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OK» 
Enligt "bolagsordningen för L.M.Erics
sons Driftkontrollaktiebolag skall 
verksamheten "hava till föremål att 
utarbeta redovisningssystem och idka 
handel med för dylika system erforder
lig maskinell utrustning ävensom att 
bedriva annan därmed sammanhängande 
verksamhet". 

Vad innebär nu denna verksamhet? Jo, 
den avser uppläggning av system hos 
företag,som ha för avsikt att anskaf
fa eller redan anskaffat LMEs tid
kontroll- eller centralographanlägg-
ningar, samt att bedriva försäljning 
av Powers hålkortsmaskiner med därmed 
sammanhängande organisatorisk och tek
nisk service. 

Försäljningen av tidkontroll- och 
centralographanläggningar sker genom 
FÖB. DKBs uppgift är endast att' lämna 
FÖBs försäljare fcjälp vid uppläggning
en av det för resp. bolag lämpligaste 
systemet,för att därigenom eventuellt 
underlätta eller påskynda avslutandet 
av affären. Dessutom lämnar DKB den 
systemservice, som erfordras för att 
anläggningarna efter köpet skola bli 
till största nytta för kunden. Erfa
renheten har nämligen visat, att det 
vid detta slag av försäljning icke är 
tillfyllest att anläggningarna funge
ra tekniskt oklanderligt, de måste 
även komma till en ändamålsenlig an
vändning. Först då blir anläggningen 
en god referens ooh god hjälp vid den 
fortsatta försäljningen. 

Den systemservice, som lämnas företa
gen,består antingen däri att ett för
slag tillställes kunden sedan en un
dersökning gjorts vid företaget,eller 
i en demonstration för kundens re
presentanter av uppläggningar vid 
andra liknande företag. En god till
gång för systemservicen, som ibland 
utnyttjas,särskilt för större kunder, 
är en demonstration av LMEs eget sys
tem för t.ex. arbetstidsredovisning. 

Försäljningen av Powers hålkortssys
tem tillgår på så sätt, att anlägg
ningarna antingen uthyras eller för
säljas i fast räkning. Då användning 
av hålkortsmaskiner i många fall för 
företagen medför ett ingrepp i den 
interna organisationen, står DKBs er
farenhet kunden till förfogande vid 
införande av hålkortssystemet. Ävenså 
förekommer det ofta att den personal, 
som hos kunden direkt arbetar med hål
korten, utbildas genom DKBs försorg. 
Detta sker då på Statistikbyrån. 

Denna är en avdelning av DKB, som har 
till uppgift - vid sidan av den egent 
liga Statistikbyrå-verksamheten - att 
utbilda personal, som antingen är an
ställd eller senare anställes hos 
Powers-kunder. Avdelningen utför för 
kunders räkning bearbetningar av re
dovisnings- och statistiska uppgifter 
med hjälp av hålkortsmaskiner. Sta
tistikbyråns kunder kunna uppdelas på 
tre grupper: 

kunder, som önska få erfarenhet av 
bearbetning av redovisningsmaterial 
med hjälp av hålkortsmaskin«r,för att 
senare eventuellt anskaffa egen an
läggning, 



kunder, vars egna anläggningar till
fälligt äro för hårt belastade, 

kunder, som funnit det fördelaktigt 
att göra vissa bearbetningar på hål-
kartsmaskiner, men vars material icke 
är av så stor omfattning och därför 
icke berättigar till att anskaffa eg
na sorterings- och tabuleringsmaskiner. 

Den tekniska skötseln av Powers-an-
läggningarna ombesorjes av DKBs ser
vice-avdelning, som även handhar 
tryckeriet för tryckning av hålkort. 
Före krigsutbrottet importerades kar
tongen, som användes för framställ
ning av hålkorten, från England. Alla 
försök att-få fram en god inhemsk va
ra hade misslyckats, delvis beroende 
på att de svenska bruken icke ville 
påta sig stora experimentkostnader. 
Avspärrningen har emellertid resulte
rat i att DKB efter mycket arbete och 
i samråd med ett pappersbruk lyckats 
lösa denna materialfråga. Kartongen 
är numera nästan likvärdig med den 
förut, importerade varan. 

Även Powers-maskinerna importerades 
före kriget från England. Genom spär
ren omöjliggjordes också denna import 
varför försäljningen av nya anlägg
ningar f.n. praktiskt taget upphört. 
Under det gångna året ha vi dock till
verkat en del enklare maskiner samt 
reservdelar till hålkortsmaskiner. Nu 
har även den första svenskbyggda sor
teringsmaskinen levererats och tagits 
i bruk av Ev. Denna maskin är till
verkad vid LMEs egna verkstäder och 
har erhållit en hel del konstruktiva 
förbättringar. 

T. Hallberg 

BIBLIOTEKET 

Biblioteket får då och då ta mot gå
vor från välvilliga tjänstemän och 
vill nu tacka alla dem, som hjälpt 
till att komplettera samlingarna. Då 
Rb startade 1955 var litteraturbe
ståndet tämligen blygsamt, och i tid
skriftssamlingarna fanns det betänk
liga luckor, men under de sju år som 
gått sedan dess, har biblioteket 
svällt ut betydligt: det senaste ac-
cessionsnumret är 8408 - en icke för

aktlig siffra för ett industribiblio
tek. Det är inte. utan stolthet jag 
nämner,att Rb nu har den största sara
lingen i Sverige av tidskriftsårgång
ar inom det teletekniska området. 

En särskild anledning till glädje be
redde oss förra månaden ing. F. Mark
man, G1C, som av sitt eget bibliotek 
skänkte en mängd böcker och tidskrif
ter, bl.a. ett antal årgångar av An-
nales d.es Postes, Télégraphes et Té-
léphones,Electrical Engineering,Elek-
trische Nachrichten-Technik, Elektro-
technische Zeitschrift,Journal of the 
American Institute of Electrical En-
gineers, m.fl., m.fl. 

