
Virserums telefonstation 
 
De första telefonerna i Virserum installerades i början av 1900-talet genom att fyra abonnenter anslöt 
sig till målillanätet. De fyra abonnenterna var kronofogden Emil Sandstedt, köpman Karl Petersson, 
fabrikör Oscar Pettersson och Ekelunds AB. Under hösten 1902 inköpte staten för en summa av 900 
kr den enskilda ledningen till Målilla. 
Sedan 20 personer hade antecknat sig som blivande abonnenter beslöt Telegrafstyrelsen att inrätta 
en växelstation. En skriftlig sammanställning i arkivet hos Norrköpingsdistriktet anger att telefon-växeln 
beordrades till utförande den 3 april 1903 (order nr 239) och var färdig den 12 september 1903. 
  
I Kungl. Telegrafstyrelsens cirkulär för september 1903 meddelas kortfattat att nya växelstationer 
"hafva öppnats i Bränna, Hagfors, Morjärv och Virserum". En notis i Oskarshamns-Tidningen den 9 
september 1903 meddelade samtidigt att "Rikstelefon till Virserum är nu en värklighet, sedan det 
nyanlagda nätet härstädes igår inkopplades med Hultsfred". Enligt ett av växelstationsföreståndaren 
den 30 oktober 1903 undertecknat - och av Telegrafverket först den 22 februari 1904 godkänt - 
kontrakt skulle detta gälla från den 16 september 1903. Det är alltså det datumet som är 
telefonstationens första öppethållandedag för allmänheten. 
  
Som en förberedelse till telefonstationens inrättande hade Telegrafstyrelsen under våren 1903 fått 
riksdagens tillstånd att uppta lån för anläggningskostnader för bl.a. en förbindelseledning från 
Hultsfred till Virserum. Kostnaden för den 31,8 km långa ledningen beräknades till 5.500 kr. 
Den förste företsåndaren för Telegrafverkets station i Virserum blev den som ansvarade för den 
tidigare privata telefonstationen, nämligen bokbindaren Efraim Johansson. Han var född i Nottebäcks 
församling. Efter att ha lärt bokbinderiyrket iVäxjö flyttade han i början av 1890-talet till Virserum, där 
han öppnade bokhandel och bedrev en bokbinderirörelse. Bokhandeln blev år 1906 en filial till 
Melchiors Bokhandel i Oskarshamn, medan Johansson sålde bokbinderiet år 1909 på grund av 
sjukdom. Han kvarstod officiellt som föreståndare för telefonstationen fram till 1921, även om det i 
praktiken var hans syster Amanda Johansson som hade skött verksamheten. Efraim Johansson avled 
år 1945 i en ålder av 77 år. I tidningarnas minnesord om honom sägs att han var en aktad affärsman 
och en dugande yrkesman. 
Telefonstationen var från början öppen mellan kl. 7-21 på vardagar (kl. 8-21 månaderna oktober-mars) 
och kl. 8-10 och 13-17 på söndagarna. 
När telefonstationen öppnades var 24 abonnenter anslutna, en förhållandevis hög siffra om man 
jämför med andra närbelägna stationer, som oftast startade med 5-10 abonnenter. Enligt de 
dåvarande reglerna var det dock inte tillräckligt många för att Telegrafverket skulle bekosta 
föreståndarens lön eller hyreskostnaderna för telefonstationen. Kostnaderna för växlingen åvilade 
därför abonnenterna, som erlade ersättningen direkt till föreståndaren. Däremot erhöll föreståndaren 
direkt av Telegrafverket 20 kr per s.k. förbindelseledning (ledning med andra stationer som användes 
för att förmedla samtal mellan olika växelstationer). Utöver kostnaderna för växlingen fick 
abonnenterna även bekosta ledningen (både anläggandet och underhållandet) mellan bostaden och 
fram till telefonstationen. 
  
De första åren hade Virserum endast en förbindelse med omvärlden, nämligen till Hultsfred, vilket 
innebar att alla samtal till andra orter fick gå över Hultsfred. Redan år 1908 hade virserumsborna, 
utan framgång, begärt förbättrade förbindelser. Året därpå hade även telegrafinspektören i Växjö 
insett behovet av bättre förbindelser och i en skrivelse den 31 augusti 1909 till Telegrafstyrelsen 
aktualiserade han anläggandet av en ny förbindelseledning ledning mellan Målilla och Virserum. I 
skrivelsen, som avsåg förslag till och motivering för de telefonledningar som ansågs böra komma till 
utförande under år 1910, framhöll han följande: 



