Allmänna Telefonaktiebolaget L. M. Ericssons utställning
i Södra Kungstornet, Stockholm.
Redan för mer än 25 år sedan anordnades inom verkstadskomplexet vid Tulegatan en utställning, illustrerande firmans
tillverkningar från olika tider. Verkstadens kraftiga utveckling krävde emellertid alltjämt ökat utrymme för fabrikationen, och
efter några år måste utställningslokalen disponeras för annat ändamål. De apparater och modeller av större intresse från
telefoniens barndoms och utvecklingsår, som där samlats, överlämnades som deposition till Kungl. Telegrafverkets museum.
I firmans nya hus vid Kungsgatan, det s. k. Södra Kungstornet, hava emellertid lokaler blivit anordnade, såväl för
huvudkontoret som för en utställning, och på hösten 1925 kunde inflyttning i dessa äga rum. Avsikten med denna utställning
har varit att erhålla en fullt representativ samling prover från alla de tillverkningsgrenar, inom vilka bolaget arbetar.
Som synes av fotografien, är lokalen belägen i bottenvåningen till vänster om huvudingången. I skyltfönstren lägger man
särskilt märke till de båda ljusreklamanordningarna med varierande text, vilka äro tillverkade i form av multipelfälten i ett
växelbord med jackstrips och signallampor.
Vid ett besök i utställningen drages uppmärksamheten först till den glasmonter, som är placerad mellan fönstren och som
inrymmer en sektion av en telefonstation enligt bolagets helautomatiska system för höga kapaciteter. Vidare finnes en
helautomatisk växel (synlig längst till vänster å fig. 2) av bolagets för lokala anläggningar avsedda typ (här för hundra
abonnenter); denna tjänstgör ej blott som demonstrationsobjekt utan även för förmedling av samtal inom huvudkontoret.
På den i fig. 2 synliga väggen återfinnas moderna telefonapparater av olika typer, brandtelegrafapparater och material för
användning vid linjebyggnad, samt i montern telegrafmateriel och telefondetaljer. På väggen mitt emot (ej synlig å fig.) finnas
montrar för kabel och tråd, militärtelefonapparater, radiomateriel, apparater för tidkontroll m. m.
Med anledning av firmans i år firade 50års jubileum har under några veckor en historisk utställning varit anordnad,
omfattande typer av telefonapparater och växlar på olika stadier av telefonindustriens utveckling från dess första början.
Montern i mitten av fig. 2 innehåller en del av denna utställning.
Med utställningen är förbunden en försäljningslokal jämte lager; allmänheten kan följaktligen här täcka sitt behov av
artiklar inom telefon- och radiobranschen.
Det livliga intresse från ej blott fackmäns utan även från allmänhetens sida, som utställningen rönt och alltjämt röner,
visar tydligt, att den blivit uppskattad, och att den fyller det avsedda ändamålet.

Källa: Ericsson Review nr 3-4 Mars-April 1926

