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Den stora ljudtratten,
som också finns i museet,
visas här monterad
på fonografen.
Fonografen som finns i Brinkens museum är sannolikt
en ”Edison Standard Phonograph, Type D”, en typ av
fonograf som tillverkades 1908–1911.
Fonografen har tillhört Anni Somppi (1912–1986)
och hennes föräldrar Juho Somppi och Ida (f. Sperring).
När Juho och Ida kom hem igen till Malax från sin Amerikavistelse i början på 1900-talet hade de fonografen med sig.
År 1987 donerades fonografen till Malax museiförening
av Anni Somppis arvingar.
Vaxrullarna med inspelat tal eller musik förvarades i
cylindriska pappaskar med påtryckt reklam (bilden nedan).

Fonografen
Fonografen var den första fungerande
apparaten som kunde spela in en mänsklig röst och musik och sedan spela upp det
talade eller musiken. Fonografen var en
föregångare till grammofonen.
Mekaniska speldosor, som kunde återge musikstycken, hade visserligen funnits
redan i slutet på 1700-talet, men de hade ingen inspelningsmöjlighet. Speldosornas fjäderverk drev runt en cylinder på
vilken ett antal metallpiggar med bestämda avstånd var fästade. När cylindern roterade knäppte metallpiggarna på olika
långa metalltungor, vilka gav ifrån sig olika toner. På de mer
avancerade speldosorna kunde cylindern förskjutas i sidled
för att sedan återge nya musikstycken.
I mitten på 1800-talet var det flera som försökte uppfinna
en apparat som skulle kunna spela in ljud och sedan återge
ljudet. Den som lyckades bäst var den amerikanska uppfinnaren Thomas Alva Edison (1847–1931) som år 1877 fick patent på en apparat som kunde spela in röster och andra ljud på
mekanisk väg. Edison kallade sin uppfinning Phonograph.
På en fonograf är ljudlagringsmediet vaxrullar, dvs. lösa
ihåliga cylindrar som är täckta av vax och som används både
vid inspelning och vid uppspelning.
Cylindrarna tillverkades av olika hårda material för att
vara hållbara och slitstarka. De var cirka 105 millimeter
långa och hade en diameter på cirka 55 millimeter. De spelades med en hastighet av cirka 160 varv i minuten. De äldsta
och första rullarna hade en speltid på cirka två minuter. Senare utvecklade rullar hade en speltid på cirka fyra minuter.
Rullarna levererades till kunderna i cylindriska pappaskar
med lock och reklam på askarna.

Vid en inspelning sattes en ograverad vaxrulle fast i en
roterande anordning i fonografen. Vaxrullen roterade med
kons
tant hastighet under inspelningen samtidigt som den
sakta försköts längs sin axel. Vaxrullens ljudspår graverades
av en metallnål som var ansluten till ett membran i fonografen. När ljudvågorna från tal eller musik träffade membranet
började det vibrera i takt med ljudvågorna och fick nålen att
gravera in ljudspår med varierande djup i den roterande vaxrullen. Ljudvågorna förstärktes genom fonografens stora tratt
som man talade eller spelade i.
Vid ljuduppspelning fungerar fonografens tratt som högtalare. När ljudet från vaxrullen spelades upp användes en annan
och rundspetsad nål ansluten till membranet. Spåren på vaxrullarna kunde suddas ut och användas vid en ny inspelning.
Fonograferna förbättrades av olika tillverkare under
1890-talet och i början på 1900-talet. Ljudåtergivningen från
fonograferna var inte den bästa, men intresset för den nya typen av tal- och musikunderhållning var ändå mycket stort redan
från början när de första fonograferna började marknadsföras.
Fonograferna hade sin storhetstid under första årtiondet av
1900-talet och tillverkades och såldes till 1920-talet, men redan då hade grammofonen nästan helt tagit över marknaden.
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