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Bild frän Telias bildarkiv

Redaktörens ruta
Avdelningen Värdelöst vetande i tidningen Datateknik har att berätta:
En dator innehäller nägra av de mest förädlade materialen pä jorden, Omkring 700
material och kemikalier används i datorer. Oe flesta finns inte ens med iden slutliga
produkten, utan används enbart i tillverkningen.
En dator som väger 30 kg skapar 60 kg sopor vid tillverkningen. Tillverkningen av
en processor pä 10 gram konsumerar 28 kg flytande kemikallier, Dessutom krävs det
ytterligare II kg lut i vattenreningen för att neutralisera alla syror som används i
tillverkningen.
Det gär ät 33 000 liter vatten för att tillverka en Pe. Det mesta förbrukas vid
tvättningen av de kretskort som ingär. För att tillverka de integrerade kretsar som
finns i datorn gär det ät ytterligare 12000 liter vatten,
Tillverkningen drar drygt 23000 kWh elektricitet. Större delen gär ät till
filtreringenav den utrarena luft som krävs vid kretstillverkningen.
Som samlare av gammal teknik infaller sig tanken om ätervinning. Det finns
företag som ha som speciallitet att demontera gammal teknik för att äteranvända
metaller och pIaster. Denna verksamhet kan bli ett hot för kommande generationers
samlare. Vi som samlar i dag behöver sam la dagens prylar ät kommande generationer. Frägan är bara vad som är värt att spara?

Nägra medlemmar har haft äsikter om vär logotyp. Den kompletta har en pagod
pä sig, förutom textema och formen. Till nästa nummer skall vi försöka fä med den
pä framsidan. Familjerna Munkharnmar och Wahlström har redan gjort färgläggning
av den. Styrelsen tackar ödmjukt för detta och hoppas Ni hade roligt när Ni mälade.
Lennart Liljeberg, som initierat numrets tema är en stor samlare i dubbel bernärkelse. Först sam lade han, sedan sälde han heIa sin samling, och nu är han pä väg att
fä en av Sveriges största igen. Det är nägot att bli inspirerad av!
Vi önskar alla nya medlemmar välkomna och de ej betalande saknade. De senare
fick inte denna tidning. AHa önskas dock God Jul & Gott Nytt Ar!
Thomas Floreteng
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Tankar frän. Ordfiiraren

Halla Halla
Vi efterlyser Hakon Brunius

Ja, naturligtvis inte personligen eftersom
efter c:a 30 ärs gärning som den verklige

han dog redan 1902 viel en äldcr av 60 är,
telefonpionjäten i svcnsk telehistoria.

Hakon Brunius tillverkade som bekant de allra Iörsta telefonkopiorna
av BeUs
konstruktion
och han anlade även de första telefonförbindclserna
för praktiskt bruk.
Och inte nog med dct. Han startade även industriell tillverkning av rnera avancerade
telefoner avegen konstruktion.
Med den bakgrunden
faller det sig naturligt att ai detalj, sä längt det är möjligt,
försöka kartlägga Hakons fantastiska liv, med fokusering pä de produkter sorn han lät
lillverka.
Vär rnälsäuning
av Phonetiken.

är an kunna preseruera

För att kunna göra det behöver

ett gediget

material

i eil kornmande

nurnmer

vi DIN hjälp,

Vi efterlyser därför ALL tänkbar information orn hans produkter. Det kan vara allt fran
tillverkning av rena kopior till egen utveckling. Och när vi säger ALL, sä menar vi det.
Vi tackar pä förhand

för DITI

bidrag!

beugt C romlin 940831

Kassörens koll
S~\ var d1l det Iörstu ärsmöre: gcnornfört p1l Telemuseum
med Icmton deltagare.
Stadgarns blev Iastställdu orn än efter lite diskussioner.
Som du kan se av bifogat blad
rncd stadgar blev irue törändringnrna
s5 stora, men nägra punkter har ändrats till det
bättre. T ex väljs cnbart ordförauden
direkt av ärsmötet, övriga befauningar
fördelar
siyrelsen inom sig. Detta kan hn sina fördelar om nägon ledamot skulle falla ifrän.
Styrelsen kan exempelvis utse en ny kassör inom sig utan att behöva kalla till extra
ärsmöte. Styrelsens medlemmar och andra befauningar
i föreningen under det
kornrnande verksamhctsäret
redovisas
längrc ner pä dcnna sida,
En arbetsgrupp sorn sknll utreda Iörutsäuningarna
att utge en bok utsägs oeh föreningens logetype diskuteradcs.
Oe närvarande fick i hernläxa att Iärgsäua logotypen. När
förhandlingarna
var avklarade fick vi Iyssna till ett Iörcdrag av intendent Nils Olander
0111 den optiska tclegrafcn,
den firar ju 200-ärs jubileurn 1994 och deua upprnärksammal' naturligtvis museet, Ett besök i telemuseurns
avdelning Iör optisk telegraf med
dernonstration
av "reglering"
mm ingick ocksä.
Etter rnötcts avsluiandc vidtog byteshandel pä parkeringen. Ett antat telefoner, böcker
och delar byue ägare. ß land Objekten syntes Eriessons bordapparat
av 190 I ärs
rnodell, Eriesson "Candlestick",
AC ISO, Eriesson väggappnrat
för anknyrning,
förnickladc fingerskivor. en "halv" tax 111m mm.

