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Redakterens ruta

Nylt är innebör nya möjligheter. Dctta numret är ärcts Iörsta, ävcn om
vären redan börjat göra tappra Iörsök att skuffa undan vintem. Ärsrnötet
kommer, som väl alla snart vct, alt avhällas i dc värmländska urskogarna.
Enbart tiden siär stilla där.
Ternat för tidningen tycks ha blivit Hakon Brunius. En man som inte
gjort sä mycket kummunikativt väsen av sig Iörut, Vär släktforskarexpert
Hans Ahlborg har Littat pä starntavlan och hiuat spännande saker, Läs och
begrunda ehuru lifvet sig kan the. Hans tälrnodiga hjälp med omslagbild
till Lidningen är även det en stor käJla till glädje för en redaktör, Han har
de kunskaper som behövs Iör alt f1len bildrnässig bild.
Museum är tidens melodi. AnLingen visar man gamla saker eller ocksä ny
teknik som nästan inte finns än. Telemuseum i Stockholm har blivit
Internetanslutet, MaJmö inviger man eLLnygammalL museum och utanför
Köpenhamn ringer man med vev och fingerskiva. När blir Noreland
representerat? RedakLionen är tacksarn för tips.
I förra numret skulle vi tackat Telia Division Nät'Ijänster för portobidrag.
Vi frarnför vär tacksamhet nu och passar pä att göra detsamrna med
SATCO Komponent AB. Förerungen har. inget stort kapitaJ och för alt
kunna hälla utgifterna pä en rimlig nivä utan att behöva höja ärsavgiften
tar vi tacksamt emot bidrag Lillutskick.
Nästa nummer av Phonetiken hoppas vi kunna posta i slutat av
sommaren. Det verkar vara lämpligt med tre nummer per är, Tycker du
som medlem och läsare annorlunda är du välkornrnen atLhöra av dig till
redaktionen. Tills nästa nummer önskar jag god sommar.

Thomas Floreteng

Sveriges Telehistoriska Samlarlrörening
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Ordföranden ordar 

Telefonen - en av världens mest 
betydelsefulla uppfinningar blev 
Bells aven slump!!!! 
Bells patentansökan den 14 februari 1876 resulterade efter en jättelik 
domstolsprocess i att han officiellt tillerkändes patentet. Den 
demonstrerades offentligt första gången vid Förenta Staternas 
Hundraårsjubileum i Philadelfia i juni 1876. 

Dock hade många personer från många länder gjort anspråk på äran av 
att ha varit först. 

Bland de mest prominenta före Bell och Gray kan nämnas M. Charles 
Bourseul i Frankrike på 18S0-talet samt M. Reiss i Tyskland på 1860-
talet. 

Slutstriden om patentet kom dock att stå mellan den segrande Bell och 
hans finalmotståndare Elisha Gray. 

Håll med om att slumpen och omständigheterna på ett minst sagt 
märkligt sätt var lyckosamma för Bell, eller vad sägs om följande fakta: 

14 februari lämnade Bell och Gray var för sig in patentansökningar på 
patentbyrån i New York 

Bell lämnade in sin ansökan 2 timmar före Gray 

Bell hade då ännu inte lyckats att få konstruktionen att praktiskt 
fungera. Detta lyckades först i början på mars 1876 

Bells arbete var ej inriktat på att konstruera en telefon, utan han 
jobbade på uppdrag av Western Union Telegraph på att förbättra 
telegrafen 

2 juni gör Watson (Bells medhjälpare) en felmanöver. En alltför hårt 
tillskruvad reglageskruv omvandlar vad som borde varit en brytström 
till likström 

Detta misstag gör att Bell i ett annat rum i andra ändan på tråden 
tydligt hör ljudet som frambringas av kontaktorns fall 

Den avgörande punkten vid processen mellan Bell och Gray gällde 
beskrivningen av anordningen för variabelt motstånd 

Bell hade lagt till beskrivningen för variabelt motstånd i marginalen 

Bell hävdade att han hade glömt lägga in det i texten från början 

Gray hävdade att Bell fått kännedom om Grays ansökan och helt 
enkelt kopierat denna 

3 



• Bells två timmars försprång fällde avgörandet till hans fördel 

Om Bell hade haft mer kännedom om elektricitet hade han aldrig 
kunnat uppfinna telefonen (citat: Moses G. Farmer) 

Om Bell inte hade varit så kunnig vad gäller det mänskliga örat hade 
han aldrig kunnat uppfinnna telefonen (ännu ett citat från Moses G. 
Farmer). 

Det är självklart viktigare att telefonen blev uppfunnen och mindre 
viktigt vem som i realiteten var först, men håll med om att BelI måste 
haft gudarna, planeterna,stjärnorna, slumpen, sannolikheten, ja vad Ni 
vill, på sin sida på ett sätt som nästan ger rysningar i hela kroppen!!! 

bengt G rom/in 950315 

Kassörens koll 

Jag har i dag räknat antalet betalande medlemmar i föreningen. Det 
visade sig att större delen av de "gamla" medlemmarna har betalat och att 
vi har fått några nya. Totalt är vi nu drygt 50 som betalt för 1995. 

Försök komma ihåg att skriva avsändare på inbetalningskortet. Hitintills 
har det gått att, med hjälp av förra årets inbetalningar, lista ut vem som 
varit inbetalare, men detta kanske inte alltid är möjligt. 

Föreningens ekonomi är mycket god. Vi har fått hjälp med utskick och 
tryckning av de första numren av Phonetiken, vilket gjort att en stor del 
av medlemsavgifterna fortfarande finns i kassan. 

Ove Svensson 



Henriks hö'rna 

Hej telefonsam lare 

På årsmötet tog jag upp frågan om en ringlinje mellan medlemmarna för 
snabb infonnationsspridning. Mötet stödde iden och jag vill här beskriva 
mina tankegångar angående ringlinjen till er som inte var med. 

