Lundvalls hustru Patricia Lundvall. Foto: Rolf Adlercreutz.

Medalj postumt till
BJÖRN LUNDVALL
Internationella handelskammarens (ICC)
svenska nationalkommitté har postumt tilldelat
LM Ericssons framlidne styrelseordförande
Björn Lundvall sin förtjänstmedalj "för internationella insatser till gagn för svenskt
näringsliv". Medaljen har tidigare delats ut till
Marcus Wallenberg, Axel Ax:son Johnson och
Gustav Forssius.
Motiveringen att tilldela
Björn Lundvall förtjänstmedaljen lyder så här:
"Under många år medverkade Björn Lundvall aktivt och tålmodigt i arbetet
inom ICCs kommission för
multinationella
företag
(MNF). Han var också ordförande i nationalkommitténs
referensgrupp
för
MNF-frågor och ledamot av
dess arbetsutskott. Genom
sitt intresse för och engagemang i diskussionen om de
multinationella
företagens
roll och ansvar bidrog han
påtagligt till att allt flera
MNF-chef er i ökad grad
blev medvetna om vikten av
att företagen bidrar till att
delta i och nyansera debatten och inte nöjer sig med
att passivt sitta på de anklagades bank.
Balanserad
saklighet och en osviklig
känsla för rent spel präglade i hög grad Björn Lundvalls insatser."

Utdelningen ägde rum vid
nationalkommitténs
årsmöte den 25 mars. Kung
Carl Gustaf överlämnade
medaljen till Björn Lundvalls maka Patricia Lundvall.
Förtjänstmedaljen präglas i åttonde storleken i guld
eller förgyllt silver. Den utdelas restriktivt och endast
till personer, vilka gjort betydelsefulla
insatser
för
svenskt näringsliv på det internationella fältet.
I statuterna för förtjänstmedaljen sägs, att den
"endast undantagsvis och på
särskilda grunder" utdelas
till icke svensk undersåte.
Så har ej heller skett utan
det är endast tre svenskar
som tidigare förärats medaljen, nämligen Marcus Wallenberg, Axel Ax:son Johnson och Gustav Forssius i
nämnd ordning.
Bert Ekstrand

Som liten pojke sprang
han "barfota i koskiten"
bland kolonistugorna på den
vackra ängen och plockade
bär. Idag promenerar 61årige Gösta Grundin i
kvarteren runt LM Ericssons huvudfabrik och minns
hur det såg ut innan moderbolaget flyttade till Midsommarkransen. För i Midsommarkransen har han
bott i hela sitt liv.
— Här var rena rama landet. Spårvagnen gick in till
stan, men vi som inte hade
tillräckligt med pengar, fick
gåGösta fick först ett säsongarbete med 17 kronor i
veckan vid LMEs gamla pupinverkstad i Stockholm. Så
blev han fast anställd, och
när huvudfabriken stod klar
1940 började Gösta i packrummet. Där blev han elva
år senare förman. Och 1968
flyttade man till nuvarande
Centrallagret i Huddinge,
där Gösta finns idag.
— Det är svårare att vara
förman och leda arbetet
idag. Förr höll de anställda
ihop mer. Det gick lätt att få
folk till helgarbete om det
behövdes. Idag tänker alla
bara på sitt arbetsområde,
summerar Gösta, som alltid

Gösta Grundin, LME/CL.

har trivts med rörligt arbete.
— Då håller man kroppen
i form och äter bra, säger
han.
Ä

éfft

Nils Forsström, SKV/SG

Efter fem års expedierande i affär, var Nils Forsström trött på att arbeta
helger och sena kvällar. Och
eftersom fadern var anställd
vid Sieverts Kabelverk i
Sundbyberg var det nat
ligt att också sonen började
där.
Först blev det telefonkabelprovning och därefter
materiallaboratoriet,
dnrc
Nils har stannat kvar unudr
alla år. Studier i maskinteknik samt verkstadspraktik
har utgjort en bra grundutbildning för labbjobbet. Det
nuvarande arbetet består
mest av hållfasthetsbestämningar och metallurgiska undersökningar.
Nils har alltid trivts bra
på SKV. "Jag skulle kunna
skriva en bok om mina år
vid företaget", säger han.
— Men turerna som nu
lett till nedläggning av produktionen i Sundbyberg har
varit jobbiga. Nu är det som
om vi alla har tappat gnistan.
Lena Fieber
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När fabrikerna STÅR
TOMMA...
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Text: Lena

% När fabrikerna semesterstänger i sommar,
stannar på många hall en liten skara människor kvar på arbetet. Med folktomma lokaler
och avstängda maskiner passar de på att se
över verkstadsutrustning och fastigheter. Man
rengör och reparerar, målar och installerar.
Eller också praktiseras jourtjänst: "Någon
kommer hit varje dag för att titta till fabriken
och vattna blommorna", som en platschef
beskriver det.
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LME/NG
— Installation av nya liner i
före d e t t a förråd.

LME/IK

LME/OH

— Installation av ytbehandlingsutrustning.
— Ombyggnad av maskin
p å grund av konstruktionstekniska krav.
— Verkstadsgolv repareras.

— Omläggning
stadsgolv.
— Ombyggnad
platser.

nan byggnad.
Flyttning av t v å komponentförråd.

verkav

arbets-

LME/KH
— Installation av värmeåtervinningsutrustning i
fläktrum.
— Skyddsinbyggnad
av
förgyllningsmaskin.

LME/KA
— Provning av ASB-växlar.

•

'

— Installation av foderrör i
skorstenen.

LME/ÖS

.

LM-tjänstemännen i Mölndal har läng<

LME/ÄL

— Verkstadsgolv repareras.
— Installation av ventilationssystem vid ankomstkontrollen.

.

•

:

— Ombyggnad av huvudporten. Klart i september.
— Ommålning av hälsovårdens lokaler.
— Byte av ventiler på vattenledningsnätet.
— Installation av köldbärarsystem inför flyttningen
av
ankomstkontrollen
från Älvsjöanläggningen.
Installation av ny sprutbox samt anläggning för
utsuget i lackeringen.
— Installation av plastingjutningsmaskin. PåbörI jades i våras.
— Ommöblering på Vt 17 på
grund av ny arbetsrotation.

LME/IN

;

sons nya kontorshus i Mölndal, vilket :

LME/HF

i*

.

Fieber

— Flyttning av telefonapparattillverkningen till an-

SIEVERTS
KABELVERK
— Flyttningen av delar av
fabriken i Sundbyberg till
Falun intensifieras.

DATASAAB
— Arbetet med den nya
byggnaden för produktion och lager i Järfälla
fortsätter. Bygget klart i
november.

TIDER FÖR VERKSTADSSEMESTERN
K O N T A K T E N har gjort e n s a m m a n s t ä l l n i n g över
v i l k a v e c k o r årets v e r k s t a d s s e m e s t e r infaller v i d
m o d e r b o l a g e t s o c h dotterbolagens fabriker runt o m i
landet. Boråslagret o c h A v d e l n i n g e n för installation
och underhåll v i d LME s a m t S e l g a o c h LM E r i c s s o n
Telemateriel (LMS) har v e r k s a m h e t e n i g å n g under
hela sommaren.
Den 29 juni —17 juli (tre veckor): Huvudfabriken samt
Tellusfabriken vid LME, LME i Delsbo, Sundbyberg och
Söderhamn, Datasaab i Linköping och SRA Communications
AB/Örebro.

Den 29 juni —24 juli (fyra veckor): Ingelstafabriken vid
LME, LME i Karlskrona, Katrineholm, Norrköping, Ronneby
samt Vedeby.
Den 6 - 2 4 juli (tre veckor): Centrallagret vid LME, LME i
Borås, Kristianstad, Mölndal, Oskarshamn, Visby samt Östersund liksom Datasaab i stockholmsområdet.
Den 6 - 3 1 juli (fyra veckor): LME i Bollmora och Olofström, RIFA, Sieverts Kabelverk, SRA Communications AB
samt Thorsmans (TCN).
Den 13 - 31 juli (tre veckor): LME i Karlstad.
Den 1 3 - 1 7 juli (en vecka): Älvsjöfabriken vid LME.
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"Borpå bondgård..."

"Hemma med familjen..

Siv Nilsson, arbetar vid kontrollen
hos Thorsmans (TCN) i Nyköping:
— Jag är ledig fyra veckor i juli. Vad
vi — min man och vår lille grabb — ska
göra vet vi inte. Eftersom vi bor på en
gammal bondgård, har vi redan en
sommarstuga på landet! Några dagar
bilar vi väl runt...
— Det spelar inte så stor roll vad man gör på semestern,
huvudsaken är att man får koppla av från jobbet och vara
med familjen.