Virserums växelstation har för sina 29 abonnenter endast en förbindelseledning  till Hultsfred. Denna 
är, såsom statistiken utvisar, hårdt belastad, och abonnenterna gjorde redan förra året framställning 
att få sina tele-kommunikationer förbättrade. Den interurbana korrespondensen är stadd i kraftig 
tillväxt, och under första halfåret i år har debiterats 881 kronor i samtalsafgifter mot 542 motsvarande 
tid i fjol. Med hänsyn till det stora abonnentantalet samt att statistiken är tagen under en tid, då 
landtabonnenterna mindre än annars använda sig af telefonen, anser jag en ny ledning behöflig, men 
torde det tills vidare vara tillräckligt att draga den till Målilla, då en mycket stor del af lokaltrafiken är dit, 
hvarjämte äfven korrespondensen till Oskarshamn och Mönsterås kan dirigeras via Målilla. 
  
Telegrafstyrelsen avslog dock förslaget denna gång och det skulle dröja till år 1913 innan en särskild 
ledning till Målilla kom till utförande. 
Uppenbarligen var kvalitén på den första ledningen mellan Hultsfred och Virse-rum inte alltför god. I en 
skrivelse från telegrafföreståndaren i Hultsfred den 29 juli 1910 till linjedirektören i Norrköping 
meddelades nämligen att "å förbindelseledningen Hultsfred-Virserum behöfver en stor del af stolparna 
utbytas". Enligt en blyertsnotering på skrivelsen skedde utbytet av stolpar redan under hösten samma 
år. 
  
Från början fick abonnenterna själv bekosta den egna telefonledningen till telefonstationen. Under 
1912 hade dock 16 nya abonnenter tillkommit och uppgick därmed till 50 st. Härigenom inträdde en 
rätt för abonnenterna att erhålla 500 m frikrets, d.v.s. Telegrafverket bekostade ledningarna på denna 
sträcka (inkl. underhåll) räknat från telefonstationen. Telegrafstyrelsen beslutade den 15 november 
1912 att inrätta frikretsområdet under förutsättning att "de gamla abonnenterna till Telegrafverket utan 
ersättning öfverlämna den del af deras ledningar, som faller inom frikretsen". 
  
Samtidigt härmed övertog Telegrafverket ansvaret för telefonstationsföreståndarens anställning och 
avlöning. Efraim Johansson förblev föreståndare och han erhöll nu ett arvode på 800 kr per år jämte 
den tidigare utgående ersättningen av 20 kr per förbindelseledning. År 1916 sänktes arvodet till 400 kr 
per år, men i gengäld erhöll föreståndaren 10 kr per år för varje fast huvudabonnemang vid 
telefonstationen. 
  
Genom att Telegrafverket övertagit hela kostnaden för telefonstationen var det också verkets ansvar 
att förhyra lokal för stationen. Man fortsatte att använda Efraim Johanssons lokal. Av det första 
hyreskontraktet den 1 april 1913 framgår att Johansson "upplåter och förhyrer till Kungl. 
Telegrafverket en i min fastighet, afsedd af Kungl. Telegrafverket användas till stationslokal och 
bestående af 2 rum och 1 kök jämte tillhörande vedbod och avträde". Fastigheten var belägen på 
Kyrkogatan 4 och hade omkring år 1904 ersatt en äldre fastighet, som innehöll den första 
telefonstationen. Hyrestiden var på tio år och hyran 200 kr per år. Telefonstationen skulle komma att 
bli kvar i samma byggnad fram till automatiseringen år 1966. 
  
Den utökade antalet abonnenter fick också betydelse för förbindelseledningarna med omvärlden. I en 
skrivelse från telegrafinspektören i Växjö den 3 februari 1913 anfördes att "denna abonnentökning 
[kommer] säkerligen att medföra en sådan uppgång i samtalsfrekvensen att stationens enda 
förbindelseledning med Hultsfred, som redan 1909 särskilt sommartiden visade sig mycket belastad, 
kommer att bliva otillräcklig". Telegrafinspektören föreslog därför en ny ledning mellan Virserum och 
Målilla, då "nuvarande ledningsutrymme Målilla-Hultsfred torde kunna upptaga även nämnda 
beräknade trafikökning från Virserum. 
  
