Succeartat mottagande av Ericofonen
Den nya telefonen får överväldigande lovord
Försäljningen av Ericofonen tog sin
början i mars 1956. Med tanke på den
begränsade tillverkningskapacitet, som
stod till förfogande under 1956,
beslöts, att den inledande försäljningskampanjen skulle göras mycket restriktiv. Förundersökningar hade
nämligen givit vid handen, att Ericofonen hade ett mycket gynnsamt mottagande att vänta. Man beslöt därför att
icke väcka ett behov, som var större än
som skulle kunna fyllas. Orderingången t. o. m. oktober månad
översteg också 1956 års kapacitet med
ca 500 %, trots den ytterst begränsade
försäljningskampanjen. Denna har
endast bestått i distribution av
provapparater samt tekniska och försäljningsunderlag till ett begränsat antal marknader.

Då hertigen av Edinburgh under
statsbesöket fick se Ericofonen blev
han mycket entusiastisk, vilket följande citat från News of the World's
första sida av den 10 juni 1956 visar:

mulerande bevis på nytänkande. Det är
...»Redan få minuter efter ankomsten
tekniska skulpturer av denna art som till slottet stannade hans tränade blick
mera otvetydigt än andra ting vittnar för god formgivning gärna vid
om vår egen epoks konstkultur.».. .
Stockholms telefoner i helt ny stil. »
I samband med drottning Elizabeths
Tidningen fortsätter:
av England officiella besök i Sverige
»Det finns en Ericofon på skrivborunder juni månad i år väckte
Ericofonen stor uppmärksamhet. Föl- det i hans svit, den är ljusgrön, strömjande utdrag ur en tidningsartikel kring linjeformad och består av en hörteleförberedelserna för besöket vittnar om fon, mikrofon och fingerskiva, allt i ett
den uppmärksamhet, som Ericofonen hölje. Den är något större men
betydligt lättare än enbart den tradiredan då rönt.
tionella handmikrotelefonen.
... »Ett 30-tal journalister från olika
I en av BBC:s radiokommentarer
delar av världen skall kampera här,
omnämndes
Ericofonen som »en
uppassas av svenska marinlottor och
svensk
telefon
av helt ny och revoludessutom ha tillgång till världens motionerande
konstruktion».
dernaste telefon, den nya L M-cobran,
som hittills bara säljes på export.»

L M Ericsson har inte infordrat all- Kung Gustav Adolf och abessinske kejsaren Haile Selassie tog intresserat del av
Ericofonen vid ett besök hos LM Ericsson under kejsarens senaste resa till Sverige.
mänhetens reaktioner från dessa
marknader men har ändå erhållit ett
stort antal spontana utlåtanden om
Ericofonen. Utdrag ur dessa återges
nedan i original eller översättning.
Om användningssättet och utformningen skriver en ledande svensk tidning:
... »Den nya apparaten som ligger
smidigt i handen och har fingerskivan i
botten göres i olika färger»... »Det är
en telefon, som är mycket stadigare än
den ser ut; det vill till minst en tyfon
för att stjälpa den på bordet. Vår
medarbetare har provringt apparaten
inom L M Ericssons anläggningar: den
var lätt och smidig att hantera.»
Angående den nya stil på telefonapparater som lanseras med Ericofonen
tillägger tidningen:
... »1 konstruktion och formgivning
representerar L M Ericsson-produkten
något helt nytt inom telefontekniken.»
I septembernumret av den i formgivningsfrågor auktoritativa tidskriften
»Form», organ för den internationellt
välkända Svenska Slöjdföreningen,
läses under en bild av Ericofonen:
»L M Ericsson har med sin Ericofon
tagit ett avgörande steg mot en
funktionellare utformning av telefonen.
Både i fråga om konstruktion och
design utgör den ett ovanligt sti-

Den spontana reaktionen ombord på
de amerikanska örlogsmännen gav en
liten försmak av vad som skulle
hända i Chicago i mitten av oktober
1956.