Om viktig infonnation snabbt behöver nå ut till alla medlemmarna så är 
min ide den att informations givaren ringer första namn pi'! listan som i sin 
tur ringer nummer två o. s. v. Får man inte tag på den personen, eller man 
möts av telefonsvarare, så ringer man nästa man på listan. Om alla tar sitt 
ansvar för att det ska fungera så tror jag det är ett snabbt och bra sätt att 
sprida information mellan medlemmarna. Det kan naturligtvis dyka upp 
problem med en ringlista, men jag tycker att iden bör prövas innan vi 
förkastar den. 

Om inte så kanske den ger oss nya trevliga kontakter. Vi svenskar törs ju 
inte ringa någon utan giltiga skäl. Detta kan vara ett sätt att lära känna 
varandra fastän vi bor långt ifrån. Som bekant sänkte ju Telia taxan för 
långväga samtal till 1 kr minuten. Halva priset efter kl 18.00. 

En annan tanke som slog mig är att vår medlemsmatrikel bör förvaras så 
att den inte kan åtkommas av mindre nogräknade personer. Våra klenoder 
är ju för oss värda en hel del, så se till att medlemsmatrikeln inte sprids 
utanför vår krets. Det vore mycket tråkigt om vi skulle drabbas aven 
inbrousvåg. Så var rädd om bifogade "ledlemsmatrikel ! 

För din kännedom så kommer jag i framtiden endast leverera ut en 
medlemsmatrikel per år. Det blir i början av april när alla som vill vara 
medlemmar betalat in medlemsavgiften för året. Det skall ju enligt 
stadgarna ske senast sista mars. De som ej betalt in tiII dess stryks från 
medlemsmatrikeln. 

Hälsningar Henrik 
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Årsmötet 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Härmed k,illas Du till Sveriges Telehistoriska SamlarFörenings 
ordinarie årsmöte 1995. 
Plats: Värmskog. Samling vid kyrkan kl 12.00 - 12.15. 
Tid: Lördagen den 20 maj 1995 kl 12.00 - 17.00. 

Förslag till program: 
Kl 12.30 - 13.15 Gemensam lunch på Billingsberg (C:a 100 kr) 
Kl 13.30 - 15.00 Studiebesök i L M Ericssons födelsehem. 
Kl 15.00 - 17.00 Årsmötesförhandlingar enligt nedan. 
Kl 17.00 - 19.00 Bytesstund för medlemmarna. 
Kl 19.00 - Gemensam middag för de som så önskar och 

bor kvar. Samkväm och eftersnack.c 

På dagordningen: 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av sekreterare för mötet 
4. Val av två justeringsmän, vid behov fungerande som 

rösträknare 
5. Upprättande av förteckning över de närvarande 
6. Fråga om mötets behöriga utlysande 
7. Fastställande av dagordningen 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
9. Revisorernas granskningsberättelse 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 
revisionen avser 

11. Beslut om inträdesavgift och årsavgift till föreningen för 
kommande verksamhetsår (20 + 100 kr) 

12. Val av: 
a. Ordförande för föreningen 
b. Styrelseledamöter 
c. Styrelsesuppleant 
d. Två (2) revisorer och revisorssuppleanter 
e. Valberedning 

13. Beslut om ersättning eller arvode åt styrelseledamot 
eller föreningsmedlem 

14. ~enden som styrelsen hänskjutit till stämman 
15. Arenden som enskild medlem inlämnat till styrelsen 

senast en månad före stämman 
16. Övriga frågor (Nästa möte) 
17. Mötets avslutande 



ÅrSlnötet 

Valberedningens förslag: 

Ordförande: bengt G. romlin 

Kassör: Ove Svensson 

Sekreterare: Henrik Lundin 

Ledamot l : Kåre Wallman 

Ledamot 2: Thomas Floreteng 

Suppleant 1: Gunnar Modig 

Suppleant 2: Richard Norell 

~-_._-

Revisor 1: Lennart Axelsson 

Revisor 2: Christer Lanhage 

Revisorsup. l: Bengt Svensson 

Revisorsup. 2: Ole Jacobsen 

Valberedning: Bosse Munkhammar 
Denny Wahlström 

Supleant till 
valberedningen: Mikael Tegner 

Hur hitta till Vännskog? 

Väljs för 1 år 

Omval (1 år) 

Väljs för 2 år 

Omval (1 år) 

Väljs för 2 år 

Omval (l år) 

Väljs för 2 år 

Väljs för 2 år 

Omval (1 år) 

Väljs för 2 år 

Omval (1 år) 

För Dej som aven händelse inte vet var Värmskog ligger, så 
kan jag tala om att det ligger c:a SO km väst-nord-väst om 
Karlstad, c:a SO km norr om Säffle och c:a 40 km sydost Arvika. 
Där föddes den S maj 1846 Lars Magnus Ericsson på gården 
Nordtomta i Vegerbols by. 
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Å rSlll öte t 

STSF:s verksamhetsberättelse för år 1994. 

Föreningen började med ett konstituerande möte den 9:e april 1994 på Tele
museum. Närvarande var 22 personer. Det beslutades att bilda en samlarförening 
för telehistoriska föremål. Namnet Sveriges Telehistoriska SamlarFörening 
antogs. Föreningens ändamål är att: 

- sprida telehistorisk information 
- öka medlemmarnas kunskap om te'ehistoria 
- stödja intresset för samlandet av tel.ehistoriska föremål 
- anordna medlems träffar för utbyte av information 

En interimsstyrelse valdes för att starta upp föreningen. Styrelsen fick följande 
sammansättning: 

Ordförande: 
Vice ordförande: 
Kassör: 
Sekreterare: 
Vice sekreterare: 

bengt G romlin 
Thomas Floreteng 
Ove Svensson 
Henrik Lundin 
Kåre Wallman 

l år. 
lår 
2 år 
lår 
2 år 

Styrelsen har haft sex protokollförda möten under året. 

Registrering av föreningen gjordes hos skattemyndigheten i Stockholm och 
föreningen fick organisationsnununer 802400-0435. Postgiro anskaffades, 
nr 75 73 64-5. 

Föreningens första årsmöte hölls den 15 oktober 1994 pä Telemusewn i 
Stockholm. Närvarande var 15 medlemmar. Föreningens medlemsavgift och 
stadgar fastställdes. Styrelsen enligt ovan valdes på l år respektive 2 är. 
Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr/år och inträdesavgiften 20 kr. 

