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Redaktörens ruta
Som brukligt är i nummer 2 för äret handlar det mycket om ärsmötet. Till min stora
sorg hade jag ingen möjlighet att personligen närvara, utan har fätt hälla mig till de
hörsägen som vidarebefodrats frän de som var där. Vad jag förstätt var det ett mycket
gediget program som "huvudleverantören" Denny Wahlström ästadkommit. Dennys
efterforskningar om Jönköpings store välgörare Hakon Brunius, och föredraget pä
plats i de intressanta omgivningarna mäste varit magnifierande. Lite av allt som sades
finns med pä sidan 12 i detta nummer. Det är en god hjälp för de av oss som behöver
utföra egna exkursioner. Det var inte bara Hakon Brunius som berördes. I Jönköping
med omnejd finns mänga andra museum av vilket det för osynliga kommunikationer
besöktes. bengt G. rornlin Go, han viii att hans narnn skaIl skrivas sä) har infogat det i
sitt epos omfattande heia helgen pä sidan7.
Den efterlängtade videon om L.M. Ericssons telefoner är klar. Jag har sett den och är
imponerad. Hur du skaffar ditt eget exemplar kan du läsa om pä sidan 22. Henrik
Lundin skal I ha stort tack för sitt engagemang i denna den första delen. Vill du hjälpa
honom med nästa dei - ring honom!
STSF har fätt ny postadress. Det är en boxadress som är närmast näbar för vär kassör
Rustan. Han beklagar att vi inte kunde fä box no. 1877, men den fanns helt enkelt
inte pä det postkontoret. Läs mer längst ner pä denna sidan.
Snart finns STSF pä Internet med mänga egna hemsidor. VAr nya sekreterare Tommy
häller i de digitala trädarna, Antingen fArhan ihop det. Eller ocksä inte. Sä är det i
den digitala världen. Lät oss hoppas det blir en "etta",
Min tid som redaktör börjar lida mot sitt slut, och detta är mitt näst sista nummer. En
värdig efterföljare har aviserats i form av Mikael Tegner, med benäget biständ frän
Ove Svensson. Att samla ihop aIlt material frän de snart gägna 6 Aren kommer att ta
mig heia hösten, men Ni kommer att fä all hjälp jag har rnöjlighet att ge Er för att Ni
skall kunna komma igäng sä smärtfritt som möjligt. Att det sedan brukar bli mänga
sena nätter inför tryckningen är helt naturligt. STSF är ju en ideell förening.
Varför samlar vi dä pä all denna telehistoria? Ja det kan man skriva mänga länga
böcker om. Ar det uppfostran, ligger det j genema eller har vi blivit präglade av
kulturen? Sarnlade vära föräldrar, eller har vi i tidiga Arblivit tvugna att dela med oss
av allt vi äger, t.ex. kräftor och godis? Vem som skriver den första boken i ärnnet blir
nästa fräga.
En skön sommar tillönskas alla av en redaktör som nu fär en försmak av semester.
Thomas Floreteng

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
Adress:

Styrelse 1999 - 2000:

STSF

Ordförande:

Box 12

Vice ordförande:
Sekreterarer
Vice sekreterare:
Kassör:
Suppleanter:

SE - 13621 HANINGE
Org. nr. 802400 - 0435
Postgiro 75 73 64 - 5
Medlemsavgift:
100 kr/ar
Familj: 130 kr/ar
lnträdesavgift:
20 kr
Tryckort:

bengt G. romlin
Gunnar Modig
Tommy Sundgren
Kare Wall man
Rustan Gandvik
Bengt Almquist
Richard Nonm

e-mail: STSF@lycosmail.com
Stockholm

Ordföranden ordar
Telefonsäkerhet inför å r 2000
Under de senaste månaderna ha vi fån många frågor från oroli ga tele fon sam lare

beträffande säkerheten för samJarte lefoncr. såväl gamla som nya. inför år 2000.
Vi kan lugna all a oroliga ! Läget är under kontroll !
I årata l har ju Jan Freese påtalat vikten av an samordning sker oc h att
åtgärder vidtages. Nu har supernäri ngsministern tagit in tryck av detta oc h i god
tid. hela sex månader kvar, överlåti t det totala an svaret för rekommendationer
och åtgärder till Jan Freese. Kom sedan inte och säg att regeringe n inte Lar ansvar
för silll ati one n. oc h till fu ll o har insett vad det handl ar o m !!Vi har förgäves sökt
Jan Frccse för all kunna informera alla telefonsamiare o m Iägcl.Vi har dock
erfarit att när det gällar sa mlane!eroner så kan problemet enkelt foku seras på "
inbyggda system " såväJ ana loga so m digitala. Bland de di gitala urskilj er vi två
hu vu dgruppe r nämli gen pul s val oc h {onval. På grund <IV begränsad e resurse r bör
åtgärder oc h rekommendatione r koncentreras till to nval stelefoner. En speciell
varn in g utfard as därför vad gäller all a lj änstere laterade (A XE) teleroner. Se upp
med alla apparater med *, # och R-knapp.Äldre "taxar"bör inte vara något
probl e m. då de knappast går all ansluta (utanombyggnad), men för nyti llverkade
"taxar" utfardas en s pec ie ll varning efterso m de lätt ka n fö rväx las med ä ldre
'·taxar" i "nys ki ck". Ge ne rellt rekomme nderas dock att alla tele foner kopplas ur
senast 15/12 1999 och att inkoppling sker tidigasII 51I år 2000. Om rekommendationen ej följ s så gäller ·'s.k. lokalt ansvar" efterso m vi trots o taliga försök all
få gehör för någo n form av centralt an svar tvingas kon stat era att som vanligt
ex isterar ingen centralt ansvarig. Regeringen har dock låtit meddela att man har
full ko ntroll ö ver si tu ationen och att ansvaret åvi lar Jan Freese !!! För att vara på
den sä kra sidan: Undvik all form av telekommunikation i sa mband med
års kift et! är dock alla medle mmar i Nordstjärnan (underavdeln ing).
bengt G. rollllin
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Kassörens koll
När detta skrivs, i medio av j uni , finn s mindre kontanter än
van lig t i föreningen s kassaki sta men desto fler videofilmer.
Glädjande att m ånga av er har försett sig med Videofilmen men
vi behö ver flcr köpare fö r att få e ko nomi sk balans i deua
projekt. Mer om detta på annan plats i tidningen.

1999-06-13 hade STSF 113 medlemmar, varav 2 heders oc h 6
partners (föreningar och museer). Nya medlemmar sedan
Phonetik 1/98 är Arne Andersso n i Ljungbyhol m, Berne Ek vall
i Trekanten oc h Dag Unevik på Lju sterö.

Ett litet anta l medlemsavgifter har ännu in te kommit in . De so m inte sva rat på de n
sista påminnelsen mi ssar denna Phonetik och finn s he lle r inte i den bilagda, aktuella
matrikeln .
Observera att matrik eln INTE får spridas då den innehåll er uppgifter so m inte finn s i
allm änna kataloger.
Som vanli gt tinns so m bilaga en li sta över närmaste tidens an tik - och sa mlannässor.
För att und vika besvikelser är det lämpligt att kontrollera tid oc h plats med
arrangören. Programändringar förekommer.
Avs lutningsv is några visdo msord hämtade ur 1905 års katal og frå n Swedish
American Telephone Company. Chicago:
- DO N 'T ex peri ment with a te le phone
- DON 'T think that all the troubl es you have are in the tcle phone
- DO N 'T forget to treat a telephone like you would like to be treated
i r YOU were a te le phon e
RUSlUll

90000
90000, kan det vara något för den moderna människan ? Vi so m numera har blivit
E U- hannoniserade oc h använder 11 2 när elden brutit lös . Vem vet vad för hi sto ri a
det döljer s ig bakom de gam la magi ska siffrorna 9 OOO O? Jag gör det inte, men
s kulle gärna se en artikel om detta i framtida Phonetiken.
Våra gam la. ofta regionala, nöd-nummer är alldeles för mycket förbi sedda för att
ignoreras i dessa te lehi stori ska sammanhang. Du so m vet , giv oss din kun skap och
den ska ll blifva o ffentli g!

