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abelverket 

Många av KONTAKTEHs läsare ha säker
ligen ej kommit i "beröring med Kabel
verket i Älvsjö på annat sätt än att 
dess fabrikat påträffats inom verk
staden och att de någon gång träffat 
dess tjänstemän vid gemensamma fester 
etc, varför litet historik och sta
tistik kanske kan intressera. 

ir 1916 började AB Stockholmstelefon 
planera för inrättandet av ett kabel
verk, huvudsakligen avsett att fylla 
detta bolags stora behov av telefon
kablar och telefonsnören. AB Stock
holmstelefon ägde vid denna tid det 
privata telefonnätet i Stockholm med 
omnejd, vilket stod under en mycket 
hastig expansion. Fackmän på området, 
undantagandes sådana anställda hos 
konkurrenterna,fanns ej i landet. Ka-
belverksmaskiner tillverkades ej inom 
landet och kunde ej heller erhållas 
från utlandet. Det hade fallit på in
genjör Georg Olssons lott att planera 
och bygga anläggningen och upplära 
erforderlig personal. 

Första arbetet blev att konstruera 
och tillverka maskiner.Sivetvis en in
tressant uppgift. Pionjärerna, på nå
got enstaka undantag när,arbeta fort
farande i kabelverket, och de ha gi
vetvis erhållit en mycket stor erfa
renhet inom tillverkningsområdet, en 
ryggrad och goodwill, på vilket det 
alltjämt bygges vidare.Tillverkningen 
kunde igångsättas redan 1918 och har 
sedan ständigt förstorats. 

Vi blevo tämligen snart utsatta för m 
mördande konkurrens och därför nödsa

kade att ideligen förbättra maskiner 
och fabrikationsmetoder. Det lyckades 
oss över förväntan väl och de flesta 
av de maskiner,som i detta sammanhang 
sågo dagens ljus,äro allt fortfarande 
i drift och så långt vi ha oss bekant 
ännu i klass med de bästa i branschen 

Det ganska avsevärda kapital, som di
rektionen beviljat oss för byggande 
av nya laboratorie- och ritkontorslo
kaler samt nya arbetsmaskiner, ge oss 
anledning tro, att ledningen uppskat
tar vårt arbete. Genom denna försto
ring av kabelverket anse vi oss vara 
rustade för ett effektivt deltagande 
inom vårt arbetsområde i återuppbygg
nadsarbetet efter nuvararjde kris. 

Ir 1918 försålde AB Stookholmstelefon 
sitt telefonnät till Telegrafverket, 
varefter kabelverket med sin verksam
het via Allmänna Industri AB H.T. Ce-
dergren efter kort tid inlemmades i 
L.M. Ericsson. 

Ar 1932 gjordes en tillbyggnaå av fa
briken för tillverkning av pupinspo-
lar för T:s räkning. Första leveran
sen av pupinsf-olar gjordes redan 1935, 
Utvecklingen har även här gått has
tigt, och vi stå redan inför en nöd
vändig utökning av avdelningens plats
utrymme. 

Kabelverkets utveckling framgår av 
nedanstående uppgifter: 

5-års Medelts 
period anst. 

1918-1922 1J2 
1923-1927 204 
1926-1932 243 
1933-1937 224 
1938-1942 324 

S:a kr. 

1 Produktion kr. 
totalt per anst. 

8 167 631 61 876 
15 185 994 74 441 
25 569 886 105 226 
25 688 995 114 683 
44 500 000 137 346 
119 112 506 



Leveranserna till Telefonfabriken ha 
uppgått till ca 24$ av totalsumman. 

Siffror för pupinspoleverkstaden ingå 
ej i uppställningen. 

Till ovanstående noteras i detta sam
manhang L.M. Ericssons övertagande av 
Sieverts Kabelverk den 1 juli 1928. 
Men det är en annan historia. 

A. Steiner 

H X H Ä R J i n 

Höstterminen för L.M. Ericssons In
dustrihemvärn är nu avslutad, och vi 
kunna se tillbaka på en serie rätt 
krävande men intressanta öch stimule
rande övningar. 