Medlemsbladet "Phonetiken" har korrunit ut till medlemmarna med tre 
nwnmer under året. Utskicken har sponsrats av Ericsson Radio Access AB, Telia 
AB Div NätTjänster och SATCO Komponent AB. 

Föreningen har under hösten ansökt och fått medlemsskap i Nordstjärnan. 

Artikel om föreningen har införts i TELEvärlden med en upplaga på 32000 ex. 

Den 31 december 1994 hade föreningen 42 betalande medlemmar och 20 
intressenter (= ännu ej betalande). 

Sollentuna 1995-01-09 

.&~.~'-~ ## ..... 
Henrik Lundin sekr. 



Års/nötet 

Rcsultatrlkaiac 

Sveric .. Tdehistori.ka S ... lorFGn:ning 

Senaste boklllriapdac 199~1·11 

RORELSEINT ÄKTER 
FOrslljning och utfllrda arbeten 

3000 Medlemsavgifter 

Summa FOrsaljning och ulfbrda arbeten 

Summa RORELSEINT ÄKTER 

RORELSEKOSTNADER 

Summa RORELSEKOSTNADER 

RORELSE RESULTAT 

'RESULTAT EFTER: AVSKRlVNINGAR 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
Finansiella intäkter 

8020 R!mcinllkter 

Swnma Finansiella intaktcr 

Summa FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

EXTRAORDINARA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
Summa EXTRAORDINARA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

RESULTAT FORE BOKSLlJTSDISPOSITIONER OCH SKA TIER 

RESULTATFORESKATIER 

RBSUL TA T EFTER SKATTER 

Jag har till revisorerna denna dag överlämnat 

denna resultaträkning. 

C;~Y!W~ 
Ove Svensson 

1995-öl-11 Sid.: 1 

Period 1994~1~1: 1994·11-31 

Ackumulerat, 

S 700,00 

5700,00 

5700,00 

0,00 

5700,00 

5700,00 

16,23 

16,23 

16,23 

5716,23 

0,00 

S 716,23 

S 716,23 

S 716.23 
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A rsm öte t 
Balanuakning 1995-01-11 Sida: 1 

Snrl~e!l Tclchl!ltnn!ka SllmllrFnrcnln~ 

Scna~tc bokföring!dag 1995-01-11 

Period 1994-01-01: 1994-12-31 

TILLGÅNGAR 

Omsattn i ngsti 11g.:'&ngiH 

1020 Postgiro 

Summa Omsauningstillg~ng;u 

Summa TILLGÅNGAR 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Summa SKULDER 

SIImma SKULDER OCII EGET KAPITAL 

PERIODENS RESULTAT 

I n~ ~ ldo Far~ndring 

0,00 5716,23 

0,00 5716,23 

0,00 5716,23 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 5716,23 

Jag har till revisorerna denna dag överlämnat 

denna balansräkning 

Ove Svensson 

REVISIONSBERHTELSE F(JR 
SVERIGES TELEHISTORISKA SAffLARF(JRENING 

VI HAR GRANSKAT ARSREDOVISNINGEN, RAKENSKAPERNA OCH 
STYRELSENS FöRVALNING FöR RAKENSKAPSARET 1994, 

GRANSKNINGEN HAR UTFöR TS ENLIGT GOD REVISIONSSED, 

VI TILLSTYRKER 

- A rr RESULTAT OCH BALANSRlKNINGEN FAS rs r lLLS 

- ATr SrYRELSENS LEDAf1örER BEVILJAS ANSVARSFRIHET 
FöR RlKENSKAPSARET 

rROLLHATrAN 95-01-28 srOCKHOLf1 95-01-31 

JkJlif~ 
CHRI S TER LANIIAGE LENNART AXELSSON 

Ulg .. ldo 

5716,23 

5716,23 

5716,23 

0,00 

0,00 

5716,23 
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00 - 29870 
Jag bläddrade i ett par gamla nummer av tidningen Verket och Vi som var 
Televerkets personaltidning tidigare. Där fann jag en artikel om hur/när 
viiggapparat 00-29870 kom till. Tänkte att det kunde vam kul för våm 
Hisare atl känna tiii dess tiiikomst. Den korn ut endast i fiirgerna gr[l och 
vit och saknade ringsignalanordning. Senare (år 1976 ?) kom en 
modifierad version ut med ringsignalssummer, apparatsnöre och 
annorlunda väggfäste (flyttbar). Den kom i färgerna brun, röd, gul, grön, 
grå och vit. Dess artikelnummer blev 00-29871. 

Ny väggtelefonapparat 
(Saxat från Verket och Vi nr 7 1971.) 
Text: Björn Hanson 

Vår nya väggtelefonapparat, 00-29870 
M ekanisk konstruktion och 
formgivning: Arne Wahlström 

Nu har det hänt! Televerket har 
utvecklat en ny typ av väggtelefon
apparat. I stället för den som ursprung
ligen konstruerades på 1930-talet av 
LME och kallades mod. 33 och som 
envist har hållit sig kvar hos vara 
abonnenter trots att den icke nytill
verkats sedan 1949. Genom upprepade 
reparationer har dessa apparater hållit 
sig vid liv och låtit oss ana att en 
väggapparat verkligen behövs även i 

Henrik 

fortsättningen. Men det måste vara en modem och rationell apparat i alla 
avseenden. 

Vi tror att den nya väggapparaten skall motsvara förväntningarna. Men 
detta vet vi icke säkert förrän våra kunder abonnenterna har fått säga sin 
mening. Detta beräknas ta sin början omkring årsskiftet 1971n2 då 2500 
apparater skall vara tillverkade. Först efter bearbetning av 
abonnentintervjuer och tekniska rapporter startas den egentliga 
tillverkningen. 

Ä ven ett så begränsat utvecklingsprojekt som detta tar sin tid, vilket kan 
framgå av följande "tidtabell". 

1967-01-03 Undersökning av patentläget beträffande vissa 
utföringsfonner. 

1968-11-27 Visning aven första fungerande modell i en trängre 
specialisLkrets. 
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1969-04-0 l Visning av den fungerande modellen och en formmässigt 
riktig modell för Gd. 