Antulet betalande medlcrnmar i föreningen är nu 34 sr, vilket betyder alt det fort farande är nägra sorn irne bctalt sin medlemsavgift
för 1994. Für att underläua betalningcn av 1995 ;irs medlcmsavgilt
bifogas eu inbetalningskort.
Oe nytillkomna
mcdlernruar SOI11beralat sin avgilt under novernber eller decernber behövcr inte bctala
ny avgift igcn i januari.
Ove Svensson

Fiirtroendevalda

valda vid arsmätet 1994-10-15:
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Henriks hörna
Hej igen
När jag satt pä Telemuseum oeh letade efter fakta till AB 112
s1lnoterade jag lite uppgi üer för eget bruk. Bosse Munkharnrnar
fiek se dem ligga hemm" hos mig oeh sa att det där är nog av
intresse för medlemmarna. Uppgifterna är frän Telcverkets verkstads
personaltidning TcVe 1963. oeh handlar orn vilka är olika telefonapparater tillvcrkades
i Nynäshamn. Listan är ej komplett oeh jag hoppas alt Ni läsare kan hjälpa rnig alt
kornplettera
den. Hittar ni nägon uppgift pä när, oeh under vilka är cn telefonapparat
tillverkades sä glörn inte alt notera källan. Här följer vad jag hittade i TcVc 1963:
AB
AB
AB
AB

112
100
100
440

tillverkades
tillverkades
tillverkades
tillverkades

Nytillverkning
ännu 1962.

1894
1926
1937
1945

-

1925
1937 (utbytbar mikrofonkapsel)
1944 (bakelitmikrofon)
1952

av LB - apparater upphörde definitivt

AC 150 tillverkades
AC 141 tillverkades
AC 140 tillverkades
BC 300
BC310
BC 310
BC 331
BC 330

ärcn
ären
ären
ärcn

1952 men reparation utfördes

ärcn 1893 - 1925 (träapp.)
ären 1925 - 1937 (2-linjers plätapp.)
ären 1937 - 1944 (bakelitrnikrofon)

ti 11verkadcs ärcn 1915 - 1941
tillverkadesären
1925-1945
tillverkades ären 1945 - 1949 (bakelitmikrofon)
tillverkadcs
ären 1933 - 1943 (Iiten käpa)
tillverkades ärcn 1934 - 1950

BC 560/1 tillverkades
BC 560/2 tillverkades
BC 29660/09
BC 29660/08

ären 1950 - ?
ären 1951 - 1958 (Beige, härdplast

tillverkades

ären 1959 -? (Bcgic,

tillverkadcs

ären 1962 - ? (Grä, tcrrnoplast

melarnin)

termoplast akrylpressmassa)
akrylpressmassa)

BD 370 lillverkades ärcn 1924 - 1942 (Cb- oeh At-system)
BD 37 I tillverkadcs ärcn 1934 - 1942 (Cb- oeh At-system)
BC 29860 iillvcrkadcs 5ren 1963 -?
Dcssutorn behöver vi vera när de olika färgcrna

ti 1lverkades.

Cl 750 tillverkades ären 1916 - 1944 (Lb-systern, linjeväljarc)
Cl 752 tillverkades
ärcn 1927 - 1956 (Lb-systern, linjcväljare)
Cl 752 tillverkades ärcn 1956 - ? (At-system. linjeväljare)
växeln AP 20 tillverkades
ären 1920 - 1960 i Lb-. Cb- oeh At-system.
Det vore roligt orn vi kunde lösa frägetecknen i uppställningen samt fa in flcr
uppgiftcr pä olika apparattypcr
som tillverkats
i Svcrigc.
Manuella

Hoppas detta är iill nägon glädjc för Er.
Henrik

Brev Iran läsarna
EN PÄRLA I MIN SAMLING!
En underskattad telefonpionjär
verkade i
Jönköpings-trakten
pa 1870-talet skriver KV
Tahvanainen i en av sina böcker. Mannen helle
Haken Brunius. Han tillverkade de första
Svenska telefon-kopioma
av Bells konstruktion
efter beskrivningar
i tidningarna
och anlade de
försra telefonförbindelser
för praktiskt bruk.
Det är ingen tvekan om atr de telefoner som
Haken Brunius tillverkade
verkligen är de första
sorn gjordes i Sverige. Hakon Brunius nöjde sig
dock inte med de första kopioma av Bellapparater utan startade industriell tillverkning av
mera avancerade telefoner avegen konstruktion.
Alltillverkningen
av Brunius-apparater
inte var
obetydlig tramgär av en notis i Västerviks
Yeckoblad är 1882.
"Eu tusen telefonskäp hava hos snickames
i
Jönköping Möbelrnagasin
beställts av ingeniören H Brunius. Hakon Brunius flyttade senare
till Göreborg där han hade sin verkstad.
Hakon Brunius dog 1902 vid en älder av 60 1I.r.

Telemuseum uppmärksammat

o

Telefonen

pä bilden ti 11verkad 1881

Hälsningar

Lennart Liljeberg

lidningen
"Telecom idag" nr 4 -94 har pä sin framsida en stor färgbild med L M
Ericssons väggtelefon frän 1885. Inuti tidningen finner man ytterligare tre sidor med rikt
illustrerad telehistoria. Övriga artiklar handlar om nätverk. teletillärnpningar
och
affärsvärlderis telehändelser.
Formatet pa tidningen är tabloid (vanlig kvällstidning)
och
den är pa 48 sidor. Priset kanske kan avskräcka en deI, 49 kronor, men det rar en stund
att läsa allt ocksä.