När det så var dags att lägga ut den nya ledningen till Målilla gjordes en besiktning av den gamla 
stolplinjen, varvid konstaterade att linjen var så rutten, att alla stolpar behövde bytas ut innan 
tråduppläggning för den nya linjen kunde äga rum. I en skrivelse den 28 april 1913 från linjedirektören 



i Norrköping föreslogs att den nya linjen skulle dras från Målilla via Järnforsen för att kunna använda 
järnvägens stolpar (järnvägen Vetlanda-Målilla hade öppnats för allmän trafik den 21 juni 1906, alltså 
flera år efter den första telefonförbindelsen till Virserum). 
Visserligen blev denna väg fyra km längre, men den totala kostnaden något billigare eftersom 
järnvägens stolpar kunde användas. Linjedirektören konstaterade också att "genom linjens 
omläggning möjliggörs dessutom tillkomsten av en ny växelstation i Järnforsen". Telegrafstyrelsen 
biföll också detta förslag. 
Virserum fick sin första järnvägsförbindelse genom att linjen Växjö-Åseda-Virserum öppnades för 
allmän trafik den 23 december 1911. Samhällets första telefonautomat kom något senare att 
installeras på järnvägsstationen. I en skrivelse den 23 januari 1913 från telegrafinspektören i Växjö 
hemställde denne "om uppsättande av för allmänheten tillgänglig automat utan tillsyn å 
järnvägsstationen i Wirserum". Telegrafstyrelsen biföll förslaget och strax därefter installerades också 
telefonautomaten. 
Nästa steg i telefonstationens utveckling togs redan den 1 mars 1913. Då inrättades en 
telegramexpedition vid telefonstationen. För detta merarbete erhöll Johansson tio öre "för hvarje i 
telegramexpeditionens ankomstjournal infördt ankommet telegram, som genom stationens försorg 
tillställes adressaten". För avgående telegram erhölls ett halvt öre för varje ord som avsändaren fick 
betala för (dock minst fem öre per telegram). 
  
Telefonstationen hade hittills varit öppen i samma omfattning sedan år 1913. Den 1 april 1917 
utökades emellertid tiden för dess öppethållande under sön- och helgdagar kl. 08.00 till 20.00. Den 
utökade tiden medförde samtidigt en löneförhöjning för föreståndaren från 400 kr per år till 450 kr per 
år. 
  
Den första telefonautomaten för allmänheten i Virserum installerades, som tidigare nämnts, år 1913. 
Av en redovisning från telegrafkommissarien i Hultsfred den 25 augusti 1920 framgår att 
telefonautomaten fanns installerad i järnvägsstationens väntsal, och att samtalsfrekvensen var "svag" 
(samma omdöme fick också automaterna i Vimmerby och Målilla, medan samtalsfrekvensen vid 
järnvägsstationen i Hultsfred betecknades som "god"). 
  
Efraim Johansson kvarstod officiellt som telefonstationens föreståndare fram till den 1 april 1921. Åren 
dessförinnan hade hans systerdotter Ester Norrman arbetat som biträde på telefonstationen. 
Telegrafkommissarien i Hultsfred föreslog därför i en skrivelse den 18 mars 1921 till trafikdistriktsbyrån 
i Norrköping att Ester Norrman skulle utses till hans efterträdare. Hon blev också tillsatt som den nya 
växelstationsföreståndaren från den 1 april 1921. 
  
I telegrafkommissariens skrivelse med förord för Ester Norrman aktualiserades också stationens 
öppethållande på söndagarna. Telegrafkommissarien anförde därvid följande: "Tillika får jag vördsamt 
föreslå att söndagstjänstgöringen i likhet med närliggande större växelstationer inskränkes till att 
omfatta tiderna 8-10, 1-4 och 6-8, vilken öppethållningstid torde vara tillräcklig också för Virserum". 
På telegrafkommissariens originalskrivelse den 18 mars 1921 har någon, antingen på 
distriktsförvaltningen i Norrköping eller möjligen på Telegrafverket i Stockholm, noterat med 
blyertsskrift "Nej, avslå". Telegrafkommissariens förslag föranleder emellertid centralförvaltningen i 
Stockholm att i skrivelse den 21 mars 1921 anmoda telegrafkommissarien i Hultsfred att "tillfråga 
abonnenterna i Virserum, huruvida de äro villiga att godkänna växelstationsföreståndarens i Virserum 
framställning om att öppethållningen å sön- och helgdagar inskränkes". 
  
Redan den 26 mars 1921 kan telegrafkommissarien meddela att nio abonnenter bestämt motsätter sig 
inskränkning av öppethållningen på sön- och helgdagar, nämligen: 
  



nr 4 Oskar Ekelunds snickerifabrik 
nr 17 disp. Oscar Ekelund 
nr 12a möbelfabr. J. A. Jonsson 
nr 22 Virserums hotell 
nr 27 handl. Emil Pettersson 
nr 29 snickerifabr. Emil Ekelund 
nr 45 Åsheda Trä- och kolaffär 
nr 48 Aktieb. Ekmöbler 
nr 79 Aktieb. Ekmöbler 
nr 50 fru Emilia Lewenius 
  
Övriga abonnenter (93 st) hade ingenting att invända mot den föreslagna inskränkningen. Industrins 
önskemål av telefonförbindelse vägde måhända över, för någon inskränkning av söndagstiderna blev 
det inte. Däremot fick Ester Norrman en ordentlig ekonomisk kompensation för hennes arvode 
fördubblades den 1 juli 1921 från 450 kr per år till 900 kr per år. 
  