Lars Marmgren, ingenjör som arbetar med marknadsföring på LM Ericssons division för försvarselektronik i
Mölndal:
— Jag har semester fyra veckor från
midsommar. Då ska jag vara hemma
Ronnie Petersson, förman för remed familjen, spela golf, sköta om huparationsverkstaden vid RIFA i Kalset... ja, ha det lugnt och skönt.
— Jag tror att man behöver en längre sammanhängande mar:
— Jag har ledigt fyra veckor från
semester för att hinna varva ned från jobbet.
mitten av juli för att vara med familjen
i sommarstugan, norr om Kalmar. Vi
fiskar, solar och badar... Några dagar
åker vi till Stockholm eller Göteborg för att gå på Tivobp
Birgitta Hallding, arbetar med symed barnen.
•J
stemprogramvara för datakommunika— På semestern tar jag dagen som den kommer; ingenting
tion vid Datasaab i Linköping:
är inrutat och det finns ingen klocka.
— Jag har semester tre veckor från
slutet av juli. Vi - min man och vara
barn — ska segla och vara i sommarstugan i Tjusts skärgård.
— På semestern vill jag nollställa mig,Slippa passa tider,
Evy Moltkesson, sekreterare på
gå upp med solen och i säng tidigt...
försäljningsavdelningen vid LM Ericssons division för abonnentutrustningar
i Stockholm:
— Jag har semester två veckor på
försommaren respektive sensommaren.
Karl-Erik Eriksson, chef för LM
Först åker jag till mina föräldrar i
Ericssons fabrik i Visby:
Hälsingland och sedan utomlands till någon badort, vilken
— Jag ska ha semester fyra veckor
vet jag ännu inte.
från andra veckan i juli. Då ska min fru
och jag vara på sommarstället utanför
— Jag kan gärna arbeta med något på semestern, bara det
Strängnäs.
skiljer sig från förvärvsarbetet. Förra året var jag tre veckor
utomlands på språkkurs. Det var perfekt,
— Jag tycker om att ha sysselsättning på semestern. I sommar ska jag t ex

"Norr om Kalmar..."

"Tjusts skärgård..."

"Sverige och utlandet..."

"Utanför Strängnäs..."

"Leningradsresa..."

"Härbre i Dalarna..."

f

Dorothy Johansson, arbetar kvällar vid LM Ericssons fabrik i Karlskrona:
— Jag är ledig fyra — fem veckor från
midsommar. Inget är planerat, förutom
sällskapsresan till Leningrad med en
arbetskamrat. Annars ska jag bara
koppla av med familjen, hälsa på släktingar och vänner.
Cykla till badstranden med barnen...

Sigurd Johansson, arbetar i verk
staden vid Sieverts Kabelverk i Sundbyberg:
-i— Vi stänger igen här fyra veckor i
juli. På semestern tar min fru och jag
tåget till Varberg, där vi har hyrt ett
rum. Sedan beger vi oss till Dalarna,
där släkten bor och där vi har ett härbre.
— Svårt resa runt i Sverige utan bil? Nej då, alla vi känner
har ju bil så vi blir mötta vid stationerna vart vi än kommer!

"Kanske charterresa..."

"Stuga i Medelpad..."

Jörgen Holgersson, reparationsKarin Holmlund, kontorist vid
verkstaden vid LM Ericssons fabrik i
SELGA i Sundsvall:
Östersund:
— Jag är ledig tre veckor i juli. Då
— Jag har semester tre veckor från
ska min man och jag — barnen är utmitten av juli. Fjärde veckan sparas till
flugna — vara i sommarstugan väster
älgjakten. Vad vi, min tjej och jag, ska
om Sundsvall. Arbeta på tomten,
göra är inte bestämt. Det kanske blir
plocka bär, cykla, ro...
charterresa en vecka, för att säkert få sol!
— Sverige är ett underbart land att semestra i, men i
— Den bästa semestern är oplanerad. Det är skönt att händelse av en regnig sommar, sparar vi två veckor till utbara känna friheten, att få göra vad man vill.
landsresa i höst.
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KLOCKTIDER i Europa
ges officiella "riksmätplats
Sverige var bland de första länderna i
för tid och frekvens". Felvärlden som vred fram klockan en timme för
marginalen för Fröken Ur är
att spara lyse och ta till vara dagsljuset. Den
svenska regeringen utfärdade den 12 maj 1916 en hundradels sekund.
År 1967 fastställdes den
en kungörelse om att sommartid skulle gälla
nya definitionen av en semellan 15 maj och 30 september. I Storbritankund som varaktigheten av
nien hade man redan i början av seklet fun9 192 631 770
svängningar
derat på att införa sommartid, men det dröjde
hos den radiostrålning som
till 17 maj 1916 innan en lag om "Day-light
inducerar en viss energii paving" antogs.
övergång i cesium-atomen,
Det var meningen att Sverige skulle ha haft sommatid
också 1917, men det avstyrktes efter protester från jord1
kikarna.
Under
andra
världskriget hade Danmark
och Norge sommartid, men i
Sverige blev det inte aktuellt med sommartid igen
förrän i fjol, då nästan hela
Europa införde sommartid.
Man har strävat efter en
gemensam
sommartidsperiod i Europa, men fortfarande har några länder egna
perioder. Storbritannien och
Irland har av tradition en
längre sommartidsperiod —
det har man också i år.

Tre nya länder
(•^Nya länder med sommartid är i år Finland, Schweiz
och Sovjetunionen. Finland
och Schweiz följde den allmänna europeiska överngen den 29 mars, medan
vjetunionen väntade till
den 1 april. I Europa är det
endast Island, Jugoslavien
och Turkiet som inte ändrar
klockan över sommaren.

Sedan 1968 har dock Island faktiskt "ständig sommartid". Då införde man
nämligen samma tid som
Storbritannien (1 timme
efter Sverige) trots att ön
geografiskt sett . ligger en
timme längre västerut. Även
Turkiet har "ständig sommartid". Det har för övrigt
också Sovjetunionen. Så när
Sovjet i år för första gången
flyttade fram klockan en
timme under sommaren ligger man två timmar före sin
"sanna soltid".
Även utomeuropeiska länder har sommartid. I USA
och Kanada flyttades klockan fram en timme under tiden 26 april — 24 oktober.
På södra halvklotet har man
sommartid när vi har vinter;
Australien och Nya Zeeland
tillämpar sommartid 25 oktober — 6 mars.

En sekund fattas
Fröken Ur styrs via tidsignalen av ett atomur i en
källare på televerkets huvudkontor i Farsta — Sveri-

d v s får en elektron som
kretsar kring atomkärnan
att byta läge. Den nya
atomsekunden är ett medelvärde av den astronomiskt
bestämda
sekunden
för
1700- och 1800-talen. Nu
finns det atomur som skulle
behöva 300 000 år på sig för
att gå fel en sekund.
Jorden behöver däremot
bara ett år eller så för att
"gå fel" en sekund. På grund
av variationer i jordens rotationshastighet måste man
då och då lägga till en skottsekund för att atomtiden
och den astronomiska tiden
inte skall avvika från varandra. Det inträffar nu vid
halvårsskiftet. Kl 02.00.00
den 1 juli stannas klockan
en sekund för att gå ratt.
Det blir den 20 :e skottsekunden sedan 1958.

En miljard samtal
Det är samma nummer till
Fröken Ur i hela landet —
90 510 - och det kostar
alltid bara en markeringsavgift (20 öre) även om man
lyssnar till upprepade tidsbesked. Minst åtta besked
hinns med innan automatiken kopplar ned samtalet.
Det görs omkring 60 miljoner anrop till Fröken Ur
varje år. Det motsvarar över
160 000 anrop per dag eller
drygt 100 i minuten. Men
när trafiken är som intensivast vid 7 —8-tiden på vardagsmorgnarna är antalet
mångdubbelt större. Sedan
starten har över en miljard
samtal ringts till Fröken Ur.
Bend

NORMAL- och
SOMMARTIDER
KLOCKAN 1100
29 mars - 26 sept
PORTUGAL
29 mars - 24 okt
IRLAND
STORBRITANNIEN
Ingen sommartid
ISLAND
KLOCKAN 1200
29 mars - 26 sept
BELGIEN
DANMARK
FRANKRIKE
ITALIEN
LUXEMBURG
NEDERLÄNDERNA
NORGE
POLEN
SCHWEIZ
SPANIEN
• SVERIGE
TJECKOSLOVAK
UNGERN
V/Ö-TYSKLAND
ÖSTERRIKE
31 mars - 20 sept
MALTA
1 maj - 30 sept (ca)
ALBANIEN
Ingen sommartid
JUGOSLAVIEN
KLOCKAN 1300
29 mars - 26 sept
FINLAND
GREKLAND
RUMÄNIEN
5 april - 26 sept
BULGARIEN
Ingen sommartid
TURKIET
KLOCKAN 1400
1 april - 30 sept
BALTICUM
MOSKVA
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LMS idétävling om framtidens

