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Omslaget
Ett av få bevarade foton av uppfinnaren och 
mångsysslaren Hakon Brunius 1842-1902 visar 
en äldre man i sina bästa år. 

Bilden utstrålar allvar, erfarenhet och 
mannakraft – egenskaper som man får för-
moda att även Hakon själv ville bli ihåg-
kommen för, men som också ansågs önsk-
värda i den tidens porträttkonst. 

Omslagets baksida
Bakom varje känd, eller ökänd, äkta man står 
inte bara en förbluffad svärmor, utan allt som 
oftast också en hårt prövad hustru. 

Och när vi nu själva nördar ner oss i våra 
specialintressen så kanske det kan bli oss till 
en tankeställare att avslutningsvis porträttera 
fru Frenanda ”Nanda” Brunius Wallén 1845-
1929. Kärleken som inte bara födde Hakons 
åtta barn utan också fick leva med hans med- 
och motgångar. 

Fotot bär Nandas namn på baksidan men 
kan möjligen, egentligen, föreställa Hakons 
svärmor Carolina Wallén.  

Förord 
Denna artikel tillägnas framlidne universi-
tetslektorn Tord Jöran Hallberg 1937-2015.  

Tord Jöran skrev den banbrytande art-
ikeln om Brunius i Dædalus 1991. Därefter 
lät han mig generöst ärva allt sitt material 
mot löfte om att jag skulle fortsätta arbetet. 

”Hälsa dem jag känner.” skrev Tord 
Jöran till Bertil Torekull från sin dödsbädd. 
Detta är mitt sätt att äntligen hälsa tillbaka. 

Stort tack även till alla er andra – inte 
minst Denny Wahlström och Jari Ruotsa-
lainen – för ovärderlig assistans och hjälp 
med både synpunkter och källmaterial. Till 
skillnad från mina tidigare arbeten för 
Phonetiken så har det denna gång, i mångt 
och mycket, varit ett lagarbete även utanför 
den egentliga redaktionen. 

Det hindrar dock inte att samtliga brister 
är mina egna. 

Lund i april 2019 

Tomas Söderblom
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”Herr Bruniis apparater känna vi ej annat än efter beskrifning”

Wetterlind hade varnat polismännen utan att få 
gehör och det första skottet visste var det tog. 
Poliskonstapel Holm faller handlöst tillbaka ner 
i trappan med ett genomborrat öra och med 
kulan fast i nacken. Som ett under visade han 
sig ändå vara relativt lindrigt skadad. 

Den civilklädde överkonstapel Nordblom 
försöker ändå spela rollen som läkare och tala 
den sinnessjuke tillrätta. Men Wetterlind av-
fyrar ännu en salva. En kula går igenom polis-
befälets rock och lagens långa arm måste ögon-
blickligen dra sig tillbaka. 

Almanackan skriver den 15 februari 1887 
och det eldfängda uppträdet på Gråberget, 
Majorna, Göteborg, blir snabbt en riksangelä-
genhet.  

”Den wansinnige Wetterlind” har byggt en 
barrikad i trappan till det vindsrum som utgör 
hans hem sedan några år. Han är förföljd av allt 
starkare vanföreställningar och försvarar nu sin 
existens med vapen i hand. 

I vindskammaren finns ”en laddad bössa, 
en sexpipig laddad revolver, en flankörpistol 
med löskolf, likaledes laddad, en äldre större 
ryttarpistol och två mindre pistoler, alla lad-
dade och liggande å olika platser i rummet. Af 
ammunition funnos ½ skålpund jagtkrut, 12 
lösa revolverpatroner, omkring 100 knallhat-
tar, en pung hagel och ett fyldt kruthorn. Jäm-
väl fanns en större yxa.” 

Ingen tycks veta hur man bör göra och det 
dåtida samhället står fullständigt handfallet. 
Tidningarnas lösnummer har en strykande åt-
gång och nyfikna göteborgare strömmar till 
debaclet i stora skaror. 

Polismakten förmår inte ens hindra självut-
nämnda hjältar ur allmänheten att tränga sig in i 
det barrikaderade huset och på tredje dagen 
försöker den dumdristiga mobben ensam gripa 
vettvillingen.   

Men den hotade Wetterlind serverar murare 

Lindberg ett skott i höften, trasar sönder arbets-
karlen Strömbergs ansikte med hagel och skju-
ter slutligen ihjäl den unge plåtslagarlärlingen 
Frans Albert Jacobsson. 

I tidningarna står nu en näst intill skymfad 
statsmakt med byxorna nere och kampen blir 
desperat. Den står mellan en sansad katastrof-
hantering och den skränande mobbens hämnd-
lystna krav. Ropen på att bränna ner hela rasket 
- inklusive ”den wansinnige”, hans vapen och 
eventuella dynamit. 

Men det dåtida svenska samhället har inte 
bara ambitionen att vara gryende humant utan 
även modernt. Och man förlitar sig i det längsta 
på expertisen, på polismakten och på brand-
kåren. 

Hoppet står till de ditkallade brandmännen. 
Manskapet skall äntligen spruta Wetterlind ur 
huset med hjälp av sin ditforslade ångspruta. 
Han skall helt enkelt drivas ut med iskallt 
vatten direkt från älven.  

Skada bara att ingen vågar hålla i den grova 
slangen. Att ingen vågar lita på sprutmästarnas 
tunga skyddsplåtar. Att ingen vill bli den som 
först skall möta den sjukes förbittrade vrede. 

Ja, hans starka eldkraft nu när inte ens för-
söket att röka ut honom med svavel har lyckats. 

Då sträcker man sig i stället efter framtiden, 
efter den ultimata moderniteten, efter elektrici-
teten och vetenskapen. Och det blir ett rop på den 
då – tidvis geniförklarade – ingenjören Hakon 
Brunius som är: 

”betängt på att inkasta en stång, laddad 
med elektricitet, hvilken, om han skulle taga 
fatt i den, komme att vålla att han blefve kvar-
stående och lätt kunde gripas.” 

Och uppfinnaren har ”fått sin apparat fär-
dig”, ”lådan inneslutande apparaten skall pla-
ceras invid väggen”, ”en lång stång är hämtad, 
linan därpå fästad och afsikten är att få kolven 
inkastad genom fönstret i tanke, att Wetterlind
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skall fatta den och genom den elektriska ström-
men fasthållas”, ”enär han då får en så stark 
stöt, att han ej kan annat än skrika och fast som 
han är för en 5 à 10 minuters tid, bör man-
skapet ha tillräcklig tid genombryta barrikaden 
och öfvermanna honom.” 

BILD 1.  Wetterlindsdramat 1887 engagerade 
inte bara hela det svenska folket och dess mest 
potente uppfinnare utan även dess konstnärer. 
Debaclet i Göteborg förevigat av Carl Larsson. 

Mångsysslaren

Den riksbekante ingenjören Hakon Brunius var 
alltså personligen på plats i Majorna och be-
hövde på den tiden inte presenteras närmare. 

Han var i alla fall född i Lidköping 1842, 
hade tagit studenten i Uppsala 1861 och där-
efter studerat både lantmäteri och telegrafi. Någ- 
on civilingenjörsexamen tycks det aldrig ha varit 
tal om men ingenjör kunde han kalla sig ändå.  

Brunius tog anställning vid Telegrafverket 
som telegrafist och under några månader var 
han också föreståndare vid Skara station. Där- 

efter arbetade han några år som telegraf-
ingenjör hos SJ.  

Han tycks dock inte ha trivts som anställd 
utan misskötte arbetet, och sin närvaro, till den 
grad att han blev avskedad. 

Därför kan man kanske se det som följdrikt-
igt att den bångstyrige Brunius från och med 
1868 inte bara blev egen företagare utan även i 
alla avseenden sin egen lyckas smed och de vitt 
skilda idéerna fattades honom inte. 

Han hade gift sig med sin Nanda 1865 och 
att vara gift med honom innebar ett ständigt 
kringflackande mellan olika orter och bostäder. 
En veritabel flyttorgie med maken och de (så 
småningom) åtta barnen. Allt till följd av Hakons 
skiftande engagemang och krumsprång. Och 
det kan knappast ha varit ”solsken jämt”.

Efter en misslyckad tid i Hjo (där den unge 
affärsmannen till slut fick göra en smått pinsam 
ackordsuppgörelse med sina fordringsägare) 
håller familjen mest till på olika adresser i Jön-
köpingstrakten. Och det är där och då, 1870, 
som Brunius med en till synes sprudlande ener-
gi gör sin annonsentré i de dåtida tidningarna.  

Ja, det är nästan som om han nu – de tidigare 
misslyckandena till trots – hade varit först även 
med principen att ”allt går att sälja med mörd-
ande reklam”.  

Tydligt och brett söker sig Hakon fram efter 
någon ekonomiskt givande verksamhet att liv-
nära sig och den växande familjen på. Och han 
figurerar allra först som ett slags mäklare.  

Han ombesörjer försäljning av gårdar, far-
tyg, maskiner och spannmål. Men åtar sig även 
med deklarerad självklarhet – kanske vis av 
sina egna skulder – såväl inkassouppdrag som 
författandet av inlagor till både domstolar och 
ämbetsverk. 

Och allt han åtar sig sker – delvis i fetstil – 
med ”Ett redbart, fermt och punktligt utför-
ande af och billiga ersättningsanspråk för mig 
benäget lemnade uppdrag”. 

Därefter dröjer det inte länge innan han åtar  
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sig att sätta upp ”Telegrafledningar för längre 
eller kortare afstånd, i förbindelse med skrif-
apparater (Morses system) eller wisare-
apparater (Siemen Halskes system) eller med 
blott enkla signalringklockor, som sättas i rör-
else med såväl elektricitet som luft”. 

För säkerhets skull annonserar han samma 
dag om att han även försäljer alun, järnvitriol, 
rödfärg, kimrök, cement, gips, kalk och kalk-
sten samt ombesörjer beställningar av alla slags 
sandstensarbeten. 

Därefter företräder han Stockholmsfirman 
Kuntzes välkända gummivaror jämte erbjud-
andet av ”en mängd större och mindre landt-
egendomar, med och utan binäringar…. en del 
till verkliga wrakpris”.

Och så, anno 1875, är han erfarenheten mo-
gen ”att i Jönköping börja en lärokurs i teoret-
isk och praktisk telegrafi, lämpad efter jernvägs-  
förhållanden” till det ringa priset om 100 kr per 
elev.  

Det var en verksamhet som senare, och i vart 
fall periodvis, tycks ha utvecklats till ”Telegraf-
iska Läroanstalten i Jönköping” med en viss 
Hakon Brunius som ”anstaltens föreståndare”. 

Uppfinnaren, utställaren och föreläsaren 

Reklamens makt är stor och det är få förunnat 
att få den gratis. Och den vidlyftiga annons-
eringen tärde säkerligen på Hakons blygsamma 
budget. 

Långt senare skulle han berätta att han hade 
livnärt sig och familjen på en ”liten konstruk-
tionsverkstad” och det var väl i den verkstaden 
som man får förmoda att även de ovanstående 
företagsidéerna tog form. Idéer som säkerligen 
också försörjde honom och familjen hjälpligt i 
väntan på det affärsmässiga genombrott som 
ingenjören tycks ha hoppats på. 

Men det är först i mars 1875 som den stora 
nyheten exploderar i svenska tidningar. Och nu 
handlar det alltså om ”en riktig medianyhet” 
och inte om betalda annonser. 

Det trumpetas ut att en tidigare helt okänd 
ingenjör i Jönköping har gjort en näst intill otro-
lig uppfinning. Han har byggt ett till synes geni-
alt säkerhetssystem för järnvägarna. Ett system 
som de facto kan förhindra tågolyckor likt de 
otäcka händelserna i Sandsjö och Lagerlunda! 

Det handlar om en elektromekanisk anord-
ning som på telegrafisk väg håller reda på tågens  
positioner på banan och löpande ger utskriven 
redovisning till stationerna på pappersremsor. 
Och detta med kontrollpunkter för varenda kilo-
meter!  

Därigenom kan man inte bara ge väntande 
passagerare rätt information utan alltså även 
förhindra olyckstillbud. 

Om ett bantåg närmar sig en skadad växel 
eller två tåg skulle vara på väg att krocka ger 
systemet omedelbart och löpande besked om 
den annalkande faran. Och Hakon öppnar upp, 
inte bara för att man skall kunna ringa i en 
varningsklocka intill lokföraren själv, utan för 
att man till och med skall kunna stanna olycks-
tåget helt automatiskt från stationen. 

Ingenjör Brunius är genast, och till synes, 
fullt medveten om uppfinningens internatio-
nella potential och döper den segervisst till 
”Railway Protector”. 
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BILD 2. Illustration ur 
Hakon Brunius ameri-
kanska patenthandlingar 
1877.

Säkerhetssystemet får alltså stor och positiv 
uppmärksamhet och i den lilla konstruktions-
verkstaden i Jönköping lyser flitens lampa nu 
allt längre dagar. Ingenjören bygger tågmodel-
eller och utställningsmaterial samtidigt som 
han får möjlighet att göra flera praktiska, och 
lyckade, försök längs svenska järnvägslinjer 

Och snart sagt varenda händelse, vart enda 
prov, i utvecklingen bevakas nu av tidningarna. 
En bevakning till den grad att den tidigare 
skuldsatte ackordsgäldenären Hakon Brunius 
plötsligt, och i stället, blir rikskänd som den 
näst intill gudabenådade ingenjören och upp-
finnaren från Småland. 

Det stimulerande arbetet med ”Protectorn” 
till trots kan den påhejade ingenjören då inte 
stilla sin uppfinnarådra utan låter parallellt höra 
tala om sig, igen och igen, genom tidningarna. 
Än med den ena nya konstruktionen än med 
den andra. 