Redaktören
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Sekretärens ruta
Hej STSFare
Då var det dags rör en ny fö rmåga att axla ett ansvar i styre lse n. i mitt fa ll
sekreterare ns. En inle s peciellt län uppgift att eft ert räd a Henrik preci s, med al lt den
drivande kran och intresse fö r ämnetlele hi slori a som Henrik ståtar med. Au Henrik
dessuto m är en av gru ndarna och känner va rmt för förenin gens vä l och ve får jag
försöka stå ut med så gott det går. So m tur är finn s ' ringrävar' kvar i styrel sen och
dess närhet so m jag kan Juta mig mo t.
Tack Henrik för den lid so m varit och allt du bidragit med ge nom åren. oc h fö r att
återi gen citera stadgarnas paragraf 6; " Ingen får sjtta j styrel sen mer än sex år j rad."
Det kan ju inte vara något problem. en ny möjli g sexårsperiod bö rjar för di g redan
nästa år.
Ett lika slorl tack ock så till Tho mas Flo reteng SOJll under många långa sega timmar
kämpat bakom daLOr, scanner och skrivare med uppgiften att få läsbar ordning på de
alster so m senare har blivit den kärt lästa Pllonetiken. Utan ditt arbete hade STSF
inte hell er blivit vare sig känt e ller specie llt mycket.
Vem är den nya sekreteraren Tommy Sundgren då? En Telei ngenjör som började
1974 på L M Ericsson i avsik t att få arbeta med te le kollllllunik at ion utomlands. Det
he la började med mjuk varu provning av det publika systemet AKE 130 oc h 150 för
aU när den stora Saudi-orden kom 1977, gå över lill AXE 10 syste met Del blev två
stimul erande' hund ' ·å r i Saud i med sa nslöst mycket arbete och många ko ntak ter
med kund . Mitt o mråde var installati on, drift oc h underhåll samt vad vi kall ade
' baby sitting'. all lära kund persona len sköta syste met. Mer avancerad ' baby sitt in g'
bl ev det när jag återvä nde he m, i rollen all ut veckla akutsIödet fö r AXE 10 fö r hela
världen . Några av er kanske känner till förk ortnin gen vi använde: MIPSC (mer om
det en annan gång). Så småningom efter di verse mer eller mindre ut vikn ingar från
AXE 10 är jag nu åter igång med den tekniken. Nu som metod · oc h
verktygsansvarig fö r ut veck lingen av det som kallas 'Core Swi tching Produ cts'.
alltså växel n i AXE syste me t.
Men så myc ket telefo ner har det inte blivit. mer än som en medelsvensson i det
vanliga bruket. Däre mot har jag med stigande ålder. mjdjcm åu och g råa hår fått etl
me r oc h mer utt alat intresse fö r gamla bruk sföremål. b1.a. för ko pplingen till mina
egna rött ers anvä ndning av dem. O ch naturligtvi s var det ju ofrånkomli gt att jag förr
e ller senare skulle krama en äldre telefon. och en (iii och e n till och . .. inte så många
ner sa min äkta häl ft. Fast någon till bl ev det ju. I den vevan undrade jag vad det var
för ap parat jag hade i handen. typ, tillverkningsan lal. år osv. En grundl ig sökning på
Internet gav myc ket men inga svar på mina frågor. Däremot blev jag i e tt huj
medl em i ST SF samt blev rekommenderad botan isera i Tel emuseets bibliotek och
arki v. Där hittade j ag masso r med gam la produktkalaloger från fr amfö rallt L M
Eric sson & Co. Sy nd bara att så få har lätIti ll gängli ghet av den infor mationen.
Därmed föddes min ide aH Hi gga ut valda delar på Internet. något som jag
present erade på vårt årsmöte - 98 och fi ck klartecken till . Så det är mitt person li ga
bidrag till fö reningsarbetet. Mer o m det senare.
Vad vill jag so m sekreterare d å? Naturli gtvis bredda före ningen. och då tänker jag
närmast inte på det samlade midjemåttet utan på an talet medl emmar. Eli sätt är all
lanser<! STSF på ett smakfull och attraktivt säll på Intran et oc h i passande
traditione ll a tryc kta media. Ett wcb-förslag har O ve Sve nsson lagt so m vi i styrelsen
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med Peter Fass bergs hj älp ska försöka reali sera snarast möjli gt. Yncrligare en
variant på breddning är att utnyttja mer av den kunskap och driftighet ni som
medlemmar har. både i den yrkesmässiga profess io ne n och naturli gtvi s för ärrulct
te lehi storia. Vi i fö ren ingen skulle kunna göra så myc ket mer för oss själva och i
värvandet av nya medlemm ar. Exempel vis sammanställning. korrektur och
di stributi o n av Phoneliken , översättning av texter. sponsring av resurser (tack Peter
Fässberg), sa mmanställning och katalogi serin g av telehi stori ska dokument , osv.
Styrel sen oc h alla medlemmar tar tacksamt emot alla era bidrag, sto ra som små.
Hör av er.
Slut li gen återigen ett stort Tack till Henrik oc h till Thomas för e n kämpande. Vi i
den nygamla styrelsen ska fö rsöka göra så gott vi kan.

Tall/III)' S( ekretären }tuulg rell

@---STSF på Internet
Många av med le mmarna har ö nskat att vi fin ns synliga även på Interne t. På årsmötet
prese nterade O ve Svensson ett fö rslag på hur en hemsida skull e kunna se ut och på
vad so m bonk finnas åtkomligL Frågall Il ä Il sköls lill ll äslkulTlrnandt; styn::]sl;rnött::.
På styrelse mötet di skuterades och beslöts att lägga ut inform atio n om STSF
kompletterad bland annat med ett lämpligt urval artik lar ur Phonetiken. I en slut en
medl emsde l erbjuder vi medlemmarna ytterli gare informa tion. Av allt det vi idag har
till gängl igt på papper eller liknande kommer fö ljande på web:en i sinom tid :
- Phonetik en. en mindre del öppet till gängli g och en större del. men inte allt ,
för medl e mmar
- lnternetversio ner av produktkataloger från LME och Kg!. Telegrafverket
samt a nn an teknisk information. Lex . ändringsmedde landen oc h schemata
- Anno nssidor i den öppn a respektive i den 's lu tna' med lemsdelen om behov
finn s
- Styrelsen. vem är vem. snigeladress och e mail , mötesprotokoll och stadgarna
- Års- och Höstmöten samt andra trätTar
- Introduktion sbrev på ett flertal språk
- Ett mpeg clip ur Videon
• Vem gör vad i före ningen
- Det obligatori ska länkregistret
Däremot kommer matrikeln inte au finnas tillgänglig, det sä tter lagstift ningen P för.
Under so mm aren gick den första versionen av vår web i provdrift, men inte med den
riktiga adressen eftersom det lar li te tid att få ett sådant godkä nnande. När vi väl vet
ad ressen kommer vi att meddela den via ett emai l och naturli gtvis i nästa utgåva av
Phonetiken.
TOI/lII/Y S(ekretären)ulldgl'en
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Rapport från årsmötet
Dag l lördag 24/4
Undertecknad hade den stora förmånen att lifta med Henrik L. från Stockol m till
Jönköping. Färden från Stockho lm börj ade i ottan (0830) för att vi skull e vara i
Jönköping före kl 1300. Vi hann också med en kort fik a före Jönköpin g. Trots ivern att
komma fram i tid lyckades vi njuta några minute r av den vidunderliga utsikte n och
scena ri e t ut över Vättern.
Strax före 1300 mölte vi upp med ell tiotal e ntu siaster vid Euroslop Hotel, som
utgjorde sa mlingspunkten för de n första organiserade aktiviteten.