En fråga som under många år sysselsatte kommunens innevånare var förbindelseledningarna till 
andra närbelägna orter. När landshövdingen i slutet av september 1921 besökte de kommunala 
myndigheterna var därför önskemålet om en direkt telefonförbindelse till Åseda en av de frågor som 
kommunen önskade landshövdingens hjälp med att få löst. Vid kommunalfullmäktiges sammanträde 
den 18 oktober 1921 uttalade sig också fullmäktige för en direkt telefonförbindelse Virserum-Åseda-
Växjö. Man tillsatte en kommitté för "att sätta sig i förbindelse med vederbörande" bestående av 
landstingsman N. P. Virsén, Rås, och kamrer A. Rudin. Något resultat av kommitténs arbete blev det 
dock inte denna gång. 
  
I slutet av detta år, närmare bestämt den 8 december 1921, inträffade den kanske mest dramatiska 
händelsen i telefonstationens historia. Den här dagen utbröt nämligen en storbrand på Kyrkogatan och 
flera fastigheter brann ner till grunden. Telefonstationen var starkt hotad och måste utrymmas. 
Oskarshamns-Tidningen för den 9 december 1921 berättar närmare härom: 
Närmast hotad och starkt utsatt för antändning var nu hr E. Johanssons fastighet. Man kunde dock 
genom uppsättande av brandsegel och intensiv besprutning hindra detta att fatta eld. Allt lösöre i 
huset hade flyttats ut ur samtliga tre våningar, och en stund såg det ut som om alla ansträngningar 
varit förgäves. Räddningsarbetet kröntes dock omsider med framgång. 
  
Det torde vara enda gången, under telefonstationens hela historia, som telefonförbindelserna varit 
avbrutna under en längre sammanhängande period. 
Sedan Telegrafverket år 1913 övertagit ansvaret för hyra av telefonstationens lokal hade hyran varit 
oförändrad 200 kr. I februari 1922 blev därför hyreskontraktet uppsagt av Efraim Johansson, som 
önskade en fördubbling av hyran. Trafikdirektören i Norrköping underställde den 10 februari 1922 
frågan Telegrafstyrelsens godkännande. Han ansåg själv att "då annan stationslokal icke torde kunna 
uppbringas, och den fordrade hyran ej heller kan anses oskälig" borde Telegrafverket fortsätta att hyra 
lokal av Johansson. Telegrafstyrelsen beslutade också den 28 februari 1922 att godkänna förslaget. 
  
En utökning av telefonnätet ägde rum år 1924 då en linje drogs mellan Åseda och Hultsfred. 
Oskarshamns-Tidningens virserumsredaktör kommenterade den 24 maj 1924 dessa arbeten med att 
konstatera att förbindelserna till Växjö visserligen blir något fördelaktigare än förut, men att det 
fortfarande blir "krokvägar". En direkt förbindelse till Åseda är "ett gammalt önskemål" som fortfarande 
är av behovet påkallat. 



År 1924 är det dags för nästa lönejustering i och med att stationsföreståndaren anhöll om bidrag till 
avlöning åt biträde (tidigare hade denna utgift fått bekostas av föreståndaren själv). Som skäl för sin 
begäran framhöll föreståndaren: 
dels att arbetet vid Virserums station genom det förhållandevis stora antalet affärstelefoner och 
åtföljande stora samtalsfrekvens kräver lika fördelning emellan tvenne personer, 
dels föranlett genom såväl industriens som handelns stora uppsving vilket föranleder att två personer 
haver full sysselsättning samtidigt under förmiddagarna, och är ju nödvändigt, att under den övriga 
långa tjänstgöringstiden, på eftermiddagarna erhålla ombyte för såväl mat som erforderlig vila. 
 
Eftersom föreståndaren, förutom avlöning åt biträdet, själv fick betala för såväl lyse som uppvärmning 
av lokalen, blev lönen betydligt urholkad. 
Skrivelsen ledde till att arvodet fr.o.m. den 1 mars 1924 höjdes från 900 kr per år till 1.100 kr per år. 
Härtill kom, liksom tidigare, 10 kr för varje abonnemang. 
  
