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TELEFONEN har genomgått en anmärkningsvärd utveckling de senaste tjugo åren. När 
mobiltelefonen under det tidiga 90-talet började få allmän spridning var den fortfarande 
en telefon i traditionell mening, om än mobil. Man ringde till varandra. Så småningom 
blev det vanligt att skicka textmeddelanden med hjälp av mobiltelefonen. Sedan fylldes 
antalet funktioner på efter hand och själva ringfunktionen kom att bli blott en i mängden 
av mobiltelefonens alla funktioner. I en instruktionsbok som jag såg talade man om 
”röstsamtal”. Det indikerar att ordet telefonsamtal inte anses vara tydligt nog när man 
menar att man ringer någon och pratar med henne eller honom genom telefonen.  
    Det märkliga är att man fortfarande kallar den multifunktionella apparaten för telefon. 
En maskin som är videobandspelare, internetdator, gps, telefon, kamera, klocka, 
ficklampa, miniräknare etc. kallas telefon. Fast med min stationära internetdator kan jag 
ringa och ha ett röstsamtal med min syster som bor i Kalifornien. Ändå kallas inte min 
dator för telefon. Eller gör den? Jag vet i alla fall inte säkert vad som avgör om något får 
kallas telefon eller inte. Men jag väljer en egen (?) telefonlinje här och nu, jag tror att den 
är riktig: 
 

Det finns telefoner som är bättre på annat än att ringa men som fortfarande kallas 
telefoner. MIN telefon har särskilt inriktat sig på trombonfunktionen. Denna ”app” har 
påverkat telefonens fysiska utformning, vilket inte är så konstigt; kamerafunktioner och 
röstsamtalsfunktioner kräver sina anpassningar liksom trombonfunktionen gör det.  
    För att få telefonens trombondel att funka riktigt bra har jag tvingats ge avkall på flera 
andra funktioner. Video finns inte alls och inte miniräknare heller. Inget internet. När det 
gäller röstsamtal är min telefon inte särskilt väl utvecklad, bortsett från när den andra 
parten befinner sig i omedelbar närhet. Men inte ens då blir ljudkvaliteten bättre än om 
man skulle prata helt vid sidan om telefonen, eftersom läpparna hindras att utföra 
erforderliga artikulationsrörelser då de har kontakt med telefonmunstycket. Och den 
kontakten nästan måste man ha när man nyttjar min telefon. 
    Att min telefon är så dålig på det mesta utom att den kan användas som trombon är 
förstås irriterande ibland men jag har stor glädje av den här härliga trombonappen och 
jag har dessutom märkt att jag kan tjäna pengar på den! Jag kan varmt rekommendera 
denna typ av telefon till alla som tycker om skön trombonmusik. Märket är Conn men 
det finns fler fabrikat. 
    Om du är intresserad av att veta mer om min telefon kan du gå till 
http://www.myspace.com/dickenhedrenius, där det går att tjuvlyssna på den. 
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