Säkert finns det många andra inom LME 
som av sina egna samlingar skulle kun 
na avstå en hel del,som de själva an
vända endast sporadiskt, men som de
ponerat hos Rb skulle kunna vara hela 
firman till nytta. 

Vem blir näste donator? 
H. Stenmark 

Månadens äktenskap: 

ing. Patrik Plygar, Gk, och frk. Ulla 
Wikstén; 
hr Lennart Holmqvist, Les, crch frk. 
till-Britt Olauson; 
ing. Manne Terelius,Xt, och frk. Bir
git Wesfberg. 

"För all visad vänlighet med anled
ning av vårt bröllop be vi få framfö
ra vårt varmaste tack. 

Lill-Britt och Lennart Holmqvist" 

Sedan den 1 november ha bl.a. följan
de personer nyanställts inom företa
get: 

ing. Axel Johansson, Gl 
frk. Elly Enlund, Fa 
frk. Kerstin Moqvist, Ev 
ing. Birger Nilsson, Xuf 
herr Gunnar Hellsten, Ae 
frk.'Inga Haggström, Gk 
herr Gunnar Sparrendahl, Xlr 
herr Lennart Brobeck, TI 
herr Hans Fernqvist, Ae. 



Som gästredaktör uppträder denna må
nad S. Lagergren, Ae, med det synner
ligen uppskattade "tal för kvinnan", 
som han höll på Sällskapet LMEs gås-
(ank-)fest den 10 november: 

Vem var det Vår Herre egentligen mena' 
när till mannen han sa:"Du får ej va' 

allena"? 

Vem till sällskapsdam gjordes,när han 
tiden fann lång, 

av ett närande revben utan kort och 
kupong? 

Vem har "blivit hans lisa och tröst, 
när ur Eden 

fingo flytta de båda, som stört lust
gårdsfreden? 

Vem är det, som ständigt ar bakom i 
livet 

allt, som händer och sker, och som 
tar de' för givet? 

Vem är det hos oss uti Midsommarkran
sen, 

som sprider den fina,personliga glan
sen? 

Vem är orsaken till att koncernföre
tagen 

man helst kallar ej son- utan dotter
bolagen? 

Vem förtjusar bokhållar'n och hänför 
schenjören 

och gungar i tanken på knät direk
tören? 

Vem småler åt SC och svassar för VD 
och svärmar för Öl och drömmer om De? 

Vems är rösten, som svarar så hjälp
sam och härlig, 

när nå'n ringer från sta'n och är sur 
och besvärlig? 

Vems är handen den lena, som smeker 
kuverten, 

när den posten ska öppna båd'på kors 
och på tvären? 

Vems är fingrarna flinka och fina, 
som sörja 

för ett prydeligt brev av dikterarens 
smörja? 

Vem har lagt sig i startgropen strax 
före fem, 

då när gatloppet börjar och alla ska 
hem? 

Vem hänger i stroppen så tålig och 
bitter, 

när vagnen är full utav stroppar som 
sitter? 

Vem drar LM-ungkarln från -vägen den 
breda 

och delar det ljuva och avstår det 
leda? 

Vem är det som hemma den man regerar," 
som borta är kaxig och svar och dom

derar? 

Vem fyller vårt liv med all lust och 
behagen 

och tömmer vår plånbok på avlönings
dagen? 

Vem låter sig ikläda siaen och spet
sar 

och mannen behagar, bedårar och het
sar? 

Vem låter sig avkläda spetsar och si
den 

och får mannen att glömma båd' rummet 
och tiden? 

Vem är lyckan,som hägrar och som alla 
vill finna, 

om vars ynnest vi tävla och vars gunst 
vi vill vinna? 

Vem är denna ibland oss, som. på skämt 
här har' risats 

men på allvar har aktats och ärats 
och prisats? 

För vem resa sig nu alla herrar i sa
len? 

För vem höja de alla den fyllda poka
len? 

Jo, för Henne, for Kvinnan, som vi nu 
vilja hylla 

med ett fyrfaldigt leve, som salen 
ska fylla. 

Svar till "Loppan": Red. tror att 
sign:s litterära ansträngningar skul
le krönas med större framgång, om 
sign. hämtade sin inspiration från 
sitt eget arbetsområde. 

Svar till "B-son" och "Olle": Enligt 
Tryckfrihetsförordningen måste för
fattarna vara kända för Red. Skicka 
in namnsedlar, så komma bidragen in! 



En känd vitsmakare och 0L-konstruk
tör har till KONTAKTEN insänt följan
de dråpslag (överstående sedan decem
bernumret) : 

- Vet Du vem som är excelsior i bola
get? 
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En icke mindre känd assistent med 
vittfamnande intressen, huvudsakligen 
utanför sin egen avdelning,kommer med 
följande matematiska huvudbry: 

- Hur stor ränta får man på Intresse
kon t örets sparkassa? 

En patentingenjör med oläslig namn
teckning ger följande förklaring på 
tjänstemännens stora villighet att 
arbeta på övertid: 

- Ska Du jobba över i dag, Elsa? 
- Nej, jag hade inte tänkt det. 
- Innte! I dag som vi får så härligt 
käk till middag! 

Och till slut ger en transmissionstek
niker och kommittéordförande luft åt 
följande missuppfattning, sedan han 
läst och begrundat innehållet i ett 
särtryck om LME i Midsommarkransen: 

- Tänk att man ej räknas till vanligt 
folk! Här står faktiskt att i husen 
bo hälften LM-are och hälften vanligt 
folk! 

R E D A K T I O N E L L 