Arsmöte 1995
Planering för ärsmötet 1995 pagar. Avsikten är alt hälla det i Värrnskog, Lars Magnus
Ericssons födelseort. Tidpunkten
är bestärnd till lördagen den 20:e maj. Mera detaljer
kommer senare, Avsikten är an vi ska försöka ordna studiebesök
i LM:s födelsehern och
se den utställningen
som finns där. Pä prograrnrnet
utöver ärsmöresförnandlingama
blir
naturligtvis bytesstund för medlemmama.
Möjligheier att sova över ska vi Iörsöka
arrangera i kyrkstugorna
i närheten. Möieslokal och matrnöj ligheter mäste vi ocksä
försöka ordna.
Därför vi ll vi ha in en prcliminär anmälan orn deltagandet pä ärsmöiet sä snart sorn
rnöjligt för att kunna boka tillräckligt stor lokal och antalet sängplatser.
Bocka för i din kaiender den 20-21/5 1995 , ärsrnöre STSF, samt slä en signal till
sekreteraten och tala om alt du kornrner.

Stadgar för

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

STSF
~ J.

Firma och hemort.

Föreningen är en ideell, opolitisk förening vars firrna är "Sveriges Telehistoriska
Samlarförening". Styrelsen har sitt säte i Steckhohn.
Ändarnäl.
Förcningcn har till ändamäl att bl. a:
- sprida telehistorisk informatioo
- öka medlernrnarnas kunskap om telehistoria
- stödja intresset för sarn landet av telehistoriska föremal
- anordna medlcmsträffar för utbyte av information
§ 3.

Föreningens

organ.

Föreningens organ är:
I. Ärsstärnrna
2. Styrelse
3. Revisor
4. Valbcredning
5. Medlemsblad
6. Arbetsgrupper
§ 4.

Medlemskap.

Till medlem av föreoingeo antagas fysiska och juridiska persooer, institutiooer och
föreningar som har intresse av telehistoria.
Ansökan om ioträde skall inges till föreningen.
Medlemskapet blir giltigt sedan sökandeo antagits av föreningen och erlagt stadgade avgifter.
Sökanden som antages förutsättes ha tagit deI av stadgarna och förbinder sig alt följa dessa.
§ S.

A vgifter.

Medlem erlägger inträdesavgift och arsavgift med belopp som fastställs av ärsstärnrnan.
lnträdesavgift och ärsavgift av nyinträdande medlem erlägges vid inträdet. Övriga
medlemmar erlägger ärsavgift för löpande räkenskapsär före rnars rnänads urgäng.
Sryrelsen äger Irän fall till fall besluta om högre avgift för juridiska personer, instirutioner
och Iöreninzar.
Erlagda avgifler äterbetalas inte.

*

6.

Styrelsc.

Föreningcns angelägenheter
handhavcs av cn pa arsslämman vald styrelse. bestäende av km
( 5 ) ledarnöter. valda för Ivä är i sänder. Styrelsen skall besta av ordförandc, vice
ordförande, kassör, sekreterate och vice sekreterare.
Ordrerande utses genorn personligt val, varefter styrelsen inorn sig utser övriga
befanningshavare. Sryrelsen utscr inorn sig vcrn eller vilka som skall vara firrnatecknare.
För koruinuiiet i styrelsearbetet bör rnax. [Va ledamöter utbytas pc:r är. Ingen ledarnot tär siua
i styrelsen mer än Ire perioder i rad (6 är), Styrelsen är beslutsmässig
om minst tre (3)

ledarnörer Ur närvarande.

P5. ärsstämman utses även [Vi, ( 2 ) styrelsesuppleanter.
en avgär varje är.

Dessa väljs

pa tv;i är och pa sä sätt an endäst

§ 7.

Styrclsens

äliggande.

Styrelsen företrädcr föreningen, bevakar dess intressen och handhar
samt beslutar
föreningens vägnar enligt dessa stadgar.

a

dess angelägenheter

Det äligger styrelsen att:
· pa bäsia sät! verka för föreningens ändarnäl i cnlighet med dess allrnänna milsättning
· utse den eller de sorn tecknar föreningens firrna
· handha förvaltningen av föreningens löpande angelägenheter
och räkenskaper
- tillsäua för töreningens verksarnhet erforderliga arbetsgrupper samt fastställa instruktioner
för dessa
- till erdinane ärssrämma avgiva verksarnhetsberäuelse
och ärsredo-visning
för senaste
tilländalupna räkenskapsär jämte upprätta förslag till budget och arsavgifter för kommende

verksarnhetsär
• förbereda alla ärenden sorn skall föreläggas
- verkställa av ärsstärnrnan fattade beslut
- besluta om uteslutning

§ 8.