Och redan den 22 november 1875 kan Dagens 
Nyheter berätta om en: ”särdeles uppmärk-
sammad elektricitetsapparat”. En apparat som
”var afsedd att medelst underjordisk ledning 
kunna vid behof signalera t. ex. från corps de 
logis till drängstugan, dervid husbonden endast 
behöfde trycka på en knapp, hvarvid genast en 
klocka börjar ringa i det rum, dit man vill 
signalera. Men apparaten kunde äfven an-
vändas för andra ändamål, såsom till skydd 
mot tjufvar och till kontroll öfver den tid då 
tjenare t. ex. böra infinna sig i stall och ladu-
gård för att fodra kreaturen. I det förstnämnda 
hänseendet behöfver tjufven endast röra vid 
den dörr som står i samband med apparaten, 
och en klocka tillkännagifver det genast i hus-
bondens rum; i det sistnämnda hänseendet åter 
kan husbonden på timme och minut kontrollera 
den tid, då dörren till stallet eller ladugården 
blifvit öppnad af kreatursskötarne.”
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Ja så löd denna makalösa presentation. En 
textreklam som, vid sidan om Hakons egna 
annonser, dessutom vandrade runt i de dåtida 
tidningarna. Och som grädde på moset argu-
menterade skildringen även för att den upp-
funna apparaten både var vacker och nöd-
vändig. Samt… att den slutligen, och inte minst 
gentilt, kunde erhållas för ett ”moderat pris”
direkt från ”ingeniör H. Brunius, Jönköping”!

I samma generösa framtidsanda skulle en upp-
rymd och intensivt arbetande Hakon Brunius 
nu göra en lång rad nya konstruktioner: 

Ett automatiskt brandlarm, en sinnrik appa-
rat som automatiskt slog av huvudremmen vid 
olyckor i verkstäder, ett mekaniskt system som 
kunde mäta och räkna sågade brädor i sågverk, 
ortopediska stöd för botande av klumpfot hos 
barn osv, osv. 

Men det som allt mer skulle uppta uppfin-
narens tid – och det som uppenbarligen också 
stimulerade honom mest – var att personligen 
åka runt på lantbruksmöten och andra utställ-
ningar för att visa upp Protectorn och de andra 
uppfinningarna. Han trivdes helt enkelt med att 
visa upp både sig själv och sina konstruktioner. 
Inte bara inför häpna journalister utan även 
inför en ofta lika hänförd, allmänhet. 

Och i april 1876 kunde han personligen, och 
näst intill i triumf, visa sitt tågsystem för den 
svenske kungen på slottet. Ett halvår senare är 
han i Bryssel och lyckas fascinera själve kung 
Leopold, därefter i London.  

Ja, det går så långt att han börjar en liten 
biverksamhet där han anordnar egna utställ-
ningar. Uppskattade evenemang, i olika städer, 
där han helt enkelt visar sina bejublade upp-
finningar mot inträde. 

Ofta sker det i kombination med att han håller 
innehållsrika föredrag om den senaste teknikens 
landvinningar, om telegrafi, om elektricitet, om 
den ”animala magnetismen” – ja till och med 
om spiritism och mysticism(!). 

I tidningarna varvas Hakons egna små annonser 
om evenemangen och hans behov av mek-
aniska arbetare med bra mycket gratisreklam. I 
pressen beskrivs han inte bara som en lokal 
uppfinnare och potentiell arbetsgivare utan som 
en allt igenom spännande och trevlig föreläsare. 
Och man anar inte bara den allmänna nyfiken-
heten och fascinationen, utan även den dåtida 
tanken: Hvad månde detta blifva i framtiden!? 

Telefonpionjären 

Det är i detta febrila myller av ”protectori”, 
mångsyssleri och framtidsanda som vi bör se 
de nya rapporterna från den småländska upp-
finnarverkstaden hösten 1877. Den 29 novem-
ber kan Jönköpings Tidning nämligen målande 
berätta att Hakon Brunius nu även har byggt 
och provat fullt fungerande telefoner i staden. 

Telefonerna sades prestera alldeles utmärkt 
på en kortare linje mellan två rum på var sin 
sida av en gård.  

Troligen använde Hakon sin egen telegraf-
linje för försöken, dvs. ledningen mellan de 
båda övningsstationer där han lärde upp sina 
telegrafistelever. 

Telefonen var en uppfinning från Amerika 
som man tidigare, näst intill, bara hade hört  
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talas om i Jönköping och Sverige. En häpnads-
väckande ”talande telegraf” som alltså en tvätt-
äkta landsortsbo nu redan tillverkat egna vari-
anter av! Och detta, som han själv påstod, bara 
med hjälp av en beskrivning i en amerikansk 
tidskrift. 

Brunius magnettelefoner är också förvånans- 
värt lika de första Bellstamparna som trevande 
kom ut på den internationella marknaden och 
man undrar så här i efterhand om ingenjören 
verkligen kunde uppnå en sådan likhet utan att 
faktiskt ha haft ett original i sin hand.  

Möjligen om han hade läst den vackert illustre- 
rade artikeln i Scientific American den 6 oktober 
samma år (och den tidskriften hänvisade han 
till i annat sammanhang). 

Men Brunius kom alltid att hävda att be-
skrivningen var felaktig och att det rent av kan 
ha varit avsiktligt(!). Membranet uppgavs, en-
ligt honom, ha varit tillverkat av typmetall men 
att han själv uppfann en ”temligen sjelfständig” 
lösning genom att använda tunn järnplåt. 

Hur var det då? Tja, den amerikanska tid-
skriften anger helt korrekt att membranet ”is a 
soft iron disk” så i så fall bluffar Hakon själv. 

Men det finns en annan troligare förklaring: 
Redan i augustinumret 1877 av ”Jernbanebladet. 
Tidning för Sveriges, Norges och Danmarks 
Jernbanor” publicerades en alldeles lysande 
informativ artikel om ”Telefonen” och detta 
med en jättefin ritning vars utformning också i 
efterhand är förvillande lik de magnettelefoner 
som Brunius svarvade. 

Samtidigt vet vi att Hakon själv hade arbetat 
på SJ, att han genom sin Protector var djupt 
intresserad av järnvägsutvecklingen och att 
även den tidningen, vid upprepade tillfällen, 
skrev om hans säkerhetssystem. 

Och i just Jernbanebladets beskrivning finns 
de facto uppgiften om ett membran i typmetall! 

Grodan återgavs dock även i ett par dags-
tidningar vid samma tid, men då bara i korthet 
och utan någon som helst ritning. 

BILD 3.  Jernbanebladets ritning

En trolig tolkning är att Brunius faktiskt läste 
och följde beskrivningen i järnvägstidningen. 
Men det var först när han prövade den riktiga 
lösningen – den som fanns i Scientific American 
– som telefonerna fungerade.  

I efterhand lät det dock bättre och mer 
avancerat för den ”beläste” Hakon att bara hän-
visa till ”en amerikansk tidskrift” eftersom 
ingenjören levde i en tid då bara ett allmän-
hetens fåtal kunde läsa främmande språk. 

Vinnaren 

Utan att föregripa kommande artiklar om de 
allra första telefonerna och telefonlinjerna i 
Sverige, så kan vi hur som helst konstatera att 
de stampar som Hakon Brunius svarvade troligen 
var de första magnettelefoner som tillverkades i 
vårt land. Detta precis som han själv seder-
mera hävdade. 

Jämväl fanns det redan en handfull import-
erade telefoner och användningen av ”läro-
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anstaltens” undervisningsledning i Jönköping 
var ju bara ett tillfälligt försök.  

Därför kan inte Hakon Brunius anses ha satt 
upp vare sig den allra första experimentlinjen 
eller den allra första permanenta telefonlinjen. I 
dessa två ”grenar” förlorar han således lands-
kampen om än bara ”på mållinjen”, men vinner 
givetvis striden på hemmaplan – i såväl Jön-
köping som i ”F-län”. 

För det första ”kommersiella paret” telefoner 
säljer Hakon Brunius också tidigt – men lokalt 
– till det näraliggande Munksjö Pappersbruk.  

Jönköpings Tidning kan nämligen redan den 
tredje januari 1878 berätta att ingenjören har 
installerat denna telefonlinje mellan ”kontor 
och brukslokalerna” och att den fungerade 
”fullkomligt klart”. 

Telefonerna: ”werkar i förening med en 
mekanisk ringapparat” och med tidningens ord 
så måste ”Gränsen för den praktiska anwänd-
ningen af detta märkeliga instrument torde i 
sanning böra anses oberäknelig.” 

Oberäknelig vadå??? Så Brunius skriver 
minsann själv, den 15 januari 1878, en utförlig 
och rent av folkbildande artikel under den 
retoriska rubriken ”Är telefonen praktisk?”.

Den enbart lätt sminkade signaturen ”H.B.” be-
rättar nu målande om hur han själv har samtalat 
i telefoner inkopplade på så långa linjer som sju 
mil, hur en trio hörts spela genom tre apparater 
på samma linje, hur han till och med känt igen 
vännernas röster på dessa långa avstånd. Och 
hur den rubricerade frågan näst intill kan tyckas 
dum ”nu, då tidningarna dagligen innehålla 
berättelser öfwer lyckliga experimenter med 
telefoner.” 

Ändå kommer denna fråga, gång på gång, in 
till ”H.B.”, ”skriftligen eller muntligen” och in-
genjören är inte heller sämre än att han kan ge 
frågeställarna rätt i att det ändå finns viss grund  

för tvivel. Men: ”Dessa mina omdömen gälla 
naturligtwis den ståndpunkt telefonen nu inne-
har. Att stora förbättringar å densamma och ett 
betydligt widsträcktare fält för densammas an-
vändbarhet äro att förwänta, lider intet twifwel”. 

Han redovisar ändå de tre viktigaste brist-
erna; att den första generationens telefon är för 
svag på riktigt långa linjer, att apparatens led-
ningar inte kan dras tillsammans med telegraf-
linjer pga störningar och som den viktigaste 
punkten att:  

”de ljud, som med densamma framkallas, 
icke äro tillräckligt starka att ådraga sig upp-
märksamhet af personer, som till och med be-
finna sig i samma rum, der telefonen blifwit 
placerad. Wisserligen har jag lyckats göra mig 
telefoner, genom hwilka denna olägenhet är till 
stor del undanröjd, ity att tillräckligt stark 
signal dermed framkallas, om det är någor-
lunda tyst i rummet, men som detta icke alltid 
är fallet, och”. 

Mycket riktigt: 

”då ingen kan wara hugad ständigt sitta och 
hålla telefonen för örat, samt man dessutom icke 
alltid kan wara tillstädes i just detta rum, måste 
telefonen förenas med en elektrisk ringledning, 
hvartill dock samma ledningstråd, som anwänd-
es för telefonen, kan med fördel användas.” 

Och ”H.B.” tillåter sig att som slutkläm 
konstatera att ”frågan, huruvida dessa resultat 
skola snart winnas inom wårt fosterland, 
hufwudsakligen är af – ekonomisk natur.”

Därmed är alltså manegen slutligen krattad 
av och för ”geniet från Smålands Jerusalem”.  

Hakon Brunius är inte bara definitivt först 
med att tillverka svenska telefoner. Han är 
dessutom långt före sin tid med att kombinera 
apparaterna med en ”mekanisk ringapparat”, 
dvs. en elektrisk ringledning!  

För vi skall inte glömma att detta händer i 
en urtid när man annars fick ropa så högt man 
kunde i den importerade luren, brutalt knacka 
med en penna mot membranet eller (några  
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månader senare) blåsa i en liten trumpet för att 
”ringa”. Ja, Lars Magnus Ericsson kom aldrig 
så långt i sin utveckling av magnettelefoner, 
överhuvudtaget, att han ens försökte förse dem 
med elektrisk ringklocka! 

Och utifrån ingenstans sänder nu, nästan ett 
år innan Ericsson tillverkade sin allra första 
telefon, en tandad ingenjör Brunius brev till 
”några framstående personer” i den kungliga 
huvudstaden med förslag om ”anläggning af 
större telefoncentral för Stockholms stad.”

Det kommersiella genombrottet är alltså 
äntligen nära. ”Kapitalisterna” i rikets centrum 
grubblar över den f.d. ackordsgäldenärens affärs- 
idé. Och Hakon Brunius får under tiden till och 
med in en beställning från det allmänna – från 
Jönköpings stad. Det är en ynnest och ett 
erkännande från det imponerade lokalsamhället 
som bara kan lägga ytterligare lök på den 
kommersiella laxen.  

Men innan dess har det redan hunnit gå 
några veckor i Hakons ombytliga liv och den 
mångsysslande ingenjören har ånyo fått demon-
strera sin vidareutvecklade och älskade Protector. 

Han har just varit i Stockholm och visat 
apparaten för både den svenske kungen och 
andra höga herrar. Detta med följd att han – 
konungens ”underdånigaste och tropliktigaste 
undersåte” – tilldelas 1000 kr i resestipendium 
för att under våren äntligen kunna demonstrera 
systemet på allvar internationellt vid 1878 års 
världsutställning i Paris. 

Protectorn är verkligen hans skötebarn och 
Brunius tycks omtumlad och oförberedd. Han 
levererar visserligen, under tiden, ett par 
magnettelefoner till stadens vattenverk, för den 
modesta summan 35 kr. Men eftersom han inte 
har några nya telefoner färdiga får han ta ur-
telefonerna direkt från modellsamlingen och ut 
till kund. Sedan är lagret tomt.  

Och medan de teknikhistoriska relikerna an-
vänds i hemstadens tjänst sumpar ingenjören nu 
sitt livs stora kommersiella chans. 

BILD 4. Vattenledningsparken i Jönköping. 
Här ringde man med ”Brunii stampar” under 
hela 1880-talet. Foto: okänd 

BILD 5. Hakon Brunius var alltså allra först med 
att tillverka svenska magnettelefoner. Premiärparet 
sålde han till Vattenverket i Jönköping men bytte in 
dem igen under 1890-talet och de skänktes till 
Nordiska museet. Museet gav telefonerna vidare till 
blivande Telemuseum varifrån det ena exemplaret 
dessvärre har förkommit. Men troligen lär även 
makan finnas kvar i någons privata ägo. Här har i 
alla fall NM:s fotograf förevigat stamparna på glas-
plåt i början av 1900-talet.  Foto: Nordiska museet. 

För till synes förblindad av de egna möjlighet-
erna kokar nu Hakon Brunius hjärna näst intill 
över. Det är tankarna på världsmetropolen 
Paris, på den livräddande Protectorn och på det 
nya värv som han precis har insett den fulla 
vidden av: starkströmmen och dess spirande 
möjligheter till elektriskt ljus. 
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Elektrikern 

Den enda riktiga yrkesutbildning som ingen-
jören hade – efter sin studentexamen – var allt-
så som telegrafist. Det han därutöver kunde om 
mekanik, kemi, hantverk och affärsmannaskap 
var självlärt. 

