
Virserums arbetsförmedling 
 

Arbetsförmedlingens bakgrund är det fasta ombud som tillsattes från den 
1 april 1936. De första oavlönade ombuden i norra länet började utses år 
1934. Sådana fanns bl. a. i Hultsfred, Lönneberga, Målilla, Mörlunda, 
Tveta och Vena men inte i Virserum. 
 
Den förste innehavaren av tjänsten som fast ombud blev 
spannmålshandlanden Ernst Karlsson som också var fattigvårdsstyrelsens 
ordförande. Man kan här ana sig till en av tankarna bakom 
arbetsförmedlingsverksamheten, att minska kommunernas kostnader för 
fattigvården. Utöver den årliga ersättningen på 120 kr hade ombudet fri 
telefon (enligt lägsta taxa) samt ersättning för interurbana telefonsamtal. 
Kommunen anslog 60 kr årligen under de första åren till 
arbetsförmedlingens verksamhet (motsvarande hälften av det fasta 
ombudets lön).  
 
Det första året blev dock ingen större framgång för arbetsförmedlingens 
ombud. Visserligen hade 292 personer anmält sig som arbetssökande 
(varav 145 var försörjningspliktiga och 20 kvinnor). Men endast 3 lediga 
platser hade lämnats in till ombudet och av dessa hade ingen kunnat 
tillsättas med sökanden från arbetsförmedlingens lista. 
 
Det klena resultatet föranledde kommunen att vid 1937 års beslut om 
anslag till arbetsförmedlingen vädja till lokalpressen om information om 
arbetsförmedlingens möjligheter. Virserums-Posten den 15 oktober 1937 
meddelar följande: 
 
Som framgår av referat över kommunalfullmäktigesammanträdet den 12 
dennes beviljades ett 60 kr stort anslag, som bidrag till arvode åt 
förmedlingens ombud i Virserum. I samband därmed vädjades till 
närvarande referenter att upplysa allmänheten om, att all 
arbetsförmedling sker kostnadsfritt. Arbetsgivare som behöver 
arbetspersonal torde anmäla sig till härvarande kontor. --- Om de, som 
äro i behov av arbetsfolk, mera använde sig av arbetsförmedlingen kunde 
resultatet givetvis bliva ett annat till fromma för alla parter. 
 
Ernst Karlsson stannade bara två år på sin post. Från och med den 1 
januari 1938 efterträddes han som arbetsförmedlingens ombud av 
skräddaremästare Oscar Karlqvist. Ombudet fick då en fast kontorstid alla 
vardagar kl 11-12; stämpling för arbetslösa skedde dock endast tisdagar 
och fredagar samma tid. 
 
Arbetsbördan steg succesivt för Karlqvist. I förslaget till utgifts- och 
inkomststat för år 1939 ansåg styrelsen för arbetsförmedlingen att fyra av 
de fasta ombuden - Misterhult, Målilla, Södra Vi och Virserum - "med 



hänsyn till det ökade arbetet" skulle höjas från 120 kr per år till 200 kr 
per år. Virserums kommunalfullmäktige höjde också anslaget till 
arbetsförmedlingen från 60 kr till 100 kr för år 1939. En förutsättning för 
det ökade anslaget var dock att arvodet till Karlqvist höjdes från 200 kr till 
300 kr. Vid arbetsförmedlingens styrelsesammanträde den 4 mars 1939 
godtog styrelsen kommunens krav. 
 
Av statistiken från den här tiden kan man utläsa att arbetsförmedlingens 
tjänster utnyttjades betydligt bättre än vad som var fallet några år 
tidigare. I mars 1940 hade å manliga avdelningen inkommit 436 
ansökningar av 293 arbetssökande (varav 161 var försörjningspliktiga). 
Antalet lediga platser var 240 och av dessa hade 236 tillsatts. På den 
kvinnliga avdelningen hade 41 ansökningar av 30 arbetssökande lämnats 
in. Antalet lediga platser var 18, varav 16 tillsatts. 
 
Arbetet för Karlqvist fortsatte alltså att öka. Vid ett sammanträde den 27 
mars 1940 beslutade styrelsen för Norra Kalmar läns arbetsförmedling att, 
med hänsyn till den ökande arbetsbördan, byta ut 
arbetsförmedlingsombudet mot ett särskilt arbetsförmedlingskontor (s.k. 
avdelningskontor). Det nya kontoret påbörjade sin verksamhet den 1 april 
1940. Beslutet om virserumskontoret var bland de sista som fattades av 
den av landstinget utsedda arbetsförmedlingsstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen - som då var tillsynsmyndighet - hade medgivit att 
Karlqvist fick antas till föreståndare utan att tjänsten utannonserades. Han 
erhöll en lön på 1 000 kr per år jämte 50 kr i semesterersättning och 300 
kr i hyresersättning. Motsvarande tjänster i Högsby och Mönsterås 
arvoderades med 700 kr per år. Sedan länsarbetsnämnderna inrättats 
gjorde nämnden i Kalmar län en översyn av 
arbetsförmedlingsorganisationen och lönernas storlek. Vid 
länsarbetsnämndens sammanträde den 10 augusti 1940 beslöts att höja 
Karlqvists lön till 1.200 kr per år samt dessutom bevilja oförändrat 300 kr 
i hyresersättning. 
 