Presidenten i Panama, Don Ernesto de la

Den 15 oktober »avtäcktes» nämligen Ericofonen på de oberoende telefonbolagens årliga konvent. Succen
blev enorm, och Ericofonen stal uppmärksamheten från allt annat som
visades. Nyheten om den nya telefonen
spred sig som en löpeld genom den
amerikanska
pressen,
där
den
publicerades i I 000-talet tidningar, och
gick genom nyhetsbyråerna vidare ut i
världspressen. Ericofonen hade blivit
Guardia jr., använder Ericofonen i sin
en världsnyhet.
ämbetsutövning.
Amerikanarnas sinne för rationalisering
tilltalas mycket av den nya
Brasiliens president, dr Juscelino Kubittelefonen.
Den 13 november visades i
schek, provar sin Ericofon.
ett amerikanskt TV-program Ericofonen och dess användning som medlet
till rationellare telefonerande. ProUr ett brev från en statschef i
grampunkten rubricerades som en
Mellanamerika citerar vi:
demonstration av en uppfinning av
...»Först av allt önskar jag gratulera stort nyhetsvärde.
Ericsson till denna succe i formSamma uppfattning om Ericofonens
givning och kvalitet.»...
betydelse gav tidningen »My weekly
Reader» uttryck åt. Det är en veckoNär fjärde amerikanska jagarflottan tidning för skolbarn, som på ett enkelt
gjorde ett besök i Stockholm i slutet sätt bibringar sina unga läsare
av juni 1956 använde bl. a. allehanda vardagskunskap. Tidningen
befälhavande amiralen en Ericofon ägnade i detta syfte största delen av
ombord på sitt fartyg. Ur hans tack- sista novembernumret åt hur man telefonerar med Ericofonen. I lärarnas
brev citera vi följande:
upplaga gavs kompletterande detaljer
... »Hela tiden som vi voro i om den nya telefonen.
Stockholm hade jag en på mitt skrivbord och jag var ofantligt tilltalad av
En sammanfattning av den ameden. » ...
rikanska reaktionen i form av citat låter
sig av utrymmesskäl ej göras. Av
utomordentligt stor betydelse är
U Nu, Burmas förre premiärminister i
emellertid helhetsintrycket. Det glädEricofon-samtal.
jande faktum att man funnit enbart
fördelar med Ericofonen visar, att den
utgör ett riktigt och stort steg i
telefonapparatens utveckling.
Ovanstående kan anses representativt för uppfattningen om Ericofonen
ur användningssynpunkt.
Hur har då telefontekniker reagerat?
Trots att Ericofonen funnits tillgänglig endast kort tid har den väckt
stor uppmärksamhet i telefonkretsar.
Sålunda har den redan bedömts och
examinerats av ett stort antal tekniker i
skilda telefonförvaltningar. Telefontekniker från alla delar av världen har
givit Ericofonen ett överväldigande
positivt mottagande.

"This is really a wonderful telephone indeed . . ." - Amiral Charles H Lyman
tar emot en Ericofon vid amerikanska
flottbesöket i Stockholm 1956.

Pakistans kommunikationsminister M R
Kayani använder en Ericofon på sitt
tjänsterum.

Generaldirektör Sovkardan, chef för indonesiska post- och telefonförvaltningen,
ser ut att trivas väl med Ericofonen.

Nedan några meningar ur rapporter
från två av världens största och mest
avancerade förvaltningar:
... »Ericofonen är ett gott exempel på
en telefon konstruerad som ett helt i
stället för ett antal separat konstruerade
enheter.»
och
... »Ericofonen visar upp ett komplett
nytt konstruktionssätt för telefoner ...
den kan mycket väl komma att visa sig
som
föregångare
i
en
ny
konstruktionsepok ... Det är föga tvivel
om att den kommer att bli populär.»
En amerikansk formgivningsexpert,
som vid sitt besök i Sverige gav högsta
betyget åt såväl Ericofonens form som
färgval, har under en föreläsningsturne
i USA använt Ericofonen som exempel
på en ny epoks formgivning. I ett brev
berättar han om ett besök han haft av
chefen
för
ett
amerikanskt
telefonbolag, som hört talas om men
tidigare ej sett Ericofonen. Vi citerar:
... »Han betraktade telefonen en
stund och ju mer han såg på den desto
mera imponerad blev han. Till sist
frågade han, om han fick låna telefonen
några dagar, så att han kunde använda
den kontinuerligt någon tid. Jag kunde
inte låta bli att tänka, att det var
ungefär detsamma som att sända kol
till Newcastle!» ...
Till detta axplock av utlåtanden om
Ericofonen må läggas det faktum, att
Ericofonen dagligen användes av en
hel del statsöverhuvuden och högre
statstjänstemän, som ställer mycket
stora krav på såväl användbarhet som
elegans hos de nyttoföremål de dagligen brukar. Att dessa män med stor
entusiasm och förtjusning har låtit
installera Ericofonen, måste anses vara
ett utomordentligt högt betyg för den
nya telefonen.
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