Men telegrafistutbildningen gav honom ändå 
en grundläggande kunskap och förståelse för 
elektricitet. I vart fall till den grad som svag-
ström användes i 1870-talets samhälle, där just 
Telegrafverket var en av ytterst få avnämare. 

De flesta av hans lovordade uppfinningar var 
elektromekaniska precis som ringledningarna 
och Protectorn, systemet som nu plockade hem 
ett hedersomnämnande i metropolen Paris. 

Väl hemkommen från, som han tyckte, ”en 
av jordens vackraste och sundaste städer”, blir 
det dock relativt tyst från den lilla konstruk-
tionsverkstaden vid Vättern. Ingenjören tycks 
upptagen med nya tankar, nya experiment och 
att på nytt läsa in sig, för det är först den 21 
oktober 1878 som allmänheten delges vad som 
nu upptar honom. Och det meddelas givetvis i 
husorganet Jönköpings Tidning. 

Hakon Brunius skriver själv en lång och 
välformulerad artikel under den lovande ru-
briken ”Om det elektriska ljuset”. Inte minst är 
han upptänd av allt det som han hade sett på 
världsutställningen och därutöver fascinerats av 
hur det elektriska ljuset redan användes i Paris. 
Där hade han förmått elbolagets president 
Laurent Descours att dela med sig av bolagets 
erfarenheter ur såväl teknisk som ekonomisk 
synvinkel.  

I artikeln går han utförligt igenom hur 
metoderna för elektricitetens vidare användning 
har utvecklats under årtionden. Hur man tidigt 
lyckades skapa elektriskt ljus med primitiva 
båglampor och enorma glasbatterier men hur 
batterierna nu har ersatts med generatorer och 
lamporna förbättrats. 

Det handlar därefter om vad man kan 
förvänta sig av ”den genialiske uppfinnaren 
Edison”, om hur Gramme utvecklade generatorn,  

om hur denna uppfinning kan drivas med ång-
maskin eller vattenkraft. Och om hur man 
sedan – i andra änden av tråden – kan ha en 
annan Grammemaskin. En maskin där den rör-
liga kraften märkligt nog återuppstår och han 
citerar professor Edlunds profetiska ord: ”att 
den tid torde komma, då Stockholms fabriks-
maskiner drifwas med Dalelfwens watten.” 

Och Jönköpings svar på Thomas Alva Edison 
drar nu själv sin lans och sina sammanfattande 
slutsatser om att den elektriska belysningen 
erbjuder så ”många fördelar, hvaribland må 
nämnas: 

1:o Den kan ej gifwa anledning till explosion 
eller eldswåda. 

2:o Alla ljusen tändas och släckas samtidigt 
direkte från maskinen. 

3:o Den beswärande wärme, som ofta inom-
hus förorsakas af en rik gasbelysning, är 
med elektrisk belysning knappast märkbar. 

4:o Äfwen de finaste färgskiftningar kunna 
iakttagas lika wäl som vid dagsljus. 

Af ofwanstående torde sålunda klart framgå, 
att elektriskt ljus öfwer allt, der stark belysning 
erfordras, har betydliga fördelar framför andra 
belysningsmetoder”. 

Därefter konstaterar ingenjören avslutningsvis 
att den elektriska belysningen redan nu används 
i en lång rad av världens huvudstäder. Och att 
den intensiva utvecklingen utomlands, här hos 
oss ”ställa fosterlandskänslan på hårda prof”. 
Med andra ord måste arbetet med att elektri-
fiera Sverige äntligen ta vid och det borde med 
självklarhet intressera landets ”ypperste män”. 

Ljusmästaren 

Hakon Brunius själv, lär ha känt sig både 
kallad och utvald därtill och de egna tankarna 
hade han redan skrivit ner, daterat och noga 
inneslutit i ett förseglat kuvert. Ett konvolut 
som därefter låsts in i ”Stockholms handels-
banks härwarande afdelningskontors kassa-
hwalf”. Detta för att framdeles kunna styrka att  
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kommande uppfinningar verkligen var hans 
och inte andras! 

Men vare sig tidningarna eller han själv kan 
knappt vänta på det som är förborgat och redan 
ett par veckor senare berättas om hemliga fram-
steg med det elektriska ljuset i den Hakonska 
konstruktionsverkstaden. Den 28 oktober 1878 
visade han där, inför ”wetenskapsmän och fram-
stående teknici”, ”en belysningsmetod, afwik-
ande från alla hittills försökta” utan att själva 
hemligheten då tycks ha avtäckts. 

Det idoga uppfinneriet hindrar inte Hakon 
från att samtidigt hålla det ena bejublade före-
draget efter det andra. Det var evenemang inför 
en förbluffad allmänhet och den 16 december 
berättas från hemstaden att: 

”Då åhörarne nedkommo på planen utanför 
elementarlärowerket war der redan en lokomobil 
i fullt arbete för åstadkommande af det märk-
wärdiga ljuset, och efter en liten stund tände hr 
Brunius på toppen af den Bolinderska fontänen 
ett elektriskt ljus så klart och intensivt, att man på  

BILD 6.  Bolinderska fontänen i Jönköping 
vid tiden för Brunius förevisning av elekt-
risk belysning 1878. Lägg märke till den 
närstående gaslyktan.

omkring 150 fots afstånd godt kunde läsa wanlig 
skrifstil, och war den elektriska lågans styrka i 
förhållande till de närstående gaslyktorna som 
solen till månen. Jubelrop och en skallande app-
låd war belöningen för den angenäma öfwer-
raskningen.” 

Och på den vägen utvecklar sig Hakon 
Brunius allt mer rikskända liv – ständigt på 
språng – ständigt på resa. Han fortsätter att arbeta 
med sina olika konstruktioner, håller föredrag 
och visar sitt elektriska ljus i olika svenska 
städer. I februari 1879 är han i Eksjö, i mars i 
Borås, i juli i Vadstena, under oktober i Väners-
borg och vart han än kom tycks femtioöres-
biljetterna till hans föreläsningar ha haft en så 
strykande åtgång att priset senare höjdes till en 
hel krona. 

Och till hemstadens firande av att Norden-
skiöld passerat Nordostpassagen bidrog även 
ingenjören. I sann nationalistisk anda lät Hakon 
Brunius ”ett N och en wäldig polstjerna stråla i 
elektriskt ljus”. 

Överallt möter han själv beundran och hurra-
rop. I mars 1879 får han en medalj för sin Pro-
tector av ”Institut des arts industriels” för upp-
finningens ”inapréciables avantages”. Och under 
såväl 1879 som 1880 får han ytterligare stipen-
dier. 

 Denna gång är det Lars Hiertas minne som 
enligt Hakon själv ”med frikostighet och stor-
artad patriotism” vill stödja och uppmuntra hans 
värv som fondens allra första stipendiat och 
tidningarna skriver att ”Understödet utgör så-
lunda lika mycket en belöning för af hr Brunius 
gjorda uppfinningar, som en uppmuntran för 
honom att ytterligare bearbeta det fält han walt 
för sin werksamhet, hwilket dock i Swerige 
plägar gifwa sin odlare mera törnen än rosor.” 

Men i februari 1880 har elektrikerlärlingen 
Hakon Brunius själv nått så långt i kunskap och 
berömmelse att han ser sig mogen att till och med 
mästra världseliten. Och han gör det med själv-
klarhet i – ja, just det – Jönköpings Tidning. 
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Han skriver en uttömmande granskning av 
”Edisons elektriska ljus”. En svidande uppgörelse 
med inte minst den berömde amerikanske upp-
finnaren personligen. En man som han bara ett år 
tidigare hade betecknat som ”genial”.  

Men nu heter det att det faktiskt var Bell som 
uppfann telefonen och att det därefter ”behöfdes 
blott en medelmåttig förslagenhet för att på den-
na erfarenhet bygga en talmaskin, fonograf”. 

Hakon är dock fortfarande blygsam med att 
berömma sig själv och han berättar utförligt och 
generöst om den elektriska belysningens redan 
långa historia. Om de många vetenskapsmän och 
briljanta föregångare som upptäckt inte bara båg-
lampan, generatorn och den glödlampa som nu 
mer eller mindre felaktigt tillskrivs Edison! 

Enligt ingenjören är båglampan klart att före-
dra och Edison skall, för övrigt, bara inte försöka 
få folk att tro att glödlampan är hans! Det var 
många som hade arbetat med den långt före 
honom och: 

”På det ni må veta, att jag icke om denna be-
lysning yttrar mig alldeles som den blinde om 
färgen, vill jag nämna, att redan i December 
1878 levererades från hr Alfr. Benzon i Stock-
holm ett ej obetydligt parti platinatråd och i 
Januari 1879 från såväl Reijmyre som Kongelfs 
glasbruk till person här i staden »glaskulor» med 
tre halsar, hvaraf de två halsarne lemnade till-
träde till hvar sin koppartråd, och den tredje fick 
några lifliga kyssar af luftpumpen.”  

Likväl erkänner Hakon oförblommerat att 
det inte har gjorts några betydande svenska 
uppfinningar på det elektriska ljusets område. 
Hans egna experiment, med båglampor och glas-
kulor, har, precis som de i Menlo Park, bara varit 
en upprepning av andras. Men så ”har heller 
ingen af våra många genialiske ingeniörer 
kunnat liksom Edison disponera öfver 400.000 
dollars för experimenterande.” 

”Att kunna åstadkomma sådana enorma summor 
för dylikt ändamål är dock ett ovedersägligt bevis 
på geni om ock inom en branch, som lyckligvis är 
främmande för oss. Detta slags geni synes vara 
förbehållet – infödda amerikanare.” 

Fabriksdisponenten 

I det för honom skrytsamma USA – långt bort-
om såväl Göteborg, Stockholm som Paris – 
ägde Edison tillgång till både finansiärer och 
konkreta pengar. Men det hade inte Brunius! 
Åtminstone var det uppenbarligen så som 
Hakon, något avundsjukt, upplevde det. 

Men den svenske ingenjören hade vunnit ett 
ärat namn och nu var det mer än tio år sedan 
han behövde söka en ackordsuppgörelse vid 
Rådhusrätten i Hjo. Och hade förresten inte 
Edison själv brukat gömma sig ett skåp när 
upprörda fordringsägare knackade på ytter-
dörren? 

Nu fanns flera betydande uppfinningar i 
ryggen på Hakon och han hade inte bara fått 
svenskt och amerikanskt patent för sin 
Protector, utan även inhemskt patent för sin 
sågverksräknare. Det skrevs titt som tätt om 
honom i landets tidningar och det fanns faktiskt  

BILD 7. Denna Grammegenerator användes 
enligt uppgift för belysningen vid Vegas 
ankomst till Stockholm. Om den har någon 
direkt koppling till Hakon Brunius är dock 
oklart. Foto: Tekniska museet.
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höga herrar – herrar som ingenjören själv inte 
drog sig för att kalla ”kapitalister” – som följde 
hans stigande stjärna. 

Och mer skulle kapitalisterna få att beundra. 
Brunius fick i uppdrag att förse ångaren Primus 
med elektriskt ljus. Ett ljus som skulle komma att 
ge ytterligare strålglans åt Nordenskiölds fartyg 
Vegas återfärd mot Stockholm. En fosterländsk 
händelse som blev ytterligare en stor publicitets-
framgång för uppfinnaren från Småland.  

Det ryktades nu att Hakon skulle få sälja be-
lysningar till såväl andra rederier som till en 
rysk baron. En baron med stora gruvegendomar 
i Uralbergen. 

Här kunde det finnas pengar att tjäna och det 
insåg i alla fall den kända grosshandelsfamiljen 
Elliot i Göteborg. Pappa Jacob och sonen Ludvig. 

När och hur kontakten togs har inte gått att 
utreda men på hösten 1880 exploderar i alla fall 
nyheten i tidningarna. Nyheten om ett nytt 
lovande framtidsföretag. 

Det berättas nämligen den 21 och den 23 augusti 
att ”Ingeniör Hakon Brunius och grosshandlaren 
Ludvig Elliot hafva nyligen för obekant pris af 
hrr Kronander & Son köpt det i närheten af 
Sandhems station belägna Kyrkeqvarns manu-
fakturverk.” ”Fabrikerna komma hädanefter 
hufvudsakligast att användas för tillverkning af 
de utaf hr Brunius uppfunna elektriska ljus-
apparaterna.” 

Två månader senare registreras: ”Aktiebo-
laget Hakon Brunius & komp., uppå ansökan af 
Jacob Elliot, Ludvig Elliot och Hakon Brunius. 
Bolagets ändamål är att vid Kyrkeqvarns fabri-
ker, belägna i Vartofta Härad af Skaraborgs 
län, tillverka elektriska maskiner samt drifva 
träförädlingsrörelse. Styrelsen har sitt säte i 
Göteborg.” 

Och när bolaget nu var konstituerat utsåg 
man Ludvig Elliot till företagets affärsdispo-
nent. Det var således familjen Elliot i Göteborg 
som både betalade och bestämde men Brunius 
själv flyttade med fru och barn omgående till  

BILD 8.  Fabriksanläggningarna i Kyrkeqvarn som de såg ut i början av 1900-talet. Till vänster i bild 
ser vi den s.k. ”Disponentvillan” där Hakon Brunius bodde under den tid han var verksam i Sandhem. 
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Kyrkeqvarn. Där iklädde han sig rollen som 
”fabriksdisponent” för att ”vinna en stadigvar-
ande sysselsättning der mina redan gjorda er-
farenheter kunde tillgodogöras och utvecklas.” 

Ingenjörens välgörare krävde påpassligt nog 
att han skulle ägna all sin tid och kraft åt 
bolagets verksamhet, och inte syssla med annat, 
vilket säkert var påfrestande för Hakon. 

I Kyrkeqvarn fanns alltså redan en fabrik, 
ett ”manufakturverk” som tillverkat lås, men 
som det nya bolaget nu förvärvade. Under 
verkmästarens – fabriksdisponentens – prakt-
iska ledning utvecklades det snabbt till en full-
ständig mekanisk verkstad, gjuteri och fabrik 
för träförädling. 