ärsstämman

av medlernmar

Styrelscmötcn

Styrelsen samrnanträder
när ordförande sä firmer det erforderligt eller dä rninst rvä av
styrelsens erdinane ledamöter sä begär, dock med rninst fyra (4) möten per är.
Vid styrelscns sarnrnanträden
leds förhandlingama
av ordföranden eller vid förfall för denne
vice ordföranden. Är bäda förhindrade väljer de närvarande inom sig ordförande för

samrnanträdet.
Vid förfall av ordinarie ledarnot intrader en närvarande suppleant.
Suppleant som ej tjänstgör für ordinarie lcdamot äger deltaga i förhandlingar

men ej
Vid styrelsens samrnanträden
skall föras protokoll som skall justeras av ordförande
ytterligare en närvarande ledamot. Envar ledamot som deltagit i ärendets avgörande
biträtt det i protokollet intagna beslutet, sävida han ej lätit där anteckna en avvikande
Sryrelsen är beslutsför

när rninst tre ledarnöter är närvarande. Som närvarande
styrelsernöte räknas även deltagande via telefon eller motsvarande.

i beslut.
samt
anses ha
mening.

pä

Beslut är giltigt om det biträdes av fkrtalet röslande, 1I10m i de fall för vilka i dessa stadgar
föreskrivs kvalificerad majoritet, och för de fall cndasl tre ledamöter är närvarande, dä
enhillighet krävs. Vid lika röstetal följs de vars sida ordförande stöder.
K:llleise och dagordning skall tiUställas lcdarnöter och suppleanter i god tid ( min 14 dagar )
före sammanträdet.
Fax, post. elektronisk post eller personlig ~a1!else via telefon godkänds.
§ 9.

Räkenskaper

och revisi()n.

Föreningens räkenskaper skall avslulas den 31 december varje är. Styn:lsens :irsredovisning
skall sen:lSt den 28 februari överiämnas till föreningens revisorer.
Slyrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall ärligen granskas av Ivä pä slämman
ulsedda revisorer.
Revisorema skall senaSI den 30 mars avgiva ber;ittelse över sin granskning.

§ 10.

Ärsstärnruu.

Ordinarie ärssrämma hällcs ärlig~ri. pi'!tid och plars som sryrclscn bcstärnrncr.

Ärsstärnma

skall ha ägt rum sennst 30 juni varje är.

Vid ordinarie ärsstämrna skal 1 följande ärende förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

Möters öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterate för rnötet
Val av tvä justeringsmän. vid behov fungerende som rösträknare
Uppräuande av förteckning över de närvarande
Fräga om summans benöriga utlysande
Fastställande av dagordningen
Styrelsens verksarnhetsberäuelse
Revisorernas granskningsberäuelse
Fräga om ansvarsfrihet för sryrelsen för den Lid revisionen avser
Beslut om inträdesavgift och ärsavgift till föreningen för kornmande
verksarnhetsär
Val av:
a.
Ordförande för föreningen
b.
Styrelseledamörer
c.
Sryrelsesuppleant
d.
Tva (2) revisorer och revisorssuppleanter
e.
Valberedning
Beslut orn ersäuning eller arvode at sryrelseledamot
eller föreningsrnedlern
Ärenden som Styrelsen hänskjulit till stämrnan
Ärenden som enskild medlem inlämnat lill styrelsen senast en rnänad före
stärnrnan

16. Övriga fr.igor
17. Mötets avslutande
§ 11.

Extra stärnma.

För behandling av visst ärende skall extra stärnma hällas, när sryrelsen finner det päkallat,
eller da det skrifrligen begärs av minst 10 % av medlemmama.
Pi extra srärnrna far oll avgörande endast tas upp ärende som varit upptaget i kallelse till
stärnman.
§ 12.

Kaltelse.

Kalielse skall ske skriflligen oll samtliga medlemmar. Vid ordinarie ärsstärnrna skall kallelse
utg:i. senast tre (3) veckor före dagen för stärnman. Darurnstärnpling, pi kuvert vid
posrutskick.
fax eller elektronisk post, räknas som avsändningsdag och accepteras.
Vid ordinarie ärsstärnma ska11 medlemmama senast en vecka före stärnrnan tillställas
dagordning uppiagande de ärenden som skall behandlas pi stämrnan.

pa

§ 13.

Stämman

Stärnrnan hälls pa ort som sryrelsen bestärnmer.
Förhandlingarna inleds av föreningens ordförande eller vid förfall av vice ordförande.
Protokoll justeras av ordförande och rvä justeringsmän.
Vid stärnman har varje medlem en röst. För rösträtt Iodras alt medlem erlagt ärsavgift.
Beslut fauas med acklamation. eller avgörs genom öppen eller sluten vorering. Beslut fartas
med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. Uppstär
lika rösterat vid val och sluten votering, skall louen avgöra.
Alla beslut bekräftas genorn klubbslag.
Ledamot av styrelsen äger icke deltaga ibeslut om ansvarsfrihet för förvaltningsätgärd
för
vilkcn hun är ansvarig och ej heller i val av revisorer.

~ 1-1.

Vulbcr

ed ning.

Valberedrungen har till uppgift an förbereda och vid ärsstämmnn frarnlägga förslag pä
lämplig a kandidnter till de funktionsposter sorn enligt stadgarna skall besätras vid
ürsstärnman.
VaJberedningcn skall bestä av tv,j (2) ledarnötcr och cn (I) supplcam
som utscs av ordinarie ärsst~illlllla für ett är i taget.
§ 15.

Uppsiigning

av rncdl ernskap.