SNABBTELEFON
Förslaget "Stormanöver" innebär en kassaförstärkning på 15 000 kronor för Åke
Bäckström från SRA. Hans idé om hur framtidens snabbtelefon ska vara beskaffad be-

r

lönades nämligen med 1:a pris i LMS "Newcom"-tävling, vilken resulterade i närmare
hundra förslag från medarbetare inom kon : ,
cernen i sjutton länder.
De fem jurymedlemmarna — alla från
LMS — är imponerade av det stora intresset
för tävlingen både vad gäller antalet inlämnade förslag som deras internationella spridning. Bidrag har kommit från Australien,
Brasilien, Danmark, Ecuador, Finland,
Frankrike, Italien, Kenya, Mexiko, Norge,
Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige,
USA, Västtyskland och Zambia.
Juryn uttalar också sin respekt för deltagarnas engagemang, skicklighet och idérikedom.
Åke Bäckström, 43-årig ingenjör och konstruktör hos SRA, mottar prischecken på 15 000
kronor av Per Olof Åkerberg, VD i LMS.
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6^7-3^3/7"

Ovanstående kombination av bokstäver
och en siffra är välkänd bland de medarbetare, som har sändaramatörradio som
hobby. Rubriken utgör nämligen anropssignalen för radiostationen, som finns på
17:e våningen i tornet på LME/HF och
som tillhör LMEs amatörradioklubb.
1 :a pris 15 000 kronor
j **KE BÄCKSTRÖM, SRA, Kista

"Förslaget med motto
"Stormanöver" har en för snabbtelefoner ny
och funktionellt användbar form med
en praktisk lösning av högtalarens
och mikrofonens placering."
2:a pris 10 000 kronor
HARRI HAAPAJOKI, LMF, Finland

"Förslaget med motto "Den blinda
ankan" representerar i all sin enkelhet ett nytänkande med en tunn och
plan platta som apparatkropp och
strikt ren profil."
3:e pris 5 000 kronor
D E KIRBY, Storbritannien *)

B

"Förslaget med motto "Le Pont" är
ett radikalt nytt och friskt formgrepp
för en högtalande och samtidigt lyftbar, lågtalande snabbtelefon."

H:e pris 5 000 kronor
ANDERS JUNB0RG. LME/TN/X/Uh

Förslaget med motto "Demosteformnes" är en okonventionell
lösning med intressanta
funkiionsförslag."
5:e pris 5 000 kronor
CARLOS GARCIA DE CECA, LME, Spanien

"Förslaget med motto
"Aligator"
har en raffinerad och spännande profil med dekorativa element."
*) Mr Kirby är "Manager of the Central Servicing
Depot", Telephone Rentals Ltd, Milton Keynes.

Klubben bildades 1973 och har ett 100-tal medlemmar, huvudsakligen inom stockholmsområdet. Vid
några LME-enheter finns lokala klubbar, till exempel
SRA i Kista och LME i Borås med vilka samarbete
äger rum.
Klubbstationen i HF-tornet omfattar en radiostation för 2-metersbandet och en för kortvågsbanden.
Bada har under senaste året kompletterats med så
kallade slutsteg. Detta i kombination med vridbara
riktantenner har ökat räckvidden och möjligheterna
att nå även "rara" DX-stationer; det är sådana stationer som ligger långt bort.

500 QSL-kort
Radioamatörer, vilka arbetar inom Ericssonkoncernen i Sverige eller utomlands, kan beställa 500
QSL-kort per år. Det är ett specialritat kort för LMamatörer, där anropssignal, namn och adress trycks
individuellt. Kortet återges nedan.
Beställningar görs via lokal LME-klubb eller direkt
till LMEs amatörradioklubb, 126 25 Stockholm. För
de LME-anställda utomlands, vilka inte är medlemmar, uttages en avgift av 15 svenska kronor eller 3
USA-dollar. Avgiften bör bifogas beställningen.

Radio- eller brevkontakt
Klubben vill gärna komma i kontakt med koncernanställda per radio eller brev, var de än befinner sig i
världen, bland annat för att komplettera "LME Ham
Call Back".
Vanligtvis är radiostationen på LME/HF i trafik
vardagar under april — september mellan 0930 —1030
och under oktober —mars mellan 1030—1130. Tiderna
är i "Universal Time" (GMT). Frekvenser är på 2-metersbandet 145.425 MHz och på kortvåg 14.325/21.325
samt 28.825 MHz ± QRM.
Erik Hylländer,

Ericsson Group Radio Amateurs
c/o LM Ericsson
S-126 25 STOCKHOLM
Sweden

LME/HF
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NYTT ID

för oss i dataåldern
Äntligen! Nu kommer det nya ID-kortet, som
så många Ericsson-anställda väntat så länge
på. Ett kort som både kan användas i bank,
post och detaljhandel samt för vara egna företagsinterna behov.
Efter
ett
omfattande
kommittéarbete korn nämligen
Standardiseringskommissionen den 1 april ut med
en svensk standard för identitetskort i kontokortsformat — dvs 54 X 85 mm.
Dagen innan, den 31 mars,
kunde därför koncernens säkerhetschef Hans Wermdalen, som deltagit i standardiseringsarbetet, i koncernföretagsnämnden informera
om det nya kortet.
Internt inom företaget
har man också i en partsammansatt LME/HF-grupp ingående diskuterat frågan om
det nya ID-kortet.
I gruppen har representanter för tjänstemännen
och arbetarna starkt hävdat
tanken på ett enda kort för
flera användningsområden.
Det nya ID-kortet blir
alltså mindre än nuvarande
kor- och ID-kort. Det
kommer att finnas i både
liggande och stående format.

tiell verksamhet, kommer
man i varje fall att behöva
bara kortet synligt.
Det nya kortet bedöms
också kunna öka samhörighetskänsla och företagsanda, när det bars på bröstet.
— Det är omvittnat från
alla andra företag som infört
den ordningen, säger Hans
Wermdalen.
På kortet, ska enligt standarden, finnas innehavarens
foto, namn, namnteckning,
personnummer och kortnummer samt giltighetstid.
Företagets logotype (märke) placeras vid sidan av fotot, där också kan anges
inom vilken LME-anläggning innehavaren arbetar.
Kortet kan dessutom vara
maskinellt läsbart, vilket i
vårt fall innebär att en magnetrand återfinns på kortets
baksida. På magnetranden
inkodas system- och löpnummer, som kan läsas i särskilda terminalutrustningar.

Stående kort

Främst legitimation

Av vad som hittills framkommit talar mycket för att
vi får ett stående kort.
Främst kanske därför att
det är lättare att läsa och
hantera, när det ska bäras
synligt på bröstet.
I vilken omfattning kortet
under arbetstid ska bäras
synligt är ännu inte helt avgjort. Men i datacentraler,
på utvecklings- och konstruktionsenheter samt i
andra lokaler med konfiden-

I jobbet kommer det nya
ID-kortet i första hand att
kunna användas för legitimation bi a i vara portar och
receptioner. Om och när
dessa är obemannade kan
inpassering ske via passagekontroll-terminaler. Där avläses magnetkoden maskinellt och jämförs med datalagrade behörighetsuppgifter.
Den rutinen är också aktuell för passagekontroll vid

•

•

Så här kan det nya
ID-kortet
för
anställda vid LM Ericsson komma att se ut.

® IDENTITETSKORT.

Formatet är det samma som för vanliga
kontokort - dvs 54x
85 mm. Här visas ett
stående kort, men
liggande finns också.
Kortet finns
eller svart/vitt.

färg

slutna enheter inom vara
anläggningar.
I vissa fall, främst på icke
ordinarie arbetstid, måste
man av säkerhetsskäl även
slå in en personlig kod på en
knappsats.

Ersätter stämpelkort
Men det finns även andra
tänkbara användningsområden. Kortet passar t ex in i
det nya LMS-systemet för
central tidredovisning (CTR).
Ett system som på sikt är
tänkt att ersätta vara nuvarande
stämpelkort
och
stämpelur.
Man kan också betjäna
sig av det i dataterminaler
med särskild behörighetsutrustning och kan på så satt
tillgodose krav på identifiering av terminalanvändare i
datakommunikationsnät.
Intendenturavdelningens
önskemål, om att lättare
kunna identifiera personal
med "fri lunch" och ge ännu
bättre service, kan också
komma att lösas med det
nya kortet.
Däremot är det knappast
troligt att kortet kommer

JOHANSSON
BIRGITTA INGER

581030-^368
0069 12 3 4 5 X
1234 5678 K™31 8 5dec

att ersätta eller kombineras
med t ex bankomat- eller
kontanten-korten.

Projekt Älvsjö
I koncernföretagsnämnden informerades vidare om
att ett pilotprojekt med det
nya kortet ska genomför,^
vid Älvsjö-anläggningen i
Stockholm.
Det är för att få fram
olika
kombinationsmöjligheter och se till att de t e W
niskt/ekonomiska lösnings
arna blir så bra som man
kan önska sig.
Underlaget från Älvsjöprojektet ska också ligga till
grund för hur kortet ska användas vid övtiga svenska
anläggningar.
Standardiseringskommissionen (SIS) kommer att utse en certifieringsgrupp med
representanter från näringsliv, banker och rikspolisstyrelsen för att godkänna
korttillverkare och utfärdare (bi a LME).
Planeringen vid SIS innebär att man i skrivande
stund kan räkna med att
korttillverkarna börjar leve-
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lovat att tillhandahålla interimkort med enbart magnetremsa.