Hösten 1969 De egentliga tillverkningsritningarna tar fonn. 

1970-11-05 De första apparatexemplaren granskas kritiskt och 
slutjusteras. 

1971-01-01 De första 12 exemplaren inkopplas i praktisk drift. 

Maj 1971 Ca 160 apparater klara för praktiska prov inom televerket. 

Den nya väggapparatens utseende framgår av bilden. Mikrotelefonen 
hänger normalt lodrätt framför fingerskivan. Bakom mikrotelefonens 
övre ände är apparatnumret anbringat i ett fönster och skyddat aven 
glasklar plastskiva som är instucken från apparatens överkant genom en 
smal springa. Plast-skivan sträcker sig upp över apparaten och bildar en 
sorts hållare för mikro-tele(onen i väntläge. 

När man placerar mikrotelefonen i delta väntläge kommer den att vila 
mot väggen och för att väggen ej skall skadas skall en annan glasklar 
plastskiva, som levereras med apparaten, vara instucken bakom 
apparaten. Denna plastskiva är så utformad att abonnenten skall kunna 
använda den såsom hållare och skydd för ett papper med "kom-i-håg"
anteckningar. 

Här skall vi icke närmare gå in på apparatens tekniska uppbyggnad 
ochegenskaper- endast nämna att den i schema- och funktions
hänseende i stort sett liknar Dialogen och kan inkopplas i kombination 
med denna. I ett av-seende avviker den dock radikalt - den innehåller 
ingen ringklocka eller motsvarande. Våra motiveringar härför är flera-vi 
får väl se vad abonnenterna tycker. För säkerhets skull har vi reserverat 
ett visst utrymme för ändamålet - en hel ringklocka får vi väl inte in i 
apparaten men kanske något annat lämpligt signalorgan. 

3' _________ _ _ __ .J 
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KreLsschemat tillhör 00 - 29871 . 00 - 29870 hade likadant schema men 
saknar summer och kondensator 0,25 mikrofarad. Bilden kommer från 
1FS Serie F: 10. 

Tillbehör 

Förlängt apparatsnöre 

Mikrotelefon med tangent 

Mikrotelefon med hörförstärkare 

Mikrotelefon med tangent och hörförstärkare 

Mikrotelefon med talförstärkare 

Extra hörtelefon 

·Samtliga färger, se .id. 2: 16. 

Kretsschema 

at ... 

I .., 

A 0029401/38 (= 3 m, grå) 
A 002 9401168 (= 6 m, grå) 

A 002 9587/xx· 

A 002 9586/xx* 

A 878 0490/08 (grå) 
A 878 0490/ 09 (vit) 

A 878 0482/08 (grå) 

A 002 9584/xx· 

A 00280482 
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Vem var Hakon Brunius? 

I förra numret av detta lilla medlemsblad efterlyste man uppgifter om 
Hakon Brunius, Sveriges förste telcfontillverkare. Om en person heter 
något så särpräglat borde det gå att få fram släktuppgifter i eLL nafs, 
tänkte jag när jag läste det. Finns det f.ö. inte en massa känt teaterfolk 
som heter Brunius också? Det tog bara ett par minuter vid bokhyllan med 
min släktforskningslilleratur att hitta både Hakon och släkten Brunius i 
Svenska ättartal 1898, som jag en gång köpt på auktion. 

Några timmar melIan jul och nyår 1994 tillbringade jag sedan på 
Stockholms stadsbibliotek och Kungliga biblioteket. Här är vad jag fann. 

Förfäder 

En modern utredning av hela släkten Brunius finner man i Svenska 
släktkalendern 1963. Stamfadern, rådmannen i Varberg Paulus Brunius 
(1709-85), inflylLade frän Danmark 1726. Hans släkt kan följas ända 
tillbaka till ISOO-talet. En av hans söner, teol d:r Gomer Brunius (1748-
1819), prost och lanthushålJare i Tanum, förde släkten vidare på 
manssidan. Det ovanliga namnet Gomer har sedan dess burits aven 
mycket stor andel av männen i släkten. 

Gomer hade fyra söner. Tre av dessa blev så framgångsrika att de mer 
eller mindre utförligt behandlas i Svenskt biografiskt lexikon (1926): 
godsägaren Johannes Nicolaus (1789-1868), arkitekten och professorn i 
grekiska vid Lunds universitet Carl Georg (1792-1869) och 
provinsialläkaren på Öland August Wilhelm (1795-1867). 

Det är från den sistnämnde yngste sonen, som konst- och teaterfolket 
härstammar: bl.a. regissören och radiomannen Palle Brunius, konstnären 
och författaren Göran Brunius, konsthistorikern professor Teddy Brunius 
och dramaturgen Niklas Brunius, alla födda på 1900-talet. Allra mest 
känd i släkten är nog den ingifta skådespelerskan Pauline Brunius, 
teaterchef på Dramaten under 1940-talet. 

Det var dock den äldste sonen Paul Olivier (1780-1808), vice 
borgmästare - den enda som inte kvalificerade sig för Svenskt 
biografiskt lexikon! - som blev Hakons farfar. 

Han hade bara en son, som förstås hette Gomer (1806-1861). Denne var 
kapten och blev far till vår vän Hakon sedan han 1838 gift sig med sin 
mors kusin Cecilia Hasselström (1808-90). Två söner och tre döttrar blev 
det, varav en dotter dog som spädbarn. 

Den äldsta sonen, Hakons storebror och blivande kompanjon, hette - ja 
du har nog gissat det första namnet - Gomer Gustaf Hjalmar (1839-90) 
och blev så småningom fabrikör i Jönköping. 
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Hakonsjamilj 

Nu har vi antligen kommit fram lill den andre sonen, nämligen Hakon 
Birger Waldemar (1842-1902). I Svenska släkLkalcndern belitlas han 
"ingenjör, bruksdisponent" men i Svenska ättartal "civjng". Vad för sorts 
ingenjör han var vet jag inte, men han finns inte upptagen i boken 
Svenska Teknologföreningen 1861-1936, vilket tyder på att han inte hade 
studerat vid Tekniska högskolan. 

