
Telefonkiosker. 
För att bereda allmänheten så bekväm tillgång som möjligt till Verkets telefonautomater utverkade Kongl. 

Telegrafstyrelsen år 1900 tillstånd af Öfverståthållareembetet i Stockholm att å offentliga platser inom hufvudstaden uppsätta 
särskilda, för telefonautomater afsedda kiosker. Figg. 1 och 2 visa en sådan kiosk, den första, som uppsattes i 
Kungsträdgården i slutet af Mars 1901. 

Den utfördes af firman Z. Falk & Son efter ritning af ing. Hj. Celion, och öppnades densamma för allmänheten den 4 
April. 

Den utgöres af ett träskåp, insatt i en stomme af 4 st. 75 x 75 x 12 m/m 
vinkeljärn, upptill och nedtill sammanhållen af vinkeljärnsramar. 

Skåpet är på en sida försedt med dubbeldörrar, på båda sidor om denna 
upptagas väggarne helt och hållet af fönster, på den fjerde placeras 
automaten. Dörrar och väggparti äro af dubbel compoboard med 
mellanrummet fylldt af kiselgur i och för ljuddämpning. 

I den nedre vinkeljärnsramen är ett trägaller inlagdt att tjena som golf. 
Skåpet når ej ned till marken, utan endast till c:a 1 meter däröfver. Det 

härigenom bildade tomrummet utfyller på tre sidor af ett glest 
plattjärnsgaller. 

Ändamålet härmed är dels att förebygga missbruk af platsen och dels att 
möjliggöra ett lätt iakttagande på afstånd, huruvida automaten är upptagen 
eller ej. 

Afven renligheten torde med denna anordning vara lättare att 
vidmakthålla än vid en helt sluten kiosk. Sidoglasen äro försedda med etsade 
orneringar liksom vid talhytter. De ofvantill anbragta fyra, transparenta, hvita 
flussglasskyltarne visa verkets emblem i guld och färger samt ordet 
»Rikstelefon». Vid alla glas äro dubbelfönster anbragta till skydd mot gatu-
bullret. För samma ändamål finnes invändigt vid skåpets underkant en hylla 
utefter de tre fasta sidorna.  

I denna hylla är för den rökande allmänhetens bekvämlighet en 
cigarrkopp med genombruten botten för askans aflägsnande anordnad. 

I telefonapparatens botten är en krok fästad på så sätt, att den tillsammans 
med en å gallergolfvet anbragt liten kopp bildar ett paraply eller käppställ. 

Ofvanför apparaten finnes ett anslag rörande dess användande och 
vid högra sidan af densamma äro telefonkatalogerna upphängda i 
messingskedjor. 

Belysning erhålles från en Auerbrännare, placerad i centrum mellan 
skyltarne och omgifven af en mjölkglaskupa. 

Förbränningsgaserna afledas medelst en tratt och ett rör genom taket 
och det härå befintliga ornamentet. 

Mellan detta och röret äro ledningarne indragna i kiosken och 
fortsätta, inneslutna i ett messingsrör för att vara skyddade för åverkan, 
till apparatens underkant. 

Det kupolformade taket är täckt med plåtfjäll och liksom hela kiosken 
målad med oljefärg, taket och skyddsgallren i rostbrun färgton, 
järnstommen och trävirket utvändigt i grönt med röda uppläggningar 
samt invändigt i gulhvit färgton. 
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