Starkast kommer nog tvådagarsövningen 
den 21 och 22 november att etsa sig 
fast i minnet. Då fingo hemvärnsmän
nen leva bivackliv i tälthyddor med 
fältmässig utspisning av hemvärns-
lottor. Sömnen blev det nog i allmän
het dåligt ställt med,då patrull- och 
störningsföretag förekommo under hela 
natten. I gryningen på söndagen stodo 
striderna heta i trakten av den idyl
liska sjön Gömmaren.Efter den övning
en sovo nog samtliga hemvärnsmän 
ovaggade. 

Fysiskt krävande var även den sista 
övningen söndagen den 6 december, då 
försvaret av hemvärnets stora skydds
objekt, fabriken i Midsommarkransen 
och Kabelverket i Älvsjo,övades. Rätt 
så långa förflyttningar i den blöta 
och tunga snösörjan och häftiga at
tacker mot fabriksanläggningarna togo 
till slut musten ur anfallsstyrkorna. 
Inför det väl organiserade försvaret 
måste de slutligen ge tappt och LME 
var räddat. 

I pausen mellan Övningarna utspisade 
även denna gång lottorna en varm och 
närande grönsakssoppa,som med synbart 
välbehag avsmakades av direktor och 
fru Ericson samt hemvärnsofficeren 
major Winge,som denna dag gjorde hem
värnet den äran. I programmet var 
även en kortare hunduppvisning inlagd, 
och denna åsågs med intresse av våra 
gäster. 

Under den förflutna hösten har en in
tensiv rekryteringspropaganda bedri

vits,och ,ett stort antal intresserade 
hemvärnsmän ha också tillförts våra 
plutoner. Fortfarande behöver hemvär
net dock ytterligare ett 50-tal man, 
och jag begagnar detta tillfälle att 
genom KONTAKTEN rikta en enträgen upp
maning till våra kamrater utom hem
värnets led att hjälpa oss i slut
spurten, så att vi på nyåret kunna 
ställa upp full styrka.Ännu finns det 
inom kontoret åtskilliga uppskovsmän 
samt över- och underåriga, som lämpa 
sig för hemvärnstjänst. 

Det bör vara en bjudande plikt, sär
skilt för dem, som genom bolaget er
hållit uppskov.sedel,att delta i fri
villigt försvarsarbete, men jag vill 
betona, att hemvärnsarbetet icke en
dast är en pliktuppfyllelse utan även 
genom det friska och härdande fältli
vet skänker rekreation och nöje. Någ
ra ekonomiska uppoffringar behöver 
den enskilde hemvärnsmannen numera 
knappast göra, då bolagsledningen ge
nom utökat anslag möjliggjort utbeta
lande av utrustningsbidrag. Bl.a.här
igenom har bolagsledningen dokumente
rat sitt stora intresse för ett starkt 
och aktionsdugligt hemvärn. 

Anmälningsblanketter kunna erhållas 
på hemvärnsexpeditionen eller hos när 
måste vaktmästare. 

I. Enander 

Följande ha bytt ringar till julen: 

frk. Tyra A lakangas, Lic, och hr Birger 
Karleklint; 
ing. Arne Wrette, TfpG, och frk. Gull 
Samuelsson; 

och tacksamhet över uppvaktning tol
kas av följande: 

"Ett varmt och hjärtligt tack för lys 
ningspresenten. 
Eva Ericsson och Ejnar Langkilde-Ras-
mussen" 

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

ing. Knut Jacobsson, Xt 
herr Gösta Kelter, Fap 
frk. Maj Löfdahl, Gk 



'•Kontroll på kontrollen" var rubriken 
i en av de annonser R berikade dags
pressen med för någon tid sedan. Den 
rubriken kommer man osökt att tänka 
på i samband med följande lilla sann
saga, berättad från Göteborg: 

I SKFs måttjusteringsverkstad,där det 
bl.a. finns en interferenskomparator, 
med vilken förnämliga apparat man i 
vardagslag roar sig me ti att kontrolle
ra passbitars mått med en noggrannhet 
av vid pass fem hundratusendels mil
limeter, behövde vid ett tillfälle ett 
krånglande fönster justeras, varför 
en snickare tillkallades. Denne impo
nerades tydligen av alla de fina och 
mystiska apparater och verktyg, som 
funnos i verkstaden, och undrade var
till de skulle användas. Bland annat 
frågade han, pekande på en låda med 
passbitar: 
- Vad ska de där järnbitarna användas 
till som ligger i en så fin låda? 
- Jo, svarade verkmästaren - de är 
passbitar Bom ha mycket exakta mått. 
Den här till exempel är precis 25 mm. 