Orn medlern önskar utträda ur föreningen skall sk.riftlig uppsägning till fürerringen inlärnnas.
Medlem som ej inbetalt ärsavgift trots pärninneise uteslutes ur füreningen.
Medlern som brutit mot stadgarna eller äsarnka: föreningen skada, äger föreningen rätt alt
saga upp. För beslui häroui Iouh as miust Iyra Ierrucdelar av styrclsens ledarnöter avgivna
rösterna. Sedan sädant beslut fattats ma den som beslutet gäller ej vidare deltaga i rnötcn eller
samrnarurädcn inorn föreningen. Medlern skall orncdelbart underrättas om dylikt beslut.
Medlern SOIll uppsagts ur förcningen, äger ralt au ra friigan hänskjutcn till avgörande av
ärsstämrnan. 0111 han hos styrclsen anrnäler missnöje mot sädan uppsägning senast cn
rnänad cftcr det an han undcrräuats
orn beslutct.
Pa ärsstämma da bcslut om uppsägning av
rncdlernsskap
avgörs. fordras minst tre fjärdedclar
av de av föreningens medlemmar
avgivna röstcrna. för alt beslutet ska vara giltigt.
Medlemskap
i föreningen upphör direkt efter att beslut därom bar fauats. Utträdande
rnedlem äger ej :hemi vad han till töreningen inbctalat.
§ 16.

Sladgeändring

oeh upplösning av förcningen.

Beslut orn andring av dessa stadgar och upplösning av föreningcn är ej giltig. med mindre än
Iöljande stämmor, därav minst en ordinarie ärsstämma,
och vid den stärnma, som sist hälles, biträtts av mirist tre fjärdedelar av de röstande. Kaltelse
till sista stärnrnan ma ej ske innan första stämrnan hällits.
Vid föreniugens upplösning bcslurar den ärsstämrna där beslutet om upplösning blir
slurgiltigt. orn hur föreningens tillgängar skall fördelas.
I händel se av undcrskort skall deua täckas genorn lika tillskott av sarntliga registrerade
rnedlernrnar vid tiden för upplösandet.
beslutet Ianars vid tva pä varandra

§ 17.

Ikraftträdandc.

~7.".~>~~:\?-0(-0- ...~"R-.7
Thonras Floretena.

vice ordf.

(J.(.~~(1.I.~<~
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K:ire Wallman.

vice sekr.

Te/na Brunius
Frän Denny Wahlström

har vi fätt in bifagade artikel ur Jönköpings Tidning frän 29
November 1877. Han har själv Iäst tidningen och kopierat artikeln. Den är ju ganska
svärläst i sitt original men vi prövar här med en översättning till en nägot vardagligare
spräk.
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Telefonen. Hr Hakon Brunius, vars sinnrika uppfinningar vi vid flera tillfällen haft
anledning alt orntala, har nu med ledning av de i tidningarna synliga notiserna om
denna märkvärdiga
uppfinning konstruerat en dylik apparat, som av flera personer
härstedes blivit avprovad. Avständet mellan de rum, som medelst denna hans
apparat nu är förenade, är visserligen blott en kortare sträcka, - rummen är belägna i
tvä pä ömse sidor om en större gärd liggande hus - men uppgiften är löst och
experimentet fullkomligt lyckat. Ej blott tal utan även säng och musik har medelst
den elektriska ledningen ögonblickligen fortplantats till ähöraren i dcn andra
byggnaden. Vi bör kanske nämna. alt hr B:s konsrruktion ::IV telefonen Ur tämligen
självständig,
enär hr B. efter an förgävcs ha Iörsökt med den i tidningarna omtalade

"typmctallcn",
beslöt att i stället använda jäm till vibrationspläten.
faekmän vill vi, sä gott vi Iörmär, söka lämna en kort beskrivning
B har tillvcrkat den.

Ehuru ingalunda
av telefonen, sädan hr

Telefonen bcstär av tvrl pä Iika sätt fürfärdigade trähylsor, till formen nägot päminnande
om en läkarcs stetoskop: i vardera är anbragt en permanent magnet, kring vilken ligger
cn induktionsrulle
av mycket fin, omspunnen kopparträd.
De tvä ändama av
induktionsrullens
träd stär i förbindelse med tvenne trädklärnmor,
medelst vilken
apparaten kan sättas i förbindelse med en metallträd eller vilken telegrafledning
som
helst. Anrnärkas bör mähända, att till dessa slags tclefoner icke krävas nägo: särskilt
elektriskt baucri, utan bara de elektriska strömmarna genom ovannärnnda
magncter. Vid
hyllsans trattformigt utvidgade dei är en rnycket lunn jämpläi (vibrationsskivan)
anbragt, sä att den utan alt bcröra magncten Jigger nära hans ända. När man talar i
trähylsans
mynning, satter varjc Ijudväg vibrationsskivan
i rörclsc, sä an hon omväxlande närmar sig till eller avlägsnar sig fran magneten. Skivan kommer alt
detta säu
hilda eu ankare till magneten, oeh da denne därigenom görs omväxlandc starkare eller
svagare, induccras därvid strömmar i den magneten omgivande rullcn, och dess
strörnrnar genornlöpa ledningsträdarna till mouagningsapparatcn,
vars tunna metallblad
därigenom [örsättes i prccis samma svängningar
och föra säledes Ijudet till mottagarens
öra, när trähyllsan hälles därtill.
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Dcnna telcfon Ur. säviu

känl är, den fürsta i Sverige tillverkadc.