Besök på Sveriges största Radiomuseurn.
Trots atl objekten
ej kan betraktas vara för·
sta prioritet rören telefonsa ml are så hade som sagt
ett ti otal te lefon sa miare
mölt upp.
Fr ån sam lin gspunkte n följde gemensam
fard till det berömda gamla
"Tändsticksområdet ", där
Sveriges stÖrsta radiomuseum varinhyst i gamla
tids typi ska lok aler. Där
bjöd s vi på e n mycket ini tierad g uidad tur genom museet. Där fann s i princ ip allt från radion s barndom till våra
dagar. Man var inte heller frä mma nde förTY och gram mofoner, och del fanns till och
med några telefoner. Denna fantastiska sam ling på mer ä n 1000 radioa pparater hade
gru ndlagts aven pionjär inom etermedia i Sverige nämli ge n Erik E. Karlsson. Redan
innan Sveriges Radio startade si na reguljära sändni ngar hade denne man ö ppnat sin första radioaffär, där han sålde
radioapparater, som han sjä lv byggde.
Under c:a 70 år saml ade han systema ti skt allt i radio. som kom i han s
väg. När han såld e e n radi oapparat så
bytta han i all mä nh et in kundens äld re
apparat, som införli vades i samlingen.
Erik E. Karlsson otroliga gärning saknar
helt motstycke i Sve ri ge.
Efter hand ha r museets samlingar
utökats med frikostiga d onation er och
därmed i slort sell fördubbl ats.
Efter drygt två timmars trevlig
tillbakablick i Erik E. Karlssons fots pår
återvände vi till verkl ighete n igen för
nästa aktivite t.
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Rundtur i JönköpinglHuskvarna.
Nu äntrade vi Väuerbygdens Veleranklubbs gamla Capi tolbuss för en guidad
rundtur. Under några timmar stånkade bussen runt i Jönköping och Huskvarna. Den
mycket profess ionella guiden formlige n sprutade ur sig en oändlig ström av histori ska
fakta utefter färdvägen. Det handlade om aJlt från Wilhelm Tamm, som stod för stora
satsnlgg™&O nom bl. a. skola och kultur till rader av
minnesmärken tex. John Bauer och Alf Henrik sson.
Und er rundturen gjorde vi kort paus i
Vattenledningsparken. Vi promenerade upp till Dammen, där Denny Wahl ström höll ett intressant anförande om Hakon Brunius. Han berättade om att här
hade Hakans första tillverkade telefoner använts. S tort
tack till Denny.
Förutom alla sevärdheter från bygdens historia
fascinerades vi av hur vackert
HuskvamaJJönköping hade an lagts. Färden upp
från centrum uppför bergvägen var en hissnande upplevelse.
Turen avslutades utanför " Mäster Gudmunds
Källare"i centrala Jönköping. Sedan vi tackat guiden
förförtjänstfullt värv tågade vi in på käliarrestaurangen
oc h lät oss väl smaka, var och en efter egen förmåga
och plånbok .
Efterfest i Dennys regi.
Efter måltiden väntade nya aktiviteter. Denny hade bjudit in oss till en efterfest
i en lokal i närheten av Dennys bostad. Innan e fl erfesten började hade vi möjlighet att
beundra och få oss förevisad e Dennys fina telefonsamiing.
K väll en fortsatte med
trivsamt umgänge och enskilt
fe stande. Fram på småtimmarna bjöds vi mycket fin
vann korv, som smakade utmärkt eftersom vi hade hunnit bli hungri ga igen.
Några småtimmar senare tackade vi Denny för väl
genomförda arra ngemang
och var och en sökte en välförtjä nt natt vila.

Dag 2 söndag 25/4.
Besök i Kyrkekvarn
Efter samling vid Eurostop kl. 1100 vidtog gemensam färd till Kyrkekvarn , som
ligger 35 km. nord väst Jönköping nära Mull sj ö.
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I Kyrkekvam levde och verkade
Hakon Brunius med sitt företag. Han bodde
i " Vita Villan", d är num e ra Göran

Eneskjöld residerar. Denne hedersman höll
ett mycket engagerat fo redrag om bygden s historia där Hakon Brunius va r
central gestal ten.
Han berättade dessutom att man
fö r något år sedan på vinden hittat två telefoner, som ski ckades ti ll Tele museum. På
Te lemuseum blev man mycket upphetsade över " fyndet" och lovade att reparera
te lefonerna och återsända dem. Göran nämnde stolt at t dessa originaltelefoner av Hakon
Brunius nu fanns åte r i huset. Vi bl ev naturligtvi s myc ket nyfi kna all se dessa rariteter,
då telefo ner gjorda av Hakon Brunius är myc ket säll synta.
Nåväl, när vi fick se tele fonerna visade det sig alt någ ra te lc foncr gjorda av Hakon
Brunius fann s ej. Vi höll dock god min. Vad som hänt kan man bara spekul era om. Det
får var och e n fundera över. Någon eller några har bli vi t lurade. frågan är dock vem ell er
vilka?
Vi kunde doc k kon statera aU Hakon Brunius hade valt en fantasti sk plats för sin
verk samhet .
Sedan vi tackat Gö ran Eneskjöld för den histori ska tillbakabli cken förflyttade vi
oss till " Kare Brygghuset" , där vi serverades landgång m.m. på STSF:s bekostnad. Vi
lät oss väl smaka för det är ju allom bek ant att hi storien suger.
Därefl er vi dtog sed vanl iga årsmötesförha nd lingar oc h so m avs lutning den av
många emOl sedda bytesslunde n.
Alla som var med ho ppas säkert au detta inte var sista gången, som vi gic k i Hakon
Brunius fotspå r
Vi riklar ett varmt tack till Denny Wahl ström för ett förtjän sfulll arbete med
arrangemange n under de Ivå mÖlcsdagarna
bellgt G. rom lin

Mer bilder fr ån bytesstunden finns på sidan 20.

@--Höstmöte?
Läs mer på sista sidan!
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Från årsmötet
PROOOKOLL FRÅN STSF:s ÅRSMÖTE 1999.
Plats:

Kyrkekvarn

Tid:

Söndage n den 25 :e april 1999 kl. 12.00 - 16.00.

Närvarande på mötet: Mats Andersson, Bengt Almqvi st . Gunnar Bos tröm,
Kj ell Eriksson, Ru stan Gandvik, Ole Jacobsen, Jan Johansson, Henrik
Lundin. Gunnar Modig. Bo Munkhammar. Patrik Nil sso n, Jan- Åke

Ol ofsson, bengt G. romiin. Mi chael Stenberg, O ve Svensso n, Mikael
Tegner. Denny Wahl ström , St ig Wenander.

I . Mötet öppnandes av ordförande bengt G. ro mtin.
2. Till ordförande för mötet valdes bengt G. romIin.

3 . T ill sekreterare för möt el valdes Henrik Lundin.

4. Till justeringsmän, vid behov fungerande som röst räknare. valdes
Mik ae l Tegner oc h Denny Wahl ström.

5. Föneckning över de närva rande. Se ova n.
6. Mötet ansåg stä mman utlyst i enlighet med stadgarna.
7. Dagordninge n godkändes.
8. Styrelsens verk samhet sberättelse för 1998 godkändes .
9. Revisorernas granskningsberättel!se upplästes.
10. Fråga om ansvarsfrih et för styrel se n för den tid revisione n avser.
Mötet till sty rkte ansvarsfrih et för sty relse ns arbete.
Il . Beslut om inträdesavgift och årsavg ift till föreningen för kommande
verksamhet sår. Mötet bes löt alt för år 2000 bibehålla avgiftsnivån från
tidigare år dvs. inträdesavgift på 20 kr. medlemsavgift på 100 kr sa mt 25
kr extra för medlemmar bosa lla utanför Sverige (för att täcka
portokostnaden).
12. Val förrättades enli gt valberedningens förslag:
a.

Till ordförande fö r l år valdes bengt G. romIin .

b. Till styrelseledamöter för 2 år vaJdes Gunnar Modi g och Tommy
Sundg ren .
c.