Snickaren tittade misstänksamt ett 
slag på passbiten, tog upp sin tum
stock och kontrollmätte, varefter han 
yttrade i 
- Ta mej tusan, dä ä den också! 

Och så till slut litet telefoni: 

Ett företag hade beställt en telefon
växel, och när installationen skulle 
planeras begav sig en tjänsteman till 
chefen och frågade: 
- Var ska vi placera den nya växeln? 
- I Handelsbanken, som vanligt! 

God jul! 
Jack 

De bägge gånger under året, som Säll
skapets medlemmar haft tillfälle att 
under sakkunnig ledning studera ut
ställningskonst, har anslutningen va
rit mycket livlig och intresset för 
denna form av föreningens verksam
het har varit påtagligt bland före
ningens aedlemmar. 

Frågan om bildande av en sektion för 
omhänderhavande och stödjande av 
konstintresset inom föreningen hade 
därför någon tid varit på tal, och på 
ordinarie årssammanträde i november 
beslöts bilda en konstsektion. De av 
Sällskapets medlemmar, som av någon 
anledning inte bruka besöka de samman 
träden och festligheter, som Sällska
pet anordnar, skulle kanske också i 
många fall genom denna verksamhet,som 
främst skulle bedrivas i form av ut
ställningsbesök, finna ett område,där 
de kunde dra fördel av sitt medlem
skap. 

Konstsektionens första arrangemang 
var ett besök den 16 december på 
Stadsmuseet,där utställningen "Stock
holmsliv genom konstnärsögon" under 
sakkunnig ledning av amanuensen G, 
Axel-Nilsson besågs. Och avlyssnades 
I visningen ingick nämligen också ett 
trevligt framfört och så småningom 
också trevligt illustrerat föredrag 
om 1700-talets Stockholm, sett genom 
kons tnärsögon. 

Ett 40-tal medlemmar kunde, när de 
efter utställningen kommo ned för Göt-
gatsbacken, konstatera, att Slussen 
var sig betydligt olik sedan den tid, 
när Polhem satt på Slusskammarens 
botten och fick medalj av kungen. 

Bix 

OM RESOB 

SOM ÄNDRAS 

Det händer ju ofta att tjänstemän på 
tjänsteresa i in- eller utlandet av 
en eller annan anledning måste avbry
ta resan eller bli tvungna att fara 
någon annan väg än den från början 
planerade, som de ha biljett för. För 
att firman skall få restitution för 
biljetter, som av sådan anledning ej 
blivit begagnade, måste dessa ovill
korligen vara påtecknade vid den sta
tion, där resan avbrutits. 

Framförallt gäller detta utländska 
biljetter för t.ex. Danmark, Tyskland 
och Norge,för att nu ta några närlig
gande exempel, och då i första hand 
tåg- och flygbiljetter.Båtbolagen äro 
nämligen i regel mindre knussliga i-
fråga om påteckningen. 



Det händer "beklagligt nog, att tjäns
teman eller annan,som rest i firmans 
tjänst, kommer hem med helt obegagna
de biljetter, som inte äro försedda 
med påskrift på baksidan.Om det då är 
utländska biljetter, så kunna de näs
tan utan vidare eldas upp. Givetvis 
göras alla ansträngningar för att 
rädda vad som räddas kan,men det hän
der att hundratals kronor härigenom 
kastas bort till ingen nytta. 

H. Björkefall 

Vågräta ord: 

1 . Förbinder oss med staden 
8. Kanske mest för uppskovsmän 
9. Hatt obestämd rumsbestamning 
10. Göra de, som ej kunna ta vara på 

sig själva 
12. Veraandi var sådan 
13• Bär bär 
14* Prominent parti 
17. Användes för relärullar och ku-

pongvara 
18. Åkerbrukare med examen 
19. Kraftkälla 

SKÄRMNINGSPROBLEM PÅ RITKONTORET 

Lodräta ord: 

1. I parallell 
2. Användes ibland i stället för mynt 
3. Älv 
4. Lägger oss på sjukbädden 
5. Kan 4 lodrätt sägas göra 
6. Kupongfri dagssdel 
7- Anonym 
11. Blodsjukdom 
15. Singulär soppingrediens 
16. Korsordsåldring 
17* Dundrare 
18. Företagsform 