MAGNETRAND •

# ESSELTE ROLLFILM
Vi vore tacksamma om
Du som hittar kotte*
lagfar det, utan frimäHce,

SVARSFORSANDEL.SE
Kontonummer 6192
103 60 STOCKHOLM

t närmaste brevlåda.

PÄ FRAMSIDAN:

Det nya IDkortets baksida.

rera de nya ID-korten omI fjtg den 1 oktober.

Före årsskiftet
Det medför att Personala-jdelningen, som ska uppL "dia korten, kanske kan
Med hjälp av det nya ID-kortet
kan man använda sig av t ex
den här typen av obemannad
passagekontroll vid Ericssonanläggningarna. Det innebär
en terminal för passagekontroll dels med kortläsarenhet
med knappsats, dels med
elektronikenhet. Det är ett datorbaserat system som tagits
fram av dotterbolaget LMS.
ID-kortet skjuts in i en springa
nedtill.

KONTROLL ®

börja dela ut de nya ID-korten till anställda vid anläggningarna i Stockholm
före årsskiftet.
Först nästa år kan det således bli aktuellt att införa
korten vid övriga enheter.
Bland dotterbolagen ligger

RIFA och ELLEMTEL
främst i planeringen.
Om — mot förmodan —
passagekontroll- eller datoriserade
tidregistreringssystem införs innan de nya IDkorten kan levereras, har de
två största korttillverkarna

UNDERHÄLLSKONFERENSEN

ERICSSOH
REVIEW

Årets underhållakonferens,
som skulle ha hållits på
•ismassan i Älvsjö
den 11-15 maj, uppsköts på
arbetsmarknadskont datum är måndagen den 31 augusti - fredagen
ptember. Plats och
är detsamma.
Konferensen hehandlar univ telekommunikaitningar. Deltagare
är de nordiska teleförvaltningarna.

Är..:
Eric^

s

Till sist kan det vara värt
att notera att vara nya dotterbolag Datasaab och Autotank jämte LMS redan nu
säljer
och
marknadsför
avancerade
system
där
transaktionskort/ ID-kort
läses maskinellt. T ex när
det nya kortet eventuellt ersätter vara traditionella
stämpelkort etc.
Göran Hannerz

avdelningar far ER gratis me:
•

.

'

•

-

'

.

.

.

•

•

.

•

•

:

•

holm, telefon 08/719 4036.

•

view. Ida
nare, främst»
påkostad tid
där LMEs system
läggningar preser
såväl moderbolagets

innehåller bi a artiklar om
• elektronikkretsar
• signalsystem för järnvägar
station
•

.

:

•

.

•

•

•

•

.

•

•

•

AVTAL MED
TELEVERKET

KABELFÖRETAG
AVYTTRADE
Kabmatik AR i Vällingb}
•ii) och I Bager & Co
AS i Glostrup, Danmark,
es under 1974 — 75
•ris Kabelverk AB
öretagen haj- tillverkat kabelmaskiner och huvudi r be t at på den intera marknaden.
ingen under senare
år liar vant mindre gynnsam,
r gjort att SK V nuoretagen. Köpare är
akia.
and med försäljninglicensavtal tecknats
KV och Nokia, vilket
rus Kabelverk licensnder en 5-årsperiod,

Hur de nya korten kommer att användas på LME i
framtiden kommer från fall
till fall att avgöras i
förhandlingar mellan företaget och de olika fackliga
organisationerna.

ERICSSON
REVIEW
<§•

STANDARDNYTT nr 31
(April 1981), vilken ulsic^ .i\
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Vem gör nya TRYGGHETSTELEFONEN?
Många h a r hört av
sig till KONTAKTEN
och frågat vem inom
Ericssonkoncernen
som h a r utvecklat
och säljer den nya
TRYGGHETSTELEFONEN, som vi presenterade i förra
n u m r e t av tidningen.
Det är LMS (LM Ericsson
Telemateriel AB) som svarar för framtagning och
marknadsför trygghetstelefoner. Man har nu fått vind i
seglen med försäljningen av
den nya produkten här i
Sverige.
Drygt 20 kommuner har
redan köpt kompletta anläggningar
med
LMEs
trygghetstelefoner,
vilka
placerats ut hos ensamboende pensionärer, handikappade och andra som för kortare eller längre tid kan
behöva ha tillgång till ett
hjälpmedel av det här slaget
för personlig säkerhet. Sammanlagt är nu mer än 300
trygghetstelefoner i dagligt
bruk runt om i Sverige.

IN MEMORIAM
KLAS BEHR

En kär vän och medarbetare, Klas Behr, har lämnat
oss och det kan vara på sin
plats att erinra om hans
gärning, som nästan helt utfördes inom Ericssonkoncernen.
Klas Behr föddes den 27
januari 1920 i Sköllersta. År

För att kunna ge också
privatpersoner möjlighet att
skaffa sig ett personligt
skydd hemma, så har LMS
nu etablerat samarbete med
Securitas, som ju har larmcentraler för mottagning och
behandling av larm utbyggda över hela landet.
Det innebär att en privatperson nu antingen kan köpa eller hyra en lägenhetsutrustning från Securitas och
abonnera på tjänsten med
larmmottagning, eventuella
utryckningar etc.

1939 anställdes han vid
Kungl Marinförvaltningen,
men övergick i juni 1945 till
SRA där han — med ett
kortare avbrott (Stockholms
Örlogsvarv maj 1948 — april
1950) arbetade anda fram
till juni 1974. Klas Behr
övergick då till Transvertex,
där han vid sin död var teknisk chef.
Klas Behr har under hela
sitt liv haft tekniska arbetsuppgifter;
under
tiden
1950-1964 arbetade han företrädesvis med bärbara radiostationer inom VHFområdet. De mest betydelsefulla projekten under denna
tid var Ra 120 och Ra 140
för försvaret. Specifikationen, uppbyggnaden och de
tekniska lösningarna korn
till mycket stor del till stånd
genom personliga arbetsinsatser av Klas Behr. Ra 120
fick stor betydelse för SR As
utveckling.
År 1965 startades en enhet för medicinsk elektronik
med Klas Behr som chef.
Särskilt stor betydelse fick
ett avancerat patientövervakningssystem, Medivision,
som innebar ett för sin tid
stort framsteg genom att
åskådligt på bildskärmar
återge medicinska kurvor
och text.
Klas Behr övergick i april
1972 till en befattning, som
innebar ansvar för produktutvecklingen inom två produktområden, bi a innefattande den medicinska elek-

'Hjälp, jag har så'n yrsel..."

troniken samt personsökare.
Under sin tid vid Transvertex var han tekniskt ansvarig för uppbyggnaden av
företagets helt nya produktsortiment, som i högsta grad
bygger på de senaste tekniska framstegen inom bi a
mikroprocessor-området. Arbetet ställde stora krav på
att snabbt sätta sig in i och
tillämpa avancerad teknologiKlas Behrs verksamhet
vid SRA och Transvertex
täckte ett mycket brett fält.
Arbetet har inneburit projektledning och arbetsledning av omfattande projekt,
teknisk verksamhet inom
många områden av elektroniken och i många fall också
finmekaniskt konstruktionsarbete. Det har fordrats ett
intimt samarbete på olika
nivåer och Klas Behrs kreativitet, förmåga att tränga
in i nya tekniska områden,
hans omfattande kunnande
— även utanför den dagliga
tekniken — och rent mänskliga egenskaper har spelat en
stor roll för en framgångsrik
verksamhet och gjorde honom uppskattad av arbetskamrater och vänner. Han
var icke en stridens man
utan föredrog att lugnt och
sakligt övertyga andra genom tyngden av sina argument.
Låt oss bevara hans
minne i vara hjärtan.
TorWiegert,SRA/DF

NILS BERGGRFN

Direktor Nils Berggren
har avlidit. Han var född
1909 i Orsa.
Nils Berggren blev fiskal i
Svea hovrätt 1936. Han*^r
under åren 1943 — 53 leLjmot i Sveriges advokatsamfund, från 1948 som delägare
i Alrutz advokatbyrå. Vid
pensioneringen 1976 var han
verkställande direktör i ^ 3
Industrivärden.
Nils Berggren har haft ett
flertal
styrelseuppdrag
bland annat i AGA, SCA,
Fagersta AB, Svenska Handelsbanken och i LM Ericsson.
I LME invaldes han som
styrelsesuppleant 1965, blev
ordinarie ledamot 1976 och
avgick för två år sedan.
Flera årskullar av koncernens guldmedaljörer korn
han i kontakt med som medalj utdelare. Sista gången
detta skedde var 1977, när
369 medarbetare medaljerades i Stockholms Stadshus.