Till styrel sesuppleant för 2 år valdes Bengt A lmqui st.

d . Till revisor för 2 år val des Lennart Axelsson.
Till revisorsupp leant för 2 år valdes Bengt Svensson.
e.

Till valberednin g valdes Mikael Tegner och Mats Andersso n.

Till valberedningens suppl eant valdes Palrik Nilsson.
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13. Bes lut om ersättning eller arvode till styrelse ledamot ell er
förenin gs medle m.
Förs lag från styrel se n O kr. Godkändes av mötet.
J 4. Ärenden som styrelsen hänskjutil ti ll årsmötet.

•

Fö rslag om familj emedl emskap godkändes.

•
Bengt unde rsöker om varje medlem kan få Samlarn yu från
No rdstjärn an.
15. Ärenden so m en skild medlem inl ämnat till styre lsen.
•
Fö rslag ti 11 revidering av stadgarna. Rustans förslag di skuterades
oc h smärre justeringar gjordes. Beslutades att godkänna förändringarna
och föreslå nästa medl e msmöte att fast ställa stadgarna.
16. Övriga frågo r.
Mikae l tog upp frågan om loggan i färg som tygmärke, nålmärke ell er
liknand e. Mikael tog på sig att undersöka detta.
Di skuterades var kommande årsmöten ska äga rum . Föres logs
Stoc kh olm och Göteborg i nämnd ordning.
Ny redaktö r efterl ys tes till Pho netiken fr. o. m. no I år 2000. O ve ålar sig
layoutarbctct med hjälp av Mikae l. Tryck ordnas via tryckeri. Ansvarig
redaktö r återstår att lösa.
Denny undersöker om Hakon Brunius kunde uppmärksamm as på något
säl( i Jö nköping alternati vt Kyrke kvarn .
Ove in fo rmerade om he msida på internet. Han har en ide men vill ha
styrelsebeslut på vad sorn kan läggas ut. Tas upp på nästa styre lse möte.
Tack från medl e mm arna för styrel se ns arbete framförd es av Gunnar
Boström.
17. Mötets avslutandes ca. kl 13.45, var vid information om
Kyrk ekvarn vidtog. Därefter sedvanlig bytesstund för medl emmarna.

Vid " Pc: n"

Ju sterat:

Henrik Lu ndin , sekr.

bengt G . romiin . ordf.

Justerat:
Mi kael Tegner

Denny Wahlström

Hakan Brunius
Stamfadern inflyttade från Danmark 1726 och hette Paulus Brunius. Han var
rådman i Varberg och levde mellan 1709 - J 785, hans släkt kan följas ända tillbaka
till 1500 ,alet.
I början på 1800-taJet föds Hakon s far Gomer
Brunius. Han var kapten vid Västgöta
Regemente i Lidköping och drev vid sidan av
det militära en omfattande indus triell handel i
textilbranschen och hade åtski lliga båtar som
gick i trafik mellan Vänern och Göteborg.
Gomer Brunius och han s fru fick fem barn,
två söner och tre döttrar. Sönerna var Hjalmar
1839- 1890 och hans yngre bror Hakon 18421902.
När brodern Hjalmar vuxit upp flyttade han
till Jönköp ing där han dreve n mekani sk
verk stad rör till verkning av vågar och
tändsli cksmaskiner. Han drev även någon
slags handel som omfattade allt från
ångmaski ner till tegelmaskiner.
Nu har vi änlligen kommit fram till Hakon.
Han gick i skola i Skara, tog studenten i Uppsala och studerade sedan ett tag
lantmäteri vid universitetet i samma stad.
Han avbröt studierna och utbild ade sig till telegrafist och tog anställnin g vid
Kongliga Telegrafverket 1864 som e.o. assistent och fick avsked 2714 1865 p.g.a. all
han uteblivit från tjänsten en längre tid. Detta hände troligtvis i Skara.
Efter ell tag blev han anställd v id SJ som telegrafingenjör med ansvar för linj erna
mellan Hallsberg • Göteborg och Katrineholm . Jönköping .
Detta gick inte heller så lysande då han i stället för att tjänstgöra på SJ:s
Telegrafexpedition drog en privat ledning till sin bostad och därifrån kunde sköta
telegrafarbetet. Detta upptäcktes efter ett tag av överdirek tör Elwort och Hakan fick
ta en månads permission och transport till Göteborg. Han slutade vid SJ 1868.
Han fl yttade till HJO. och e ft er några år till Jönköping där brodern Hjalmar so m
känt redan drev företag.
Hakon öppnade en liten experimentverkstad i Jönköping och försörjde sig och sin
familj på denna under I 870· talet.
Under Jönköpingstiden hände det mycket i Hakons lilla verkstad. Där utveck lade
han sin " Railway proteclor" dåtidens ATC för Järnväg. Denna uppfinning provades
bland annat mellan Vänersborg och Öxnered
Han experimenterade med elektricitet och hade under hösten och vintern 1878
test verksamhet av e lektrisk be lys ning i Jönköping. SLOra Limugnen (värdshus i
Jönk öping) kommer i afton den 15 augusti 1879 att stråla i elektrisk belysning.
Detta beskrev annonser i tidningarna i Jönköping. En fyra hästkrafters lokomobi l
dreven elektricitetsmaskin av Grammes system och bel ysningen var av utmärkt
effekt enligt reportagen från föreställningen.
Hakon uppfann brandvarnare till ladugårdar. Elektri sk snabbstopp för maskiner
genom avslagning av huvudre m. Hjälpmedel mot klumpfot och döva mm . Han

12)===============================~

startade senare Jönköpings första elverk, belysning i 5 butiker ( 1886).
Ä ven till Göteborgs elverk på Otterhäll (1887) skall utrustning ha levererats.
Redan under sin livstid blev han kallad för" Sveriges första ele ktriker".
Brunius och hans Teldoner.
Den kunskap so m Hakon Brunius hade inom tel egrafi från tidigare år utnyttjade han
på 1870- tal et genom att bedriva kurser i Telegrafi med morse och visarapparater. Så
när telefonen dök upp i Sverige och demonstrerades i Stoc kholm av ingenjör
Hopstok den 21-22 augusti 1877 blev han och andra instrumentmakare i Sveri ge
intresserade av detta nya ·'talesätt ".
Så med början den 29 november 1877 kunde man i Jönkö pings -tidningarna läsa om
telefon verksamhet i JÖnköp ings- byggdcn.
Enligt uppgift fr ån Brunius själv skall hans första tel efoner troli gen vara de första
so m tillverkade s i Sverige och han lär även ha sagt att han har tillverkat dom efter att
ha sett bes krivningar i tidningarna 1877 . Vilka tidningar är inl e nämnt av honom.
Dom telefoner so m till verkades var direkta kopior på Bell s telefoner.
Dessa första telefoner provades i Jönköping onsdagen den 27 november 1877 mellan
några studentl yor som tillhörde bröderna Roas av Hj elm säter. avståndet var förvisso
bara en kortare sträcka. men lyorna låg i olika hu s på en större gård. Experimentet
bl ev lyckat då tal, musik och sång fortplantade sig till åhörarna i andra ändan.
De första tillverkade telefon erna försåldes av Bru nius till Jönköpings vatt enverk . Det
beslutades på ett möte den Il mars 1878 att telefoner skulle anbringas på en
telegrafl ed ning mell an Gasverket och vaktlyan vid vattenbassängen utanför
Jönköping.
2 st tel efoner med uppsänning kostade enligt fak tura frän Brunius 35 kr.
Dessa telefoner användes på platsen ända till nyåret 1892 då de av Brunius utbyttes
mot andra telefoner och dessa gamla skänktes till Nordi ska Museet troligen tack vare
Klas Sonden. De fanns där ända till april 1917 då de deponerades till Telegrafverkets
hi stori ska sa mling oc h den ena telefonen återfanns på Tel emu seet på senare år
(1989) tac k vare Tord Jöran Hallberg frän Linköping Uni versi tet.
Troli gtv is till verkade Brunius mer än ett par telefoner
under hösten 1877. för man kunde på Nyåret 1878
läsa i tidningarna i Jönköping att Nyårsdagen 1878
hade ett lyckat telefo nförsök utfö rts mellan Jönköping