Telefonpremiär i Jönköping
(Saxat
En underskauad

telefonpionjär

frän tidningcn

Tele 4/89)

verkade

i Jönköpingstrakten
pa 1870talet. Han tillverkade de första svenska telefonerna - kopior av Beils
konstruktion efier beskrivningar i tidningarna - och anlade de Iörsta
telefonförbindelserna
Iör praktiskt bruk. Mannen helle Haken Brunius.
av K V TAHVANAINEN.
Helt okänd i svensk telefonhistoria
är Hakon Brunius inte. Han närnns, om än i
Iörbigäende, bade i Televerkets historik och i Hemming Jobanssens
bok
"Telefonaktiebolaget
L M Ericsson 1876-1918".
Man tycks dock ha betraktat
hans telefonanlHggningar
rncra som experimeut
än sorn praktiskt användbara. En
helt annan bild fär man orn man gär till källorna och ställer samman fakta.
Det var ingen experimentlysten
amatör som lyckades knäpa ihop Sveriges Iörsta
telefoner. Efter ingcnjörsutbildning
var Brunius en kort tid anställd i Telegrafverket som e 0 assistent, men blev i april 1865 "pä grund av längre tids uteblivande frän rjänstgöring
skiljd ur Telegrafverkots
tjänst". Da hadc han redan
börjat vid staisbanorna som relegrafingenjör, Den tjänsten lämnade han efter
nägra ar för alt ägna sig at privatindusrrin.

"Uppgiften är löst"
I telefonsammanhang
dyker Hakon Brunius namn upp i en notis i Jönköpings
tidning ar 1877. Notisen eiterades i flera tidningar, bland annat Göreborgs
Handels och Sjöfans Tidning den 30 november, oeh lyder i utdrag: "Telefonen.
Hr Hakon Brunius, vars sinnrika upptinningar
vi vid flera tillfällen haft anledning alt omtala, har IllI med ledning av de i tidningama
synliga notiserna om
denna märkvärdiga
uppfinning konstruerat en dylik apparat, sorn av Ilera
personer härsiädes hlivit avprovad. Avsiändet mcllan de rum, sorn mcdclst den na
hans apparat nu äro förcnade, är visserligen blott en korrare sträcka - rumrnen
äro belägna i tvä ä ömse sidor om en stör re gärd liggande hus - mcn uppgi ften är
löst, och experimenret
fullkornligt lyckat, Ej blott tal utan även säng oeh musik
hava medelst den elcktriska ledningen ögonhlickligen
forrplaruars till ähörama i
den andra byggnaden ... Telefonen bcstär av t vä pa lika säu Iörfärdigade
trähylsor till formen nägot erinrande 0111 en läkares stetoskop; i vardera är
anbragt en permanent rnagnet, kring vilken ligger en induktionsrulle
av mycket
fin, ornspunnen kopparträd,
De tva ändarne <IV induktionsrullens
träd sta i
förbindelse rned t vänne trädklämrnare,
medelst vilka apparaten kan säuas i
förbindelse mcd en metallträd eller vilken tclegrafledning
sorn hälst... Vid
hylsans tranformade
utvidgade dei är eil mycket tunn järnplät (vibrationsskivan)
anbragt, sä alt den utan att beröra magneten ligger nära hans ända. När man sä
talar i trähylsans mynning, sauer varje ljudväg vibrationsskivan
i rörelse, sä alt
hon ornväxlande
närrnar sig till eller avlägsnar sig frän magneten. Skivan
kornrner alt pli deua säu bilda ett ankare till magneten, och da denne därigenorn
göres ornväxlande
starkare eller svagare, induceras därvid strörnmar iden
magneten omgivande rullen, och dessa strömmar genornlöpa ledningsträdarna
ti II mottagningsapparaten,
vars tunna rnctullblad därigenorn försäucs i precis

sarnma svängningar och föra säledes ljudet till rnouagarcns öra, när trähylsan
hällcs därintill. - Denna telefon är, sä vitt käut är, den Iörsta i Sverige tillvcrkadc." En av dessa lelefoner finns pä Telemuseum
i Stockholm.

ßruniustclefoncr

i praktiskt bruk

Det är ingcn tvekan om att de telefoner sorn Hakon Brunius tillverkade verkligcn var dc första sorn gjordes i Sverige, men det har ifrägasatts om hans
tclcfoncr vcrkligcn kom till praktiskt bruk. Den telefon frän 1877 som finns pa
Telemuseum
har dock använts vid vattcnledningcn
i Jönköping fran 1877 till ar
1891. Dct har ocksä frän flera hall intygats alt Bruniustclefoncr
användes pä
Kyrkekvarns bruk, ca 40 km nordväst om Jönköping, där Brunius var verksam,
och d., pa en Icdning mellan disponenlvi lIan och kuskbostaden.
Falköpings
Tidning 1959 närnncr ocksä en telefonförbindelse
mellan Iva [astigheter i
Jönköping är 1877. Tidningcn fortsäuer: "Snart ordnadc han ocksä telcfonförbindclsc mellan disponentbostaden
i Sandhein (Kyrkckvarn)
och barncns
skolhushäll
i Jönköping,
varvid han enligt uppgift använde sig av järnvägens
tclcgraflcdningar,"
Delta kan förklara eil päpekande i historiken om L M
Ericsson au Hakon ßrunius den 9 juli 1877 frän finnan fick levererad "en
magnctinduktor.
sorn troligen var rätt kraftig. d~ dcn kostade heia 195 kronor".
Kanskc den var avsedd för signalering pä den 40 km länga tclefonförbindelsen
Kyrkck varn-Jönköping.