Hakon gifte sig 1865 med godsägardottern Frenanda Plantina Wal1en 
(1849-1923), som för enkelhetens skull kallades Nanda . Hon var bara 16 
år vid giftermålet om man får tro Svenska släkLkalendern. Litar man 
istället mer på Svenska ättartal var hon född 1845 och alltså 20 år. Hur 
som helst kom det första barnet passande nog året efter giftermålet och 
även de följande åren var vaggan sällan tom. Slutligen kunde Hakon och 
Nanda med stolthet betrakta följande socialt lyckade barnaskara: 

1) Gamer (1866-83) 

2) Ossian (1867-?), handelsagent. 

3) Walborg (1868-?), gift med lantbrukaren Gustaf Gullander, 
Gullbergsvassen vid Göteborg. 

4) Ingeborg (1872-1955), översköterska på Sabbatsbergs sjukhus i 
Stockholm. 

5) Thorsten (1876-1936), bruksägare och konsul. 

6) Gunnar (1878-1938), bankman i Göteborg, forskningsresande och 
författare 

7) Svea (1880-1923), grundare av annonsbyrån Svea i Göteborg, stadens 
första kvinnliga stadsfullmäktige. 

8) Hakon (1887-?), direktör i Göteborg. 

Telejonverksamhet 

För alt få perspektiv på Hakons liv och verk erinrar vi oss först att Bell 
fick patent på sin telefon den 7 mars 1876. 

Vi erinrar oss också följande ofta citerade rader ur Heimbiirger: Svenska 
telegrafverket del I (1931), sid 8, där författaren inledningsvis konstaterar 
att uppfinningen telefonen för första gången hade omnämnts den 30 
september 1876 i Dagens Nyheter: 

"Sommaren 1877 demonstrerades apparaten för första gången praktiskt 
här i landet, då en norsk ingenjör Hopstock förevisade den samma såväl 
för Konungen som för telegraf- och järnv[igstjänstemän och andra 
intresserade både i Stockholm och landsorten. På hösten samma år 
började firman Hakon Brunius i Jönköping tillverka telefonapparater avJ 

Belltyp, och man började också importera apparater rr,'n utlandet. De 
första svenska telefonledningarna omnämndes i pressen den 15 december 
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1877 och synas ha varit upplagda mellan gasverket i Stockholm och 
gasklockan vid Vasagatan samt mellan H. T. Cedergrens butik och bos Lad 
vid Drouninggatan. Under första kvartalet följande är uppsattes eU sLort 
anLal dylika fas la Lelefonförbindelser blide i SLockholm och pli andra 
orter." 

Man undrar om inte författaren Heimbilrger frågade sig varför inle finnan 
i Jönköping passade på au använda sina apparater i hemstaden, utan 
istället skickade dem till Stockholm, som citatet ger intryck av. Vi, som 
läste uLdraget ur Jönköpings Tidning från den 29 november 1877 i förra 
numret av Phonetiken, vet dock aU Hakon Brunius givetvis använde sin 
konstruktion själv. Man bör dock observera att tidningsartikeln inte talar 
om en permanent förbindelse, som i fallet Cedergren, utan bara om en 
prov uppkoppling. 

Nåväl, nägra år senare började man ansluta telefonledningarna till 
telefonstationer så att telefonnät uppkom. StOckholms telefonbolag 
bildades 1880. De första telefonföreningama började sin verksamhet 
1881. Vi citerar nu från sid 38 i Heimbilrgers bok: "Året därpå, alltså 
samma år som telegrafverket anlade sina första lokalnät, tillkommo nät 
tillhörande telefonföreningar eller någon gång enskilda personer i bland 
annat ... Jönköping ... " (sammanlagt 15 orter räknas upp). 

I Gullberg/Ameen: Jönköpings stads historia del III, sid 241, hittar vi 
följande kortfattade upplysning: "I början av 1880-talet började 
ingenjörerna Hakon och Hjalmar Brunius bygga ett lokalt telefonnät i 
staden. Det övertogs av Allmänna telefonaktiebolaget, som dock 1891 
överlät det på telegrafverket." Detta ger intryck av att bröderna Brunius 
själva ägde nätet, dvs det ägdes inte av någon telefonförening. 

Ungefär samma information får vi i Jönköpings historia del 4 (1921): "I 
början av 1880-talet hade i Jönköping etablerats ett lokalt telefonnät av 
ingeniörerna Hakon och Hjalmar Brunius. Vid den sistnämndes död 1889 
(egentligen dog han 1990; min anmärkning) övertogs detta nät av 
Allmänna telefonaktiebolaget i Stockholm, som i juli 1891 överlät 
detsamma till staten. Antalet abonnenter i detsamma var då 213.1 
kringliggande landsbygd hade vidare bröderna Hagelind anlagt åtskilliga 
lokala nät vilka liksom en del enskilda telefonföreningars ävenledes 
under de följande åren övergingo i statens ägo." Det verkar som om 
bröderna Brunius hade konkurrens av de nämnda bröderna Hagelind! 

Elektricitetsverksamhet 

Kungliga Biblioteket har en enda tryckt skrift av Hakon Brunius, 
nämligen "Edisons elektriska ljus. En granskning", tryckt i Jönköping 
1880, som uppenbarligen är en sammanställning av artiklar den 9 , 10, 
och 12 februari 1880 i Jönköpings Tidning. 

Hukon var alltsi't tidigt framme niir del gmlde elektrisk belysning - bara 
några månader tidigare, den 29 oktober 1879, hade Edison visat upp en 
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koltrådslampa som brann i mer än 40 timmar. I Sverige hade elektrisk 
belysning använts första gånger år 1876, då i form av båglampor. De 
första glödlamporna tändes i Stockholm år 1881. Uppgifterna finns i 
artikeln Glödlampa iNationalencyklopedin (1992). 

Det tycks vara så att Hakons intresse för elektrisk belysning var större än 
det för telefoni. Den 15 augusti 1879 kunde Jönköpings Tidning meddela 
(citerat från Jönköpings historia del 4, sid 338): "Stora Limugnen 
kommer i afton att stråla i elektrisk belysning. Framställaren av ljuset är 
naturligtvis ingen annan än den på detta område väl hemmastadde 
ingenjör Brunius." 

