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Syntynyt 1887 

 

1898  Rakentaa ensimmäisen kameransa.  

1901  Rakentaa Mustilassa sähköisen rotanloukun. 

1902  Rakentaa Mustilassa salakuuntelukoneen ja saa lähtöpassin isältään. 

  Työskentelee nuorena viilarina ja asentajana Helsingissä. 

1903  Teknikkona Helsingin Puhelinyhdistyksessä. 

1904  Saa isältään anteeksi salakuuntelun Mustilassa. 

1905  Loukkaa nilkkansa hyppyrimäessä ja saa elinikäisen vaivan. 

  Rakentaa ensimmäisen kipinä-lähettimen Helsingissä ja on 

sähkötysyhteydessä venäläisiin sotalaivoihin Suomenlahdella. 

  Poliisi takavarikoi kipinälähettimen ja Eric joutuu rikollisena 

syytteeseen. 

  Isä kirjoittaa Eric-pojastaan Alexander Popoville, maineikkaalle 

venäläiselle radiotutkijalle. 

  Popov kirjoittaa Suomen poliisille, että nuori Eric on kaikesta päätellen 

täysin vaaraton ja sen lisäksi huomattava kyky radiotekniikan alalla. 

  Poliisi vapauttaa Erikin, mutta hänen täytyy luvata, ettei koskaan enää 

”esiinny eetterissä”. 

1906  L.M. Erikssonin palveluksessa Tukholmassa. 

1907  Rakentaa puusta purjelentokoneen Mustilassa ja aikoo järjestää 

lentonäytöksen Elimäen Haukkavuorella.  

  Isän käskystä kone puretaan ennen lentonäytöstä. 

1908  Matkustaa Saksaan, jossa kirjoittaa ylioppilaaksi ja ilmoittautuu 

oppilaaksi Cöthen Friedrichs-Polytechnicum’iin. 



1909  Rakentaa Cöthen’issä 3-pyöräisen moottoripyörän. Poliisi kieltää 

käyttämästä pyörää. 

1910  Kehittää kesälomalla Mustilassa värikuvausmenetelmän, jota 

asiantuntijat vielä 1938 pitivät harvinaisen edistyksellisenä. 

  Rakentaa kesän aikana Mustilassa myös röntgenlaitteen, jolla kuvaa 

kipeytyneen nilkkansa. 

  Näyttää röntgenkuvat Helsingissä professori Homénille ja tohtori 

Hornborgille ja saa välittömästi tilauksen Helsingin yliopistolta 

suunnitella yliopistolle röntgenlaitoksen. 

1911  Kehittää kesälomalla Mustilassa haulikon, jossa on laukaisulaskija ja 

jonka voi laukaista hanska kädessä kylmän talven aikana. 

  Kehittää Mustilassa myös etäisohjatun lämpömittarin käytettäväksi 

kuumentuneiden konelaakereiden yms. lämpömittauksiin. 

  Saa 14.10. Cöthenin korkeakoulusta insinöörin todistuksen. Ennen sitä 

Eric joutui täydentämään matematiikan koulutustaan, jossa hänellä oli 

ollut vaikeuksia. 

1912  Eric järjestää ensimmäisen liikkuvan elokuvan näytöksen, jossa 16 kuvaa 

sekunnissa. 

  Kokeilee äänentoiston siirtoa filmille ja toistaa filmillä monesti sanat 

”Grau ist alle Theorie – Grün ist nur des Lebens Baum” (Kaikki teoria on 

harmaata – vain elämän puu on vihreä). 

  Isä kutsuu Ericin Mustilaan, jossa hän saa moitteita abstraktin käsitteen 

(äänen) filmaamisesta. 

  Eric masentuu ja lohduttaa itseään maalaamalla tauluja ja ompelemalla 

gobeliineja, jotka hän on jo aikaisemmin todennut rauhoittaviksi 

puuhiksi.  

  Syksyllä hän saa työpaikan Helsingissä Siemens & Halske- yhtiössä. 

Hänen tehtävänään on puhelinkeskusten rakentaminen. Hän ehdottaa 

jo tässä vaiheessa automaattikeskusten rakentamista.  

1913   Eric sanoutuu irti työpaikaltaan ja matkustaa Berliiniin. Täällä hän 

perustaa ”Fotomagnetofon” yhtiön yhdessä ruotsalaisten, Axel 

Wahlstedtin ja Hugo Swartlingin kanssa. Eric joutuu pian 

rahavaikeuksiin  yrityskumppaneidensa kanssa.  



  Ericin välit isä Axeliin Mustilassa ovat kireät. Päiväkirjaansa Eric oli mm. 

kirjoittanut ”tulee aika, jolloin ihmiset istuvat kodeissaan ja seuraavat 

maailman tapahtumia laitteella, jota tässä kutsun sähköiseksi 

silmäksi”. Isä oli lukenut tämän sivun ja kommentoinut pojalleen 

”lopeta jo ajoissa nuo unelmasi, muuten joudut kohta Lapinlahden 

mielisairaalaan”. 

  Eric muuttaa Berliinistä takaisin Suomeen ja perustaa vähäksi aikaa 

laboratorionsa Bölen kartanoon ystävänsä C.G. Avellanin 

myötävaikutuksella. 

1914  Eric parantaa elektroniputken toimintaa, jotta äänentoistoa voitaisiin 

vahvistaa fotomagnetofonissa. Hän kirjoittaa myöhemmin New Yorkissa 

ansioluetteloonsa asiasta seuraavaa: 

  ”Because the amplifying-tubes (Lieben-tubes) used by me were not 

satisfactory in the motion (impulse), I constructed a new tube, a High-

vacuum-tube with cylindrical electrodes and asked for patent in 

Germany in 1914”. Lyhyesti käännettynä “Koska aluksi käyttämäni 

elektroni-putket olivat vahvistukseltaan epätyydyttäviä, rakensin uuden 

vakuumi-putken, jossa elektrodit olivat kartiomaisia, ja hain patenttia 

Saksassa 1914”. 