KONTAKTEN
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— Därtill får barnen faktiskt fler undervisningstimmar per vecka här än i SveForts från
sidan 19.
rige. Det beror på att vi kan
ge engelsk undervisning redan från första klass, och
skolan, i åldrarna 7 — 13 år, slöjd i samtliga klasser. Sant
berättar Torbjörn. Barnen har man inte råd med i Svegår i fyra klasser; en sam- rige, där lektioner i engelska
manslagen l + 2:a, en 3:a, en och slöjd ges först från tred4: a och en sammanslagen je klass.
5+ 6:a. Dessutom finns för— Ytterligare en fördel är
skolan för 5 — 6 åringar, och
att
barnen här får sammanlekskolan som föräldrarna
hängande
skoldagar; inga
driver på eget initiativ för
2 — 4 åringar. Från 7:e klass håltimmar som tyvärr är så
går ungdomarna i interna- vanliga där hemma. Och
tionella skolan i Riyadh, barnen har nära hem, det
tar inte mer än 5 minuter att
lÄsddah och Dammam.
gå till den längst bort
I Dammam har barnen ti- belägna villan i campen.
digare fått svenskundervisResultatet av dessa fördening i campen som komple- lar: mer harmonisk skolgång
ment till lektionerna i inter- för barnen, mer individuell
^wationella skolan, en JV-ser- undervisning, klart bättre
Vice som nu har slopats på resultat än genomsnittet i
grund av alltför få elever. Sverige.
JVs svenskskola i Jeddah
— Det blir kanske lite
upphör denna sommar av
svårt
att återanpassa sig till
samma orsak. Barnen får gå
i Skånska Cements skola, skolförhållandena där hemsom ligger förhållandevis
nära JV-campen. Riyadhskolan blir kvar i JV-campen, men minskas i höst med
en klass på grund av färre
antal elever. Det sker genom
att fler klasser slås samman.
Undervisningen blir densamma, men med helt ny
uppsättning lärare. Den hittillsvarande
lärarstaben
Det långa ordet med bokÅker-hem till Sverige.
stäverna O och N uttrycker
en känsla som betyder väl— De gångna tre läsåren digt mycket för t ex Ericshar varit underbara, säger sonkoncernens verksamhet
Torbjörn. En oförglömlig och relationer människor
upplevelse för en stressad emellan.
rare från Sverige. Inga soSedan du hittat detta förala problem i barnens nämliga ord är det bara att
värld att tampas med, inget väva vidare enligt regeln, att
onödigt sittande i samman- samma siffra alltid motsvaträden som ödslar tid. Och rar samma bokstav.
små klasser har vi haft, melTjugofem priser delar vi
lan 10 och 18 barn per klass
som
vanligt ut. Men den här
mot 20 och upp till 30 hemma i Sverige. Det betyder gången blir det inte enbart
oerhört mycket. Vi lär kän- grammofonskivor utan en
na varje barn ingående, vi mera varierad priskonfekt.
kan ägna oss åt varje elev.
Lösningar med namn,
Dessutom umgås vi ju också tjänsteställe och adress ska
"privat". I en koloni där alla vara KONTAKTEN tillbor i samma camp stöter handa senast den 1 augusti.
man ju på varandra dagligen, sportar tillsammans,
Adress: KONTAKTEN,
gör utflykter osv. Tala om Box 32 073, 126 11 Stockatt få kontakt med sina holm. Internt: LME/HF/
skolbarn och deras för- Dbi, rum 6133. Mark kuäldrar!
vertet "Sommarväv".
SKOLHARMONI.

Al Safat-torget i huvudstaden Riyadh.
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Praktiska övningar i telefonistkunskap på den nationella stationen i A l g ^ t

9

SNABBJOBB' i Alger

Margaretha Nilsson - i vardagslag på LME/
HFs växel - har återigen varit ute och instruerat telefonistnoviser i ett afrikanskt land. Den
här gången fick flickor i Algeriet intensiv undervisning under ett par veckor. Men Margarethas berättelse handlar inte så mycket om
jobbet utan mera om väskryckning i Alger och
turerna kring utredningen av brottet. Margaretha skrev om ett uppdrag i Nigeria i KONTAKTEN nr 2 i fjol.
Efter att ha passerat tull
och passkontroll på Arlanda
sitter man i hallen och
väntar på startutrop. Jag
tittar mig omkring. Planet

En beslöjad Margaretha...

ser ut att bli fullt. Det är
kanske tio kvinnliga passagerare, och de flesta är i sällskap med "sina män". Tanken slår mig; vi skriver idag
1981 och har i vårt land en
lag om jämställdhet. Varför
är det då så få kvinnor på
väg ut på uppdrag?
Algeriet är ju ett dominant manssamhälle. På telefonstationerna är det dock
endast nattetid som telefonisterna är manliga. Under
dagtid betjänas stationerna
uteslutande av kvinnor.
Kvinnor som säkerligen inte
är representativa för den algeriska kvinnan i gemen.
Många korn i alla fall till
jobbet iklädda den för
arabkvinnor
så
typiska

slöjan. När man frågar varför de bar slöja, är svaret
alltid detsamma, tradition
och vana!
I en stad som Alger med
sin starka biltrafik förvånar
det mig, att det inte händer
flera olyckor på grund av
slöjorna. Ofta täcker de hela
ansiktet med bara ett öga
synligt. Och utan att ens
vrida på huvudet kliver
kvinnorna ratt ut i gatan.
På den nationella telefonstationen, där jag hade
min arbetsplats, är medelåldern på "flickorna" väldigt
låg. Detta påstås bero på att
nationen är ung, och att det
före självständigheten var få
kvinnor som arbetade utanför hemmet. Flera av kvinnorna var ensamstående
med barn, andra var gravida.
Att bli bjuden till ett algeriskt hem är en stor upplevelse. Det hände mig flera
gånger både i Oran och Alger. Nationalrätten "couscous" (krossat vete, förvällt
med lammköttsås och grönsaker) bjöds jag på och den
smakade alldeles förträffligt.

Vanligt är att en måltid
består av fyra rätter. En
"normalsvensk"
behöver
således inte gå hungrig från
bordet. Värdinnan sitter —
enligt sed — inte med vid
bordet utan passar upp hela
tiden.
„«**
En upplevelse av helt a*
norlunda slag är att bli bestulen. Weekenden infaller
här torsdag — fredag. En
torsdagsförmiddag bestämde jag mig för att ta en prg§)
menad ned till den centra»!
delen av Alger. Med pengarna i en handledsväska gav
jag mig iväg. Bara några
hundra meter från hotellet
kommer en pojke springande bakifrån och rycker väskan ifrån mig.
Hur reagerar man i ett
sant här läge? Jo, man skriker förstås. Men vad hjälper
det! Pojken är ju redan
långt borta och med honom
mina pengar. Jag återvänder
till hotellet och får lyckligtvis genast telefonkontakt
med Gunnar Håkansson,
chef för LMEs tekniska kontor i Algeriet.
Forts på sidan 23.
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SKOLHARMONI
En höstdag 1978 klev Torbjörn Johansson,
rektor från Uppsala, av flyget i Riyadh med två
stora resväskor fulla med böcker, ett exemplar
av varje lärobok för klasserna 1-6. Hundra
kilos övervikt! Han skulle starta en svensk
skola för LM-barn i Saudi-Arabiens huvudstad
Riyadh.
— Jag hade redan i juni
J ^ s t ä l l t allt undervisnings^Psri övrigt skolmaterial i
Sverige, men fick i sista
stund en misstanke om att
skeppningen kunde bli försenad. Det var en tursam ingi|lse; skeppningen anlände
5rst i december, cirka två
månader efter skolstarten.
Till dess fick vi lärare försöka klara undervisningen
med vad vi hade, vilket var
medtagna böcker och i
övrigt ingenting. Jag och
min fru tillbringade kvällar
och delar av nätter på JVs
(Joint Venture) kontor inne
i Riyadh, där vi fotostatkopierade böckerna för barnen.
Historien ger en glimt av
den nybyggaranda som rådde i början av det stora saudiska telefonprojektet. Improvisationer och långa ar-

betsdagar fick kompensera
startsvårigheterna inom alla
sektorer av projektet, inklusive kravet på skolundervisning efter kursplanerna,
med eller utan skolmaterial.
— Förutom mina böcker
hade vi skolhus färdigt,
skolbänkar och arbetssugna
barn. Pennor, radergummin,
skrivblock, skrivböcker, läroböcker, kartor osv — allt
saknades. Men vi hittade en
affär i Riyadh som var relativt välförsedd. "Skelettaffären" kallad för att det
hängde ett skelett innanför
dörren. Vi nästan tömde den
affären på utensilier för att
barnen skulle få något att
arbeta med. Skolan skulle
igång på utsatt dag — basta!
Det ordnade sig, och nu är
det stor skillnad på förhål-

En välutrustad gymnastiksal finns i svenskskolan i Riyadh-campen. Här är rektor Torbjörn Johansson beredd på att ta emot en
plinthoppande LME-flicka.

landena. Skolan har varit
igång snart tre läsår och har
minst tre år till framför sig.
Den omfattar två halvor; en
holländsk och en svensk med

lika många klasser och ungefär lika många elever.
Som nämnts bedrivs den
svenska skolans undervisning helt efter skolöverstyrelsens kursplaner, men med
råge. Vi skall återkomma till
det.
Skolan ligger i den stora
JV-campen, 25 kilometer
utanför Riyadh. Den bestod
först av en huslänga, men
utökades redan 1979 med
ytterligare en länga för
förskolor,
bibliotek
och
slöjdsal, samt med en separat liten byggnad för lekskola. Detta naturligtvis beroende på det snabbt växande
antalet skolbarn, ca 100
elever som mest.
- Vi har nu ett 50-tal
skolbarn i svenska delen av
Forts på sidan 17.

