STSF: s höstmöte den 16 september 2000
Föreningens
höstmöte ägde rum en solig septemberlördag
pä MGELBY
GÄRD i Tumba, söder om Stockholm.
Sexton medlemmar
rogs emot av Hägebysparkens
YD Sven
Corlin som entusiastiskt
berättade om Hägelby herrgärd,
mänga byggnader och park, varvat med fakta och minnen
frän gärdens upphovsman och byggherre; nämligen alias
vär husgud, Lars Magnus Ericsson. Men först gay Sven
Corlin oss kort lite bakgrundsfakta
om LM Ericsson när
det begav sig;
liv kan pä sätt och vis indelas i tre tidsepoker;
intensiva perioden handlade om telefonen, 1876-1903 (Iämnade styrclsen i maj
1903, sälde sina äterstäende 597 aktier 1905).
-Andra perioden om telefoner men ocksä om jordbrukets
praktiska utveckling pä Ahlby
gärd i Fittja söder om Stockholm. Irän 1896 till 1906.
-Tredje perioden 1906 da LME köpte Hägelby ägor i närheten av Ahlby gärd i Tumba.
LME:s
-Första

En historia viII beräua alt LME pä 1860 talet pä sin gesällvandrig
ner till Tyskland, bryskt
blivit avvisad natthärbärge
pä dävarande Hägelbygärd.
Delta glömde LME aldrig ulan i
1906 gay han "igen" genom alt helt enkelt köpa heia egendommen
om ca 70 ha.
Pa Hägelby uppförde LME förutorn den stora huvudbyggnaden
(färdig 1918) ocksä en
mängd andra hus som erfordrades
för au driva eu rationell! storjordbruk.
Sem alla säkert vet sä ma-

l nade

LME alltid om sina
anställda arbetare vid telefonverkstädema.
Uppbyggandet av verksamheten
pä Hägelby gärd var inget
undantag. Personalen hade
bra bostäder. Varje familj
hade sitt eget hönshus. En
gemensam tvättstuga, lanthandel m.m Eget elverk
med dito eldistrubution
byggdes ocksä pä egendomen.
Som en kuriositet

berätta-

de Sven Corin om LME:s
omtanke om pigorna pa
gärden. av sin timpenning
om 25 öre innehöll LME 5 öre som en form av tvängssparande.
De uppsamlade
medien
fick pigan ut den dag hon gifte sig. Säkert ett mycket välkommet
kapital Iör en ung nygift
kvinna pä den tiden.