Följande nummer av tidningen berättar i lyriska ordalag om hur kvällen 
hade varit. Det verkar som om belysningen hade bestätt av s.k. slutna 
båglampor. Observera alt vi här får en beskrivning av den 37-årige 
Hakons person: 

"Den elektriska belysningen var av utmärkt effekt och spred sitt klara 
ljus över dukade bord och talrika gäster samt trängde som solstrålar 
genom kastanjernas lummiga kronor och låg hiir och där som lysmaskar 
på syrenhäckar och gräsmauor. Ljuset, som var anbringat på loppen av 
musikpaviljongen och brann från kl. 9 till Il, frambragtes medelst en 
fyra hästkrafters lokomobil samt en elektricitetsmaskin av Grammes 
system och var så intensivt, att man kunde på ett avstånd av omkring 250 
fot obehindrat läsa fin tryckt eller skriven stil. En talrik, skådelysten och 
tacksam publik jublade sitt bifall till den lille liflige och pigge Brunius, 
som raskt klättrade på stegar och i träd för att ordna sina ledningar odr-
elektriska kulor. Ett kvickhuvud hade författat verser och travesterade ur 
Gluntarne: 

'Vad äro alla Nordströms*) ljus, 
mot en av Brunii dankar', 

och denna refräng gnolades allmänt under nattmarschen hemåt. 
*) Ingeniör C. Nordström, gemenligen kallad Calle Gas, var den 
dåvarande synnerligen populäre och duglige föresLåndaren för 
gasverket." 

Ett antal år senare hade Hakon Brunius kompleuerat sitt telefonnät i 
Jönköping med ett elektriskt nät. Man kan nog utgå från att ljuskällorna 
nu var glödlampor. Men det nya företaget var uppenbarligen inte 
problemfritt. Vi citerar Jönköpings historia del4 igen: 

"Därefter dröjde det emellertid till den 23 december 1886, innan den 
elektriska belysningen kom till användning. Denna dag tändes nämligen 
elektrisk belysning i Anna Åblads tobakshandel, Norclströmska boklådan, 
M. Ch. Petersons, guldsmed J. A. Johanssons och guldsmedsfirman 
Hedins butiker. Den var även denna gfmg Hakon Brunius, som från en i 
Sahlströmska fabriken, Östra Storgatan 13, anordnad kraftstation 
levererade elen elektriska strömmen . Gliicljen synes emellertid icke ha 
varit långvarig, ty den 30 december 1887 innehöll Smålands Allehanda 
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följande notis: 'Elektriska belysningen härstädes, vilken bestrides av 
finnan Hakon Brunius & Comp., har sedan tredjedag jul icke tj~instgjorl. 
Lamporna ha nämligen sedan bemälde dag icke brunnit en enda timme, 
och då anmärkning framställts angående ifrågavarande missförhållande, 
ha del svar erhållits att intet kunde åt saken göras, då en för belysningens 
upprätthållande erforderlig maskin icke s~~Ues i nödigt skick. 
Abonnenterna, vilka i av firman utfärdade kontrakt tillförsäkrats 
regelbunden belysning i fem år, vilja naturligtvis icke åtnöja sig med 
vederbörandes tilltag att så där utan vidare sätta sitt ljus under ena 
skäppo, utan ämna allvarsamt däremot protestera. Missnöjet är allmänt 
och från mer än ett håll har framkastats, att nu just vore rätta tiden inne 
för staden att själv taga den elektriska belysningen om hand, i likhet med 
vad som skett i Stockholm.' Det lyckades emellertid icke alt åter f1\ i 
gång kraftstationen, utan uppstod i stället oenighet, tvist och skiljedom 
mellan bolagen Hakon Brunius & C:o och Sahlströmska fabriken, 
slutande med elektricitetsverkets undergång." 

Det verkar som om vår vän Hakan nu hade fålt nog av Jönköping. Redan 
på hösten innan strömleveranserna i Jönköping upphörde, hade han 
flyttat sitt intresse till Göteborg. 

Göteborg var den första svenska stad "där elektrisk ström serverades för 
allmänhetens behov", vilket skedde med början år 1884. Pionjärandan 
tilltalade kanske Hakon. Vi citerar nu Göteborgs jubileumspublikationer 
del 20 (1923), sid 568: 

"Hösten 1887 uppstod ännu ett konkurrerande företag, i det Aktiebolaget 
Hakon Brunius med Göteborgs Mek. Verkstad som huvudintressent då 
uppbyggde en kraftstation på Otterhällan. Härifrån levererades ström till 
de 24 båglampor, som uppsattes för hamnens belysning från Järnvågen 
till Lilla Bommen." 

Redan i maj 1888 slogs AB Hakon Brunius samman med det kommunala 
Göteborgs Elektriska AB. Vilken position Hakon fick i det sammanslagna 
bolaget har mina forskningar inte visat. Konkurrensen från ett nybildat 
bolag medförde ett priskrig och dålig lönsamhet under de närmaste åren. 
År 1898 moderniserades Hakons gamla kraftstation på Otterhällan 
genomgripande, och affärerna började gå lysande. 

Men om Hakon Brunius hade någon glädje av det är osäkert. F.ö. hade 
han bara några få år kvar att leva. 

Hans Ah/borg 
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Kommentar till"Vem var Hakon Brunius" 

Vid Hans Ahlborgs efterforskningar på Hakon Brunius hittade han en 
uppgift i ett uppslagsverk som inte var sann 

Saxatfrdn Nordisk Familjebok, 2:a upplagan 1904. 

Alexander Graham Bell, amerikansk fysiolog, fysiker, telefonens 
uppfinnare, född 3 mars 1847 i Edinburgh, studerade vid skola och 
universitet i denna stad, utvandrade 1870 till Canada och blef professor i 
talorganens fysiologi i Boston. Sedan 1872 sysslade han med problemet 
att öfverföra ljud på afst!md med elektricitetens tillhjälp och konstruerade 
för detta ändamål telefonen (se d. o.), hvilken patenterades 6 april 1875. 
Utom denna det nittonde århundradets kanske märkligaste uppfinning har 
B. gjort flere andra, exempelvis fotofonen (1880, tillsammans med 
Tainter). 1902 blef Bell hedersdoktor i S:t Andrews. 

