
Telefonens historia i Virserum av Stig-Åke Petersson 
 
Acta Widisrum 2, skrifter utgivna av Virserums Gille i Stockholm. 

Telefonen är i dag en självklarhet för de flesta. Så har det inte alltid varit. När de första telefonerna 
installerades i Virserum i början av seklet var det endast ett fåtal som hade råd med denna 
nymodighet. Många virserumsbor var nog inte heller övertygade om den verkliga nyttan med en 
telefon. Det framgår indirekt av de tidningsartiklar som emellanåt förekom i lokaltidningarna, inte minst 
när ansträngningarna var som mest intensiva i försöken att öka abonnentantalet till 200 för att 
därigenom få en nattöppen telefonstation. 
  
I den här skriften följer jag telefonens utveckling från det att den första växelstationen öppnades i 
Virserum till dess att det moderna AXE-systemet installerades på automatstationen. Frågan är väl 
bara hur länge AXE-systemet kommer att betraktas som modernt. 
  
Till grund för framställningen ligger handlingar i Televerkets arkiv i Norrköpingsdistriktet (dit Virserum 
hörde) och i Televerkets central-arkiv (fr.o.m. år 1996 har dessa överförts till landsarkivet i Uppsala; 
Norrköpingsarkivets handlingar kommer att överföras dit i slutet av år 1996). När det gäller 
Norrköpingsdistriktets arkiv har alla kontrakt med växelstations-föreståndaren och hyreskon-trakt 
sparats. Däremot har linjedirektörens arkiv endast sparats för vart tionde år (1900, 1910, 1920 etc). I 
linjedirektörens arkiv finns bevarat korrespondens med olika abonnenter där man framför klagomål 
och önskemål om förbättringar av telefonförbindelserna. Dessa brister i arkivet har i viss mån 
kompenserats av en genomgång av lokaltidningar m.m. Vidare har dåvarande Telegrafverkets 
officiella tryck gåtts igenom hos Telemuseum i Stockholm. 
  
Jag har vidare gått igenom de kommunala handlingarna från Virserums förutvarande kommun, som nu 
förvaras i kommunarkivet i Hultsfred. Till detta kommer en genomgång av lokaltidningarnas 
rapportering. Oskarshamns-Tidningen har jag gått igenom från år 1900 och framåt, medan Vetlanda-
Posten, Virserums-Posten och Oskarshamns Nyheterna använts mer selektivt. 
  
Mitt arbete med denna skrift har underlättats av många olika personer. Ett särskilt tack vill jag rikta till 
Ralf Lithén på Telias Region Öst i Västerås, som vid åtskilliga tillfällen fått resa från Västerås till 
Norrköping för att öppna Norrköpingsarkivet för mina efterforskningar. Ett tack också till Thorbjörn 
Svahn på Hultsfreds kommun, som har underlättat mina forskningsmödor i kommunarkivet. Gösta 
Lindström i Virserums Hembygdsförening har välvilligt faktagranskat detta manus och kommit med 
värdefulla synpunkter, för vilka jag är tacksam. 
  
Tonvikten i denna skrift ligger på telefonstationen i Virserum, men jag behandlar också övriga 
telefonstationer som funnits i fd Virserums köping liksom kraven på en telefonstation i såväl Blackelid 
som Mosstorp. Jag uppmärksammar också växelstationerna i Blåsmålen och Skälsbäck, även om de 
inte tillhört köpingen. Genom att de varit så nära förbundna med växelstationen i Virserum fram till 
automatiseringen 1966 har jag ansett det motiverat att också redogöra för dessa stationer. 
 


