
Skälsbäcks telefonstation 
 
Redan den 16 november 1926 kunde Oskarshamns-Tidningen meddela att "krafter äro i verket för att 
anlägga en telefonlinje från Fagerhult upp till Skälsbäck". Det skulle dock dröja innan telefonstationen 
verkligen kom till stånd. I början av år 1935 hade några enskilda personer i Skälsbäck kontaktat 
bankkamrer Arvid Rudin i Virserum med önskemål om hjälp med att få till stånd en telefonstation i 
Skälsbäck med förbindelseledning till Virserum. Rudin överlämnade ärendet till telegrafkommissarien i 
Hultsfred som i sin tur skickade en s.k. teckningslista till skohandlande Oscar Engqvist i Skälsbäck. Av 
teckningslistan framgick att Skälsbäck skulle tillföras Hultsfreds taxeområde. 
  
Teckningslistan övertogs dock av folkskollärare Sigfrid Jonsson, som hade andra planer. Han behöll 
listan och vägrade att skicka tillbaka den till telegrafkommissarien i Hultsfred. Jonsson skickade i 
stället den 28 februari 1935 - via telegrafkommissarien i Kalmar - in en "omröstningslista" som visade 
att av ortsbefolkningen i Skälsbäck önskade 62 personer en telefonledning till Fagerhult och 3 
personer en ledning till Triabo. Samtidigt uttalade Jonsson att Skälsbäck ville tillhöra Kalmars 
taxeområde. Hur många av de i omröstningen deltagande personerna som verkligen ville teckna ett 
telefonabonnemang framgick dock inte av listan. 
  
Som skäl för önskemålet att få ledning till Fagerhult anförde Jonsson bl.a. att Skälsbäck tillhör 
Fagerhults socken. Men man hade också synpunkter på Triabo, som man ansåg var "ett litet 
samhälle, endast en lastbil och en personbil finns där". I Fagerhult däremot fanns två bilstationer och 7 
diverseaffärer. Mot den här bakgrunden konstaterade Jonsson "att någon affärsförbindelse med 
Triabo egentligen ej finnes framgår tydligt". 
Sigfrid Jonsson skrivelse jämte omröstningslistan hade insänts till Telegrafstyrelsen av 
telegrafkommissarien i Kalmar, en åtgärd som fick telegrafkommissarien i Hultsfred att reagera starkt. 
I en skrivelse den 25 maj 1935 till Telegrafstyrelsen skrev han bl.a. följande: "De nya växelstationerna 
äro dock telegrafverkets trafikanstalter icke det ena eller andra redovisningsområdets privata stationer. 
Välmotiverade trafikskäl böra få vara avgörande vid planeringen." 
  
Innan telegrafkommissariens skrivelse hade avsänts hade dock ett antal andra skrivelser tillkommit 
mot en anslutning av Skälsbäck till Kalmar. Trafikdirektören i Norrköping hade i ett yttrande den 23 
mars 1935 ansett att Skälsbäck skulle tillhöra Hultsfreds taxeområde eftersom avståndet till Hultsfred 
var c:a 38 km, medan det till Kalmar var c:a 75 km. 
Vidare hade bankkamrer Arvid Rudin i en skrivelse den 2 april 1935 för Virserums municipalnämnd 
(där han var ordförande) redogjort för municipalsamhällets inställning: 
  
Fagerhult och den ort där den ifrågasatta växelstationen är avsedd att förläggas gränsar intill 
Wirserums socken och har sedan gamla tider haft livliga förbindelser med vår ort. Ett förläggande av 
den planerade telefonstationen under Kalmar centralstation skulle inverka menligt på de rådande 
förbindelserna med Wirserum, varför den bör tillhöra Hultsfreds centralstation. Det har dessutom 
sedan längre tid tillbaka varit ett önskemål från härvarande ort att erhålla en bekvämare 
telefonförbindelse med Fagerhultsygden än vad nu är fallet och hoppas vi nu att detta önskemål måtte 
förverkligas genom en växelstation i Skälsbäck, förbunden med Hultsfreds centralstation genom 
Wirserum.  
Skrivelser inkom också från Lantz & Sundells möbelindustri, som hade möbeltillverkning i Axebo (c:a 2 
km. från Skälsbäck) och Sture Helge, Triabo, som hade affär i Triabo med filial i Skälsbäck. Båda 
önskade att den blivande växelstationen i Skälsbäck skulle förläggas under Hultsfreds centralstation. 
Senare inkom också lantbrukaren Johan Carlsson i Skälsbäck med samma önskemål. Carlsson 
bedrev lantbruk i förening med sågverksrörelse. 
  



Av en intern PM, upprättat den 2 juli 1935 inom Telegrafstyrelsen, framgår de omständigheter som 
avgjorde ärendets utgång. I promemorian konstateras "att det överhuvudtaget kunnat bli tal om 
Skälsbäcks anslutning till Kalmar beror givetvis på de tidigare undantag, som medgivits i 
ifrågavarande trakter, och som åstadkommit Kalmarområdets onormala utsträckning åt detta håll". 
Enligt promemorian vore det enda skälet för Skälsbäcks anslutning till Kalmar "att ett avslag skulle te 
sig svårförståeligt för intressenterna med hänsyn till de tidigare undantagen". 
  
Telegrafstyrelsen beslutade den 5 juli 1935 att Skälsbäck skulle tillföras Hultsfreds taxeområde och 
erhålla ledning såväl till Triabo som Fagerhult. Linjedirektören i Norrköping fick därefter i uppdrag att 
tillställa intressenterna i Skälsbäck en teckningslista med dessa förutsättningar angivna. Den 18 
januari 1936 kunde han rapportera att fem intressenter i Skälsbäck tecknat sig för abonnemang. 
  
1936 med fru Alma Johansson som föreståndare. Eftersom antalet abonnenter var för litet för 
Telegrafverkets avlöning fick abonnenterna själva betala hennes lön. Däremot erhöll hon 20 kr per år 
för det merarbete det innebar att betjäna förbindelseledningen mellan Skälsbäck och Fagerhult. 
Skälsbäcks telefonstation fick också en ledning till Triabo och abonnenterna tillerkändes dessutom fria 
samtal till växelstationerna i Fagerhult, Grönskåra, Kåremåla och Träthult. I samband med 
Skälsbäcksstationens tillkomst anlades också en ny riksledning mellan Fagerhult och Skälsbäck. 
  
Alma Johansson kvarstannade som föreståndare till och med den 31 oktober 1958. Dagen efter 
övertog hennes dotter, Vivan Järnemalm, den sysslan. Hon var väl förtrogen med telefonväxeln 
eftersom hon, med ett kortare undantag under tiden april 1941-augusti 1943, biträtt sin mamma med 
göromålen ända sedan den öppnades 1936. 
  
Telefonstationen automatiserades den 1 december 1966.  
 


