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Förord

I den här e-boken får du en spännande inblick i den avancerade 
världen av telefoner. 

Du får läsa om alla regler och kostnader som fanns år 1917, och 
som drabbade den som ville ringa ett långdistanssamtal eller ringa 
till någon under kvällstid.  

Men du får också veta att det för exakt 100 år sedan var helt gratis 
(!) att ringa hur många lokala samtal man ville. 

När den här texten publicerades var värdet på kronan helt annor-
lunda än mot i dag. 
Som jämförelse kan vi nämna att svagdricka kostade 5 öre per liter, 
en dagslön för en dräng var 2,78 kronor och en sidenklänning kos-
tade 69 kronor.   

Den här texten publicerades ursprungligen år 1917 i boken ”Svens-
ka kalendern 1918. En årsbok för alla” med rubriken ”Telefonun-
derrättelser”.  

Förord



5

Kapitel 1 – Så använder du telefonen

Så använder 
du telefonen

Den här texten publicerades ursprungligen år 1917 i boken 
”Svenska kalendern 1918. En årsbok för alla” med rubriken 
”Telefonunderrättelser”. Texten publicerades anonymt.

Abonnemang å rikstelefon kan ske i Stockholm å rikstelefon-
byrån) Jakobsbergsg. 24, samt i landsorten å statens telegraf- 
och telefonstationer; och lämnas å dessa ställen underrättel-

ser om abonnemangsvillkor och dylikt.
Vanligt rikstelefonabonnemang omfattar rätt till afgiftsfria lokal- 

och landssamtal inom det taxeområde, som abonnemanget tillhör.
Med taxeområde förstås en grupp af stationer, för hvilka samma 

rikssamtalstaxa utgår till andra taxeområden.
Med lokalsamtal förstås telefonsamtal, som utväxlas mellan abon-

nenter tillhörande samma station.
Med landssamtal förstås telefonsamtal, som utväxlas mellan abon-

nenter tillhörande skilda stationer inom samma taxeområde.
Med rikssamtal förstås telefonsamtal, som utväxlas mellan abon-



6

Så använder du telefonen – Återutgivning av text från 1917 E-boksforlaget.se

nenter, tillhörande stationer inom skilda taxeområden.
Lokal- och landssamtal äro i regel afgiftsfria. Afgifter för riks-

samtal utgå enligt särskild »taxa för rikssamtal».
Rörande taxeområdes omfattning, taxor och dylikt meddelas 

upplysning af föreståndaren för vederbörande centralstation.
Tidsindelning af samtal. För åstadkommande af en jämnare och 

bättre expedition äro de större linjerna tidsindelade, så att under be-
stämda minuter af hvarje timme vissa stationer utefter linjen stå i 
förbindelse med hvarandra. Med kännedom om den tid, under hvil-
ken korrespondenternas stationer hafva samtalsutväxling med hvar-
andra — hvarom underrättelse lämnas å stationerna — är abonnent i 
tillfälle att lättare iakttaga tid för samtal.

Riks- och landssamtal få ej pågå längre tid än 6 minuter (2 perio-
der), om annat samtal väntar.

In- och uttelefonering af telegram. Rikstelefonabonnent är be-
rättigad att, efter därom med vederbörande telegrafstationsförestån-
dare träffadt aftal, utan särskild afgift för telefoneringen, få alla telegram 

expedierade pr telefon till och från telegrafstationen; dock erlägges för 
hvarje afgående telegram till föreståndaren, för räkningshållandet, en 
afgift af 5 öre jämte 2 procent å beloppet af de under hvarje månad 
förskotterade telegramafgifterna. Af ankommande telegram varder 
därjämte en utskrift adressaten tillställd.

Adressering af telegram till rikstelefonsabonnenter. Rikstele-

fonabonnent har i sitt telefonnummer äfven telegramadress, därigenom 
att adressatens egenskap af riksteleabonnent får i en telegramadress 
angifvas med bokstäfverna »Rt», utan att denna beteckning vid inrikes 

telegrafering inberäknas i telegrammets taxering underkastade ordantal.

Taxa för samtal från Sverige till utlandet. Zonindelning. Med 
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hänsyn till telefontrafiken mellan Sverige och utlandet är såväl Sve-
rige som de tre med Sverige korresponderande länderna Danmark, 
Norge och Tyskland, indelade i taxezoner, för hvilka taxorna äro an-
gifna i särskilda taxetabeller, hvilka på begäran erhållas å centralsta-
tionerna.

Afgifter. För hvarje påbörjad samtalsperiod om tre minuter ut-
går afgiften med visst belopp för hvar och en af de zoner i de bägge 
länderna, mellan hvilka samtalet utväxlas. Härtill kommer vid trafik 
mellan Sverige och Tyskland en särskild transitafgift för samtalets 
förmedling öfver de danska ledningarna. Tilläggsafgifter erläggas för 
förutbeställning eller budsändning.