  Heinäkuun lopussa Erik kutsuttiin Saksassa passintarkastukseen ja 

leimattiin ”ryssäksi” ja käskettiin poistumaan maasta 3 vuorokauden 

sisällä – ensimmäinen maailmansota oli alkanut. Samalla hänen 

patenttihakemuksensa parannetusta elektroniputkesta jäi sodan 

jaloissa hyväksymättä. 

  Jälleen kotona Suomessa Eric selvittää isälleen seikkaperäisesti, kuinka 

ääntä voidaan tallentaa filminauhalle ja vahvistaa elektroniputkella, ja 

kuinka voidaan käyttää ”sähköistä silmää” näkemään etäisyydellä 

(tämän päivän TV).  Nyt hän tulee vihdoinkin ymmärretyksi ja saa tukea 

isältään. 

1915  Eric saa työpaikan Kööpenhaminassa toimivassa yhtiössä ”Petersen & 

Poulsen, erikoisalanaan  äänifilmi. 

  Eric kehittää äänifilmin tallentamista teräsnauhalle (Telegrafon). 

1916   Axel-isä tutustuu Ericin laboratorioon Kööpenhaminassa ja kertoo 

myöhemmin kotonaan Suomessa; ”Ericin laboratoriossa sain nähdä  ja 

kuulla äänifilmiä. Sain jopa tallentaa puheeni rautalangalle. Kun lopetin, 



sain muutaman minuutin kuluttua kuulla kaiken puhumani. Olin 

hämmästynyt, että puheeni tuli takaisin ompelulankamaisen ohuelta 

rautalangalta. Kuka ties miten maailma kehittyy, jos Eric-poikani saa 

elää!”  

1917  Eric valmistaa sähköisen kuulolaitteen kuuroille. 

1918  Eric on partnerina mukana Kööpenhaminassa perustamassa ”A/S Anod” 

yritystä. 

  Eric kutsutaan Suomeen palvelemaan pääesikunnassa vapaussodan 

aikana. 

  Eric järjestää salakuuntelua ja kehittää menetelmän, jolla voidaan 

seurata panssarijunien liikkeitä. 

  Kesällä Eric palaa Kööpenhaminaan uuteen taloon ja laboratorioon 

(Platanvej 21). 

1919  Eric avioituu taidemaalari Ingrid Ruin’in kanssa. 

  Ericillä on jälleen taloudellisia vaikeuksia A/S Anod yhtiössä. 

1920   Ericin vanhempi veli Carl Gustaf tutkii mahdollisuuksia siirtää toiminta 

Tanskasta Suomeen. Tämä tapahtuu ”Emission”-nimisen osakeyhtiön 

avulla, jossa toiminnanjohtajana on Eric von Frenckell, myöhemmin 

Helsingin kaupunginjohtaja. 

1921  Ingrid synnyttää 12.2. pojan (Carl Axel Waldemar) Helsingissä. 

  Eric kirjoittaa Thomas Alva Edisonille New Yorkiin ja tarjoaa muutamia 

patenttejaan sekä kuulostelee mahdollisuuksia päästä Edisonin 

palvelukseen.  

  Ingridin ja Eric’in avioliitto hajoaa. 

1922  Eric muuttaa takaisin Suomeen ja perustaa laboratorion Mustilaan. Hän 

perustaa uuden yhtiön ”Ab Tigerstedts Patenter”, joka kuitenkin joutuu 

lopettamaan samana vuonna rahavaikeuksien takia. 

1923  Eric muuttaa Amerikkaan ja tapaa Edisonin lokakuussa. 

  Edison kirjoittaa Ericille suosituskirjeen, joka lähetetään muutamalle 

mahdolliselle työnantajalle. 



  ”The Tiger Manufacturing Company” perustetaan.  Yritys  saa heti 

Meksikosta tilauksen kahdesta kryptografonista, ja USA’ssa alkaa 

yleisölle tarkoitettujen radiovastaanottimien valmistus.  

  Radiovastaanottimien kysyntä on kovaa, ja Eric kirjoittaa isälleen ja 

veljilleen ”nyt alkavat kultaiset ajat”. 

1924  Eric joutuu auto-onnettomuuteen New Jerseyssä 20.4.  On epäselvää 

kuinka pahasti hän vammautui, mutta kaikesta päättäen hän pystyi 

jatkamaan töitään. Hänen viimeinen keksintönsä 3-ulotteisen äänen 

toistolaite valmistui prototyyppinä heinäkuussa. 

1925  Eric sairastuu mahdollisesti autokolarin seurauksena, jolloin 

monivuotinen tuberkuloosi pääsee etenemään. 

  Kirje 15 vuotta nuoremmalle Göran veljelleen 16.2. on lähetetty New 

Yorkin sairaalasta. Hän ehdottaa, että veli jatkaisi hänen töitään ”liian 

aikaisen poismenoni jälkeen. Minua vaivaa, etten pysty hoitamaan 

työtäni Amerikassa enkä pysty maksamaan velkaani Jacobsenille 

Tanskaan”. 

  Viimeinen kirje isälle 26.2. on saneltu tanskalaiselle sairaanhoitajalle. 

Hän kertoo leikkauksesta 17.2., jolloin täysin tuberkuloosin tuhoama 

vasen munuainen poistettiin. Kirje loppuu sanoihin ”nyt en enää jaksa – 

terveiset kaikille – Papan oma Poika” 

  Eric kuoli 20.4.1925. 