I arbetsförmedlingens uppgifter ingick att regelbundet informera om 
arbetsmarknadsläget i orten. I en redogörelse för den 8-13 maj 1944 
lämnar Karlqvist följande kommentar till att sexton träindustriarbeare var 
arbetslösa (varav tolv helt arbetslösa och fyra korttidsarbetslösa med 
reducerad arbetsvecka): 
 
Av omstående permitterade äro 11 anställda vid Klackfabriken Axel 
Henriksson & C:o, vilken firma permitterat 25 man. Av dessa har de flesta 
placerats som grov- och brädgårdsarbetare, ett par man som 
maskinsnickare o.s.v. Av de återstående 11 äro en del inkallade till 
militärtjänst den 16 och 20 maj. Några får i dagarna återgå till ordinarie 
arbete, om tillfälligt eller stadigvarande är dock ovisst. 
Två bonare vid Strömbergs möbelfabrik återupptog arbetet den 11/5 efter 
att ha varit permitterade 1 månad. I deras ställe permitterades samma 



dag 2 andra. Dessa torde kunna placeras i planeringsarbete den 15 maj 
t.v. 
 
Slutligen framkom att tre medlemmar av metallindustriarbetarnas a-kassa 
var permitterade, två vid Rydhs fabriksaktiebolag och en vid 
rörledningsfirman Oscar Nilsson & Son. 
 
Arbetsförmedlingens expediton hade till en början varit inhyrd i Oscar 
Karlqvists hem, men i samband med att avdelningskontoret inrättades 
den 1 april 1940 fick arbetsförmedlingen egna lokaler i postens 
förutvarande lokaler på Storgatan 22. Lokalerna var inte helt 
tillfredsställande enligt länsarbetsnämndens uppfattning (endast ett 
exepditionsrum på 12,4 m2). I ett yttrande den 27 april 1944 om 
möjligheterna att förstärka yrkesvägledningens resurser i länet påpekade 
nämnden att "i Högsby, Hultsfred och Virserun äro arbetsförmedlingens 
lokaler bristfälliga" men att nämnden "så snart andra lokaler kunna 
uppbringas" skulle hyra lämpligare lokaler. 
 
Vid länsarbetsnämndens sammanträde den 7 mars 1945 kunde också 
länsarbetsdirektören meddela "att för arbetsförmedlingens verksamhet 
ändamålsenliga lokaler funnos disponibla i Vimmerby och Virserum, och 
att han anhållit om kommissionens bemyndigande att förhyra 
ifrågavarande lokaler". Av det begärda bemyndigandet, i form av en 
skrivelse den 3 mars 1945 till statens arbetsmarknadskommission, 
framgick att nämnden fått möjlighet att hyra ett större rum som låg intill 
den beifntliga expeditionslokalen. Detta rum skulle avdelas så att även ett 
tredje rum kunde ställas till arbetsförmedlingens dispositon. Härigenom 
skulle ytan ökas till 52 m2. Statens arbetsmarknadskommission lämnade 
sitt samtycke och från den 1 april 1945 fanns arbetsförmedlingen i de 
utökade lokalerna på Storgatan. 
 
Virserums betydelse som industriort får en bra belysning av de uppgifter 
som länsarbetsnämnden lämnar i ett yttrande den 18 november 1944 till 
de sakkunniga angående arbetsförmedlingens organisation. 
Länsarbetsnämnden skriver att vid en tänkt omställningskris blir det 
nödvändigt att ersätta avdelningskontoren i såväl Hultsfred som Virserum 
med "helt avlönade kontor". I Hultsfred fanns då 610 och i Virserum 650 
medlemmar i a-kassa. 
Länsarbetsnämnden införde efter sin tillkomst en särskild 
kretsorganisation, där varje kretskontor hade att visst övergripande 
ansvar för arbetsförmedlingsverksamheten. Till en början fanns nio 
kretsar, senare sex kretsar. Virserum hörde till Hultsfredskretsen. I en 
skrivelse den 31 oktober 1945 föreslog länsarbetsnämnden en minskning 
till fyra kretsar. Då Arbetsmarknadskommissionens principer innebar att 
ett civilförsvarsområde helst inte skulle delas mellan olika kretsområden 
innebar det vissa problem beträffande Virserums civilförsvarsområde. 
Detta omfattade Virserum, Fagerhults och Kråksmåla kommuner. Med 
hänsyn till områdets kommunikationer ansåg länsarbetsnämnden att 



arbetsförmedlingsombuden i Fagerhult, Grönskåra och Alsterbro skulle 
hänföras till kretskontoret i Oskarshamn medan avdelningskontoret i 
Virserum samt ombuden i Mosstorp och Järnforsen hänfördes till 
Hultsfredskontoret. 
 