Frågan om öppethållningstiderna på söndagar återkom år 1927. Föreståndaren hade på nytt begärt 
inskränkt öppethållande till kl. 8-10 f.m. samt 1-4 och 6-8 e.m. Som skäl denna gång åberopade 
telegrafkommissarien i Hultsfred, i en skrivelse den 18 juni 1927 till trafikdirektören i Norrköping, att 
växelföreståndaren endast hade ett biträde som hjälp med växlingen, varför hon är upptagen varje 
sön- och helgdag och inte åtnjuter någon frisöndag. 
Vis av erfarenheterna från år 1921 hade telegrafkommissarien denna gång bifogat tillstyrkan från 
samtliga abonnenter att de inte har något att erinra mot inskränkningarna i söndagstiderna. 
Telegrafverket beslutade därför att fr.o.m. den 1 juli 1927 tillämpa reducerat öppethållande på 
söndagarna. 
1927 års beslut blev dock inte särskilt långlivat. Redan den 1 oktober 1930 är telefonstationen åter 
öppen kl. 8-21 varje sön- och helgdag. Samtidigt härmed infördes möjligheten att expediera 
lyxtelegram. Dessa förändringar medförde också en justering av föreståndarens arvode och dessutom 
erhöll hon fri bostad om två rum. 
  
Under år 1926 hade Telegrafstyrelsen fått regeringens uppdrag att se över taxeområdena. 
Utredningsuppdraget fullgjordes bl.a. genom att länets landshövding tillfrågades om behovet av 
justeringar. Detta föranledde Oskarshamns stad att den 5 juli 1926 - tillsammans med flera 
näringsidkare - tillskriva landshövding John Falk och kräva att han skulle förorda att bl. a. Virserum, 
Järnforsen, Målilla, Mörlunda och Rosenfors skulle överföras från Hultsfreds taxeområde till 
Oskarshamns taxeområde. I sitt yttrande den 14 september 1926 ställde sig landshövdingen bakom 
Oskarshamns krav. Som skäl till överflyttningen anfördes att Virserum - och de övriga växelstationerna 
- låg inom Oskarshamns naturliga handelsområde och hade sina huvudsakliga affärsförbindelser med 
Oskarshamn. 
  
Vad virserumsborna tyckte om Oskarshamns initiativ framgår inte av handlingarna; däremot vet vi att 
regeringen vid konseljen den 27 juni 1927 avslog Oskarshamns begäran om utvidgning av 
Oskarshamns taxeområde. Virserum fick inte heller några fria samtal med Oskarshamn, något som 
såväl Målilla och Mörlunda som Rosenfors fick i det här sammanhanget. 
En ny landledning till Hultsfred byggdes år 1929, så telefontrafiken fortsatte uppenbarligen att växa. 
Nya förbindelseledningar tillkom också i samband med att nya växelstationer öppnades i Bösebo den 
23 oktober 1930 och i Björnöström den 25 oktober 1930. 
  
I kommunen fanns dock ett missnöje med att telefonstationen hade så lite område för fria samtal 
(frisamtalsområde). Virserums municipalfullmäktige tillsatte därför en kommitté under ledning av 
kamrer Arvid Rudin med uppdrag att försöka få frisamtalsområdet utvidgat. Kommitténs arbete 



sammanföll med en allmän översyn av taxeområdes- och frisamtalsförhållandena i landet som 
Telegrafverket påbörjat. 
  
Det var kanske denna översyn som medförde att Telegrafstyrelsen i början av december beslutade att 
fr.o.m. den 1 januari 1931 utvidga frisamtalsområdet för Virserums och Järnforsens stationer till att 
omfatta stationerna i Lemnhult, Serarp, Skirö, Smålands Farstorp och Ädelfors. Stationerna fick också 
nedsättning av samtalstaxan för samtal till Vetlanda taxeområde samt Norrhult och Åseda i Växjö 
taxeområde (lägsta taxan skulle tillämpas). 
  