— Små klasser har vi med
mellan 10 och 18 barn. Vi kan
ägna oss åt varje elev och det
betyder oerhört mycket, säger
rektor Torbjörn Johansson.
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Segervind i Norrköping
De bästa resultaten från
KCM i badminton, bordtennis, simning och bowling
återfinns på sidan 23.

för KARLSKRONA
och SÖDERHAMN

En fin idrottshelg var det för Ericssonkoncernen månadsskiftet mars/april i Norrköping.
Två KCM avgjordes med extra stor framgång
för LME i Karlskrona i badminton och för
Söderhamn i bordtennis. Nio KCM-titlar spelade de hem, resterande fem svarade LME/HF
Norrköping (KONTAKTEN). Av vår almanacka
framgick det med all tydlighet, att den här helgen
ägnade sig merparten av befolkningen åt att skruva
fram sina klockor till sommartid. Men flanörer på
promenad utanför de stiliga
Mässhallarna i Norrköping
påstod alldeles bestämt, att
just i dagarna korn våren till
stan! Vi visste varken ut
eller in och inte blev vi direkt lugnare av "väderle-

ken" inne i hallarna. Där
svepte nämligen såväl sydliga som nordliga byar fram
över banorna. Ja, de senare
nådde stundom upp i full orkanstyrka...
Nej, det här är inte någon
sammanställning av marsvädret i SMHI-staden Norrköping, utan mer ett satt att
försöka beskriva de styrkeförhållanden som präglade
1981 års KCM i badminton
och bordtennis. Det var
nämligen från de här angivna väderstrecken som det
"blåste värst". I rättvisans
namn ska dock sägas att det
på damsidan i badminton
ibland kantrade över mot
öst.

Repris
De som anmält sig till
KCM i badminton hade i
bästa fall två speldagar att
slå sig igenom. Närmare 190
matcher skulle spelas innan
tillställningen var över. Allt

Karlskronaiten
Gunnar
Sahlnäs spelade övertygande
hem KCM-titeln i badminton.
Finalen mot Rifas Peter Kotlinski gav segersiffrorna 1 5 - 8 ,
1 5 - 2 . Men siffrorna ljuger; det
var faktiskt en mycket spännande och bra match!

samt SKV i Sundbyberg för.
Lennart Nilsson från LME i Ingelsta bevakade mästerskapen tillsammans med fotografen Petr Zatrapalek, även han LM-are i
Norrköping.

(fl

tarinna Lena Byrge (LME/
IN). Hon hade dock valt att
tävla på annat hall denna
helg. På så satt gick förmodI herrsingeln var regeran- ligen Norrköping miste om
de mästaren Gunnar Sahl- någon eller några medaljer.
näs (LME/KA) klar favorit.
Som nämnts dominerades
Redan i inledningen stötte
han dock på duktige Tom- tävlingarna till stora delar
my Larsson (LME/HF), av KA-folket, åtminstone på
och man undrade förstås om herrsidan. Men i prislistan
blekingen skulle gå på en s k som återfinns på sidan 23,
mina. Nej då! Gunnar kla- upptäcker man dock att på
avdelning så
rade av Tommy med siff- flickornas
rorna 15-8, 15-5. Efter den handlade det mycket om
segern var det många som Stockholm (HF). Men även
förstod vartåt det lutade. flickor från t ex Sundbyberg
Och det stämde — den syd- och som sagt NorrköpirT,
liga vinden höll i sej fram till satte färg på KCM:et.
finalen där Peter Kotlinski
(RIF/KM) svarade för motståndet. Finalspelet knep Från norr
applåder gång på gång, men
Några steg från "fa *>
ändå oväntat blev det Gunskärmstennisen" hittade vi
nar Sahlnäs, som med sin rubordtennisarenan. Här var
tin och fina teknik avgjorde
det minsann andra vindar
drabbningen till sin fördel.
som blåste! Till detta KCM
15-8, 15-2 blev resultatet,
hade nämligen SÖ-fabriken
siffror som ser ganska så
sant en hel busslast med speklara ut. Men vi försäkrar
lare.
Man presenterade
att det var en seg fight!
tävlingarnas åldersman, Algot Larsson, 63, och några
till som kommit till Norrköping i avsikt att ta hem så
Ny mästarinna
mycket det gick av de titlar
Damtiteln hamnade i
som stod på spel.
Stockholm. Det såg Arja
Alsmar från LME/HF till.
Och så blev det. En förHon finalspelade mot arran- aning om vad som komma
gerande Ingelstas Erna Me- skulle, fick vi när vi stötte
lin, som fick ge sej med siff- samman med Michael Nilsrorna 12-10, 11-5. Förra upp- son och Göran Edberg, två
lagan av KCM såg som mäs- s k affischnamn med meriter

klaf fade bra och vi bjöds på
relativt välspelade och spännande matcher.
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med om att spela hem KCM
i såväl lag som dubbel det
hör också till historien. Liksom att även oldboystiteln
hamnade i Söderhamn. Det
såg ett kant ansikte till,
nämligen Kjell Risberg, en
veteran som redan tidigare
har ett par KCM hemma i
finrummet.
KONTAKTEN träffade
Kjell strax före finalen mot
Janne Lagerström från
LME Norrköping. Kjell berättade för oss att han plågades av ett diskbråck. Men
oaktat detta gick han till
bordet och slog den för stunden något nervöse norrköpingsliraren med 21-15, 2110. Bra gjort!

Nina Hellman, LME/HF, vann
KCM i bordtennis.

i långa banor. De här grabbarna spelar allsvenskt till
vardags. Några dagar innan
KCM hade de varit med och
spelat till sig en silvermedalj
i lag-SM.
— Den här resan till
Norrköping tar vi som en
trevlig avkoppling tillsammans med kompisarna, sade
Michael.
Även Göran tyckte det
vai,skoj att komma ut ett
sl^P tillsammans med dem
man arbetar ihop med hela
veckorna.
— Fast visst är det roligt
om det går vägen, vinna det
vTÄ*na
lan ju, tyckte Göran.

Propaganda
Michael Nilsson heter
årets mästare. Han vann titeln genomn att slå just
kompisen Göran Edberg i finalen. Siffrorna skrevs till
21-17, 21-12 efter fint propagandaspel.
Det
syntes
kanske att det här var slutet
på en lång säsong, ingen av
dem lade väl ner hela själen i
spelet.
Göran, han fick nöja sej
med juniortiteln. I finalen
mötte han Mats Olsson
(också LME/SÖ) och vann
med 21-12, 21-14.
Att de här grabbarna var

På spinnsidan

KCM-mästaren i bordtennis 1981, Michael Nilsson från LME i
Söderhamn. Mycket nöjd med sin titel förstås, och mycket belåten med tävlingarna i helhet. Fina arrangemang och - fint
prisbord, tyckte Michael.

