
Triabo telefonstation 
 
Planer på en växelstation i Triabo fanns redan 1932. Stationsföreståndaren vid Växjö-Åseda-
Hultsfreds järnväg i Triabo kontaktades av ortsborna för att också järnvägsstationen skulle teckna ett 
abonnemang. Järnvägsstyrelsen beslutade också vid sitt sammanträde den 25 maj 1932 att "teckna 
abonnement för Triabo station, enär det vore av stor betydelse, att stationen erhölle telefonförbindelse 
med järnvägens trafikanter". 
  
Efter järnvägsstyrelsens beslut hände inget ytterligare förrän den 7 september 1932 då järnvägens 
bandirektör Billvall tillskrev järnvägens trafikchef, nu med önskemålet om abonnemang både i Triabo 
och Hultanäs. 
  
I skrivelsen heter det: 
Om i Triabo ytterligare två abonneter kunna erhållas, är Telegrafverket villigt att därstädes anordna en 
växelstation. Övriga intressenter på platsen hemställa fördenskull, att V.Å.H.J. måtte teckna 
abonnement för både Hultanäs och Triabo stationer, i vilket fall järnvägen skulle kunna få av AB. 
Åseda Trävaruaffär och Grosshandl. Ernst Johansson, båda i Triabo, övertaga deras 
abonnentledning, som nu finnes upplagd å järnvägens stolplinje sträckan Åseda-Triabo, c:a 15 km. 
Nämnda abonnenter häfta i skuld för 179:- kronor till järnvägen, utgörande ogulden andel i under-
hållskostnaderna för järnvägens stolplinje på den för deras ledning använda stolplinjesträckan. De äro 
villiga låta sin ledning Hultanäs-Triabo gå i kvittering mot sin förenämnda skuld. Å detta erbjudande 
bör dock järnvägen icke reflektera: därtill är ledningstråden för dålig. Den är nämligen ganska starkt 
förrostad. Möjligen kan järnvägen i stället bjuda 75:- kronor för ledningen å hela sträckan Åseda-
Triabo, men då förbehålla sig fria händer ifråga om anslutningen av Hultanäs station. Det kan 
nämligen ifrågasättas lämpligheten av att lägga Hultanäs stations telefon under Virserums-kretsen, 
vilket bleve fallet, om den anslutes till Triabo växelstation. Övriga rikstelefonabonnenter i Hultanäs äro 
anslutna till Åseda-kretsen, och att under sådana förhållanden ansluta stationens telefon till Virserum 
vore olämpligt. 
  
Styrelsen för Växjö-Åseda-Hultsfreds järnväg behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 
september 1932. Trots att det bara gått fyra månader sedan frågan senast varit aktuell intog man nu 
en annan inställning. Av sammanträdesprotokollet framgår att "med hänsyn till bolagets ekonomiska 
ställning beslöt emellertid styrelsen att för närvarande icke vidtaga någon åtgärd i ärendet". Därmed 
föll frågan denna gång. 
  
Trots järnvägens negativa beslut var dock växelstationen i Triabo en realitet redan år 1934. 
  
Triabo telefonstation har under sin verksamhet haft tre föreståndare från samma familj. Det började 
den 10 september 1934 då stationen öppnades med Alfred Roos som föreståndare. Då var sju 
abonnenter anslutna och Triabo hade en förbindelseledning med Virserum. Adolf Roos stannade kvar 
på sin post till år 1942 och den 1 februari 1942 tog hans dotter Anna-Stina Roos över 
föreståndaresysslan, för att den 1 november 1944 avlösas av brodern Eskil Roos. Orsaken till det 
bytet var att Anna-Stina Roos - enligt telegrafkommissariens skrivelse den 16 oktober 1944 - skulle 
"lördagen den 21 dennes ingå äktenskap, antager då namnet Nilsson och avflyttar från Triabo till 
Braås". Distriktschefen godkändes telegrafkommissariens förslag att anställa Eskil Roos som ny chef. 
Han arbetade också som byggnadssnickare och därför var det i praktiken hans maka Ulla-Britt som 
passat telefonväxeln, de senaste åren med hjälp av fröken Gun-Britt Fransson. Eskil Roos 
kvarstannade som föreståndare fram till växelstationens automatisering den 20 juni 1966; då var cirka 
60 abonnenter anslutna. 
  



Mellan 1934 och 1966 hände givetvis en hel del vid telefonstationen. En ny växelstation tillkom 1936 i 
Skälsbäck och då byggdes ledningsnätet ut, vilket för Triabos del innebar att man erhöll fria samtal till 
växelstationerna i Fagerhult och Kåremåla. I slutet av år 1940 byggdes frikretsområdet ut och 
tillämpades från den 1 april 1941. Det 35:e abonnemanget inkopplades den 16 juni 1942 och det 50:e 
abonnemanget den 28 december 1949. En telegramexpedition med lyxutskrift inrättades den 1 
augusti 1942 i Triabo. Till grund för det beslutet låg en skrivelse den 16 juni 1942 från 
telegrafkommissarien i Hultsfred till distriktschefen i Norrköping. I den heter det bl. a. att "stationen är 
ganska livlig med ett flertal affärsmän och mindre industrier och har egen poststation".  
 


