Læs teksten om telefonbokse og løs opgaverne på
opgavearket.

FØR JEG BLEV FØDT:
TELEFONBOKSE

Der var engang ...
Før du blev født, var der noget, der hed telefonbokse. Måske har du set
dem i lm eller på et museum? Det var inden, vi havde mobiltelefoner. Nu
har alle en mobil på sig og kan ringe, lige når de har lyst, men for 100 år
siden brugte mange telefonboksene, eller mønttelefonerne som de også
kaldes. Boksene var placeret rundt om i byerne, og i starten kunne man
komme mønter i en maskine og på den måde betale for sit opkald.
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De første telefonbokse
I Danmark var de første telefonbokse grønne og designet af en mand, der hed Jens
Ingwersen, men senere hen skiftede de design. Boksene passede lige til én person, og de
blev også kaldt for «samtaleskabe». Sikkert fordi de lignede høje tøjskabe. De første bokse
blev stillet op i København allerede i 1898. I starten blev de ikke brugt ret meget, for ganske
få personer havde en telefon derhjemme. Derfor var der ingen at ringe til.
Hvis vi sammenligner med prisen for at foretage et opkald i dag, så var det dengang ret dyrt
at ringe til nogen. Det kostede ca. 10 øre for en samtale. I dag svarer 10 øre ca. til 7 kroner,
og prøv at forestille dig, at du skulle betale 7 kroner, hver gang du ringede til en ven eller en
fra din familie.
Nyt design
Næsten 100 efter den første telefonboks blev sat op i Danmark, kom der en konkurrence
om at designe en ny. Denne konkurrence vandt Jan Utzon, og i 1990 kom de nye bokse op i
hele landet. I København var de fortsat grønne, men i resten af de danske byer kunne de ses
i farverne blå, grå og rød.

TELEFON

Telekort
Det var ikke kun designet på boksene, der ændrede sig over tid. I
løbet af 1990'erne skulle man ikke længere bruge mønter som betaling
i automaterne. Nu var der opfundet noget, der hed telekort. De
fungerede på den måde, at man købte et kort, der fx havde en værdi
på 50 kroner. Kortet satte man i automaten, og det kunne bruges, alle
de gange man ville, indtil det var tømt for penge.
Mobiltelefonen overtog
Omkring år 2000 begyndte de este danskere at have deres egen
mobiltelefon, og der var derfor ikke så meget brug for telefonbokse
længere. Engang var der ca. 3000 bokse i Danmark, og i dag er de
næsten alle sammen fjernet. Man kan sige, at det er en epoke, der er
slut.
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Opgaver til:
TELEFONBOKSE (1)

Hvad er et andet ord for telefonbokse?
Hvorfor blev de allerførste telefonbokse ikke brugt ret meget?

Hvordan så de første telefonbokse i Danmark ud?

Hvordan brugte man et telekort?

Fortæl med egne ord, hvad en telefonboks er.
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Opgaver til:
TELEFONBOKSE (2)

Find og skriv alle tillægsord fra afsnittet "De første telefonbokse" i teksten.

Bøj ordene "telefon", "opkald" og "mønt" i skemaet.
Ubestemt ental

Bestemt ental

Ubestemt ertal

Bestemt ertal

singularis

singularis

pluraris

pluraris

En telefon
Et opkald
En mønt
Findes nedenstående delsætninger i teksten?
"Nu har alle en mobil på sig ..."
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

"Ingen brugte de første bokse ..."
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

"Det kostede ca. 10 øre for en samtale ..."

"Kortet satte man i automaten ..."

"Det var dyrt at ringe ..."

"I Danmark var de første ..."

Find og skriv alle egennavnene fra teksten.

Find og skriv den længste sætning (den sætning med est ord) fra afsnittet "Der var engang ..."
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