Här såg vi ett flertal både
spännande och roliga duster
utspelas. KCM-titeln gick
till Stockholm och LME/HF
genom Nina Hellman, som
spelade fint och säkert hela
vägen genom turneringen.
I finalen mötte Nina
käcka Lisbeth Back (LME

/MÖ). Trots att Lisbeth lirade så att flätorna fladdrade, räckte det inte. Titeln
blev Ninas efter siffrorna 2115,21-15.
Sammanfattningsvis var
det en fin idrottshelg vi fick
uppleva med ett par hundra

Klotrullarbäst:

HUDIKSVALL
och BORÅS
Årets koncernmästerskap i bowling 24-26
april, som arrangerades av LME IK vid Boråsfabriken, samlade totalt inte mindre än 214
deltagare. Herrarnas tävlingar korn att domineras av hemmaklubben, medan SKV i Hudiksvall genom sina damer visade att man fortfarande håller ställningen som koncernens
bästa bowlarenhet.
Tävlingsledaren
Torbjörn Hailing och hans
kamrater ska ha en eloge för

de fina arrangemangen. På
plats fanns också KCM-generalen Roland Karlsson

LM-are kämpande för allt
vad tygen höll.
Alla nämnde gärna hur
fint norrköpingsarrangörerna höll i trådarna, hur välordnat allt var och hur trevlig sammankomsten på lördagskvällen varit.

tillsammans med Curt Andersson för att hjälpa deltagarna till rätta.
Koncernmästarinna
för
damer och tillika segrare i
damernas klass I blev Anita
Edvardsson, SKV i Hudiksvall. Hon startade med
161 på första banan, hade
775 i "halvtid" och avgjorde
det hela till sin fördel i femte
och sjätte serierna.
Anita slutade på 1590
vilket var 26 poäng mer än
vad hennes namne Anita
Hansson från Olofström orkade med.
På tredje plats korn ett i
dessa sammanhang välkänt
namn, just det Rut Buska
från Hudiksvall med 1524.
I damernas klass II ledde
Gun Åberg, Mölndal, efter
fyra serier med 714 före
Barbro Olofsson, Visby,
686 och Solveig Jonsson
från Rifa i Gränna, 681. Men
sedan korn Hudiksvalls Linnea Mill igång ordentligt.
Efter en dålig start på 653 •
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Damernas KCM togs av Anita
Edvardsson från SKV i Hudiksvall. Foto: Peder Hjertén,
LME/BS.

^ nådde hon till slut 1428 eller
40 pinnar mer än tvåan Gun
Åberg. Barbro Olofsson blev
trea med 1371.
Damernas klass III blev
en klar seger för Mölndals
Seija Virkajärvi, som med
resultatet 1250 lätt klarade
av bra spurtande Eva Kling
från SRA i Kumla.
Dubbelt Karlskrona i toppen blev det i herrarnas
klass I. Segrade gjorde
Gösta Andersson efter
mycket jämnt och fint spel
över de åtta serierna med resultatet 1608.

Från LME i Borås kommer
bowlingmästaren Lennart Johansson. Foto: Tommy Löfstrand, LME/BS.

NR 3 • JUNI 1981 • KONTAKTEN

S-Å Pettersson ordnade
sin andraplats genom en fin
spurt på sista serien då han
tog in de 51 pinnar han låg
efter Jan-Olof Johansson
från X / I i Göteborg och med
tre käglors marginal klarade
hem silvret.
Årets koncernmästare för
herrar blev Lennart Johansson, LME i Borås, i
klass II. En klass som hade
hela 70 startande. Lennart
inledde liksom dammästarinnan något försiktigt. 760
efter fyra banor men sedan
kunde ingen hejda honom.
Hans avslutande fyra serier 204, 230, 224 och 247
gav tillsammans med tidigare resultat 1665, vilket
räckte fint för att bli koncernmästare.
Tvåa blev Christer Jansson, Mölndal, vilken genom
en magnifik uppvisning på
fjärde serien — 11 strikar
och en spärrad åtta = 278
pinnar — gick upp i ledningen, stannade på 1628.
Tredjeplatsen tog Hans
Ehn från LME i Bollmora
hand om med resultatet
1558.
Olle Karlsson med 1496
pinnar såg till att även Katrineholm fick en klasseger
genom att vinna den 62 man
starka klass III för herrar.
Hans Syversson, Mölndal, 1467 och Ulrich Vilmar, LME/HF, 1449 tog övriga medalj platser.
Koncernmästare i 4-mannalag för damer blev helt
ohotade
SKV/Hudiksvall
med mer än 500 kägelpoäng
till godo på Olofström. Även
damernas
2-mannalagtävling gick till Hudiksvall, men
här var det kamp om silvermedaljerna.
Katrineholm
lyckades att med 20 pinnar
hålla undan för Hudiksvalls
lag II medan Olof ström endast var 20 poäng från
bronsplatsen.
Herrarnas
lagtävlingar
hemfördes av arrangörsklubben före Karlskrona. I
tävlingen för 2-mannalag
såg Karlskrona till att lägga
beslag på såväl andra- som
tredjeplatsen medan SRA/
Kista knep tredje platsen i
4-mannalagtävlingen.
Georg Skoog,

LME/BS

Mästerskapens snabbsimmerska nummer ett, dubbla guldmedaljösen från SRA i Kumla, Elisabeth Fallkvist. Foto: Karl-Evert
Eklund, LME/HF.

KUMLA kom
SAM och
SEGRADE
Syskonen Elisabeth och Peter Fallkvist från
SRA i Kumla tog för sig ordentligt vid koncern
mästerskapen i simning i Stockholm lördagen
den fjärde april.
Tillsammans erövrade de
fem medaljer. Elisabeth
vann två guld medan Peter
fick två silver och en brons.
Dessutom satte Elisabeth
ett suveränt koncernrekord i
damernas 50 m frisim med
tiden 30,2 sek. En tid som
skulle ha givit henne andra
plats i herrtävlingen.
De ovanligt pigga simmarna från SRA/Kumla
vann också medaljstriden —
de tog 12 medaljer mot
LME/HFs 11. Fyra av de
totalt 10 KCM-titlarna gick
också till SRA/Kumla. Av
de övriga lade LME/HF
beslag på fem och Karlskrona på en titel.
När KCM i simning arrangeras i Stockholm brukar
i allmänhet landsortsborna
lysa med sin frånvaro. Enda
undantaget brukar faktiskt

§

vara just kumlagänget.
Nu korn Kumla med tre
damer och fyra herrar. Tydligen outslitlige ryggsimsspecialisten Gunnar Rolfs-* n
var altmeistern i trup^-n
och vann givetvis ännu en
mästartitel.
I övrigt fanns det bara en
enda deltagare från landsorten, nämligen oldboysen Håkan Wassdahl från LME i
Karlskrona, vilken tog en
guld och en silver på två
starter.
Tävlingarnas andra koncernrekord sattes av HF lag
1 i oldboysarnas lagkapp 3
X 50 m. Den nya rekordtiden blev 1.40.2 min och noterades av Viktor Sandström, Olle Strömqvist
och Ove Karlberg.
Göran Hannerz

KONTAKTEN
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RESULTATBÖRS
Badminton

^

Herrsingel: 1) Gunnar Sahlnäs, LME/KA, 2) Peter Kotlinski, RIF/KM, 3) Lan-Tian Fod, LME/ÖR. Herrdubbel: 1)
T Andersson/J E Sandgren, LME/KA, 2) T Persson/ L G Norlin, LME/SÖ, 3) O Onselius/S Remdahl, LME/ÄL. Herrsingel,
oldboys: 1) Bernt Olsson, LME/KA, 2) Per Widengren,
SKV/SG. 3) Ingemar Köre, LME/MÖ. Herrdubbel, oldboys:
1) B Olsson/S Nyman, LME/KA, 2) S Sandström/P Widengren,
SKV/SG, 3) R Lindqvist/L Åkesson, LME/KA.
Damsingel I: Arja Alsmar, LME/HF, 2) Erna Melin,
LME/IN, 3) Ewa Lundberg, LME/HF. Damsingel II: 1) Berit
Wuopi, SKV/SG, 2) Birgit Gustavsson, LME/KA. Damdubbel:
1) A Alsmar/S Ericsson, LME/HF, 2) A Jingklev/E Claesson,
LME/HF, 3) E Lundberg/A L Magnusson, LME/HF.
Mixed, öppen: 1) T Olofsson/A Jingklev, LME/HF, 2) G
Sahlnäs/L Olsson, LME/KA, 3) T Larsson/A L Magnusson,
'LME/HF.
Samtliga segrare är koncernmästare.

Bordtennis
Herrsingel: 1) Michael Nilsson, LME/SÖ, 2) Göran Edberg,
^ L M E / S Ö , 3) Anders Nysäter, SRA/KI. Juniorer: 1) Göran Edberg, LME/SÖ, 2) Mats Olsson, LME/SÖ, 3) Jan Lindvall,
LME/IN. Oldboys: 1) Kjell Risberg, LME/SÖ, 2) Jan Lagerström, LME/NG, 3) Rolf Ulfves, SRA/KI. Dubbel: 1) Edberg/Jonsson, LME/SÖ, 2) Nilsson/Pettersson, LME/SÖ, 3)
Olsson/Eligren, LME/SÖ.
Damsingel: 1) Nina Hellman, LME/HF, 2) Lisbeth Back,
LME/MÖ, 3) Anne Clausen, LME/HF.
Lag: 1) Söderhamn, 2) Karlskrona, 3) LME/HF, lag 1.
Samtliga segrare är koncernmästare.