- Falköping - Nässjö station er. Dct "gamla van li ga"
tal , sänger och mässi ngs musik hade utfört s med god
kvalite.
Man kunde även läsa i tidnin garna all de n 3/ 1 1878
hade Munksjö Pappersbruk i Jönköping anlagt
telefoner mellan sitt kontor och brukslokaler.
Apparaterna var uppsaua av ingenj ör Brunius. Denna
telefonl edning är troli gen bland de 6 första
pennanenta telefon ledningarna i Sveri ge.
I början av 1878 föreslog Brunius att en Telefonnät
skull e anläggas i Stockholm , med detta var all för nytt
och återkom inte förrän 1879 då Lybeck, Bratt och
Recin föreslog telefonledning efter utländskt mönster.
Detta utvecklades till Stockholm Bell Telefon AB som
bildade i augusti 1880.
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I november 1880 bi ldade Brunius sitt nya bolag Hakon Bruniu s AB , Göteborg.
Styrelsens säte fann s i Göteborg , men fabrik en var inte belagd ti ll Göteborg ulan till
Kyrkekvarn som låg i Wartofta Härad i Skaraborgs län. Ändamålet med bolaget var
att till verka elektri ska mask iner och driva träfö räd ling. I samband med detta
fl ynade även Hakon med fami lj till Kyrkekvarn .
Under 188 1 bi ldades eU antal Telefonföreningar i Sverige
oc h denna tan ke so m Brunius hade haft redan 1878 vi lle
han nu för verkli ga i sin gamla hemstad.
Även Stock holm Bell var intresserade av aU bygga e n
an läggn ing i Jönköping så det gällde för Hakon att skynda
på.
I samband med detta ut vecklade han troligtv is sin första
kompletta tel efo napparat och dessa började sättas upp på
hösten 188 1. Eu parsåldes till Eksjö i oktober 188 1.
Om telefonkon strukti onen var hans egen ell er kopi erad
från någon annan te leronti ll verk are vet jag inte.
Under hösten 188 1 hade Brun ius kall at ti ll ett fl ertal möte
där han framförde sill förslag au bil da Telefonförening i
Jönk öpi ng och den 18/1 O 188 1 kunde man i tidningarna
läsa att 3 1 abo nn enter hade tec kn at kontrakt (3 0 hade
räckt).
Hans bror Hj almar hade blivit utsedd till föreståndare tiU
denna Tele fonförening och nu började en livlig tid i Jönköping där det skrives aU
man såg Hakon Brunius vigt kl ättra omkring på taken i Jönköping och dirigera
uppsältning av telefontrådarna.
Ledningarna höll s fri u från telefonstationen till ett avs tånd av 3500 fo ts längd.
gränsen gick ungefär vid Stora Limugnen (Högskolan) och Lilje holmen
(undergå ngen på ös ter) oc h under kanalen leddes trådarn a i en kabe l.
Nätet var enke hråd igt och begagnade jorden som återgångsledning.
Årsavgifte n var san till 125 kr.
Under februari 1882 beställde Brunius 1000 telefo nskåp hos en sni ckare i
Jönköpin g så han skulle klara den stora efterfrågan som han trodde skulle komma.
Under våren 1882 var nätet inom staden fullbord at men till abo nnenter utanför
staden fortgick arbetet.
Vid ett besök på telefonstationen som fann s på vinden i Söderbergska huset på
Östra Storgatan bes krivs själva växeln som en kopplingsskiva av mässing, en
mängd elektromagneter på väggen och 7 element. Kopplingsski van var beräknad
för 50 abonnenter och så konstruerad att 14 par sam tidi gt sku ll e ku nn a samtala med
varandra. Om det blev mer abonnenter utökades stationen bara med en ny skiva.
När en abonnent ville kon takta stationen tryckte han på en knapp på telefonskåpet
oc h en klaff med abonnentens nummer föll ner. stationen signa lerade till
abonnenten genom e n ringklocka .
Koppli ngsskivan skall ha varit en riktigt prak tverk av e legans och so lidi tet och
till verkad i Brunius välkända fabrik i Kyrkekvam. Centrale n sköttes av " twänne
fru ntimmer".
Telefonfören ingen ökade mycket långsamt och i början av 1886 fanns omkring 64
abonnenter oc h telefonstationen förmedlade o mkring I 00- 120 samtal per dag.
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Nytt telefonbolag i Jönköping

Efter att ha drivit Telefonföreningen i med och motvind i ca 5 år inbjöd Hakon
Brunius i april 1886 att bilda nytt Telefonbolag i Jönköping.
I samband med detta erbjudande att bilda nytt Telefonbolag startade ett till synes
"Telefonkrig" i Jönköping.
Ordväxlingar i skrift mellan Hakon Brunius, Fabrikör P-A Hall gren från Visby (som
byggt nät i Västervik, Växjö mm), Bröderna Hagli nd (som hade omfattande nät i
Östergötland ) samt Stockholms Allmänna Teldon AB var omfattande.
P-A Hallgren vi ll e bygga nytt nät, och bilda nyn Telefonbolag med apparater från
Eric sso n. Br. Haglind vi ll kon kurera ut Allmänna Bolaget och utöka redan sitt stora
nät.
Allmänna Bolaget vill e köpa nätet av Brunius för all på
sikt knyta ihop Stockholm - Göteborg. Brunius ville bilda
nytt Telefonbolag och lovade bl.a. att telefonapparaterna
skulle bli bättre än de från Eri csson. Brunius försökte
und er tiden aH köpa telefonapparater från Ericsson med
motivering all han skulle byt a ut sina egna tillverkade mot
nya från Eri csso n .Denna affar avböjdes av Eri csson.
Som segrare ur Tel efonkriget gick Stockholms Allmänna
Telefon AB so m unders mars månad 1888 för 4 000 kr
köpte upp te lefonnätet i Jönkö ping.
Ett omfattande ombyggnadsarbete började i Jönköpi ng då
apparater byttes ut och ombyggnad av nätet genomfördes.
Jönköping bl ev därmed den för sta stad i Sverige som var i
Bolagets ägo som fi ck dubbeltrådigt stadsnät på alla ledningar.

År 1891 såldes Tele fonnätet till Kungli ga Teleg rafverke! för 55 484 kronor och
staden hade då 197 te lefonapparater.
Från KongJ. Elektriska Telegraf-Werket till Tclia i Jönköping
Den I sept. 1856 öppnades i Rådhuset på tredj e våningen Telegraf-stati onen för
allmänheten. Telegrafdi reklör var E R. Meuller.