Man kan alltså inte alltid lita på uppslagsverk. Bell fick sitt patent 7(3 
1876, vilket också nämns i Ahlborgs text. 

S.A-s. 

Telehistoriskt Center i Lund har bytt namn och 
flyttat till Malmö. 

Numera heter det TELIA TELECOM CENTER, historia och framtid. 

Museet är lokaliserat i Telias kontorsbyggnad på Storgatan 20, tvärgata 
till Södra Förstadsgatan. Utställningen är uppdelad i två avdelningar. 

Den ena delen innehåller Televerket:(felias historia fram till nu, med 
massor av "levande" teknik, eller vad sägs om: 

Std41 för 50 nummer i eget hus, M36, A 204 med IGV-SGV-RFV, 
Koordinatväljare Malmösystemet, AGF 500-väljare och en äkta AXE
station. Alla stationerna skall kopplas samman till ett litet nät och kanske 
till och med få kontakt med omvärlden. Stationerna kommer även att 
kopplas till ett riktigt mätbord. Om allt vill sig väl skall man kunna följa 
ett kopplings förlopp mellan alla 6 stationerna på en väggpanel. 

Dessutom finns det massor av telefoner, telex, manuella och automatiska 
abonnentväxlar, transmissionsutIUstning, kablar och mellanförstärkare, 
en telegrafexpedition, en telefoniexpedition, mätinstrument, ett 
välsorterat bibliotek, en fotoutställning om Televerketsffelias tjänstebilar, 
telefonkortsutställning och en specialutställning om telesjökabel. Masor 
av fakta och alla kablar mellan Skåne och kontinenten (Danmark och 
Tyskland) redovisas. För de som tycker aU telefonprylar kan användas till 
annat än att prala i finns en "Telefondjungel". En snnn samlare får sig 
säkert en tankestiiIIare i den. Forts 
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Den andra halvan av museet tillägnas framtiden. Det populära uttrycket 
Multimedia exemplifieras med videokonferans via dator och tre 
framtidsmiljöer. Bostaden som hem och distansarbetsplats, samt sko ian 
med Internet och distansundervisning. Skolsalen, eller vad det nu skall 
kallas, har två elevplatser med datorer. Dessa datorer umgås trådlöst med 
läraren. För att besökaren skall kunna prova själv kommer det att finnas 
två "Multimedia- kiosker" med möjlighet att söka information i 
databaser. Telias sortiment av tjänster och framtidsvisioner kommer att 
kunna ses och höras. 

Högtidlig invigning blir det den 15 maj, samma dag som Telia i Malmö 
inviger ATM-nätet mellan Malmö - Göteborg - Stockholm. Öppettider är 
i skrivande stund okänt. 

Thomas F 

~ 
Vem var Philipp Reis? (Saxat från TELEvärlden nr 16/1993.) 

I mitten av 1800-talet kom den elektriska telegrafen. Tanken att det också 
skulle gå att sända mänskligt tal över telegraf tråden upptog mängas 
sinnen. Det dröjde som bekant till 1876 innan amerikanen Alexander 
Graham Bell fick patent på en fungerande telefon. Men redan femton år 
tidigare hade tysken Johann Philipp Reis demonstrerat en apparat för 
överföring av toner som han kallade Telephon. 
Reis föddes som son till en bagare 1834. Han var duktig i skolan och 
intresserad av naturvetenskap. Han blev så småningom lärare i den skola 
i Friedrichsdorf där han gått som barn. 
Vid sidan av lärargärningen sysslade Reis mycket med fysikaliska 
experiment, speciellt med elektricitet. Och den 26 oktober 1861 
demonstrerade han sin Telephon vid ett föredrag i Fysikaliska föreningen 
i Frankfurt am Main. 
"Mikrofonen" bestod aven trätratt med ett membran av tunntarm frän 
svin. Membranets svängningar omformades via en platinakontakt till 
impulser på en elektrisk ledning. Ledningen anslöts till enkel spole - en 
sticknål omlindad med isolerad ledningstråd, placerad i en liten 
resonanslåda. 
Auditoriet kunde ur lådan tydlig höra en melodi och toner från olika 
instrument, som spelades i "mikrofonen" i ett hus 100 meter bort. 
Däremot var det sämre med talet. Endast spridda ord kunde uppfattas 
med Reis konstruktion, har senare experiment visat. Philipp Reis dog i 
tuberkulos redan 1874 och fick alltså inte uppleva telefonens segertåg. 
Han begravde på kyrkogården i Friedrichsdorf, där Fysikaliska 
föreningen i Frankfurt har rest en minnessten. 

Källa: 75 Jahre Femsprecher in Deutschland 1877 - 1952 von Erwin 
Horstmann (1952). 

Henrik 
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Ska ni resa söderut 
Passera då inte Köpenhamn utan att att besöka TELEFONMUSEET i 
Hellerup. Museet är inrymt i "Helrup" gamla, numera nedlagda, 
telefonstation inte så långt från Strandvejen och Tuborgbryggeriet. I 
Köpenhamn avslutades automatiseringen först 197R, och lite i landet ca 
1974. Därför fanns relativt mycket äldre utrustning kvar långt senare i 
tiden, än i Sverige. 

Numera är förstås utbytet till modem utrustning genomfört till 100 % i 
vårt södra grannland (mestadels med Ericsson och Siemens utr.) Museet 
har naturligtvis en mängd telefonapparater, växlar mm och inte minst en 
gammal manuellt bemannad telefonväxel som fungerar och 
demonstreras. Den stod i huset från början och betjänades av 21 damer 
som sat på rad och expedierade samtalen. 

Museet har inte så många pedagogiska skyltar med förklaringar, utan 
man viII gärna ha en dialog med besökarna och berättta om utställnings
föremålen. Men låt er inte avskräcka av ev. språkliga förbistringar, båda 
initiativtagarna till museet förstår och talar rigtigt bra svenska! Ringer ni 
i förväg och talar om att ni är medlemmar i vår förening, så finns det 
säkert också möjligheter för er komma utanför det officiella öppet
hållandet som är: 
Tisdagar och onsdag kl. 10-16 samt söndagar 13-16. 

