
Den svenska telefonindustrins grundare –

Lars Magnus Ericssons
minnesgård

med telefonmuseum

Nordtomta i Vegerbol, Värmskog

L M Ericssons minnesgård
Vegerbol Nordtomten,  664 92 Värmskog
Lat N 59° 28’ 19’’  Lon E 12° 54’ 3’’ enl. WGS 84
Öppet 15 juni – 15 augusti alla dagar kl. 13.00 - 17.00
Minnesgården visas andra tider efter överenskommelse.
Grupprabatt erhålles. Guidning.
För mer information:
Kontakt telefon Minnesgården              072-200 77 32
Grums kommun - Turistinformation     0555 – 420 67
www. varmskog.se                      lmgarden@varmskog.se

Broschyren sponsrad av ERICSSON

Avstånd från:
Karlstad          45 km
Säffle	 									50	km
Arvika          35 km
Grums          24 km
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        Lars Magnus Ericsson, the founder of  the Swedish 
telephone industry, was born at Nordtomta farm in the par-
ish	 of 	Värmskog	 on	May	 5th,	 1846.	He	 opened	 his	 first	
workshop in Stockholm in 1876, where he started repairing 
telegraph	instruments,	and	he	delivered	the	first	telephone	in	
1878.	The	firm	soon	dominated	the	Swedish	market	and	by	
the end of  the 19th century it was well established abroad. 
By the time he left the company in 1903 he had built up an 
organization which extended all over the world.
In this paternal home there is an exhibition of  a contem-
porary interior and also a display dealing with Lars Magnus 
Ericsson and his work. 

        Lars Magnus Ericsson, der Gründer der schwedischen 
Fernsprechindustrie, wurde am 5. Mai 1846 auf  dem bau-
erhof  Nordtomta in Värmskog geboren. In Stockholm 
gründete er im Jahre 1876 seine erste Werkstatt, in der er 
vor allem Telegrafeninstrumente reparierte. Im Jahre 1878 
konstruirte er den ersten Fernsprecher. Bald dominierte sei-
ne Firma den schwedischen Markt und gegen Ende des 19. 
Jahrhurnderts wurde die erste Niederlassung im Ausland 
gegründet. Als Lars Magnus Ericsson der Firma in Jahre 
1903 verliess, hatte er den Grundstein für das jetzt weltum-
fassende Unternehmen gelegt.
Das Geburtshaus der Lars Magnus Ericsson in Värmskog 
ist im Stil der damaligen Zeit eingerichtet und enthält eine 
Ausstellung über sein Lebenswerk.

“Kaffekvarnen” 1893 Galvanometer
Detaljbild 
“Taxen” 1892.
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Telefonmuseum och heminteriör
I	 den	 ena	 delen	 av	minnesgården	 	 finns	 en	 utställning	 av	
telefoner och andra apparater av Ericssons tillverkning samt 
historik om företaget och Lars Magnus liv.

Den andra delen visar autentiska interiörer av kök och kam-
mare i ett enklare bondehem i Värmskog från senare delen 
av 1800-talet.

Bouppteckningen från 1858 efter Lars Magnus far, Erik 
Ersson,  har använts som utgångspunkt. Eftersom husets 
planlösning ändrats sedan dess är det dock ingen exakt 
rekonstruktion.

Kort historik 1878–1892
1878 Första magnettelefonen med signaltrumpet
1880  Första separata mikrofonen, “spiralmikrofonen”
1880 Första väggtelefonen med galvanisk signalering
1882 Första väggtelefonen med induktorsignalering
1883  Första halvautomatiska lokalbatteriväxeln - enled- 
 ningskoncentrator - för enkelledningar
1884 Första utkastet till multipelbord för telestationer
1885 Första handmikrotelefonen, en kombination av  
 hörtelefon och mikrofon
1885 Första bordstelefonen
1888 Första kolkornsmikrofonen
1892 Första bordstelefon med handmikrofon, “Taxen”

Lars Magnus Ericsson 1846–1926
Lars Magnus Ericsson föddes den 5 maj 1846 på gården 
Nordtomta i Vegerbols by, Värmskog. På gården föddes nio 
barn, varav fem uppnådde vuxen ålder. Fadern, Erik Ers-
son,	var	bonde.	Då	han	dog	1858	fick	den	talrika	familjen	
svårt	 att	klara	uppehället.	Lars	Magnus	fick	arbete	vid	 sil-
vergruvan i Värmskog och utbildade sig vid bruk och hos 
smeder, bl.a. hos den berömde bössmeden Hult i Gravås i 
Gunnarskog.

1867	begav	sig	Lars	Magnus	till	Stockholm	och	fick	anställ-
ning	hos	firman	Öller	&	Co.	Efter	att	ha	vidareutbildat	sej	
vid olika tekniska verkstäder i Europa, startade han 1876 
egen verksamhet i Stockholm. I början reparerade och till-
verkade	firman	 främst	 telegrafapparater	 och	 elektriska	 in-
strument. Den första telefonen levererades 1878. Verksam-
heten  ökade snabbt och på 1880-talet var telefoner en av 
de viktigaste tillverkningarna. Man tillverkade också tele-
fonväxlar, magnetinduktorer, multipelväxelbord, klämtmas-
kiner för brandlarm, brandtelegrafsystem, elektriska svag-
strömsapparater m.m. – Stockholm var f.ö. då under många 
år den telefonrikaste staden i världen. – Expansionen ledde 
till	att	firman	LM	Ericsson	även	etablerade	sig	utomlands,	
först i S:t Petersburg i Ryssland 1897.

1903 lämnade Lars Magnus Ericsson företaget  och bosatte 
sig på Ahlby gård nära Fittja söder om Stockholm. Där ar-
betade han med att förbättra jordbruksdriften och install-
erade bl.a. en “gödselgång” som förde gödseln direkt från 
ladugården till fältet. 1916 övertog yngste sonen Ahlby gård 
och	Lars	Magnus	Ericsson	själv	flyttade	till	Hågelby	gård	i	
närheten, där han aktivt ägnade sig åt jordbruket till sin död 
den 17 december 1926.
Lars Magnus Ericsson begravdes på Botkyrka kyrkogård, 
söder om Stockholm.  

Lars Magnus Ericsson
år 1885
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