Simning
Frisim, 50 m. Seniorer: 1) Robert Petersen (koncernmästare), LME/HF, 28,8, 2) Robert Åberg, LME/HF, 30,3, 3) Gunnar
Rolfsson, SRA/KL, 30,8. Oldboys: 1) Håkan Wassdahl (koncernmästare), LME/KA, 31,3, 2) Ove Karlberg, LME/HF, 32,0,
3) Olle Strömqvist, LME/HF, 32,5. Damer: 1) Elisabeth Fallkvist (koncernmästare på rekordtid), SRA/KL, 30,2, 2) Agneta
Jacobsson, SRA/KL, 38,7, 3) Ing-Marie Hermansson, SRA/KL,
Bröstsim, 50 m. Oldboys: 1) Olle Strömqvist (koncernmästare), LME/HF, 41,2, 2) Håkan Wassdahl, LME/KA, 43,7, 3) Curt
Widlund, LME/BO, 44,8. Veteraner: 1) Bertil Noro (koncernmästare), LME/HF, 46,3, 2) Veikko Wathen, LME/HF,
48,7. Damer 1) Elisabeth Fallkvist (koncernmästare), SRA/KL,
^ T 42,9, 2) Ing-Marie Hermansson, SRA/KL, 43,5, 3) Yvonne Gustavsson, LME/BO, 52,8.

'SNABBJOBB'
Forts från sidan

18.

Vi följs åt till poliskontoret för a t t rapportera
stölden.
Poliskommisarien
frågar
var stölden ägt rum. J a g
visste inte namnet på gatan,
men sa a t t om han hade en
karta över Alger, så skulle
jag visa honom platsen.
Någon karta fanns förstås
inte. Då var jag bättre utrustad och visade platsen för
brottet på en medförd karta

från Stockholm.
Efter anmälan fick jag order om a t t infinna mig på
polisstationen
på
lördag
morgon klockan åtta. J a g
blev då förd till e t t rum
längst in i stationen. Så
började förhöret.
Alla vanliga frågor, som
när, var, signalement osv,
men också frågor om min
fars namn, min mors namn
och hur många barn jag hade. Säkert 10 kopior skrevs,
men ingen till mig. Jag ville
ha en, men det var omöjligt.
Efter IV? timme var jag

Bröstsim, 100 m. Seniorer: 1) Jan Westerberg (koncernmästare), SRA/KL, 1,31,3, 2) Peter Fallkvist, SRA/KL, 1,31,8,
3) Ingemar Olsson, SRA/KL, 1,31,9.
Ryggsim, 50 m. Seniorer: 1) Gunnar Rolfsson (koncernmästare), SRA/KL, 36,2, 2) Robert Åberg, LME/HF, 38,3, 3)
Peter Fallkvist, SRA/KL, 39,2.
Lagkapp, 3 x 50 m. Seniorer: Koncernmästare LME/HF
(R Aberg/P Eriksson/R Petersen), 1,30,0, 2) SRA, Kumla
(G Rolfsson/ J Westerberg/ P Fallkvist), 1,36,3, 3) LME, Bollmora (A Bröll/C Widlund/Y Gustavsson), 2,00,5. Oldboys:
Koncernmästare på rekordtid LME/HF, lag I (V Sandström/
O Strömqvist/O Karlberg), 1,40,2, 2) LME/HF, lag II (B Noro/V Wathen/L-E Nilsson), 2,01,4, 3) LME, Bollmora (C Widlund/G Öström/T Lytinen), 2,10,8.

Bowling
Herrar, klass I: 1) Gösta Andersson, LME/KA, 1608, 2) S-A
Pettersson, LME/KA, 1561, 3) J-0 Johansson, LME/Gbg, 1558,
4) L-E Hansson, LME/VY, 1509, 5) Jan Wetterlund, LME/VY,
1503. Klass II: 1) Lennart Johansson (koncernmästare),
LME/BS, 1665, 2) Christer Jansson, LME/MÖ, 1628, 3) Hans
Ehn, LME/BO, 1578, 4) Roger Cederholm, SRA/KI, 1558, 5)
Börje Lundqvist, SRA/KI, 1558. Klass III: 1) Olle Karlsson,
LME/KH, 1496, 2) Hans Syversen, LME/MÖ, 1467, 3) Ulrich
Vilmar, LME/HF, 1449, 4) Torbjörn Andersson, SRA/KL, 1437,
5) Jörgen Hegerstrand, RIF/GA, 1437.
Damer, klass I: 1) Anita Edvardsson (koncernmästare),
SKV/HL, 1590, 2) Anita Hansson, LME/OM, 1564, 3) Rut Buska, SKV/HL, 1524, 4) Hjördis Engdal, LME/KH, 1461. Klass
II: 1) Linnea Mill, SKV/HL, 1428, 2) Gun Åberg, LME/MÖ,
1388, 3) Barbro Olofsson, LME/VY, 1371, 4) Erna Ekvall,
LME/VY, 1329, 5) Solveig Jonsson, RIF/GA, 1324. Klass III:
1) Seija Virkajärvi, LME/MÖ, 1250, 2) Eva Kling, SRA/KL,
1216, 3) Ingegerd Hyllemar, SRA/KI, 1144, 4) Anna Fagerström,
LME/BS, 1143.
Herrar, 2-mannalag: 1) Borås I, Schoultz/Johansson (koncernmästare), 3158, 2) Karlskrona I, Johansson/Andersson,
3080, 3) Karlskrona II, Pettersson/Pettersson, 3039. 4-mannalag: 1) Borås, Schoultz/Johansson/Halling/Grahn (koncernmästare), 6191, 2) Karlskrona, Johansson/Andersson/Pettersson/Pettersson, 6124. 3) SRA, Kista, Carlgren/Cederholm/
Lönnqvist/Wiberg, 5913.
Damer, 2-mannalag: 1) SKV, Hudiksvall I, Edvardsson/
Buska (koncernmästare), 3114, 2) LME, Katrineholm, Engdahl/
Andersson, 2870, 3) SKV, Hudiksvall II, Henriksson/Mill, 2858.
4-mannalag: 1) SKV, Hudiksvall, Edvardsson/Buska/Henriksson/Mill (koncernmästare), 5972, 2) LME, Olofström, Hansson/
Lundholm/Lindblad/Markström, 5428, 3) LME, Visby, Olofsson/Ekwall/Larsson/Nordberg, 4970.

äntligen åter på telefonstationen och berättade om mina upplevelser. Telefonisternas chef madame B e n a k o c h e , chauffören och telefonisterna kände väl till polisens rutiner. De sa a t t visst
skulle j a g ha en kopia. Madame ringde till polisstationen och fick besked, a t t
klockan tre skulle jag få
komma och h ä m t a en kopia
på min anmälan. En av telefonisterna följde med, men
efter IV2 timmes väntan var
kopian inte klar. Det skulle
den bli strax före klockan

sju på kvällen. Min telefonistkollega bodde intill och
h ä m t a d e den åt mig. Tack
och lov!
Efter denna för mig nya
erfarenhet fick jag hora, a t t
många LM-are på besök i
Alger på ett eller annat satt
blivit bestulna. Gärningsmännen går oftast fria, speciellt när det rör sig om
"snabbjobb" som i mitt fall.
Så var på din vakt och hall
stadigt tag i pengar och prylar! Råder
Margaretha

Nilsson
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GRÄNSLÖS
MUSIK...
Guantanamera. Down by
the river side. Calle Schewens vals. Alla ville de sjunga sin sång n ä r den första internationella musikaftonen
hölls vid moderbolagets International Training Center
(ITC) i Stockholm i början av
april. Ett evenemang som
blev en succé.
Över 200 utländska elever, lärare
och svenska kontaktpersoner med
familjer träffades vid en bit mat,
sjöng och musicerade i en trivsam
samvaro över nationsgränserna.
I T C utbildar årligen ca tusen
elever från dotterbolag och kunder
världen runt, främst Latinamerika.
De stannar i genomsnitt tre månader. En del t a r med sig sina familjer,
vilka tas om hand av Training Welfare Center i samma hus.
— Eleverna har svårt a t t acceptera a t t det är lite stelt och trist i
Sverige. Därför är det viktigt a t t vi
gör något för a t t de ska trivas här,
säger F r e d r i k B e n n i c h ( L M E /
DtkA), som lovar en upprepning av
det uppskattade arrangemanget.
— En väldigt fin idé, berömmer
en av eleverna, 28-årige E m m a n u e l
D i c k s o n från Nigeria, som tycker
a t t det är lite svårt a t t få kontakt
med svenskarna.
— Fritiden? Jo, den ägnar jag åt
sightseeing.
Lena Fieber

Med sånghäftenas hjälp drogs musikkvällen igång. Närmast kameran från vänster Fued
och Rita Alexandre samt Omar Cleusa Abdulmassih från Ericsson do Brasil.

Spelade tillsammans gjorde från vänster Erik Tallroth (fadern arbetar på
L M E / X / N ) , Enrique Viguri (TIM i
Mexiko), Karl-Anton Raid (utbildningsavd), Olle Näslund ( L M E / X / K ) samt,
på sin 4-strängade gitarr, elvaåriga
Maj Landeta från Venezuela. Foton:
Karl-Evert Eklund, LME/HF.
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