År 1891 inköptes Telefonn ätet från Stockholm s Allmänna (197 st TeJefonapp)
Ar 1909 var Te legrafverkets egna hus klart vid Parkgatan.
Ar 19 10 öppnades CB- stationen.
Ar 1953 automatisering till AGF-station för 13 000 nr.
År 1983 05 02 AXE
År 2000 ????
Jönköping /998-/2- 30
Denny Wahlström

Källor: Tel egrafverkets Hi s! framst. , Tord Jöran Hallberg Deadalus, Tidningsklipp i
lokalpress.
R. Skärfors Uppsala Univ. H.Ahlborg STSF, Jkpgs stad sarkiv. Landsarki vet
Vad stena. Gudmundsgillet Jkpg. Jkpg - Krönika E Green. Nordi ska museet. SAT.
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Äldre telefonmateriel inom armen
Utöver utbyggnaden av egna nät grundade sig armens
tele fonförb inde lser - framförallt de för stabsbruk - i hög grad
på utnyttjande av d åvarande te legra fverkels nät - " perm anen ta
nätet" . till vilket man anslöt sig och som man vid behov
kompletterade med nya ledningar. Trafikriktningar och
trafik mängder blev ju vid militär "invasion " pga. he lt andra än
de no rma la i berört o mråde. Materielens elektri s ka egenskaper
måste därfö r vara desamma so m för tclegrafverkct s nät.
Teleronapparat mJOS-32

Kavallerilele/on,
Från sekelskiftet

Lokalbaueriapparat i trälåda med uppfallbart lock. Elektriskt sett konventione ll LBapparat med handinduklor och polariserad ringklocka rör ring signaJen.
KJ ykfunkti o nen, d.v.s. inkoppli nge n av batteri et i mikrofon kretsen. skedde med e n i
han dmikrote le fonens skaft infällt tangent. Ledningarna bl ev emell anåt så långa. att
fram föral lt ringsignal em a oc h ibland även tal strö mm ama bl ev för svaga.
Apparatern a var därfö r försed da med sum mer so m möjli ggjorde signalering med
morsesignaler.
Mikrofonströ mmen levererades av ett på den tiden konventionelllliduampsbatteri
på 4.5 V. d.v.s. ett av [re 1.5 V~ce ll e r uppbyggt platt batteri . (Från börj an hade man
använt ett specialbatteri, varrö r ut rymmet i batterifackel fi ck fyllas ut med en
träadapter). Trälådan innebar all apparaten stod stadigt på ett bord och därför var
lämpad fö r stabsbruk me n inte so m patrulltelefon.
Då centralbanerisystemet bö rjade införas i telegrafverkets nät i de större orterna
kund e mil itär anSlutn ing till dessa nät inte ske med de endast fö r LB avsedda
apparaterna. Man kon struerade då ett anpassningsdon. en s. k. centralbattericell (C B ~
ce ll ). so m var en mindre trä låda innehåll ande främst en kondensator fö r vilo läge
och e n drossel för slutning av linjeslrömmen vi d samt al samt omkastare för
manövreri ngen. C B ~cell en kopplades vid behov in mell an linjen och
telefonapparaten. En yuerli gare komplikation uppstod då automati seringe n
påbö rjades. Av C B ~cellen gjordes då en ny variant med fin gerskiva so m fi ck
benämningen AT~C B ~ce ll.
Telefonapparat mil 1·33
Lok albatteri apparat i libermaterial innesluten läderväska med axelrem. Likso m m/
elektriskt sett ko nventionell LB~apparat me mindre oc h
lättare och d ärför lämpad som patrulltel efon (men inte för
placering på skri vbord). Handmikrotelefonen var hopskju tbar
förpa ckning i läderväskan . Även denna apparat var fö rsedd
med su mmer.

05~32

Teleronapparat mJ37
De tidi gare modelle rna var i mitten av trett iotalet helt
förå ldrade. såväl till verkn ingsmässigt som med hänsyn till
påbörjad automati serin g av landsbygd snäte n.

Flottans fdi tlelelon.
M/37 byggdes upp på ett välanpassat chassi inn esluten i ett
Från sekelskiftet
pressgjutet hårdpl astfod raJ med löstagbart lock och försedd
med bärrem. Nya materi al. bl.a. nya stålsorter, medförde att apparaten kunde göras
både mindre och lättare. Genom sin urfonnning bl ev den väl ägnad både för
stabsbruk och som patrull tele fon . Elektri skt var den primärt e n LB ~ap p a ra t med
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handinduktor oc h polariserad ringklocka. Handmikrotele fonen var av van li g
trett iotalsstandard i bakeli t och försedd med tangent. En finess var att apparaten var
försedd med s.k. ant i-sidetone-koppling. Balteriet var ett 3-volts spccia lbaueri.
Summer fanns även här.
Ans lutn ingen ti ll C B-nät kunde ske direkt, varvid anrop gjordes enkelt med vridning
aven s. k. lB-CB -omkopplare. För sluts ignal vreds omkopplaren tillbaka till LB läge. Då det ofta Fö rekom att man glömde vrida till baka knappen vid sa mtaJ eLs slut.
försågs apparaten vid en ombyggnad på femtiotalet med klyka. En separat
fingerski va kunde med en hake hängas på apparaten s kant och kopplades vid behov
in me ll an ledningen och apparatens po lskruvar.

Teleronväxel 30 DL ml3!
Klaffjackväx el för 30 linjer för exped iti o n av samtal hell utru stad som tcl egrafverkets
mot svarande väx lar på 30-talet men i kompakt utförande. Grun denheten bestod aven
ek låda med löstagbart lock och klaffjackli st för ID linj er. Kopplin gss nörena (snörpar)
var fö rsedda med lod oc h buntades vid transport ih op med en
läderrem. Vid mo nteri ng sattes grundenh eten på ett
hopfallbart stativ av järn. Utökning till 20 e ll er 30 linjer
skedde genom påsta pling av klaft]acklisLer i eklådo r om
vardera 10 li njer. (Tekni skt kunde nera klaffjackli ster sättas
på, men snörenas längd utgj orde en begränsning). Vid Iå.nga
falt ledningar kunde rings ignalema bli svaga, varför e n typ av
klaffjackli st med särskilt hög känslighet kunde monteras som
komplement .
Från va rj e klaffjackli st lede kabelrnaHor om tio linjer och 2, 6
ell er lO meters längd (so m kunde skarvas ihop till större
längder) 1I1 till kabelboxar i växelns närhet.

Växelcell3 DL och växelceU 1 DL
För behov av väx lar med några fä linjer fanns s. k. växeleeller,
dels en typ fö r tre linjer. dels en typ för bara en linje. De var
inrymda i små eklådor med pol skruvar på baksidan oc h en
anropsk laff jämte två ex pedition somkastare rör varje led nin g
Snörväxel 16/edningw:
på fr amsid an. Celle rn a kunde mekani skt och elektriskt
koppla s till varandra i sid led, tekni skt sell hur många so m
Tro/igen 1930-ralet
hel st. Utförandet var detsa mma som för AT-el-ce ll en, so m
kunde ans lutas till samma enhet. Omkastarna hade Lfe lägen , ell uppåt, ell nedåt och
ell neutralläge i millen. Alla ledni ngar vi lkas om ka stare stod i samma läge hade
förb inde lse med varand ra. Det översta läget var också anslutet till växe ltelefoni stens
telefonapparat. Mer än tre samtidiga sa mta) kunde a lltså inte föras (om inte
växel telefonistens svars läge också togs i anspråk för ett Gärde samtal).

Teleronväxel 40 DL (nykonstruktion på 50-talet)
Klaffj ackväxel för 40 linje r i en och sa mma en het inneslute n i e tt pressgjutel
läUmeta llhölje. Kopplin ssnörena (snörpar) upprullade på fjäd erbelas tade rullar i
kassellenheten (i sI. f. lodbelastade). Växeln kunde därmed ställas på plant
underlag. Multipel i särskild enhet som möjliggjorde att flera ex peditionsp latser
kunde ställas upp bredvid varandra med åtkomst ti ll alla ledn ingar från alla
ex peditionsplatser. Med hänsyn till bullrande om givn in g var den vanli ga
knäpply ssningen utbytt mot tonlystring. Helt anpassad till automatnät.
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TeJefonväxellO DL (också nykonstruktion på SO-talet)
Snörväxel med ett snöre för varje ledning, innes luten i plåthölje. Snörena på
fjäderbelastade rullar. Också utru stad för anslutning till automatnät.

Telefonkabel 500 ro DL och 1000 ro DL
Te lefonkabel 500 DL användes ända fram till slu tet av 50-talet. Den var tvinnad ,
påminn ande om gammal HVG-tråd. Kärnan bestod av ett antal ståltråda r och några
kardel er koppartråd. Höljet bestod av ett lager gu mmi omspunnet med impregnerad
tex til fläta. I de sista leveranserna av denna kabel var hölje! ersatt av PVc. Den
fö rvarades på plåtrull ar i längder om 500 m, som vid utläggning placerades i en mes
på rygge n.
Telefonk abel 1000 DL togs fram då nya plastmaterial gjorde det möjligt att med
polyeten oc h nylon göra hölje! tunnare och lättare. resultatet bl ev alt 1000 m kunde
rymmas på samma rullar som förut. Förekom även so m nystan i fodral för
snabbu tl äggning.