En utbyggnad av lokalerna blev med tiden nödvändig och beslutades år 1933. Detta år uppgick antalet 
abonnenter till 161 st, och det var nödvändigt att ta i anspråk en del av föreståndarens tjänstebostad 
för att kunna ta hand om den ökade telefontrafiken. Enligt en tjänsteanteckning den 31 mars 1933 
skulle endast köket återstå av föreståndarens tjänstebostad, varför hon fick kompensation för den 
mistade bostaden i form av särskild s.k. bostadsersättning med 120 kr per år. 
Även om planerna fanns redan år 1933 skulle det dock dröja till år 1935 innan ombyggnaden 
påbörjades. Det gällande hyreskontraktet med Efraim Johansson förlängdes därför med ytterligare en 
tioårsperiod från den 1 april 1933. Hyran i detta kontrakt var oförändrat 400 kr per år, men i det nya 
kontraktet fanns intagen en klausul med innebörden att Telegrafverket åtog sig att under hyrestiden på 
sin egen bekostnad underhålla lokalen. Ett nytt kontrakt med föreståndaren skrevs fr.o.m. den 1 
augusti 1934 av vilket det framgick att den tidigare planerade minskningen av den fria bostaden till 
endast ett kök (mot tidigare två rum) genomfördes från denna tidpunkt. Växelstationsföreståndarens 
bostad hade använts för att kunna installera två nya s.k. klaffjacksväxlar på den utökade 
telefonstationen. 
Ombyggnaden av telefonstationen blev klar under år 1935 och beskrivs i en artikel i Virserums-Posten 
den 29 mars 1935, där följande information återfinns: 
Vid Virserums telefonstation har utvecklingen under de senaste åren gått i rask takt. För att möta 
ytterligare tillströmningar av abonnenter hava nyligen inkopplats två nya, moderna växelbord å 
stationen, automatisk samtalsräkning har införts, allmänhetens rum har gjorts bekvämare och hela 
stationen undergått fullständig reparation. Abonnentantalet vid stationen beräknas vid kvartalsskiftet 
till 175 st. Endast ett 25-tal ytterligare abonnemang erfordras för att stationen även skall få fri 
öppethållning nattetid. 
 
Under den här tiden ökade antalet abonnemang ytterligare samtidigt som Telegrafverket hade ändrat 
villkoren för utökat öppethållande. För växelstationer med 100-199 abonnenter medgavs att de året 
om fick hållas öppna kl. 7-23 utan att abonnenterna behövde erlägga särskild nattexpeditionsavgift 
(telefonstationen hade hittills varit öppen kl. 7-21 på vardagarna). Trafikdirektören i Norrköping 
föreslog därför i en skrivelse den 28 juli 1934 att bl.a. Virserum skulle hållas öppen till kl. 23, vilken av 
Telegrafstyrelsen beviljades fr.o.m. den 1 augusti 1934. 
  
Det utökade antalet abonnenter och utbyggnaden av telefonstationen föranledde 
telegrafkommissarien i Hultsfred att i en skrivelse till trafikdirektören i Norrköping föreslå skyldighet för 
föreståndaren att "hålla två samtidigt tjänstgörande under trafikstark tid av dagen". Föreståndaren 
hade inget att erinra mot detta, men önskade då som kompensation en ökning av arvodets storlek. 
Någon åtgärd vidtogs dock inte denna gång. 
  
I stället återkom telegrafkommissarien i en skrivelse den 11 januari 1935 till trafikdirektören i samma 
fråga. Häri föreslogs att "två samtidigt tjänstgörande i växelborden skola hållas av 
växelstationsföreståndaren under trafikstark tid, vilken för Virserum torde böra sättas till 10-14, 18-21 
under söckendagarna". Frågan om ersättningen för det utökade personalbehovet togs också upp. 
Föreståndaren hade beräknat merkostnaden för ett biträde vid stationen till 40 kr per månad. 



Telegrafkommissarien fann detta krav rimligt, inte minst med hänsyn till att föreståndarens kostnader 
för lyse och värme skulle öka genom att lokalerna blev större. 
Trafikdirektören i Norrköping beslutade den 2 april 1935 att bifalla förslaget om två samtidigt 
tjänstgörande biträden, men avslog däremot kravet om en höjning av arvodet. Skälet härtill var att den 
dåvarande lydelsen av anställningskontraktet föreskrev att "växelföreståndaren är skyldig, att för nu 
utgående ersättning anställa och avlöna erforderliga biträden". Något nytt kontrakt med krav på minst 
två samtidigt tjänstgörande biträden skrivs dock inte förrän den 1 oktober 1936. Då är kravet att det 
skall finnas två biträden kl. 9-15 och 17-21. 
Nästa steg i utvecklingen hade inte direkt med Telegrafverkets åtgärder att göra. Den postala 
utvecklingen hade medfört att poststationen i Virserum steg i graderna från vanlig poststation till 
postexpedition. Den postala förändringen trädde i kraft den 1 november 1935 och från samma tidpunkt 
fick telefonstationen i Virserum också rätt att handlägga postbetalningstelegram. 
Den här förändringen hade för gemene man måhända inte så stor praktisk betydelse. Det var i stället 
möjligheten till en telefonstation öppen dygnet runt som var det stora målet. För att erhålla nattöppen 
station kunde man bilda en särskild telefonförening som träffade överenskommelse med 
växelstationsföreståndaren om öppethållning dygnet runt och om ersättningen härför. Om 
Telegrafverket godtog denna överenskommelse svarade verket för halva kostnaden och 
abonnenterna själva för den andra hälften. Sådana telefonföreningar hade bildats i bl.a. Målilla, 
Hultsfred och Mariannelund. 
  