Familjen Elliot ville uppenbarligen gardera 
det insatta kapitalet genom att låta tillverka 
även annat än generatorer och båglampor. För 
bolaget annonserar nu inte bara efter ”större 
rund, väl barkad björk” utan även efter mekan-
iska instrumentmakare, gelbgjutare, finsnickare, 
svarvare, metall- och järnarbetare. 

Det skall dock dröja fram till början av mars 
1881 innan produktionen har tagit fart till den 
grad att bolaget annonserar att specialiteterna är 
elektriska ljusmaskiner, dito apparater samt tele- 
fonledningar och åskledningar. 

Men senare annonseras även att man till-
verkar telefoner, telegrafapparater, ångmaskin-
er och cirkelsågar samt åtar sig alla slags 
mekaniska arbeten efter beställning. I gjuteriet 
tycks bolaget därutöver ha producerat kaminer, 
spisar, pannor, käpp- och paraplyställ, dörr-
handtag, selbeslag, större och mindre kranar, 
ventiler, vällingklockor mm. 

Telefonfabrikanten 

Året är nu alltså 1881 och Hakon Brunius har 
satsat mer än tre år på annat än de magnet-
telefoner som han tillverkade hösten 1877.  

Under samma tid har Lars Magnus Ericsson 
i Stockholm lagt en försiktig grund till en riktig 
telefonindustri. Han har byggt upp en kund-
krets till sina magnettelefoner och därefter skapat 
sin första galvaniska apparat. Den telefon som 

vi samlare kallar ”Kistan”. 

Hakon Brunius kan inte ha undgått att 
notera detta och att det samtidigt har skapats ett 
telefonnät i Stockholm enligt hans egen tanke, 
men under Bellbolagets ledning.  

Därefter spreds nyheten om att en telefon-
förening bildats i Gävle. Ett första landsortsnät 
som väljer att köpa Ericssons apparater. 

Själv har han inte släppt någon enda idé 
utan telefonerna finns där precis som alla andra 
uppfinningar som han har arbetat med, men 
mestadels inte sålt. Och det är i efterhand svårt 
att veta vad som engagerade honom mest vid 
varje given tid.  

Men Hakon visar regelmässigt upp sina kon-
struktioner på olika utställningar. Och på plats i 
Vadstena, i juli 1879, visade han inte bara ljus-
maskinen utan även telefoner och ringledningar 
enligt en tidningsnotis. 

Tack vare det vet vi att ingenjören till-
verkade (eller möjligen köpte in) nya telefoner 
även efter våren 1878 då han sålde premiär-
paret. Men tyvärr beskrivs inte apparaterna i 
Vadstena, så vi kan inte veta något säkert om 
hur de såg ut. 

Därefter tar det två år innan vi kan läsa 
följande referat i Sydsvenskan den 25 juli 1881. 
Det handlar om utställningen vid lantbruksmötet 
i Malmö:  

”Ungefär midt i afdelningen finnes upp-
ställd en af firman H. Brunius & C:o expon-
erad telefonledning, hvars ena ändpunkt är i hr 
E Schweders tält och den andra midt för 
mejeriutställningen och har denna i hög grad 
tilldragit sig den freqventerande allmänhetens 
uppmärksamhet, hvilken med stor munterhet 
och högljudda skrattsalfvor experimenterat 
med den ”vältaliga” pjesen.”
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Och Lunds Weckoblad fyller i: 

”De apparater, i hvilka ledningstrådarne äro 
anbragta, äro trots sin enkla konstruktion så 
ytterst känsliga, att äfven om man på ett af-
stånd af en hel famn talar med vanlig stämma, 
ljudet med alla dess tonfall tydligen förnimmes 
vid andra ändpunkten.” 

Trots att tidningarna försöker hjälpa oss på 
traven blir vi även denna gång blåsta på kon-
fekten. Enkla väl fungerande apparater, javisst! 
Men hur i all världen såg de ut?  

Bladen håller oss på halster ända till dess att 
Borås Tidning i slutet av augusti 1881 skickar 
sin korrespondent rakt in i Hakons myllrande 
fabrik.

Återigen bjuds ”chefen jemte en mecenat 
från Göteborg” på skamlös textreklam och 
journalisten själv konstaterar ”att tacksammare 
ämne för sin pensel har målaren icke ofta” än 
det vackert belägna Kyrkeqvarn. 

I det översvallande reportaget beskrivs nu 
bolagets ”af chefen nyförbättrade telefoner” 
som i formen av ”en hel massa små skåp” är 
under arbete och hur själva hörtelefonerna för-
färdigas ”af fin ebonit” medan alla ”synliga 
metalldelar”, ”försilfras starkt”, eller rättare 
sagt förnicklas. 

Den färdiga apparaten är ”ett å wäggen upp-
hängdt”, ”litet elegant s.k. telefonskåp hållande 
knappa 2 fot i längd och bredd samt några tum 
djupt”. 

Som sig bör får journalisten nu vara med 
om hur telefonen provas och det beskrivs hur 
mikrofonen är ytterst känslig och vidaresänder 
den minsta viskning. 

Därutöver berättas ”att uppsättningen af 
dessa förbättrade telefoner är så enkel, att 
hwilken som helst med wanligt sundt förnuft 
begåfwad menniska sjelf kan med lätthet göra 
detta” samt att priset är så lågt som 100 kr för 
”en slik språkmakare”.

Och hyllningarna tycks smitta av sig så till  

den grad att till och med Dagens Nyheter tycker 
att Hakon och hans verkstad är ”väl förtjent af 
ett offentligt omnämnande” för en ”storartad 
verksamhet”. 

Verkstaden är vacker, vattenhjulet väldigt, 
arbetarvården berömlig, arbetarna såväl glada 
som musikaliska. Och de av Brunius förbätt-
rade telefonerna ... de är bara så ljudkänsliga, 
så ”ypperliga” att efterfrågan lär ”vara så stor, 
att verkstaden innan kort måste än mer utvid-
gas och den talrika arbetarepersonalen förökas 
för att hinna utföra de allt jemt ingående be-
ställningarna.”

BILD 9. Hörtelefonerna var mycket riktigt 
tillverkade av ”fin ebonit” men sannolikt inte 
i Kyrkeqvarn. Av allt att döma importerades 
de från kontinenten. Foto: författaren. 

Men låt oss då betrakta en Bruniusapparat ur 
gamla Telemuseums samlingar. Vi känner gen-
ast igen beskrivningen. Språkmakaren är grovt 
sett lika hög som bred och det framgår med 
stora bokstäver att apparaten är tillverkad i bo-
lagets regi och att fabriken finns i Kyrkeqvarn. 

Vi noterar genast att telefonen saknar vev, 
dvs. induktor, och således är galvanisk. Det är 
därför batteriskåpet behöver vara så brett som 
det är, eftersom det krävs minst ett batteri för 
samtalen och ett batteri för påringningarna. 
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BILD 10. Hakon Brunius första kompletta 
telefonmodell såsom den presenterades under 
sensommaren 1881. Den galvaniska apparaten 
har ett runt Berlinerliknande mikrofonhus och 
ett extra brett batteriskåp. Detta kanske för att 
tillfredsställa sin osannolike idégivare. Det var 
telefoner av denna typ som Bruniusbolaget lät 
abonnenterna i Jönköping ringa med. Troligen 
byggdes dock inte fler än 150 exemplar varav 
bara två har överlevt. Båda tillhör Tekniska 
museet.  Foto: Tekniska museet. 

Hakon har valt att montera klykan för hör-
telefonen på höger sida vilket avviker från de 
flesta andra fabrikat. Det förstärker intrycket av 
att ingen induktor är påtänkt. I stället finns 
knappen för signalering också på höger sida, 
om än något diskret. 

Längst upp på apparaten sitter den svarvade 
trädosa som innehåller Hakons mikrofon och 
den följande bilden, visar dess inre konstruk-
tion. Såvitt jag kan bedöma är det en hemma-
snickrad variant av Huges, Blakes och Ber-
liners mikrofoner men till det yttre allra mest 
lik Berliners.  

BILD 11.  Hakon Brunius första 
mikrofon. Foto: Denny Wahlström. 

Sammantaget konstaterade Jönköpings Tidning 
redan 1881 att ”Skåpens praktiska form, närm-
ande sig en skrifpulpets” och det är nu det blir 
riktigt, riktigt spännande. Den minnesgode bör-
jar nämligen genast erinra sig en tidigare artikel 
betitlad ”Pulpetens födelse”. 

Där fick vi lära oss att de allra första pul-
peterna, dvs urtypen för ”The Swedish Pat-
tern”, utgick från Ericssons verkstad den 12 
oktober 1881. Och att dessa levererades till sin 
högst kverulantiske idégivare, Carl Söderberg 
från Lund, men boende i Kristiania, dvs Oslo. 

Men hur i hela friden kunde Hakon Brunius, 
i avlägsna Sandhem, göra pulpeter minst ett par 
månader tidigare än originalexploatören av 
Söderbergs idé, Ericsson? 

Korrespondenten 

Carl Söderberg tycks ha älskat att skriva brev 
men det gjorde inte Lars Magnus Ericsson. I 
vart fall inte att skriva till Söderberg. Ericsson 
lät i stället sin bokförare svara på de viktigaste 
breven intill dess att även denne till slut fick 
skrivkramp. 

En som däremot gärna skrev, till och med 
för publicering i tidningarna, var som vi har 
sett Hakon Brunius. Ingenjörens penna var så 
vass att han till och med mästrade Edison. Och 
det gjorde han vid sidan om att han höll otaliga 
föredrag, eller förmådde journalisterna själva  
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att skriva ännu en notis om hans bejublade 
uppfinningar. 

Men tyvärr är inte Hakon Brunius privata 
korrespondens bevarad. Inte heller bolagets eller 
den frenetiske Carl Söderbergs. 

Däremot finns brottstycken av Ericssons 
arkiv kvar och det är där vi har kunnat hitta så 
många godbitar från 1880-talets första år, inte 
minst lådan med alla Carls brev till LME. 

Och i ett brev i just den lådan, ett brev till 
Ericsson den 24 september 1881, skriver Söder- 
berg – som vanligt förtvivlad över uteblivna 
leveranser – att ”Från Brunius blef jag erbjud-
en aparater; men har tills dato inga fått från 
honom. Genom Ursell i Stockholm Köpte jag 
20 Berliner transmitters och har dertill användt 
pulpetskåp lik det ni monterade åt mig. Det är 
dessa skåp jag önskar få från Eder.”

Men redan elva dagar innan hördes det di-
rekt ur hästens mun, dvs Jönköpings Tidning, att 
Brunius ”telefonapparater redan vunnit insteg 
och ett ampelt erkännande i Norges hufvudstad.” 

Söderberg lär dock ha haft minst en räv bak-
om varje öra så när de första pulpeterna från 
Ericsson kommit fram skriver han först att 
”man önskade att der underst hade varit ett 
rum för tre af Edra elementer”. Men också att 
han nu överväger att strunta i allt vad ”tele-
fonaffärer” heter, och att: 

”Med Hakon Brunius hade jag tänkt göra 
affärer i elektriska ljus och telefoner ifall det 
konvenerade; men jag har nu tillskrifvit hans 
förläggare i Göteborg att jag icke kan hafva 
den äran då jag vill draga mig ut ur telefoner.”

Carl hade alltså kontakt med Hakon på lik-
nande sätt som han hade med Lars Magnus och 
sannolikt hade samma persisterande önskemål 
framförts till Kyrkeqvarn som till Stockholm.  

Därefter verkar alltså Brunius ha anpassat 
sig, både först och allra mest, till Söderbergs 
originalpulpetidé. Han byggde inte bara en 
pulpet utan både en Berlinerliknande mikrofon 
och ett extra brett batteriskåp. Men det resul- 

terade ändå inte i någon norsk affär för honom 
heller.  

Lars Magnus kunde aldrig leverera i tid och 
tålde själv inte Carls ständiga krav. Kanske 
mötte Hakon samma öde. 

BILD 12. Bruniusbolagets första telefoner var 
individuellt numrerade både på åskskyddet 
och på apparaternas baksida. De bevarade 
exemplaren har numren 297 respektive 391, 
men sannolikt började serien på ett tal långt 
högre än 1. Foto: Henrik Lundin. 

Linjebyggaren 

Nu hade emellertid Hakon Brunius en telefon-
modell som bevisligen fungerade och som i 
modernitet kunde jämföras med Ericssons. Han 
hade dessutom tillgång till en fabrik med egen 
förnicklingsavdelning och eget gjuteri. En an-
läggning som var större än konkurrentens. 

Hos Ericsson fanns däremot en längre er-
farenhet av just telefoner, en kader av före detta 
Ölleranställda, en krets av underleverantörer 
samt en redan uppbyggd kundkrets.  

Men även till sina personligheter var de 
båda fabrikörerna helt olika. Ericsson en hant-
verkare som inte var uppfinnare och Brunius en 
uppfinnare som inte var hantverkare. Lars 
Magnus blev gärna vid sin smala läst medan 
Hakon alltid tänkte diversifierat och brett. 

Ericsson själv ville aldrig blanda sig i tele-
fonföreningarna eller driva nät medan Brunius  
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kunde tänka sig bådadera. Hakon kunde dess-
utom tänka sig att hyra ut sina apparater till 
användarna. Detta precis som Bellbolaget, men 
stick i stäv med Ericssons affärsmodell. 

Nu kunde i alla fall Hakon producera 
apparater men behövde en marknad. Därför 
började han att gräva precis där hans vagga 
som uppfinnare en gång hade stått. 

För den 13 september 1881 annonserar han, 
i eget namn, att de som är intresserade av att 
bilda en telefonförening i Jönköping bör träffas 
och prata ihop sig. Och tidningarna hakade 
genast på. De spådde planenligt ”att ingen kan 
utföra anläggningen billigare och bättre än 
ingeniör Brunius”. Och han var heller inte 
nödbedd att förevisa ”en af sina inventiösa och 
prydliga telefonapparater”. 

Jönköpingsborna – som verkligen trodde på 
ortens framgångsman – erbjöds individuella av-
tal med Bruniusbolaget om att hyra en apparat 
och en plats i växeln mot en fast årskostnad på 
125 kr, sett över fem år. 

Det var alltså bolaget, som i vart fall till en 
början, skulle driva alltsammans med apparater, 
ledningar och växelpersonal – inte telefonför-
eningen. Men vi skall läsa mer om detta längre 
fram. 