Telefonkabel400m m FLS "tung kabel"
I början av 40-tale[ tog man fram e n fyrl edarkabel av tekn iskt myc ket hög kva litet.
Ledarna var utförda som fyrskruv, vilket bl.a. medföljde alt dupl extran sformatorer
kunde användas. Ändamål et var också den , utöver de fysiska sa mtalen. skull e kunna
överföra bärfrekvenssa mtal. Krave n på skarvd onen s täthet var därför Stora.
Isolerin gen utgjordes av sy ntetgummi. Den låg i längder om 400 m på pl åtnJllar.
so m vid ulnJllning pl acerades på en särskild utl äggningskärra.

Bärfrekvensapparat 1+1 kanaler
Apparaten togs fram samtidigt som den "tunga kabeln". För överföringen genererade
de n ovanför den fysi ska kan alen e n bärfrekvenskanal , som för överfö ri ngen i ena
riktningen nyttjade det ena sidobandet och i andra riktningen det andra.
Bandbredden var begränsad så all vardera riktningen endast fi ck 1700 O) Hz tilJ
förfogande. Med dupl extransforma torer anslutna till fy rskru vskabeJn kunde således
tre fysiska och tre bärfrekventa sa mtal överföras samtidigt.
Minnesanteckningar gjorda
utan stöd a\' dokumentation

Lidingö 1998-09-26
Bengt Geijer
Bilder: Ove Svensson

Vernisage
Vår flitige medlem K. V. Tahvanainen hade vemisage på City Art Gall ery, Stora
Nygatan 14 i Stockholm , 17 - 23 april i år. Målningarna so m vi sades hade temat
"Tecken och landskap". Med "tecken " menades att några optiska telegrafer sy ntes i
bilderna
Förhoppnings . . is får vi möjlighet all visa något av hans vedrk i kommande nummer
av Pho netiken.
Henrik
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Nytt ryskt frimärke

Nyutkommet ryskt frimärke med anJedning av l OO-årsjubileel av rysk telefoni.
Bel/gl Svensson

STSF-pin i silver
Föreningen har möj li ghet att från USA
införska ffa STSF-pin i si lver. Priset kommer
att bli ca 75 kronor styck (med doll arkurs
beräk nat i början av j uli) . MinimibestäIl ni ngen
från USA är dock 100 stycken . Vi önskar
därför intresseanmälan å det snaraste från
med lemmarna.

SX
(iV
F

Samlar Förenin'b

Kontakta sekreterare n Tommy Sundgren e ll er
undertecknad.

bengt G. rom/in
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Fler bilder
från årsmötet
,.--

Besök hemma hos Henrik

Ovan sdende bild har nu biivi i en tradition när utländ ska med lemmar i STSF kommer
till Stockholm. På bilden se r vi Henrik hälsa Georg Ek från Denver, Colorado i USA
vä lkommen. Georg är vår medlem i USA som i maj kom på besök till Sverige.

Henrik och Georg besö kte även Tele museum,
under sakk unni g ledning av Ove Steen so m

tidigare var intendent på Te lernuscum .
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Filmen
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L. M. Ericsson
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Videofi lmen om Ericssons te lefon er från 1878 till 1920-taJet kan nu bestäl las från
Henrik Lundin eller Rustan Gand vi k. Videon är ca 30 minuter lå ng och finns på
svenska j PAL, oc h i engelsk vers io n i NTSC oc h PAL-form at.
Pris 220 kr + porto (35 kr inom Sverige).

ForSale
STSF has recen tl y produced a 30 minutes video "Telephones manufacrured by L.M .

Ericsson" show ing about 70 telephones produced from 1878 and to the 1920's. The
telephones o n display are from the Telemuseu m collection in SlOckhohn. and from
pri vate co llections. The video is aviab le in PAL (Eng lis h and Swedish) and NTSC
(English vers ion only).

Pn ce SEK 220 + poSlage ( USA including poSlage: SE K 300 or US$ 35. Europe
incJuding pOSlage: SE K 275 or US$ 32).

From the wievers:
Congral ulation to aJI participating in th is ex itin g projecl. We think you have done an
excell ent work with the limited budget allocated. A special thank s to you Henrik for
the coo rd inalion and direclorship of thi s major project. You have succeeded in
making an excepli onal good quaiity information vi deo film for our members.
Best regards, Marco Laud ani and Kjell Arvidsson AHTS.
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Dear Henrik
Th e video arrived and is fantasti c, I sent $35 via air mailloday to Rus tan ,
Thank s and have a great day.
Denni s L. Owen s

Hell o Henrik .
l would give a special O SCA R to all fcllow collectors of the STS F wh o worked to
make thi s video tape. I saw il already 3 times and learned some inleresled things ,
My thank s to all of these guys and lo you .
Kind Regards
Arnold

HeJlo Ru stan.
J' ve seen the whole video now. Fantastic qualily. Will you be so kind lo send a
copy to a frien d of mine, Thanks in advance
Greeti ngs.
Coen Meeder

Och det blir en fortsättning
To be cOlltifllled...
Filmproj ekt nr 2 om telefoner tillverkade av Hakon Brunius. Anton Henric Öller
samt Ku ngliga Telegrarverket är nu på planeringss tadi el. Hjälp önskas med
manus författande. ideer, lån av redigeringssrudio. musik mm .

Kontakta Henrik Lundin om du vill I kan hjälpa till med rårdigslällandet av
del 2.

Con/act Henrik Lundi" if you would like to participate iII making part 2 of the
video!",

23

Tävlingssvar
Frågetävlingen i Phonetiken No 1/99 var tydligen mycket svår. Frågorna som vi

ville ha svar på va r:
l.

l vilket land tillverkades telefonapparaten?

2.

När kom modellen ut?

3.

Vad heter tillverkaren?

Telefonerna var numrerade från l till 12. De enda svar so m inkommit är från vår
medlem Arnold Rupp i Spanien. Undertecknad har själv grävt sig igenom sin
litteratur och hina! några av apparaterna. Arnold hade svar på alla 12 apparaterna.
Jag själv hittade sj u svar varav åtminstone fem stämde överens med Amolds.
Det vi Iror är de rätta svaren är följande:

No l.

l. Frankrike
2. 1920
3. Tillverkare okänd. (Finn s på Museum of France Tclecom i Paris.)

Källa:

Arnold Rupp , Barcelona, Spanien.
I . Frankrike
2. 1910

No 2.

3. Dunyach & Leclert. (Finns på Mu seum of France Telecom i Paris. )

Källa:

Arnold Rupp, Barcel ona , Spanien.

No3.

\. USA

Källa:

2. 1900
3. Lockwood Co (Endast 2 kända exemplar i världe n. )
Telephones. Anlique lo Modern sid 117 av Kale E. Dooner
sa mt Arnold Rupp. Barcelona, Spanien.

No4.

Källa:

NoS.

l . Frankrike
2. 1900
3. Societe Industrielle Des Telephones. (Finns på Museum of
France Telecom j Paris.)
Arno ld Rupp, Barcelona, Spanien.
I Vinlage Telephones of the World, sid 44 hittar vi en apparat
med likn ande lur tillverkad av Societe GeneraJe des Telephones
vilket är samma företag som ovannämnda. Namnbyte skedde i
början av 1900-talet.

\. England
2. 1902
3. Western Eletric Company

Källa:

Vintage Telephones of the World, sid 106,
sam t Arnold Rupp , Barcelona, Spanien.

No6.