En annan möjlighet var att vänta tills 200 abonnenter fanns anslutna till växelstationen. Då bekostade 
Telegrafverket hela kostnaden för stationens nattöppethållande. Eftersom Virserums telefonstation 
inte hade så långt kvar till den 200:e abonnenten valde man här den senare lösningen, med 
lokalpressen som ivrigt propagerande för telefonens förträfflighet. I en lång artikel i Virserums-Posten 
den 6 november 1935 beskrevs fördelarna med en nattöppen telefonstation, inte minst när det gäller 
brandsäkerheten och vid inträffade sjukdomsfall. Tidningen ser också ökningen av antalet 
telefonabonnemang som ett bevis så gott som något på "Virserums samhälles framåtskridande såväl 
ur affärssynpunkt som industricentrum". 
  
För att visa på telefonens utökade användbarhet publicerades med jämna mellanrum förteckningar 
över nytillkomna abonnenter: poststationen nr 137, Hårds bonareverkstad 138, Greta Rudbergs 
damfrisering 139, systrarna Svanholm 140, Danielsson & Karlssons möbelfabrik 142 etc. 
Det var dock inte bara tidningarna som var aktiva för att anskaffa flera abonnenter till telefonstationen i 
Virserum. I en artikel den 5 oktober 1936 berättar Oskarshamns Nyheterna följande: 
Under förra månaden då siffran 200 ansågs kunna ligga inom räckhåll igångsattes en energisk 
propaganda för fyllande av den lucka, som ännu fattades. I denna propaganda ha med berömvärd 
energi deltagit telefonstationens föreståndare fröken Ester Norrman, municipalfullmäktiges ordförande, 
kamrer A. Rudin och fabrikör H. Strömberg, med resultat att de sista dagarna den tvåhundrade 
abonnenten ansökte. 
  
"Propagandan" lyckades alltså och den 1 oktober 1936 var nattöppen telefonstation en verklighet för 
virserumsborna. 
Dessförinnan hade dock missnöjet med Telegrafverkets direktlinjer - eller snarare brist på sådana - 
debatterats. Av protkollet från municipalfullmäktiges sammanträde den 23 december 1935 framgår att 
man ansåg telefonförbindelserna med Fagerhult var både "besvärliga och långvariga". Fullmäktige 
beslutade därför att hemställa att en direktlinje skulle inrättas till Fagerhult över Skälsbäck, vilket också 
bifölls. 
Under den här tiden ökade utbyggnaden av ledningsnäten. Första utbyggnaden av de s.k. 
landledningarna skedde år 1934 då en ny ledning mellan Målilla och Virserum fullbordades. År 1935 
byggdes en ny landledning mellan Hultsfred och Virserum. En ny riksledning mellan Virserum och 



Fagerhult öppnades år 1936, vilket medförde lägre taxor till bl.a. Kalmar (sänkning från 50 öre till 30 
öre per period). Tillkomsten av den ledningen har sin bakgrund i öppnandet av växelstation i 
Skälsbäck, som innebar behov av ytterligare telefonledningar. År 1937 blev en ny ledning klar till 
Blåsmålen i Stenberga socken, vilken följande år byggdes vidare till Vetlanda. År 1938 var det dags för 
nya telefonledningar från Virserum till Järnforsen och Björnöström, och 1939 tillkom ytterligare en 
landledning mellan Hultsfred och Virserum samt en ledning mellan Virserum och Mörlunda. 
  
I samband med denna utökning av ledningarna till andra stationer företogs också år 1937 en 
utbyggnad av frikretsområdet för Virserums telefonstation från en till två km från stationen. Denna 
åtgärd innebar att Telegrafverket bekostade ledningarna till abonnenterna upp till två km; översteg 
sträckan två km fick abonnenterna själva stå för kostnaderna. Från början bekostade Telegrafverket 
endast ledningarna upp till 500 m från stationen, för att senare öka till en km. Det är givet att sådana 
åtgärder inverkade positivt på antalet anslutna abonnenter. 
  