På dessa villkor lyckades man i alla fall 
värva 31 ursprungliga intressenter så att det de-
finitiva beslutet kunde tas i slutet av november. 

Och ”Jönköpings telefonledning nalkas snart 
sin fullbordan”…, …”swårast har warit att få 

ledning öfwer kanalen. Först tänkte man att  
spänna tråden från hotellets flaggstång till en 
stolpe på andra sidan. Men detta förslag 
befanns ej lämpligt, utan har man beslutat sig 
för en kabel. Derföre skall nu en sådan ned-
läggas med 20 trådar. Dessa trådar isoleras 
medels gummiöfwerdrag och läggas in i ett jern-
rör. Af dessa 20 trådar äro endast 10 för när-
warande upptagna, så att 10 återstå disponi-
bla för kommande abonnenter.” Och ”Central-
stationen skall förestås af twänne fruntimmer”. 

BILD 13. Hamnkanalen, flaggstången 
och något senare telefongalgar. 

Fantastiskt nog dröjde det bara till i början av 
februari 1882 innan nätet, och växeln i hand-
landen Söderbergs gård, var färdigbyggt med 
nu nästan 50 uppbundna abonnenter enligt en 
tidningsnotis. 

Och ”Wid ett besök i centralstationen för-
wånas man öfwer, huru få apparater som der 
finnas. En kopplingsskifwa af messing, en 
mängd elektromagneter på en wägg och endast 
sju element att producera den elektriska ström-
men. Kopplingsskifwan – ett riktigt praktwerk 
af elegans och soliditet från herr Brunii 
wälkända fabrik …– är beräknad för 50 
abonnenter och så inrättad att af dessa 14 par 
på en gång med hwarandra kunna samtala.”
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I den enbladiga ”telefonkatalog” som trycktes 
1882 listades också mycket riktigt linjerna 1-50 
men om man skall lita till den så var ändå bara 
32 linjer upptagna.  

Av katalogen framgår också en annan in-
tressant sak. Där finns en smärre ”Instruktion 
för användning af Hakon Brunius & Co tele-
foner”. Och ”Då samtal med annan abonnent 
önskas, tryckes ett par gånger på den å telefon-
skåpets högra sida befintliga hvita benknappen”.  

Nätet var alltså galvaniskt, man ringde med 
hjälp av att trycka på en knapp, och knappen 
satt på högra sidan av telefonen. Det betyder att 
allting talar för att den apparatmodell vi hitin-
tills har talat om även var den sorts telefon som 
Brunius lät sina abonnenter i Jönköping använda.

Och växeln, den var förberedd: ”Genast går 
strömmen till en af de på centralstationens 
wägg upphängda elektromagneterna, hwarwid 
ankaret ryckes ned och i sitt fall släpper en på 
detsamma upphängd platta hwarpå just nämde 
abonnents nummer är uppskrifwet.”  

Jönköpingsborna kunde nu äntligen börja 
ringa, marknadsföringen börja och inte minst 
ölen beställas via telefonnummer 8!  

Hakon Brunius hade även i praktiken klarat 
eldprovet. 

Men en stor fabrik, som den i Kyrkeqvarn, 
kan inte leva på en enda beställning om drygt 
30 apparater så Hakon gör så gott han kan för 
att sälja in sitt nya fabrikat och vi har redan fått 
läsa att tidningarna spådde honom en lysande 
framgång.  

Den 4 februari 1882 basunerar Jönköpings Tid-
ning ut att fabrikören har beställt icke mindre 
än 1000 telefonskåp hos snickerifirman Jön-
köpings Möbelmagasin. 

Allting talar dock för att lokalbladet hade 
talat med ”säljaren” Hakon Brunius och ingen 
annan. Visst hade han krokar ute men så bra 
gick det definitivt inte! 

I oktober 1881 fick firman sälja två tele-
foner till den kände garverimästaren Georg 
Aschan i Eksjö. Han lät installera dem mellan 
garveriet och kontoret med 1500 fot emellan.  

En månad senare såldes ytterligare ett par 
för en linje mellan Halmstads Gjuteri och en 
handlande på orten. 

Men därefter blev det nästan inga telefon-
affärer alls gjorda på ett tag. I vart fall inte 
några som vi så här i efterhand känner till. 

Tornväktaren 

Hakon tog i mars 1882 initiativ till att bilda en 
telefonförening i Helsingborg på samma villkor 
som den i Jönköping. Där lyckades han dock 
bara värva någon enstaka entusiast. Gruppen 
kom snabbt fram till att Bruniusbolagets förslag 
var på tok för dyrt.  

Helsingborgarna ville hellre köpa sin utrust-
ning än hyra. Därmed brydde de sig inte ens 
om att prova Hakons apparater utan valet kom 
att stå mellan Ericssons telefoner och ett för 
mig ännu okänt fabrikat. Det var galvaniska 
telefoner som – kuriöst nog – erbjöds av Carl 
Söderberg i Oslo.  

Carl fick engagerat stöd av konsul Stewen-
ius och kämpade som vanligt envist men de 
kommitterade ansåg Ericssons apparater som 
både prydligare och bättre. 

Föreningen kunde dock inte slutligen enas 
utan man beslöt att varje abonnent själv fick väl- 
ja med följd att Söderberg fick sälja ynka två 
telefoner till Helsingborg och Ericsson resten. 
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I Borås hade dock Hakon personligen charmat 
in sig med sin ”elektriska show” våren 1879 
och erbjöd nu även den orten hemmamodellen. 
Men man valde att avvakta. 

I april 1882 var emellertid ingenjören själv 
på plats för att besiktiga den telefonlinje ”mel-
lan poliswaktkontoret å rådhuset och klock-
rummet i tornet, der tornwäktarne wistas” som 
stadsfullmäktige likväl hade beställt. Hakon 
försåg apparaterna med vardera två hörtele-
foner och allt fungerade perfekt. Den lyckade 
provningen fick Borås Tidning att förutspå ett 
snart bildande av en telefonförening. 

Och lokaltidningen kände sin marknad för 
bara någon vecka senare kom nyheten att en 
sådan de facto hade bildats med runt 30 med-
lemmar och att det var Hakons firma som 
skulle leverera utrustningen. 

Ungefär samtidigt skrev Jönköpings Tid-
ning att de i staden tillverkade tändstickorna 
skulle räcka jorden runt om de lades efter 
varandra och vad var då naturligare än att även 
förutspå att ”verldstelefoner – naturligtvis af 
Hakon Brunius & Co:is tillverkning – skynd-
samt omspinna vårt solsystems kretsande klot”.  

Ändå kom det att dröja till sensommaren 1882 
innan ”verldstelefonerna” hade nått fram till sin 
första avlägsna anhalt, Borås. Medlemmarna 
där prövade saken noggrannare än i Hakons 
hemstad och även de valde att köpa sina 
apparater. Då gick Bruniusbolaget klokt nog 
med på den lösningen och att föreningen fick 
driva sin verksamhet i egen regi. 

Växeln hamnade i handlanden Rudgrens hus 
och ”små nätta skåp” hos brukarna. Central-
apparaten beskrevs i tidningen som ”en låg 
pulpet med sluttande klaff af messing, fullsatt
med hål och bakom pulpeten, upptagande hela 
dess bredd, en ungefär tre kvarter hög tafla 
med derpå i rader sittande stora swarta runda 
knappar, som det tyckes. Men dessa knappar 
ega klaffar, som på en elektrisk stöt falla ned, 
och wisa då de olika stationernas nummer.” 

BILD 14. Borås Stora Torg kring 1890 med bl.a. Rudgrens hus där 
telefonföreningens centralstation var inrymd. Det är byggnaden 
med ett smärre telefontorn på taket.  Foto: Borås stadsarkiv
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Därefter förklarar man hur ”wakthafwande på 
centralstationen”, ”genom wederbörlig propp-
flyttning på centralapparatens ofwannämda hål- 
fyllda messingklaff” kopplade de begärda sam- 
talen till rätt abonnent. 

Enligt tidningen och Borås Telefonförenings 
arkiv installerades genom ”ingeniör Hakon 
Brunius – som tillwerkat alla de erforderlige 
apparaterne” sammanlagt knappt 50 telefoner i 
nätet. Detta under perioden från augusti 1882 
till januari 1883. 

Vid ungefär samma tid genomför Hakon 
några ”paradnummer” på orten: Telefonförsök 
via den vanliga telegraflinjen mellan Borås och 
Viskafors järnvägsstationer, lokal linje i Fritsla 
och sedan fast ledning Fritsla – Borås. Men han 
hade även planer på att sända ut konserterna i 
Borås hotells salong direkt via telefonlinjerna. 
Om det blev av är dock oklart eftersom ingen-
jör Brunius var på väg till ”den stundande stora 
elektriska utställningen i München”.  

Slaget om framtiden 

Hakon Brunius har nu fått igenom sitt telefon-
fabrikat på två orter och närmar sig ett defini-
tivt genombrott på den svenska marknaden. 

Med rekommendationer från Borås och med 
stöd av riksdagsmannen Jonas Sandwall försöker  
Bruniusbolaget även få uppdraget att bygga ett 
mindre nät i Hakons barndomsstad Lidköping. 
Staden är dock liten och det är för få som kan 
tänka sig att bli abonnenter. 

Men ingenjören bjuder verkligen till. Han 
provar telefoner mellan Lidköpings och Skaras 
järnvägsstationer, han erbjuder utrustning till 
Växjö och annonserar vidlyftigt i Göteborgs-
tidningarna om telefoner, telegrafer och dito 
ledningar.  

Vid samma tid tar Edwin Andrén & Co över 
det affärsmässiga ledarskapet för bolaget. Jacob 
Elliot hade dessvärre gått bort redan i början av 
1881 och sonen Ludvig verkar inte ha haft 
samma affärsmässiga talang som sin far.  

Hakon själv tar initiativ till en ny telefon- 
förening i Göteborg vid årsskiftet 1882-83. 
Detta i direkt konkurrens med det redan eta- 

blerade Bellbolaget. 

Fastighetsägarföreningen sammankallar dock 
snabbt en grupp intressenter som direkt ser sig 
ha möjlighet att välja mellan två anbud. Hakons 
och ett förslag från den danska ingenjörsduon 
”Th. Schæffer och C. Tscherning”.  

Styrelsen väljer, av okända skäl, danskarnas 
förslag. Men av värvningsappellerna framgår 
att varje brukare skulle få äga sin apparat. 

Konkurrensen visar sig alltså vara svår och 
Hakon måste utveckla sin telefonmodell. Kund-
erna efterfrågar nät med induktorsystem. Det är 
Bellbolagens amerikanska system som även 
Ericsson har övergått till sommaren 1882. Där-
med står den oftast så framstegsvänlige Hakon 
plötsligt sist i kön. 

Hans galvaniska pulpet hade således, och i 
stort sett, bara använts i Jönköping och Borås. 
Och troligen gjordes färre än 150 exemplar 
under perioden från sensommaren 1881 till års-
skiftet 1882-83. 

BILD 15. Den vackra galvaniska apparaten 
har blivit moderniserad. Veven avslöjar att 
induktor är installerad och hålet, där den 
galvaniska ringknappen satt, är nu pluggat. 
Det är dock oklart huruvida ombyggnaden 
har skett i fabrikens egen regi eller i användar-
ledet.  Foto: Tekniska museet.
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Men skam den som ger sig! Och redan i början 
av mars 1883 testas Kyrkeqvarns nya apparat 
på linjen Sandhem – Jönköping – Falköping: 
”Hufvudsakliga ändamålet var att profva en ny 
sorts väckareklocka, som oberoende af det elekt- 
riska batteriet sättes i gång genom en i skåpet 
dold induktionsapparat. Försöket utföll tillfreds- 
ställande. De senaste af hr Brunius begagnade 
telefonskåpen utmärka sig genom ett till mini-
mum minskadt omfång och en elegans i arbetet, 
som gör den vackra pjesen till en verklig pryd-
nad för väggen.” 

Och tidningarna fyllde i: ”Hr Brunius nya 
telefonapparater hafva den fördelen framför 
hans äldre, att signaleringen är starkare och ej 
erfordrar ett särskildt elektriskt batteri. Appar-
aterna kunna derför göras nättare och äro för 
öfrigt lättsköttare.”  

Induktionspulpeterna fick silvermedalj vid 
industriutställningen i Örebro sommaren 1883. 
Kring samma tid fick Hakon personligen ett 
svenskt patent på några smärre detaljkonstruk-
tioner. 

Hur såg då denna telefon med sin ”magneto-
elektriska ringapparat” ut? Tja, dessvärre finns 
inga bättre beskrivningar eller illustrationer 
från den tid då det begav sig.  

Därför måste vi lita till de fåtaliga apparater 
som har överlevt. En av f.d. Telemuseums breda 
galvaniska telefoner har som vi har sett byggts 
om till induktordrift. Men utöver den är även 
”tre sorters” smalare väggtelefoner med indukt-
or bevarade i ett fåtal exemplar och vi skall 
börja med det kanske mest intressanta spåret. 

Hakon gjorde ju vad han kunde för att lans-
era sina nya telefonmodeller. Upp mot 60 man 
arbetar i Kyrkeqvarn och man måste ju få in be-
ställningar. Under våren 1883 säljer han ett litet 
brandskyddsnät för Vänersborg samt några ap-
parater till Falköping med ett litet nät mellan 
Mössebergs badinrättning, Rantens hotell, bryg- 
gare Elliot, veterinären Thomander, handlanden 
Ekman och stadens apotek. 

Apotekare i Falköping var vid denna tid 
Emil Sandberg och han tycks ha haft ett särskilt 

intresse för det nya mediet. Han var alltså en av 
de första i Falköping att skaffa telefon och han 
annonserade nästan omedelbart att allmänheten 
fick nyttja hans apparat.  

Men det ingen då kunde veta – inte ens han 
själv – var att han redan sex år senare, 1889, 
skulle finna Bruniusapparaten så antikverad att 
han fann anledning att skänka den till Nordiska 
museet(!) 

Och i Nordiska museets magasin har apo-
tekare Sandbergs apparat därefter vilat sin ostör-
da törnrosasömn – komplett med batterier och 
Emils kvitto från Hakon och Bruniusbolaget. 