Källa:

l . Frankrike
2. 1911
3. Milde. (Finns på Museum of France Telecom i Pari s.)
Arnold Rupp, Barcelona, Spanien.
Vintage Telephones of the World, sid 154 fig 7.20. Se luren.
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No 7.

l . Frankrike
2. 1902
3. Systerne Berliner, Pari s. (Finn s på Museum of France Telecom i Paris.)

Källa:

Telephone Coll ecling sid 66 av Kate E. Dooner
samt Arnold Rupp , Barcelona, Spanien.

No 8.

1. Frankrike
2. 1900
3. SOcJcte Veuve Charronbellanger.

Källa:
No9.

Arnold Rupp, Barcelona, Spanien.
l. Tyskland
2. 1906
3. Sielllens & Halske

Källa:

Arnold Rupp, Barcelona, Spanien.

No 10.

l. Tyskland
2. 1892-1910
3. Okänd , (troligen Mi x & Genest)
100 Jahre Fern sprecher in Deutsc hland, sid 195.
Colecci6n Hi st6rico ~ Tecnol6gi ca de Tel ef6nica sid 186.

Källa:

samt Arnold Rupp, Barcelona. Spanien.
No Il.

Käl la:

1. Frankrike
2.1 910
3. Mors-Abdank (Finns på Museum of France Telcco m i Pari s.)
Arnold Rupp, Barcelona. Spanien.
I Vintage Telephones of the World, sid 34 finn s en liknande apparat
som är gjord i England.

No 12.

l. Frankrike
2.1895-1900
3. Brcguet (Finns på M useum o f France Telecolll i Pari s. )

Källa:

Arnold Rupp , Barcelona, Spanien.

Ett ston TACK till Arnold Rupp som kunde alla de olika apparaterna. Fantastiskt.
THANK YOU ARNOL D!
Henrik
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Läsarfrågor
Jag har en BCY. och en BCY AT· telefonapparat. DCljag undrar över är när kom
modellen oc ll vem var tillverkaren? Jag har hela tiden (rott det var L. M. Ericsson
men jag hittar inte något till verk ningsnu mmer. Om dct är Ericsson, kan någo n tal a
om va r tillverkni ngsnumret sitter?

Henrik Lllndin Tel: 08-754 33 47

Efterlysning
I Svenska Te1egrafverkel. Det stat l iga teleronväsendet 188 1- 1902, uppger Ha ns
Heimbilrger som ot ryck t källa bl.a. "c. Hallen: Stockholms Bell Tc lc fon ak ti ebolag
J 880- J 902." I Telemuseums arkiv beskri vs den som " m askinskriven redogörelse,
daterad Djursholm 1923", men sjä lva redogörelse n sak nas. Inte he ll e r har den
hiuats i Televerke ts ce ntralarkiv. - Det skull e vara oerhört intressant att ta del av
denna skrift som kanske kan kasta ytterligare lju s över svensk te le hi storia.
Carl Hallen föddes 1856 och dog 1940. Han hade exame n från KTH och arbetade
som ingenjö r vid Stockho lms Allmänna Telefo nföreni ng och Bellbolaget fram till
uppköpet 1918. Därefter var han c hefJöveringenjör vid Telegrafverket s
Stockholrnstelefon som var en sorts avvecklingsorganisation 19 J 8~ 192 1. Han hade
också revisorsuppdrag hos L M Ericsson oc h det mexikan ska L M Ericsso n.
Om någon av Phonetiken s läsare känner till Hall ens redogörelse för Bellbolaget i
Stockholm och kan tipsa om var den finn s. i original eller avskrin, sku lle g liidje n
bli mycket stOf. Ta i så fall kontakt med mig ell er Eva Dcrlow på Tele musclI m ,
telefon 08 - 670 81 07.

K V Tahvallainen Tel: 08 ~ 669 64 67
e-post: kv. tahval/ainen@te/icl.colII

Bildforfråga
Vad är detla rör vari a nt av ta x?
Apparaten har upphittats i Itali en och
har e n extra fine ss på klykan.
Sva r e mott ages tack sa mmast.

Henrik Lundin Tel: 08- 7543347

Läsarsvar
Vi hade tidigare en medlemsförfrågan huruvida STSF-m ed le mm ar sk ull e kunna
erhålla varsin exe mplar av tidn ingen "Nordstjäma n". Efter kontakt med
Nordstjärnan har vi erfaril atl vi bara har rätt till ett exe~pl a r. Det s.pecialrall som
medlemmen mot iverat sitt krav med, gällde föreningen Ortugen. I Ortugen ä r
dock alla medl e mmar i Nordstjärnan (underavdelning).

bengt G. roll/fin
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Fi,l,les
Connecticut Lokaltelefoner 2 st smä gröna i plät i orginaIkartong.
Diverse gamJa mätinstrument.
Trädlös väggväxel med omkastare. 3 linjer, 8 anknytningar. Dansk.
OIe Jacobsen

Tel: 08-754 1440

Önskas
Var medlern Georg Ek iDenver, Colorado söker nägra smäsaker, Det är
gummihandtaget pä ornkastaren till en Ericsson anknytningsväxel typ BD 200
samt tryckknappen för summer pä fältapparate typ m/37. Georg söker även
"kortslutningsblecket" för extra klockan till Ericssons väggapparater. Det är det
bleck som sitter under polskruvarna till höger pä varje väggapparat, Är det nägon
som har detta i sin "reservdelsläda" sä kontakta mig.
Henrik Lundin Tel: 08-754 33 47

Hörtelefon RD 200 (eller No 549) samt 2-magneters induktor till en Ericsson
väggapparat typ AB 100.
Henrik Lundin Tel: 08-7543347

Hel käpa till Ericsson GH 197. Delar till Ericsson GH 337, GH 388.
Thomas FLoreteng TeL:08-777 5470

Yaxelrum friin Stockholms Allmänna

Höstmöte 1999
Ett besök pa Föreningen Stockholms Företagsminnen
OB8: Detta är ett preliminärt program!
Föreningen Stockholms Företagsminnen, som bildades 1974 pä initiativav
Stockholms Stad och näringslivet, dokumenterar näringslivets historia frän 17oo-tal
till vära dagar. Föreningen bevarar över 1400 företagsarkiv frän de flesta branscher.
Stockholms Företagsrninnens roll är bl.a. att förvalta de historiska kunskapema,
inspirera och ge ideer, Föreningens erfama arkivarier besitter en bred kompetens och
hjälper medJemsföretag och forskarvärld i ansvarsfrägor, lagkrav pä rationell
pappershantering, författandet av jubileumsböcker eller researcharbeten med mera.
Här följer ett urval av de företag som har arkivmaterial som kan intressera oss i vär
förening:
1876-1985
1883-1918
1880-1922
1910-1923
19041914-1922
1900-1924
1904-1920
1909-1981
1906-1932
1908-1922

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag
Stockholms Bell Telefonaktiebolag
Nya AB Autotelefon Betulander
The British LM Ericsson Manufacturing Company
Allmänna Industri AB H T Cedergren
Telefonaktiebolaget Cedergren
Ericsson Manufacturing Company
Mexikanska Telefon AB Ericsson
Ryska AB LM Ericsson
Aktiebolaget Stockholmstelefon

Vid besöket fär vi en presentation av Föreningen Stockholms Företagsminnen med
tjänster och naturligtvis det intressanta arkivet. Vi fär ocksä information om hur vi
kan bli medlemmar och fä access till arkivet för värt eget forskningsarbete. Det vore
förnämligt om ni kan förbereda frägor och emaila/ringa dem till mig sä
vidarebefordrar jag och vi fär en mer 'kundanpassad' presentation och visning.

Tid: Lördagen den 25 September kl.1200-1600
Plats: Grindstuvägen 48-50, 167 33 Bromma
Mer information om Föreningen Stockholms Företagsminnen kan du hitta pä
Internet: http://wwwJoretagsrninnen.seJ
Har du frägor om eller til1 besöket kan du skicka ett email tilJ undertecknad:
Tommy.Sundgren@telia.com
eller ringa
0817563236 (kvällstid).

Väl mött
Tommy S(ekretärentundg ren

