
Entsebo telefonstation 
 
Planerna på en telefonstation i Entsebo framkom första gången i början av år 1930. I en skrivelse från 
telegrafkommissarien i Hultsfred den 26 februari 1930 till linjedirektören anhåller denne om uppgift om 
villkoren för en växelstation i Entsebo. I kommissariens skrivelse sägs bl.a. att "från Entsebo är en ny 
väg under anläggning direkt på Järnforsen via Klövdala, utefter vilken väg ledningen kan framdragas", 
en omständighet som givetvis påverkade Telegrafverkets kostnader. 1930 var det dock lite för tidigt att 
få tillräckligt stort intresse i bygden för en egen telefonstation. 
  
Den nya vägen blev klar år 1932 (byggd av arbetslösa genom arbetslöshetskommissionens försorg). 
Två år senare var det ånyo dags för nya planer på en egen växelstation. I en skrivelse den 4 augusti 
1934 från linjedirektören i Norrköping anmälde denna att fem bybor antecknat sig som intresserade av 
ett eget abonnemang vid en tilltänkt telefonstation i Entsebo. Dessa fem blev också de första 
abonnenterna, nämligen Artur Karlsson, Emanuel Karlsson, Adolf Karlborg, Edvin Fredriksson och 
Agda Olsson. De fick tillgång till sin telefonstation den 1 augusti 1935 och slapp därigenom att färdas 
den dryga milen till Järnforsen, som då var den närmaste orten med telefonförbindelse. Entsebo fick 
redan från början nedsatt taxa till Vetlanda taxeområde samt växelstationerna i Norrhult och Åseda 
inom Växjö taxeområde. Helt fria samtal fick man med telefonstationerna i Kvillsfors och Österökna. 
  
Eftersom antalet abonnenter var så litet fick dessa själv bekosta växelstationsföreståndarens arvode 
med 25 kr per abonnemang. Så småningom ökade dock antalet abonnenter till 20 och då övertog 
Telegrafverket ansvaret även för avlöningen av föreståndaren. 
  
Den förste föreståndaren var hemmansägaren Emil Kullberg. Efter hans bortgång övertog hans maka 
Maria Kullberg ansvaret för stationens skötsel, med dottern Erin som biträde. De kvarstod i tjänst fram 
till stationens automatisering den 20 juni 1966. Den gamla proppväxeln, som använts sedan stationen 
öppnade, hamnade därefter på hembygdsmuseet i Vimmerby.  

 