BILD 16. Här ser vi apotekare Emil 
Sandbergs ”Brunii” bryskt uppväckt i Nord-
iska museets magasin. En unik apparat och 
kanske den allra äldsta som har fungerat 
som offentlig telefon i allmänhetens tjänst. 
Foto: Nordiska museet. 

Vi kan genast konstatera att konstruktionen gör 
ett – även för den tiden – ålderdomligt intryck. 
Hakon har uppenbarligen tjuvkikat på LM 
Ericssons första kistor – som redan då var över 
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två år gamla – och byggt en liknade överdel. 
Mikrofonen har nu förlorat det rundsvarvade 
huset och dess vitala delar göms i stället bakom 
mässingsplattan direkt på fronten. Nedtill sitter 
en snidad dekoration i trä som nog visade sig 
bli relativt dyr att tillverka i serie. 

Troligen bidrog dessa tillverkningskostnader 
till att modellen omgående modifierades och att 
Sandbergsapparaten utgör den enda överlevaren 
av dess prövotid som ett slags kvarbliven proto- 
typ. 

Några fler av dess efterföljare finns dock 
bevarade. 

BILD 17. Bruniusbolagets mest kända parad-
modell tillkommen under år 1883. Tre intakta 
exemplar samt två ombyggda har överlevt till 
eftervärlden. Foto: Denny Wahlström.

Vid en jämförelse ser man att prototypen för-
enklats genom att trädekorationerna upptill och 
nedtill ersatts med andra i pressgjuten trämassa. 
De var blaffigare och troligen importerade hit 
från den tyska kultursfären. 

Hörtelefon och klyka har flyttats till den 
traditionella vänstersidan och emblemet har er-
satts av ett betydligt smäckrare.  

Samtidigt med denna vackra telefon till-
verkades en lite enklare skåpmodell där det 
runda trähuset för mikrofonen behållits och med 
rakare linjer utan vidare dekorationer. 

BILD 18. Bruniusbolagets något enklare 
induktormodell finns bevarad i tre intakta 
exemplar.  Foto: Tekniska museet. 

Jag har undersökt mina egna Bruniusapparater 
”arkeologiskt” och kunnat konstatera att Hakon 
använde två sorters mikrofoner. Dels den san-
nolikt ursprungliga som vi redan har bekantat 
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oss med. Dels en nyare Blakemikrofon. Om 
den ”modernare” mikrofonen köptes in utifrån 
eller bara plagierades i Kyrkeqvarn är dock 
oklart. Båda sorternas mikrofon monterades 
bakom samma sorts runda mässingplatta med 
firmanamnet på framsidan. 

Till den breda väggapparaten användes bara 
”den första sortens mikrofon”. Men de sista två 
sorters ”smala” Bruniustelefoner har levererats 
med endera mikrofonen. Alltså antingen den 
”gamla” eller den ”nya”. 

Det får mig att tro att dessa båda sorters 
smala telefoner har sålts parallellt under samma 
tid. Kanske den dekorerade varianten var något 
dyrare än den enklare. Till funktionen kan jag 
inte se någon skillnad. 

Av registrerade importuppgifter att döma 
verkar det som om Bruniusbolaget importerade 
inte bara dekorationerna i pressgjuten trämassa 
utan även batterierna och hörtelefonerna till 
alla sina apparater. 

BILD 19. Dekorationerna i träimitation var 
säkert prisvärda och vackra men höll inte alltid 
för livets påfrestningar. Foto: Henrik Lundin. 

Dessa två modeller hade Hakon att erbjuda från 
och med 1883 men att sälja och lyckas i affärer 
är inte alltid så lätt. Verkstaden kämpar på och 
offererar all utrustning till en ny telefonförening 
i Nora. 

Där provar man både Ericssons och Brunius 
telefoner men förmår märkligt nog inte att välja 
så föreningen köper hälften av varje fabrikat(!) 

Kanske blir det lite extra irriterande för in-
genjören när en tidning dessutom spydigt skriver 
att bolagets ”ånyo förbättrade apparater på-
stås”… ”vara någonting riktigt non plus ultra i 
både sinnesrikhet, duglighet och prydlighet”.

Men till senhösten 1884 bestämde sig även 
borgarna i Lidköping. Hakon tubbar stadsfull-
mäktige till att gratis låna ut ett oanvänt tam-
bursutrymme i gamla rådhuset – ”enkelt och bra” 
– för stadens växel. Och på nyåret 1885 finns 
det hela 22 abonnenter i nätet, bland andra järn-
vägsstationen, hamnkontoret och hotell Swea. 

Surt nog ville en del intressenter redan från 
början välja andra telefoner och det måste ha 
känts otacksamt för stadens son att det till och 
med talades om att bygga ett parallellt nät med 
apparater från LM Ericsson. 

BILD 20. Gamla rådhuset i Lidköping. 
Den skarpögde urskiljer fortfarande pors-
linsisolatorer och ledningar intill fasaden.  

Konkurrenten 

Under 1880-talets första år var Ericsson täm-
ligen ensam på den svenska marknaden vad 
gäller telefoner. Givetvis fanns Bellbolaget där 
med sina moderna induktortelefoner och i början  
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importerades även magnettelefoner hit från en 
rad olika länder. Men ingen annan inhemsk till-
verkning fanns att räkna med. 

Öller började visserligen också göra magnet-
telefoner men kom aldrig att utveckla en slag-
kraftig komplett telefonmodell. Han var dess-
utom till åren kommen och hans verkstad mer 
eller mindre på avveckling. 

Det är dock högst troligt att Lars Magnus 
Ericsson tidigt hörde talas om Hakon Brunius. 
Inte bara på grund av telefonexperimenten utan 
även genom hans omtalade elektromekaniska 
uppfinningar med telegraf- och järnvägsanknyt-
ning.  

När Hakon nu har byggt sin första riktiga 
apparat och nätet är på gång i Jönköping får 
Telefonföreningen i Gävle en förfrågan. Säkert 
konfidentiell, men man skvallrar ändå för 
Ericsson: ”Sist igår hade jag en lång sådan 
från Jönköping som jag idag besvarar och 
hvari recommenderar Edra apparater. Deri-
från säges att de är starkt ifråga att uppgöra 
med firman Hakon Brunius o Co att bygga och 
hålla apparater och ingå kontrakt på 5 år.” 

Ericsson tycks vid den här tiden inte ha be-
kymrat sig särskilt mycket över Hakons gör-
anden och det är först på direkt fråga från en 
kund i mitten av mars 1883 som Lars Magnus 
tar bladet från munnen: ”Herr Bruniis appar-
ater känna vi ej annat än efter beskrifning.” 

Trots det påtalar Ericsson att Hakon har för-
sökt i några städer, som till exempel Helsingborg  

och Halmstad, ”men öfverallt der jemförelse 
kommit ifråga ha Brunius lemnats utan af-
seende.”  

Till och med flera företag i Jönköping som 
Tändsticksfabriken, Munksjö och Huskqvarna 
sägs ha ”tagit apparater från oss och alla en-
hälligt klagat öfver Brunis tillställningar.” Och 
hos ”Fackmän” är ”Herr Bs förtroende allt 
annat än gynsamt”. 

Det verkar dock som om Ericsson ändå blir 
lite orolig. För han rådfrågar själv en annan 
kund samma dag eftersom ”stark konkurrens 
framträdt från Herr Brunius” men riktigt vilken 
upphandling det gäller är lite oklart. 

Det är dock troligt att det handlar om den 
veliga Nora Telefonförening som provade, o 
provade, och sedan ”beställt inalles 40 appar-
ater. Ett lika stort antal lär enligt tidningarnes 
uppgifter vara beställt af B:s fabrikat”. 

Ericsson erkänner då inför ingenjören Georg 
Larsson – som hade hjälpt till vid provningarna – 
att det hade känts trist att bli helt utkonkurrerad. 
Men han påpekar samtidigt att han hellre lät 
Brunius sälja än att ordern gick till utländska 
fabrikat. Läs: Bellbolaget! 

 I april 1884 konstateras dock, inte så lite 
skadeglatt, att ”Under förlidet år förekom blott 
ett ställe här i landet der Hakon Brunius fick 
leverera 10 apparater. Redan i vår har samma 
förening begärt uppgift å kostnaden för nya 
induktorer i nämnda 10 apparater samt deras 
upphjelpande i öfrigt till ett varaktigare skick.”

BILD 21.  Ett förnicklat varumärke som samtidigt fungerar som åskskydd och 
i dess bevingade form anar vi Brunius järnvägsanknytning. Foto: författaren. 
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Borås Mekaniska Verkstad frågade efter prisupp-
gifter på apparater men får den lite snarstuckna 
motfrågan: ”Wi ha trott att i costi fanns 
Telefonnät af Brunii apparater. Är det icke så?” 

Annars är det inte på så många ställen i 
Ericssons arkiv som Hakon skymtar fram. En 
av hans anställda söker jobb hos Ericsson men 
får nobben. Några frågar om de båda fabrikaten 
kan användas i samma nät och får jakande svar. 

Men: ”Brunii apparater är nog bäst att ni 
sänder till reparation vid hans fabrik Kyrke-
qvarn fv Sandhem.” 

Diversedirektören 

Även om telefontillverkningen är det mest 
intressanta för oss så kan man inte göra Brunius 
rättvisa genom att bara tala om den. 

Vi har redan fått läsa om att Bruniusbolaget 
inte ens framhävde telefoner i sina första an-
nonser. Det är först på hösten 1881 som de blir 
en viktig produkt. 

Det som intresserade Hakon allra mest var 
det elektriska ljuset. Elektricitetsmaskinerna, där 
även familjen Elliot såg affärsmässiga möjlig-
heter. 

Vid sidan om telefonaffärerna pågår alltså 
en omfattande annan verksamhet med produkt-
utveckling, representation och försäljning. Så-
dant som också tog Hakons krafter i anspråk. 

I maj 1881 fick ångaren Primus nya lampor 
och elektriska anordningar levererade från 
Kyrkeqvarn. 

Under sommaren samma år visade Hakon 
inte bara telefoner i Malmö utan gjorde även 
bejublade framträdanden med elektriskt ljus. Ja, 
skenet mot natthimlen var så starkt att det 
skojades om att smålänningarna skulle tro att 
Malmö brann. Ljuset gav hur som helst en 
silvermedalj att ta hem till Sandhem. 

Det berättas även att ångaren Kong Haakon 
kör med elektriskt ljus från Kyrkeqvarn. Att 
Brunius belyser lundastudenternas festligheter i 
september 1882. Att Bruniusbolaget därefter   

bygger större belysningsanläggningar både till 
Domnarvet och Motala Verkstad. Samt att 
Hakons verkstad mitt i allt bygger en ångdriven  
järnvägsdressin som SJ till slut förmås köpa för 
den på den tiden ansenliga summan 2000 kr. 

Ja, ”Ingeniör Hakon Brunius, som synes 
vara allestädes” tycks dessutom resa runt precis  
som tidigare. Han visar produkter, inklusive 
elektriskt ljus, och håller föredrag. 

Ändå kan ingenjören inte låta bli att fort-
sätta ge kurser i ”teoretisk och praktisk tele-
grafi och telefoni”, för ”ynglingar, som gärna 
söka anställning vid jernväg". Men nu kan han 
även erbjuda duktiga elever ”med mekaniska 
anlag” jobb inom bolaget. 

AB Hakon Brunius & Co står nog på höjden av 
sin berömmelse under denna tid, våren 1885. 
Då pågår den stora elektriska utställningen i 
Göteborg och firman ”visar allt” på sin egen 
hemmaplan. 

Man visar bland annat arbetande maskiner 
såsom en dynamo för 300 glödlampor, en för 
150 och en för 90. Därefter kommer vridbara 
reflektorstativ, elektriskt drivet vattenfall, rota-
tionspumpar för fontäner, lamparmar: ”både
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finare för boningsrum, fasta och vridbara, 
afsedda för belysning i verkstäder och fabriker, 
en profkarta med ringledningsmaterial, åsk-
ledare, telefonapparater, en dynamomaskin för 
handkraft afsedd för skolor m.m., allt tillverkadt 
vid Kyrkekvarns fabriker, öfver hvilka flera 
fotografier äro utställda, visande det inre af 
tvenne fabrikslokaler, deras natursköna läge 
och hela dess arbetspersonal”. 

Men Hakon hade inte varit Hakon om han 
inte samtidigt hade låtit visa upp sin Protector 
uppbyggd i komplett järnvägsmiljö, sitt elektriska  
brandlarm, sin skyddsutrustning för verkstäder 
och som grädde på moset en självgående, el-
driven järnvägsvagn – alltsammans ”made in 
Kyrkeqvarn”. 

BILD 22. Bruniusbolagets tillverkning och 
produktsortiment var omfattande men yt-
terst lite har överlevt till vår tid. Här ser vi 
dock någon form av elektriskt montage 
med dess firmastämpel på den ena visar-
tavlan.  Foto: Göteborgs stadsmuseum. 

Reträtten 

Hakon och hans personal gör således allt vad 
de kan. De annonserar gång på gång om tele-
foner, telefonledningar, elektricitetsmaskiner, 
lampor och elnät. Men trots all denna mark-
nadsföring … Ja, oavsett allt detta intensiva 
uppfinneri och rika produktsortiment vill det sig  
ändå inte riktigt. Visserligen ger det publicitet 
och allmänhetens fascination men ekonomiskt 
är det tyngre. Och finansiärerna är inte nöjda 
trots att det egentligen är de själva som ansvar-
ar för försäljningen och inte Hakon. 

Utöver alla välvilliga spaltmetrar fanns det 
förstås enstaka olyckskorpar – ”afundsmän och 
wedersakare” – som varit kritiska, eller kanske 
bara missunnsamma, redan tidigare. 

Tidningen Hallandsposten skrev den 27 de-
cember 1878 under rubriken ”Elektrisk anka”,
att precis som Newport har sin Edison ”så har 
Jönköping sin hr Hakon Brunius, som också gör 
uppfinningar och låter utpuffa dem genom tid-
ningarne. Wisserligen har den senare som oft-
ast den oturen att i sina uppfinningar wara 
förekommen af andra eller få dem af sak-
kunnigt folk förklarade oanwändbara, men 
tidningarne, enkannerligen Jönköpings, äro 
honom alltid bewågna”. 