Telefoner

i Stockholm
Dc importerede Bell-telefoner
sorn kom till Stockholm i dcccrnber 1877
användcs pa nägra fasta förbindelser i huvudstadcn.
Enligt Dagcns Nyhetcr dcn
15 dccernber sarnrna är skulle den första anläggningcn
där ha förenat gasverket
vid Klara sjö rncd gasklockan vid Vasagatan. Ungefär samtidigt anordnade
ingcnjör H T Ccdcrgrcn cn tclefonförbindclsc
mcllan sin bostad och juveleraraffären, bäda vid Drottninggatan,
rned importemde apparatcr 50111 kom den 17
dcccrnber I R77. Cedergrcn gjordc anspräk pa au vara (örst i Sverige med
telcfon. Yttcrligarc cn uppgift mcnar au den Iörsta tclcfonlörbindelsen anordnades mcllan Evangeliska Fostcrlandsstiftclscns
cxpcdition vid Mästersarnuclsgatan och Normans boklryckcri vid Karduansmakargaian.
DeI har antagits att
Iclcfonfürbindclscrna
i Stockholm ocksä var de Iörsta i landet, Eltersem det i
vcrklighctcn var Haken Brunius som tidigare an lade Svcriges allra första
tclcfonförbindelser
för praktiskt bruk är den garnla tvistcn 0111 vern som var Iörst
i Stockholm ganska ointrcssant.

Tclcfonindustri
Haken Brunius nöjde sig dock inte med de första kopiorna av Bcll-apparater
utan stnrtade industricll tillverkning av rnera avancerede tclefoner av cgen
konstruktion.
Telemuseum
finns fyra sädana av Brunius tillverkning. av vilka
Ire är frän I 880-lalel och en troligen frän början av I 890-lalet. Oe Ire äldsta har
fasl mikrofon och scparat hörtclefon Illcuan dcn scnaTC har mikrolelefon.
Eil
palcnt finns ulnirdal für Bnlllius den 5 juni I R83 "ä förbätlringar af Iclefonapparaler". i\lIlillverkningen
av Brunius-apparatcr
inlc var obclydlig framgär av
cn noli5 i Viislcrviks Vcckoblad ar 1882: "EullIscn Iclcfonskap hava hos
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snickarnes i Jönköping möbelmagasin beställts av ingeniör H Brunius, vittnande
om dennes betydande verksamhet poldetta omräde,"
Brunius apparater användes företrädesvis i de privata telefonnäten i södra och
västra Sverige. Ätminstone en av de Brunius apparater som finns polTelemuseum användes dock i Östhammars privata telefonnät, och detta sä sent som
1934. Själv bildade Hakon Brunius tillsammans med brodem Hjalmar en
telefonförening i Jönköping den 24 november 1881.

Mänga järn i eiden
Hakon Brunius var en mängkunnig man och redan nägot av de första ären pa
I 880-talet installerade han en elektrisk glödlampa i disponentvillan i
Kyrkekvam. När AE Nordenskiöld kom till Stock holm 1880 efter den uppmärksammade Vegaexpeditionen var det Brunius som ordnade den elektriska
Illuminationen vid det stätliga mottagandet. För järnvägen konstruerade han en
"railway protector", som ocksä blev uppmärksammad i utlandet. Den registrerade pä järnvägsstationema
varje kilometer som ett täg passerade. Om lokföraren slumrade till och inte observerade en signaitavia fanns det en "tägström"
som satte mänga apparater i funktion. En signaLklocka ringde. täget bromsades
och ängvisslan började tjuta!
Sedan 1896 var Hakon Brunius bosatt i Göteborg där han innehade en ingenjörsbyrä. Han avled i juni 1902 vid 60 ärs älder,

Telefonpionjärer
Hakon Brunius var en verklig telefonpionjär i Sverige som bäde tillverkade de
första telefonema och anlade de första förbindelserna för praktiskt bruk. Detta
förringar naturligtvis inte de insatser som gjordes av Lars Magnus Ericsson, H T
Cedergren och Telegrafverkets Erik Storckenfeldt vid telefonens införande i
landet. L M Ericsson tillverkade dock inte sina första telefoner förrän 1878ocksä de efter utländska förebilder.

Källor
Uppgifter om Hakon Brunius och hans verksamhet har erhällits genom tidningsartik1ar, historiska redogörelser, Telemuseums och Sveriges Tekniska Museums
arkiv, Televerkets centralarkiv samt av Olle Ryttberg vid Telekontoret, Jönköping, Göran Eneskjöld, Kyrkekvam och Tord Jöran HaJlberg, Linköping.

o
Sista AGF-stationen

bort inom Stockholm.

Natten till den 28 oktober byttes den gamla 500-väljaren i Norrviken ut mot den
modema AXE-teknjken. Den sista AGF-stalionen inom Stockholm har därmed gjort
sitt. Stationen byggdes 1951. Den rörstaAGF-stationen
i Stockholm togs i drift redan
1924.
Gissa vem som nu har tillgäng tiJl PLUS-tjänstema?
Henrik.

Bytesbörsen
Kontaktanordning,

Önskas
och ringmekanism

till Tax.