Särskilda slag af samtal. Ilsamtal, med företrädesrätt framför 
vanliga samtal. För ilsamtal erläggas tredubbla afgifter.

Nattsamtal, hvarje under natten påbörjadt samtal. Afgift för natt-
samtal är den samma som för samtal under dagen

Nattseriesamtal, nattsamtal vid regelbundet återkommande 
klockslag. För nattseriesamtal utgår afgiften med hälften af afgiften 
för vanligt samtal. Till Norge äro nattsamtal ej tillåtna.

Namnförteckning att vid telefonering af svårfattliga ord och tal 
användas till återgifvande af bokstäfver och siffror:

A=Aron,
B=Bertil,
C=Cesar,
D=David, 
E=Emanuel,
F=Frans, 
G=Gustaf, 
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H=Harald, 
I=Ivar,
J=Johan,
K=Kalle, 
L=Lars, 
M=Martin, 
N=Niklas,
O=Olof,
P=Petter,
Q=Qvintus,
R=Rudolf,
S=Sigurd,
T=Teodor,
U=Urban,
V=Viktor,
W=Wilhelm,
X=Xenofon,
Z=Zakarias,
Å=Åke,
Ä=Ärlig,
Ö=Örn,
1=Anna,
2=Beda,
3=Cecilia,
4=Dora,
5=Ebba,
6=Fina,
7=Greta,
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8=Hedda,
9=Ida,
0=Julia.
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Historiska titlar från E-boksforlaget.se

Fler böcker:
E-boksforlaget.se

Om du gillar e-böcker om historia så kommer du att gilla 

utbudet hos E-boksforlaget.se

Här kan du söka bland e-böcker från flera olika förlag om 

en rad olika ämnen, bland annat historia och arkeologi.

Alla titlarna går att hitta hos de flesta e-bokhandlare, i 

iTunes samt på många bibliotek.

Här är några exempel på titlar: 

Klassiska deckare
•	 ”Sherlock	Holmes:	»Gloria	Scott»”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Beryllkronan”

•	 ”Sherlock	Holmes:	De	fem	apelsinkärnor-
na”

•	 ”Sherlock	Holmes:	De	rödhårigas	
förening”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	avhuggna	tum-
men”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	blå	karbunkeln”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	försvunna	brud-
gummen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	försvunna	kap-
plöpningshästen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Blodbokarna.”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	spräckliga	bandet.	
”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	grekiske	tolken”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Musgraves	ritual”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	gula	ansiktet”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	hemlighetsfulla	
mordet	vid	skogssjön”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	hemlighetsfulle	
patienten”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Börsmäklarens	
biträde”

•	 ”Sherlock	Holmes:	En	skandal	i	Böhmen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Krymplingen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Lorden	och	hans	rika	
amerikanska	brud”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Mordet	i	Reigate”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Tiggaren	med	den	
kluvna	läppen”

Arkeologi 
•	 ”Solgudens	yxa	och	Tors	hammare”	
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Fler titlar hos E-boksförlaget.se

(1899)

•	 ”Hällristningarnas	ålder”	(1869)

•	 ”Feniciska	kolonier	i	Skandinavien”	
(1875)

•	 ”Hällristningar	på	Kinnekulle”	(1892)

•	 ”Forntidens	perioder”	(1892)

•	 ”Hur	gamla	är	hällristningarna?”	(1869)

•	 ”Bohusläns	bygdeborgar”	(1909)

•	 ”Bohuslänska	hällristningar”	(1879)

•	 ”Fynden	i	Troja”	(1878)

•	 ”Förbindelse	mellan	Skandinavien	och	
vestra	Europa	före	Kristi	födelse”	(1889)

•	 ”Svear	och	götar	under	folkvandrings-
tiden”	(1905)

•	 ”Husaby	kyrka”	(1899)

•	 ”Hällristningarna	i	Järrestad”	(1881)

•	 ”Nordens	fartyg	från	hednatiden”	(1872)

•	 ”Anmärkningar	rörande	figurteckningar	
från	forntiden”	(1842)

•	 ”Grafkistor	af	klufna	och	urhålkade	
stockar”	(1894)

•	 ”Den	svenske	solguden	och	den	svenske	
Tyr”	(1906)

•	 ”Skånska	fornminnen”	(1853)

•	 ”Ölands	fornminnen”	(1874)

•	 ”Tors	hammare”	(1872)

•	 ”Våra	fornminnen	–	vad	de	lära	oss”	
(1916)

•	 ”Sveriges	fasta	fornlämningar	från	hed-
natiden”	(1901)

•	 ”Förstörda	fornminnen	i	Bohuslän	år	
1924”

Djur & natur 
•	 ”Svenska	djur	i	folktron”	(1898)