Därefter följde en skoningslös sågning av 
reportagen om hur starkt Hakons elektriska ljus 
var i förhållande till sol och måne. 

Och när ingenjören skulle sälja sina tele-
foner till det lilla nätet i sin hemstad skrev 
någon illvillig tidning att de var ”mera goda än 
vackra”.

Men ändå hade uppfinnaren, som vi har sett, 
mestadels tur med pressen. 

Den praktiska nyttan av Brunius Protector 
ifrågasattes visserligen av en del redan från 
början. Man ville helt enkelt inte tro att den 
skulle fungera i verkligheten och allra minst 
under vinterförhållanden. SJ brydde sig aldrig 
om att testa den på allvar och i större skala. 
Någon kund från utlandet dök heller inte upp 
och patenten löpte så småningom ut, utan att 
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dess upphovsman kunde tjäna en enda krona på 
sitt myckna arbete. 

Det ekonomiska utbytet av fabriksanlägg-
ningen i Kyrkeqvarn skulle också visa sig bli 
en besvikelse. Delvis kan det ha berott på att 
telefonmodellerna inte kom att bli någon succé 
men långt ifrån enbart.  

BILD 23. Alla varumärken skall lanseras, 
leva och dö. Så även AB Hakon Brunius 
& Co Göteborg.  Foto: författaren. 

Att återhämta den tid som Hakon försuttit var 
inte lätt när Ericssons nät av kunder redan var 
etablerat. Lars Magnus bedrev sin verksamhet 
från huvudstaden och kände många betydelse-
fulla män inom branschen i allmänhet och Tele-
grafverket i synnerhet. Detta eftersom de ofta 
var före detta arbetskamrater hos Öller. Att ny-
rekrytera lämplig arbetskraft var också lättare i 
Stockholm än i Sandhem. 

Som vi har sett gjorde Brunius det ödesdigra 
misstaget att i första hand försöka hyra ut sina 
apparater precis som Bellbolaget. Detta på en 
marknad där de enskilda föreningarna helst 
ville köpa dem. 

Hakon misslyckades totalt med att vinna det 
allmänna nätet i Göteborg som kund medan 
Ericsson kapade åt sig det långt viktigare all-
männa bolaget i Stockholm. 

Samtidigt som Ericsson under 1885 säljer som 
bäst till både Telegrafverket och SAT, börjar det 
komma negativ publicitet om Brunius telefoner.  

Borås och Nora har redan börjat att byta ut 
sina apparater mot Ericssons och till och med 
på hemmaplan skakar grundvalarna: 

”Med de telefonapparater, som i Jönköping 
nyttjas, har sports mycket missnöje, derföre att 
de dels krångla och dels ej äro så goda som de 
apparater, hvilka på andra håll begagnas. Det 
spörjes nu att fråga är om att till nästa år söka 
åstadkomma nytt telefonbolag der.” 

Ledningen i Göteborg blir orolig och gör 
rationaliseringar genom att först flytta försälj-
ningskontoret inom staden men det tycks inte 
hjälpa. Och i januari 1886 läggs helt enkelt, och 
drastiskt nog, ”den berömda” fabriken i Kyrke-
qvarn ner. Detta samtidigt som Hakon kämpar 
med att försöka dra igång en ny telefonförening 
även i Falköping. 

Bruniusbolaget flyttar emellertid hem all sin 
verksamhet till lokaler i Göteborg och det över-
blivna säljs ut vid en stor auktion i Sandhem i 
mitten av april samma år. Man ropar bland 
annat ut ”återstående 17 års arrenderätt” till 
hemmanet, hästar, möbler, en ångmaskin, två 
cirkelsågar och kvarblivet nytillverkat gods 
från gjuteriet. 

Göteborgaren 

Denna taktiska reträtt till Göteborg, och den 
nya fabriken vid Lazarettsgatan 3, var dock ännu  
inte något nedläggningsbeslut för  Bruniusbo-
laget och Hakon flyttar själv efter företaget 
med sin familj. 

Anledningarna till omorganiseringen kan vi 
bara gissa oss till men man kan nog lugnt utgå 
ifrån att de ekonomiska övervägandena var de 
viktigaste. Det var nog både kostsamt och svårt 
att ha en så stor fabriksanläggning på en så 
liten ort som Sandhem. Och vi har kunnat se 
hur Hakon fick annonsera efter arbetskraft vid 
upprepade tillfällen. Ja, till och med hur någon 
”försökte fly” till konkurrenten Ericsson. 
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Det skulle senare berättas i släkten om hur 
”stackars Hakon” just lärde upp arbetare till 
ingen nytta. Ynglingar som blev lärlingar och 
som därefter gärna värvades av andra firmor till 
löner som han själv inte hade råd att betala. 

Men i Göteborg satsar nu Bruniusbolaget på 
nytt under 1886 och framåt. Man annonserar 
ånyo efter arbetskraft; metallgjutare, maskin-
arbetare, ”mekaniska instrumentmakare eller 
urmakare, vana vid gröfre arbete, samt några 
skickliga metallarbetare”.  

Utöver telefoner och telefonledningar fort- 

sätter man att erbjuda alla slags elektriska an-
läggningar, nät och samtliga därtill hörande 
maskiner. Och budskapet, det sprids i annonser 
och genom ingenjörens ständiga resor. 

Samtidigt drivs en ”försäljningslokal” med 
diverse elektriska prylar såsom leksaker, glöd-
lampor, bordslampor, elddon och batteridrivna 
smycken. Men även annat småplock som kika-
re, glasögon, måttband, barometrar och termo-
metrar för att till slut även sälja enkla (leksaks-) 
telefoner för fem kronor styck. Fråga mig bara 
inte hur dessa såg ut! 
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Rimligtvis kan långt ifrån alla dessa bolagets 
produkter ha varit av egen tillverkning utan 
man försökte helt enkelt tjäna en slant även på 
att försälja näraliggande varor från andra fab-
rikanter. Och det även genom import från ut-
landet. 

Men under 1886 lyckas Hakon återigen sälja 
in sina större system i sin förra hemort. Östra 
staden i Jönköping får ett elnät för elektriskt 
ljus signerat Bruniusbolaget. Och ingenjören 
förgyller även kronprinsparets besök i Lund 
med sina starka lampor.  

Bolaget publicerar, året därpå, en 17-sidig 
katalog med otaliga batteridrivna apparater för 
medicinskt bruk. Och det tycks inte som om 
någon kroppsdel var för oansenlig för att be-
handlas med Hakons myller av välgörande 
elektroder. Ja, han erbjuder till och med en 
komplett ”elektrisk stol” – dock inte för straff-
ändamål! 

BILD 24. Elektrisk stol 
signerad Hakon Brunius

Katalogen är märkt med ”III” vilket antyder att 
det bör ha funnits katalogerna I och II också. 
Ett tidigare alster med bl. a. elektriska leksaker 
är känt till sin existens men Bruniusbolagets 
trycksaker i övrigt verkat helt ha skattat åt för-
gängelsen, alla våra universitetsbibliotek till 
trots. Därmed är det omöjligt att veta om det 
överhuvudtaget – vår våta dröm – har funnits 
någon katalog över till exempel telefoner och 
telefonväxlar.  

Men vi får fortsätta att följa verksamheten 
på annat sätt. 

År 1887 belyser Bruniusbolaget ”med känd 
energi och raskhet” Skeppsbron i hemstaden 
Göteborg och man gör det elegant nog gratis, 
som om det bara vore för att visa vad man kan. 

Därefter gör man slag i saken och bygger 
under hösten en större centralstation för elekt-
risk belysning vid Otterhällan. Stationen har fem 
ångmaskiner om vardera 60 hästkrafter, och 
lika många generatorer. Dessa lämnar tillräck-
ligt med kraft och ström till, på den tiden ofatt-
bara, 2000 glödlampor. 

BILD 25. Kraftstationen på Otterhällan i 
Göteborg uppförd 1887 av Bruniusbolaget.



-  32  - 

Och det färdiga elverket fick lysande recen-
sioner inklusive sin upphovsman och galjons-
figur: 

”Anläggningen i sin helhet vittnar om, att ej 
blott den elektriska belysningen, utan ock frå-
gan om kraftöfverflyttningens praktiska tillämp-
ning trädt i ett nytt skede i detta samhälle, allt 
under ledning af en fullt sakkunnig man med 
stöd af ett verkligen solidt bolag.”

Brodern 

En av bolagets första ekonomiska framgångar 
var, som vi har sett, när Hakon lyckades sälja 
ett komplett telenät till Jönköping. 

Abonnenterna bands med ett femårskontrakt 
där de skulle betala 125 kr om året utan att äga 
ens telefonskåpen. Alla ledningar och alla 
apparater ägdes av Bruniusbolaget. 

Så var det i alla fall vid starten men sedan 
inträder något affärsmässigt märkligt. 

Redan i den första, och kanske enda, telefon- 
katalogen för detta nät, 1882, hänvisas abon-
nenterna till att alla eventuella fel skulle 
anmälas till ingenjören Hjalmar Brunius. 

Hjalmar var Hakons äldre bror som sedan 
länge bodde i Jönköping. Han hjälpte till att 
bygga de nya telefonledningarna i staden men 
vilken roll han spelade i själva Bruniusbolaget 
är högst oklart. När tidningarna talade om att 
man såg ingenjör Brunius klättra på hustaken 
så är det i alla fall troligare att man menade 
Hjalmar än den upptagne Hakon. 

Det verkar som om bolaget tidigt sålde nätet 
till Hjalmar för att han hade praktisk möjlighet 
att sköta om det lokalt och att driva nätet som 
sitt eget. 

Därmed kan det som först kallades ”Jön-
köpings Telefonförening” och senare ”Jönköp-
ings nya Telefonförening” knappast anses ha 
varit någon självständig juridisk person. Allra 
först var det Bruniusbolaget som agerade i för-
eningens namn, sedan Hjalmar personligen som 
enskild företagare.  

När kontraktstidens slut började närma sig, 

vid årsskiftet 1886-87, hördes dock gnället mot 
Bruniusbröderna spira bland brukarna: 

”Kontraktet med det gamla bolaget, som nu 
räknar 64 medlemmar, gå till ända i början af 
nästa år, men någon förnyelse af desamma lär 
ej komma att ega rum dels emedan apparat-
erna ej uppfylla sitt ändamål, dels emedan års-
afgiften är alltför hög.” 

Hjalmars abonnenter ringde, av allt att döma, 
fortfarande med Bruniusbolagets galvaniska 
telefoner och dessa började alltså bli tämligen 
omoderna. 

Tele-entreprenören Hellgren ville nu ta upp 
kampen med Hjalmar och det sägs offentligt ”att 
de nu använda apparaterna lemna åtskilligt 
öfrigt att önska, att de ej kunna mäta sig med de
Ericssonska…”

Ja, ingenjör Hellgren lovade i stället att ”Ap-
paraterna skulle blifva af Ericssons bästa, an-
tingen att ställa på bord eller att hänga på 
väggen.” 

Men Hjalmar ”startade om” och sänkte 
”självmant” årsavgiften från 125 till 50 kronor. 
Därigenom förmåddes de flesta brukarna skriva 
på för en ny femårsperiod och det hjälpte inte att 
konkurrenten – för sent – lovade en så låg års-
avgift som 20 kronor. 

Hjalmar klarade sig alltså den här gången men 
redan ett år senare beställde han på egen bevåg 
fyra nya pulpetapparater och en växel från 
Ericsson. Hur just de telefonerna skulle an-
vändas är lite osäkert men sannolikt var det dem  
som staden lät Hjalmar sätta upp som telefon- 
förbindelse mellan de båda polisvaktkontoren 
och Jönköpingsnätet. 
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Det blev i alla fall många förhandlingar för 
”föreståndaren för härvarande telefonledning”. 
Flera konkurrerande nätbyggare ville ta sig in i 
”Vätterns pärla” och ta över det gamla nätet. Det 
erbjöds: ”nya telefonskåp af L. M. Erikssons 
nyaste och bästa konstruktion i stället för de nu-
warande, Erikssons underlägsna, …”  

Och enligt en insändare på nyåret 1888 gick 
det så långt att Hjalmar själv ”i några personers 
närvaro öppet erkände, att hans apparater till 
en del samt vexelbordet ej är af den bästa be-

skaffenhet som kan erhållas….” 

Slutresultatet blev att Stockholms Allmänna 
Telefon AB (SAT) köpte och tog över Jön-
köpingsnätet av Hjalmar Brunius, med hans 
knappt 70 abonnenter, i mars 1888. Inte minst 
blev en försäljning nödvändig av den anled- 
ningen att medlemmarna nu ville kunna börja 
ringa till andra telefonföreningar utanför den 
egna orten. Förmodligen bidrog samma skäl till 
att SAT därefter sålde nätet vidare till Tele-
grafverket och deras ”Rikstelefon” redan 1891. 

BILD 26. Jönköpings telestation på Östra Storgatan 9 dit den 
flyttades 1892. Detta var alltså flera år efter det att 
Bruniusbröderna hade förlorat kontrollen över det lokala nätet. 
I stället flyttade den glupska staten fram sina positioner. 

Förloraren 

Hakon Brunius fick tidningarna att tro att hans 
elektriska ljus var starkare än himlakropparna, 
att smålänningarna skulle se Malmö brinna, att 
hans väggpulpeter skulle bli världstelefoner som 
som skulle omsluta klotet, att tusen telefonskåp 
redan var beställda, att Edison var en medel-  

måtta och att Hakons berömda firma däremot 
var ”ett verkligen solidt bolag”. 

Så var det alltså inte riktigt. 

Boråsarna och folket i Nora hade redan bytt ut 
sina Bruniusapparater mot Ericssons när 
brodern Hjalmar kapitulerade och Hakon för-
lorade sitt ”hemmanät”. 
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Fler olyckor skulle dock komma. 

Tredjedag jul 1887 slocknade lamporna för 
de abonnenter i Jönköping som hade avtal om 
elektriskt ljus med Bruniusbolaget. 

De nödlidande klagade givetvis till Hakon 
men fick till svar att det var Sahlströmska fab-
riksbolagets fel eftersom de inte hade underhållit 
en av de nödvändiga maskinerna. Driften sköttes 
ju av dem och från deras lokaler. 