Hältare för mikrofon till Tax med svängbar mikrofonarm.
Stig Wenander
Allt med anknytning till Göteborg Bell Telefon AB, AlImänna Telefonföreningen
i Göteborg. Diverse tilliinjeväljarsystem,
t.ex. Iinjeväljarväxel.
Anknytningsväxel för yttre anknytning, AB 104 etc.
Ove Svensson

Finnes
I st Minitel-anläggning

(I linje 5 ankn, internkomm.)
Henrik Lundin

BC 310 i gott skick. 1200:Richard Noren
Telefonautomat

CF 596 grön. 500:Ove Svenssonn

Ldsarfrägor
Under denna rubrik skall vi ta upp frägor frän läsekretsen som kan vara av allmänt
intresse. En fräga ger ju mänga svar, och kan pA sä sätt öka värt kunnande om telehistorien. Än sä länge är vär läsekrets lite blyg, men jag hoppas alt det skall ändra sig
när vi lärt länna varandra. Skicka in din fräga till sekreteraren, sä kommer den med i
nästa nummer av Phonetiken. Svar kommer troligen redan i numret därpä. Och du, vär
kära läsekrets, kan du svaret pä en fräga, kom med svaret till sekreteraren. Detta gör vär
förening levande och alla deltar efter bästa förmäga.
lag har en gammal morse-skrivare i mässing som blivit sä ful pA ytan. Hur gör jag en
bra renovering av denna?
Kan nägon tipsa mig om en bra och billig förnicklare?

oi«
Hur snyggar jag upp bakelitkäpan pä min BC 330?
Är det nägon i läsekretsen som vet när begreppet "Rikstelefon" upphörde? Med andra
ord, när slutade Telegrafverket alt tillverka apparater, brunnslock m.m. med texten

"Rikstelefon" pä?
Henrik.
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STSF:s FÖRSTA ARSMÖTE.

Plats: Telemuseum (Filmsalen),

Museivägen 7, Stockholm.

Tid: Lördagen den 15:e Oktober 1994 kl12.15 - 15.30.
Närvarande pä mötet: Gunnar Boström, Thomas Floreteng, Rustan
Gandvik, Bert Hellsberg, Ingemar [acobsson, Lennart Liljeberg,
Henrik Lundin, Bosse Munkhammar, Richard Norell, Bengt
Romlin, Ove Svensson, Henning Söderman, Mikael Tegner, Denny
Wahlström, Kare Wallman.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

Mötet öppnandes av ordf Bengt Romlin
Till ordf valdes för mötet valdes Bengt Romlin.
Till sekreterare för mötet valdes Henrik Lundin
Till justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare,
valdes Denny Wahlström och Mikael Tegner.
Medlemsförteckning skickades runt för päskrift. Se
deltagarförteckning ovan.
Kallelsen poststämplades den 7/9-94 sä mötet ansag
stämman utlyst enligt stadgeförslaget.
Fastställande av dagordningen: Ändringsförslagen inom
parantes godkändes.
Stadgeförslaget diskuterades och Henning Södermans
förslag till §6 godkändes med styrelsens tillägg "Ingen ledamot
fär sitta ...". Hennings §10 antogs utan tillägg.
Efter ovannämnda diskussion och justering antogs
stadgarna av föreningen.
Fräga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
avser. Utgick pä detta möte, tas upp pä nästa ärsmöte.
Beslut om inträdesavgift och ärsavgift till föreningen för
kommande verksamhetsär. Stämman godkände förslaget om
inträdesavgift pä 20 kr och medlemsavgift pa 100 kr för 1995.
Val förrättades enligt nya stadgeförslaget enligt följande:
a.
Till ordförande valdes Bengt Romlin pä 1 M.
b.
Till styrelseledamöter valdes pä 1 är Henrik Lundin och
Thomas Floreteng.
Till styrelseledamöter valdes pä 2 är Ove Svensson och
Kare Wallman.
c.
Till styrelsesuppleant valdes Richard N orelI pä 1 är och
Gunnar Modig pä 2 är.
d.
Till revisorer valdes Lennart Axelsson (1 är) och
Christer Lanhage (2 är). Till revisorsuppleanter valdes
Bengt Svensson (1 är) och OIe Jacobsen (2 är).
e.
Till valberedning valdes Bosse Munkhammar och
Denny Wahlström, och till valberedningssuppleant
Mikael Tegner.
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13.

14.

15.
16.

17.

Beslut om ersättning eller arvode ät styrelseledamot eller
föreningsmedlem.
Förslag frän styrelsen 0 kr. Efter diskussion
beslöts att revisorerna fär fundera pä lämpligt belopp, tills dess
gäller styrelsens förslag.
Arenden som styrelsen hänskjutit till stämman. Ska vär
förening vara medlem i Nordstjärnan? Efter diskussion beslöts
att styrelsen fick i uppdrag att ansöka om medlemsskap under
förutsättning att det ej medför nägra nackdelar för vär
förening.
Ärenden som enskild medlem inlämnat till styrelsen senast
en mänad före stämman. Inget hade kommit in.
Övriga frägor. Styrelsens förslag ti11"firmaloggo" visades.
Godkändes med smärre justeringar.
En arbetsgrupp bildades med Lennart Liljeberg, Bosse
Munkhammar, Ove Svensson och Mikael Tegner. Oe ska
undersöka förutsättningarna
för en bok om Sveriges Telefoner
under 100 Ar.
Nästa ärsmöte föreslogs av Henrik Lundin att förläggas i
Värmskog, LM Ericssons födelseort. Godkändes.
Fräga om fotot som togs den 9/4 kan tas fram till
medlemmarna.
Henrik lovade att undersöka detta.
Mötets avslutandes nägot försenat kl 14.30, varvid intendent
Nils Olander frän Telemuseum berättade fängslande om
optiska telegrafen som firade 200 är i är (1/11).

K1 15.30 -? Bytesstund pä parkeringen för medlemmarna.
godbitar bytte ägare i höstrusket utanför museet.

Henrik Lundin, sekr

Bengt Romlin, ordf

Oenny Wahlström

Mikael Tegner

Mänga