Fråga efter Sören Black-Petersen eller Ole Jäger, telefon 00945-
33994050. 
Adressen är Svanemöllevej 112 A, DK-2900 Hellerup. Ni kommer dit 
med S-tåg eller bussar från Köpenhamns centrum. 

Ole Jacobsen 

PS förväxla inte Museet med Telebutikern i det inre Köpenhamn! DS 

~ 7 CALUSENS\If.j 'kIas.==: 
Telefonmuseet 
Svanem011evej 112 A, 2900 Hellerup. 
Abent tirs. og ans. kl. 10-16, s0ndage kl. 13-16. 
For grupper tillige efter aftale. 
Tog eller bus til Hellerup Station_ 
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Läsartips 
Här publiceras de svar pil läsmjrllgor SOIll ~'iJllr in, 

l.Hur snyggar jag upp bakelitkåpan på min BC 330:a? Finns det några 
bra tips? ... 

Henrik. 

Svar från Jan C: 
Rengör kåpan med vanligt diskmedel. Torka torrt. Smörj in med svart 
skokräm,låt det sitta i 20 min. Polera med bomullstrasa. Låt torka ett 
dygn utan att vidröra ytan. Putsa ytan igen. Allt OK! 

Tack Jan för det fina tipset. Vividarebefodrar det till läsarna. Hoppas att 
fler har glädje av tipset. 

Tips för nätsurfaren 
Historisk server 

För den telehistoriskt intresserade med tillgång till dator och modem, har 
Telemuseum i Stockholm öppnat en WWW-server. Servern innehåller 
information om allt från optiska signalmedel fram till dagens digitala 
kommunikationer. Nu kan man med andra ord besöka Telemuseum utan 
att behöva resa till Stockholm ... 
Adressen till servern är: http://www.telemuseum.se 

Ove S 

Telefon för den "snllle" fanatikern 

Nu kan man använda datorn och Internet för att prata telefon över hela 
världen tilllokaltaxa. Det är visserligen nästan lika primitivt som på 
Bells tid, dvs man får tala en i taget, men billigt. Allt som behövs är 
Internetanslutning, dator med mikrofon och högtalare, programmet 
NetPhone och ett 14,4kbit/s modem. Sånt man kan hitta hemma hos 
vilken skrotsamlare som helst... 

Elektroniktidningen 5/95 m.fl. tidningar 

Postgironummer till STSF: 

75 73 64 - 5 
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Liisarfrägor
lJag hiuade för en tid scdan nägra poletter som använts för au prova
myntapparater, De är tillverkade av mässing i storlckarna 10 öre, 25 öre
samt 1 kr. De är rnärkta TELE samt krabba pä ena sidan, Pt! den andra
sidan finns ett nummer en- eller tvä-siffrigt. Enligt uppgiü betecknar
denna siffra frän vilket teleomräde de kommer. Jag skulle vilja veta:
a. Är det korrekt alt numret betecknar var poletten anvärus?
b. Finns det nägon som kan hjälpa mig med en förteckning över dessa

teleomräden och vilka nummer de hade? Lägsta nummer jag har är 4 och
det högsta 54. Tiden rnästa vara 1940- till 1950-talct eftersom jag även
har en "10-öring" märkt KTV.

2Jeg lurte pä om dere kunne hjelpe meg med og finne skjema,
bruksanvisning til en LME hussentral som heter ADD 1332/1 ?

3.DA jag satt pä biblioteket och letade efter Brunius artiklar, fick jag
plötsligt se följande artikel. "Skrivbordstelefon med signalapparat,
mikrofon och dubbla telefonutlopp pä eu, gjutet pä guttaperkabollar,
skjutbart stativ tillverkad av Firma LM Ericsson". Denna artikel var
skriven den 7/11882 i Srnälands Allehanda. Vet nägon vad detta är för
telefon för vad jag vet tillverkade LM sina första bordsapparater 1884-
1885. Kontakta gäma mig eller svara här i tidningen. Eu foto skulle inte
vara fel.

Denny

4.Är det nägon som kan svara pä när man gick över frän flätade till
helomspunna apparatsnören hos LM respektive Telegrafverket?

Gunnar

Me dlem smatrike In

Medlemsmatrikeln är en förteckning över medlemmar i föreningen och
hör därför behandlas som eu dokument för oss medlemmar. En dei har
angivit telefonnummer vilka inte äterfinns i gängse Iiueratur. Tänk pä att
visa hänsyn och inte sprida informationen utan att först samtalat med
dina vänner,

Bosse

Arve



Önskas
Genomskinlig Diavox-lur.

Thomas Floreteng, 08-777 5470

Ringmekanism samt "klyka med droppar" till Taxen.
Vif Aström. 090-188626

Ram för telefonnummer pä äldre telefonapparater (signeringsram av
rnetallj.Avständ mellan skruvhälen 55 mm.

Bo Munkhammar; 0521-66680

Finnes
Automatväxel A319-2. 4 linjer, 9 pulsvalsanknytningar.
Korttelefonautomat LANDIS 0 GYR, TK 127 -1.
Dansk tfnapp typ 2000, grön, högtalande, int. pulsval.
Styrkristaller. Div frekvenser mellan 2 kHz - 200 MHz.
Elektronrör av olika slag till "antika" mätinstrument.
Bok "The Far Eastern Telegraphs" utg 1981. Om Telegrafin före I:a
världskriget.

Lars-Erik Fränne, 08 -500 276 20

Mynttelefon l-kronas bordsmodell, röd-svart. Nägot modifierad.
Testgigg för 500-väljartallrikar (inkl en tallrik).
Japansk hemtelefonväxel f. tonval, 1 ledn, 5 ankn, 2 porttelefoner och
styrrnöjlighet till 2 portläs. Monterad som derno-växel med svenska
uttag,

Thomas Floreteng, 08-7775470

Ldsarfrägor

Läsarfrägor och svar finns pä sidorna 22 och 23 i deua nummer.
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