Sahlströmska hävdade dock envist att det 
visst var Brunius fel och tvisten gick så långt att 
man fick tillsätta en skiljenämnd med fem leda-
möter. 

Efter en utdragen process under våren 1888 
fastslog de fem tillsatta domarna att de släckta 
lamporna verkligen var Bruniusbolagets ansvar 
och att det var deras skyldighet att åtgärda 
saken. 

Men det ”solida bolaget” valde då en föga 
hedervärd lösning. Man struntade helt enkelt 
både i domen och i kunderna, och det kom 
aldrig något svar på abonnenternas propåer om 
att antingen sätta nätet i drift eller att ta ner de  
fula ledningarna.  

För på marknaden fanns nu redan vad Hakon 
själv kallade en ”osund pristäflan” som rent av 
kunde vara ”ruinerande”. 

Och i en sista förnedrande reträtt flyttar 
Bruniusbolaget även ut ur sina verkstadslokaler i 
Göteborg under september 1888 och C.H. Bill-
bergs Pianofabrik flyttar in. Därefter slumpas 
boets återstående tillgångar bort i mars 1889. 

Då säljs bland annat, maskiner, svarvar, kugg-
skärningsmaskin, trådflätningsmaskin, småverk-
tyg, material för el- och ringledningar, båg-
lampor, dynamos och tusentals andra saker: 

”Af telefon- och ringledningsmateriel finnas: 
batterielement, hörtelefoner och snören, inled-
ningsrör, isolatorkrokar, linievexlar (bland 
hvilka ett s.k. centralbord för telefonstation med 
50 abonnenter), metallklangar, nummertaflor 
(tableaux), omkastare, en proftafla med derå 
uppfäst diverse ringledningsmateriel, ring-
klockor, tryckknappar, dragkontakter, press-, 
päron- och bordkontakter i stort urval, telefon-
apparater m.m.”

BILD 27. Ett slutfacit vad 
gäller Bruniusbolagets troli-
gen importerade hörtelefon-
er tycks vara tre olika sorter 
varav ”tomteluvan” till väns- 
ter är den vanligaste. 
Foto: författaren.
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Vilka telefonapparater som låg i detta restlager 
kan vi inte säkert veta. Av de båda induktormo-
dellerna hade några exemplar sålts till Nora, en 
del till Lidköping och högst möjligen ett par tre 
dussin till Falköping sommaren 1886. Eftersom 
dessa nät var ytterst små och några andra 
”Bruniusnät” inte är kända är det dock föga 
troligt att det byggdes särskilt många induk-
tionspulpeter heller. 

Kanske det inte byggdes några telefoner alls 
i Brunius regi efter flytten från Kyrkeqvarn, på 
nyåret 1886, men det kan vi ännu inte säkert 
veta.  

Telefonföreningen i Borås bytte i alla fall 
successivt ut sina galvaniska apparater mot kon-
kurrenten Ericssons och inte ens hemmanätet i  

Bild 28. Även om produktionen av Brunii-
telefoner hade upphört försökte man på sina 
håll modernisera dem. Här ser vi en av f.d. 
Telemuseums apparater som blivit ombyggd 
till handmikrotelefon. Luren liknar Telegraf-
verkets men är av ännu okänd tillverkning. 
Foto: Tekniska museet. 

Jönköping gick över till att använda Brunius ny-
are induktormodeller. 

Lagret fanns till slut att beskåda hos Göte-
borgs Mekaniska Verkstad som – genom vad 
Hakon själv kallade en ”sammanslagning” – 
tycks ha övertagit det lilla som fanns kvar av det 
stolta Bruniusbolaget. Ett bolag som bara några 
månader senare, i augusti 1889, upplöses for-
mellt. 

Sulfitkokaren 

Hakon Brunius och hans investerare höll så-
ledes aldrig ”företagarmåttet” för att starta ett 
ASEA eller ett LM Ericsson men ingenjören och 
uppfinnaren var inte slut som människa för det. 
Han var ju ännu inte ens i närheten av att fylla 
50. 

Hakon fick kontakter med andra kapital-
starka män som närde nya planer. Och under 
våren 1888 återvände han till Kyrkeqvarn. 
Finansiärerna köpte in såväl den gamla fabriken 
som egendomen Klämmestorp, med sina vid-
sträckta skogar, och startade trämassefabriken 
AB Tidafors. 

Det nybildade bolaget valde ingenjör 
Brunius till disponent i Sandhem och det blev 
alltså Hakons uppgift att bygga upp den nya 
verksamheten där. 

Den första massan strömmade också vit och 
fin ut ur processen i september 1889 men redan 
ett halvår senare efterträddes Hakon av en annan 
ingenjör från Göteborg. 

Varför detta hastiga uppbrott skedde får vi 
nog aldrig veta men någon form av fnurra på 
tråden mellan Hakon och finansiärerna är väl 
inte osannolik. Brunius kringflackande liv fort-
sätter i alla fall därefter precis som tidigare. 

1891 verkar ingenjören finnas i Stockholm. 
Han annonserar om att försälja en större vatten-
kvarn. Om den var hans egen eller han agerar
mäklare igen vet jag inte.  
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Ett par år senare, 1893, deltar han i Upp-
finnareföreningens arbete och argumenterar för 
största möjliga öppenhet med gjorda erfaren-
heter och resultat. Allt för att föra utvecklingen 
framåt. 

I slutet av det året tar han sig an uppdraget 
att, som ledare, bygga om Emsfors Pappersbruk 
till en större sulfitfabrik. Där stannade han till 
våren 1895 då hans nya finansiärer återigen får 
ekonomiska problem och även Hakon får ta sin 
Mats ur skolan.

Senioren 

Hakon Brunius återvänder till Göteborg och 
återupptar nu den diverseverksamhet som han 
en gång startade med. Men nu under namnet 
”Hakon Brunius Ingeniörsbyrå och Agentur-
affär”.  

Bild 29. Tidafors 
bruk 1902. Foto: 
Ludv. Ericson, 
Skövde. 

Han agerar mäklare och säljer, bland mycket 
annat; industrier, verkstäder, kvarnar, bomulls-
spinnerier, pappersmaskiner, järnvägar, linbanor, 
pråmar, vagnar, patenterade acetylengasverk, 
personmotorvagnar och velocipeder. 

Ja, Hakon han annonserade så flitigt att han 
till slut ville syssla med reklambranschen också. 
Han startar helt enkelt ett eget ”Annonsblad För 
Industri, Handtverk och Handel”(!)  

Ingenjörsbyrån åtar sig samtidigt diverse 
uppdrag och varje förtroende ”skola ägnas 
största omsorg”. 

Men det hindrar inte att hans affärer flera 
gånger hamnar i domstol och det var processer 
som dessutom Brunius ofta tycks ha förlorat. 

Till exempel köpte ingenjören fastigheten 
Annero men betalade inte huvuddelen av den 

överenskomna köpeskillingen. 
Detta med följdriktig juridisk 
förlust i såväl rådhusrätt som 
hovrätt. 

Vid sekelskiftet 1900 när-
made sig Hakon de sextio och 
han fick ett nytt stort intresse i 
en då viktig fråga. 
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Det ”brännande spörsmålet” handlade om hur 
landet skulle kunna utnyttja den egna stora 
tillgången på torv. Främst som bränsle och som 
alternativ till kol. 

Han blev nu en av stiftarna till ”AB Svensk 
Torfindustri”. Och ingenjören höll som vanligt 
föredrag och experimenterade. Först med tyska 
brikettmaskiner men sedan konstruerade han – 
naturligtvis – sin egen press. En apparat som 
därefter patentsöktes i sedvanlig ordning. Det 
hindrade förstås inte att uppfinnaren kom i 
juridisk tvist med de finansiärer som stött hans 
experiment ekonomiskt.

Hakon Brunius fyllde nu de sextio och kunde 
se tillbaka på ett långt och brokigt uppfinnarliv. 
Han tillverkade det första säkerhetssystemet för 
järnvägen, de allra första svenska magnettele-
fonerna, de första telefonerna med ringklocka, 
den första pulpetmodellen och lanserade som 
pionjär det elektriska ljuset i vårt land. 

När man följer ”Sveriges förste elektrikers” 
rastlösa liv genom hans egna annonser och ser 
att han redan 1896 sålde ”personmotorvagnar” 
i samma andetag som ”velocipeder” är man 
frestad att även lansera honom som kandidat 
till titeln ”Sveriges förste bilhandlare” (eller 
möjligen rälsbusshandlare).  

Ett flertal patent hade han fått och otroligt 
mycket affärer hade han gjort men ändå inte 
tjänat några pengar att tala om. I stället hade 
han experimenterat, skrivit, föreläst, visat, lan-
serat och ofta satt sig i stökig skuld till andra. 

Han var till syvende och sist ingen affärs-
man, ingen hantverkare, ingen fabrikör utan  
snarare en otålig entusiast, uppfinnare, idé-
spruta och folkbildare. Ingenjören kunde lite 
om så väldigt mycket och mångsyssleriet blev 
den enda läst som han blev trogen. 

Hakon Brunius själv var emellertid med-
veten om sin i någon mån historiska betydelse. 
1892 bytte han tillbaka ”ur-telefonerna” från 
vattenverket i Jönköping och skänkte de två 
historiska artefakterna till Nordiska museet.   

Han kunde inte veta att det ena exemplaret 
långt, långt senare skulle slarvas bort.  

BILD 30. Gåvoinskriptionen på Sveriges 
första telefon. Foto: Henrik Lundin. 

De allra flesta av Bruniustelefonerna skattade 
åt förgängelsen redan under 1800-talet och idag 
återstår – såvitt jag känner till – bara elva vägg-
apparater. Av övriga otaliga produkter är näst 
intill ingenting känt som bevarat. 

Epilog 

Garverimästare Georg Aschan i Eksjö bytte så 
småningom även han ut sin ursprungliga galv-
aniska Bruniusapparat mot en modernare. Som 
en av få var han dock Hakon trogen och bytte 
sig till en av Bruniusbolagets enklare indukt-
ionspulpeter. Apparaten hänger häpnadsväck-
ande, och glädjande nog, fortfarande kvar i Ek-
sjö. Men nu som museiföremål i Fornminnes-
gården. 

 Hjalmar Brunius dog av kolosförgiftning i ett 
hyresrum i Stockholm den 16 september 1890. 
Trots uppenbart slarv från andra kunde ingen 
dömas till ansvar vid de följande rättegångarna. 

Hjalmar efterlämnade bland annat ”4 tele-
fonskåp af Hakon Brunius & Co tillverkning” 
utan värde, ett nytt dito av Ericssons tillverk-
ning värderat till 10 kronor, samt en osäker 
fordran på brodern Hakon om 1000 kronor. 
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Ludvig Elliot skrev våren 1891 att Hakon ”af 
oss undertecknade är känd som en fullkomligt 
redbar man med goda insigter och stor arbets-
förmåga”. 

Men ett drygt år senare gick Ludvig själv 
hastigt bort. Detta strax efter sin egen ”stor-
artade konkurs” och även han med ”2 odugliga 
telefoner” kvar. 

Polismakten i Göteborg lyckades däremot 
med sitt svåra uppdrag. Man undvek att kasta 
in den berömde uppfinnarens ”elektriska kolv” 
och ett antal dagar senare kunde man ändå 
gripa våldsmannen. Detta med varlig diplomati 
och ett löfte om en vanlig pris snus. 

Och ”Påhittare: Brunius med elektrisk 
stång” blev istället ett av studenternas 
favoritskämt i tåget på 1888 års Lundakarneval. 

Så hade gycklare och olyckskorpar delvis fått 
rätt. Hakons ibland förflugna ”uppfinningar” 
var ”alldeles odugliga i praktiken” eller bara 
plagiat av andras. Och han allierade sig alltid 
med kompanjoner som inte hade bättre sinne 
för pengar än han själv. 

Inte ens samarbetet kring den egna tid-
ningen, med mottot: ”Vägen till rikedom går  

genom trycksvärta”, tycks ha lönat sig. Så den 
fick läggas ner – Hakons publicitetsgeni till 
trots. 

Den egna släkten ansåg krasst att han borde 
ha stannat som anställd vid SJ. Men nu blev det 
istället så att han ”sysslade med för mycket och 
var en ekonomisk analfabet”,”lovade rundt men 
höll tunt” och han ”fullföljde inget”. 

Hakon Brunius avled, på sommaren 1902, 
vid en ålder av drygt 60 år. Han var inlagd på 
Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg och gjöt offi-
ciellt en naturlig död.  

Enligt familjemyten gick han däremot ny-
fiket omkring, öppnade och tittade bakom 
olåsta dörrar och: ”Han tog en hiss på Sahl-
grenska som inte fanns, störtade i hisschaktet” 
och dog.  

Kvar att bokföra fanns 608 kr i tillgångar 
men nästan 45 000 kr i skulder. 

Carl Johan Wetterlind ansågs otillräknelig 
och kunde inte dömas till ansvar för sina 
handlingar. Han överlevde alla de andra och 
avled på Kristinehamns Hospital först 1910. 

Sulfitbruket i Kyrkeqvarn brann därefter ner 
till grunden 1918 och har aldrig återuppbyggts. 

BILD 31. Disponentvillan är idag nästan den enda som minner om den 
historiska tiden i Kyrkeqvarn, Sandhem. Foto: Denny Wahlström. 
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Det utställningsmaterial i form av bland annat 
modelltåg och säkerhetssystem som uppfinn-
naren lämnade efter sig till släkten förstördes 
även det i en brand.  

Men i Edisons Amerika – ett stenkast från 
Vita huset – visade landets nationalmuseum 
”Smithsonian American Art Museum” nyligen 
originalmodellen till US-patent 189999 från 
den 24 april 1877: 

”IMPROVEMENT IN ELECTRO-MAGNETIC 
RAILROAD-SIGNALS.” by ”Hakon Brunius, of 
Jönköping, Sweden”. 

Museet äger dock inte dyrgripen själva utan 
fick låna in den från den stenrika finansfamiljen 
Rothschild.  

Så har ingenjören äntligen – men postumt – 
funnit en affärspartner med sinne för det eko-
nomiska. 

- - - 

BILD 32. Det enda som återstår av Hakon Brunius världs-
berömda Protector är hans patentmodell. En modell som ömt 
vårdas och beundras långt bort i USA. 