Det ökade abonnenantalet medförde att det hittillsvarande systemet med namnanrop vid beställning 
av telefonsamtalet fick överges år 1938. Från den 1 februari fick man nu i stället börja lära sig de 
enskilda abonnenternas telefonnummer. Den här förändringen medförde att den första 
lokaltelefonkatalogen för Virserum med närliggande stationer trycktes upp och försåldes genom 
Gustaf Karlssons bokhandel. Tidigare hade det funnits en år 1923 utgiven lokal telefonkatalog för 
Vimmerby och Hultsfred, i vilken även abonnenterna från Virserum återfanns. 
Allt var dock inte frid och fröjd i samhällets förhållande till Telegrafverket. I Virserums 
municipalfullmäktige föreslog folkskollärare Einar Johansson år 1938 att samhället skulle arbeta för att 
få till stånd en utvidgning av frisamtalsområdet vid Virserums telefonstation, i första hand till någon 
närliggande stad (utan närmare precision). Frågan återkom även följande år (då Johansson bytt 
efternamnet till Bresäter). Virserums köpmannaförening hade också framfört önskemål om utökat 
frisamtalsområde. Fullmäktige sympatiserade med förslaget och tillsatte vid sitt sammanträde den 28 
april 1939 en kommitté på tre personer att arbeta vidare med frågan. Det är dock oklart om - och i så 
fall på vilket sätt - kommittén fullföjde sitt arbete. 
  
Virserums köpmannaförening återkom dock till frågan på nytt år 1942. På föreningens årsmöte den 21 
mars 1942 beslöt man att hos Telegrafverkets begära en utvidgning av området för fria telefonsamtal 
så att detta kom att inrymma städerna Vetlanda och Oskarshamn. I skrivelsen till Telegrafverket heter 
det bl. a. att "föreningen anser att Virserums samhälle med den livliga affärsverksamhet och industri 
som utvecklats inom densamma, står i en synnerligen ogynnsam ställning i frågan om 
telefonväsendet, då samhället icke har fria samtal med närmaste stad. Området för fria telefonsamtal 
är ju praktiskt taget begränsat till den närmaste landsbygden och några samhällen och tarvar 
ovillkorligen en utvidgning, som säkerligen skulle gynna även en fortsatt utveckling av 
telefonväsendet". 
  
Telegrafverket ställde sig dock kallsinnig till föreningens krav och avslog dess begäran om utvidgning 
av frisamtalsområdet. Därmed var dock inte frågan bortförd från dagordningen. En ny framstöt i 
samma fråga gjordes år 1945. Den här gången var det Virserums hantverksförening och Virserums 
köpmannaförening som gjorde en gemensam framställning om utökning av frikretsområdet till att 
omfatta städerna Oskarshamn och Vetlanda. 
  
Vid ett möte den 26 april 1945 på Hotell Strömsholmen antog Virserums hantverksförening - under 
ordförandeskap av installatör Hjalmar Ohlsson - ett förslag till skrivelse. I denna skrivelse konstateras 
först att Virserum är missgynnat i frikretshänseende. Vidare sägs att det inte finns några direkta linjer 
till Vetlanda, Oskarshamn eller Kalmar "varför samtal till dessa platser i allmänhet tager sin rundliga tid 
för framkomst". 



  
Föreningen önskar ett frikretsområde avseende Vetlanda-Myresjö-Holsbybrunn-Åseda-Fagerhult-
Fågelfors-Högsby-Påskallavik-Oskarshamn. Vidare framför man önskemål om dubbla direkta 
telefonlinjer till Vetlanda, Oskarshamn och Kalmar samt att linjerna till Hultsfred utökades med ett par 
till. Virserums köpmannaföreningen ställde sig senare bakom denna skrivelse. 
  
Frågan behandlades vidare vid sammanträdet med Virserums municipalfullmäktige den 18 juni 1945 
och också fullmäktige stödde "på det livligaste" föreningarnas initiativ. Municipalfullmäktige beslutade 
också att kontakta riksdagsmännen Sundberg och Lindén för att få deras hjälp. 
Föreningarnas aktion följdes upp av Oskarshamns Nyheterna som i en stor artikel den 15 augusti 
1945 (med början på första sidan) behandlade telefonfrågan. Av artikeln framgick att den direkta 
orsaken till att på nytt begära vidgad frikrets var att det hade skett ombyte på posten som 
telegrafkommissarie i Hultsfred. Och nu hoppades man på att den nye telegrafkommissarien skulle 
inta en mer positiv inställning till Virserums krav. 
  
I artikeln intervjuades också ett antal virserumsbor och först i raden var "en av de ivrigaste 
vapendragarna i denna strid för telefonrättvisa" fabrikören Arne Viktorsson. Han tog upp de dryga 
kostnaderna för telefonsamtal.  
 