•	 ”Skäggets	historia”	(1893)

•	 ”Kattens	kulturhistoria”	(1882)

•	 ”Djurens	sömn”	(1889)

•	 ”Katten	i	forntida	Egypten”	(1889)	

•	 ”Ett	dygn	på	månen	år	1870”

•	 ”Orkidéernas	historia”	(1894)

•	 ”Blomsterspråket”	(1888)

•	 ”Sveriges	hundraser”	(1880)

•	 ”Guide	till	biskötsel”	(1885)

Kulturhistoria 
•	 ”Midvinterns	solfest”	(1894)

•	 ”Julen	på	1870-talet	–	Skildringar	och	
illustrationer	i	svenska	tidskrifter	”

•	 ”Om	julens	härkomst”	(1899)

•	 ”Julen	i	Skåne	på	1820-talet”

•	 ”Nyaste	och	tillförlitligaste	Drömboken”	
(1918)

•	 ”1870-talets	bästa	tips	för	frisyr	och	
utseende”

•	 ”Lyxens	historia”	(1870)

•	 ”Gaffelns	historia”	(1889)

•	 ”Kanalbyggen	på	planeten	Mars”	(1888)

•	 ”Vårt	solsystem”	(1878)

Resor 
•	 ”Ett	besök	i	Venedig	år	1878”

•	 ”Strandgatan	i	Visby	år	1879”

•	 ”Resa	på	Dalslands	kanal	år	1877”

•	 ”Nyköpings	slott”	(1877)

•	 ”Ett	besök	i	Marstrand	år	1882”

•	 ”Min	resa	i	Blekinge	och	Kalmar	år	1854”

•	 ”Resor	med	luftballong	år	1873”
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Fler titlar hos E-boksförlaget.se

•	 ”Runlejonet	i	Venedig”	(1871)

•	 ”En	utflykt	på	Mälaren	år	1871”

•	 ”Skildring	af	Vestergötland	år	1882”	

•	 ”Kalmar	slotts	historia”	(1880)

•	 ”Ett	besök	i	Södertälje	år	1881”

•	 ”En	färd	på	Donau	år	1882”

•	 ”Ringmuren	i	Visby”	(1874)

•	 ”Fredrikstens	fästning	och	Karl	XII”	
(1879)

•	 ”Petras	helgedomar”	(1921)

•	 ”Ett	besök	i	Boxholm	år	1885”

•	 ”Ett	besök	i	Roms	katakomber	år	1870”

•	 ”Skildring	av	Riseberga	klosterruiner”	
(1874)

•	 ”Borgholms	slottsruin”	(1878)

•	 ”Rundtur	i	södra	Frankrike	år	1880”

•	 ”Ett	besök	på	Djurgården	sommaren	
1868”

•	 ”Sigtunas	tidiga	historia”	(1872)

•	 ”Helgeandskyrkan	i	Visby”	(1878)

•	 ”Norrköpings	historia”	(1871)

•	 ”Ett	besök	i	Waxholm	år	1870”

•	 ”Vadstena	slott”	(1875)

•	 ”Skildring	av	Island”	(1870)

•	 ”Besök	på	Gripsholms	slott	år	1895”

•	 ”Ett	besök	i	Rom	år	1870”

•	 ”Besök	på	Helgoland	år	1874”

•	 ”Guide	till	Uppsala	år	1875”

•	 ”Kyrkoruinen	S:t	Katarina	i	Visby”	(1877)

•	 ”Gripsholms	slott”	(1877)

•	 ”Ett	besök	i	Strängnäs	år	1874”

•	 ”Ett	besök	i	Visby	år	1906”

•	 ”Bohus	fästning”	(1869)

•	 ”Ett	besök	i	Ystad	år	1872”

Svensk geografi
•	 ”Märkliga	orter	i	Sverige”	(1883)

•	 ”Skildring	av	Värmland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Dalälven	år	1876”

•	 ”Skildring	av	Ångermanland	1882”

•	 ”Skildring	av	Bohuslän	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Dalsland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Närke	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Öland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Stockholm	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Västmanland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Härjedalen	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Gästrikland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Jämtland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Göteborg	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Halland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Blekinge	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Gotland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Södermanland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Östergötland	år	1882”

Vikingar
•	 ”Vikingatidens	Lund	och	Birka”	(1909)

•	 ”Jomsvikingarnas	saga”	(1888)	

•	 ”Fyndet	av	vikingaskeppet	i	Gokstad	år	
1880”

•	 ”Hervars	och	Hedreks	saga”	(1888)

•	 ”Carl	Larssons	Uppsala-tempel”	(1908)

•	 ”Sagan	om	Ragnar	Lodbrok	och	hans	
söner”	(1880)

•	 ”Sverige	och	vikingafärderna	västerut”	
(1924)