Tjänsten som föreståndare var en deltidsbefattning, men krävde 
uppenbarligen mycket arbete. Det framgår av handlingarna i ett 
besvärsärende där Karlqvist klagade över att fjärdingsmannen John Kjell i 
Virserum hade förrättat utmätning av hans skrädderiutrustning som 
ersättning för obetalda restskatter. I besvärsskrivelsen förklarade 
Karlqvist att han vid sidan av sin befattning som föreståndare ej hunnit 
ägna sig åt skrädderiyrket utan detta hade gått med stort förlust. I 
framtiden tänkte han endast ha skrädderiet som bisyssla. Just därför 
ansåg landsfiskalen i Virserums landsfiskalsdistrikt, i ett yttrande den 18 
november 1946, att "de utmätta skrädderiinventarierna sålunda icke 
kunna anses vara för klaganden nödiga arbetsredskap". Han stödde alltså 
fjärdingsmannens beslut. 
 
Karlqvist fick dock stöd av Virserums municipalnämnd som vid sitt 
sammanträde den 11 november 1946 beslutade uttala "att enär nämnda 
belopp är jämförelsevis litet eller kronor 55:80 skulle nämnden helst se, 
att utmätningen ej äger rum". Municipalnämnden påpekade att om 
Karlqvist mister maskin och verktyg "blir hans försörjningsmöjligheter och 
skattebetalningsförmåga avsevärt sämre". 
 
Då och då förekom arbetsmarknassituationen i Virserum på 
länsarbetsnämndens dagordning, säkerligen efter information från 
Karlqvist. I en skrivelse den 30 maj 1949 kallar nämnden till 
överläggningar på Hotell Strömsholmen fredagen den 10 juni kl. 18.00. 
Bakgrunden till mötet framgick av inbjudan: 
 
Arbetstillgången inom vissa delar av träindustrien har varit mindre god 
under innevarande år. Särskilt har detta varit förhållandet inom en del av 
möbelindustrien. Korttidsarbete har sålunda bl.a. förekommit i viss 
omfattning under den senaste tiden och detta har även varit förhållandet 
vid en del av industrien i Virserum. Därest det nuvarande 
sysselsättningsläget kommer att bestå ytterligare någon längre tid leder 
detta till allvarliga förhållanden för alla berörda parter. 
 
Till mötet hade kallats, förutom kommunala förtroendemän, även 
Virserums Möbelfabrikantförening, Sadelmakare- & Tapetserareförbundets 
avd. 48 och Träindustriarbetareförbundets avd. 92. Tyvärr finns inga 
minnesanteckningar eller annan dokumentation bevarade från mötet, så 
vilket resultat man kom fram till vid mötet är inte känt. 
 
Lite senare samma år fick länsarbetsnämnden en förfrågan från 
arbetsmarknadsstyrelsen vilka orter som var lämpliga för och har behov 



av nya industrier. I nämndens yttrande den 11 augusti 1949 sägs följande 
om Virserum: 
I Virserum är möbelindustrin både av gammalt datum och synnerligen 
omfattande. Cirka 500 arbetare sysselsättes vid ett 25-tal arbetsplatser. 
Av övriga företag finnes tre stycken inom metallindustrin med 
sammanlagt 80 anställda och ett nystartat inom textilbranschen med 
närmare ett 10-tal anställda. 
Även detta samhälle har ett ensidigt näringsliv med träindustrin som 
dominerande näringsgren. 
 
Med hänsyn till att möbelindustrin i Virserum är gammal och väl utvecklad 
torde flertalet företag ha goda förutsättningar att hävda sig även vid ett 
försämrat konjunkturläge. Det har dock visat sig redan under innevarande 
år - då ganska omfattande korttidspermitteringar förekommit - att 
industrin är synnerligen konjunkturkänslig. Ett försämrat läge för närigen 
kan därför medföra allvarliga svårigheter för samhället. 
 
En ganska omfattande rationalisering har genomförts under de senaste 
åren. Produktionsförmågan har höjts avsevärt utan att någon större 
ökning av antalet anställda skett. Denna utveckling kommer säkerligen att 
fortgå. Möbelindustrin synes därför få små möjligheter att sysselssätta 
den reserv av arbetskraft som redan finnes i orten. Beaktas bör i detta 
sammanhang även att befolkningsutvecklingen i kommunen är sådan att 
tillskottet av arbetskraft kommer att öka på längre sikt. --- 
Vid en utbyggnad av industrin synes det vara lämpligt, att i första hand få 
till stånd en utökning av metall- och textilindustrin, därjämte synes även 
företag inom plast- eller konsthartsindustrin vara passande att förlägga till 
orten. Frågan är dock, om det nu kan anses lämpligt att bygga ut den 
sistnämnda industrin ytterligare. 
För närvarande finnes ej några lokaler lediga för nya industrier. Det torde 
dock inte vara uteslutet utan att den senaste tidens avmattning inom 
möbelindustrin medfört ett ökat intresse för försäljning av sådana 
industrianläggningar i samhället, som nu användes för möbeltillverkning. 
Beträffande tillgång på arbetskraft så torde ett 50-tal arbetare varav ett 
15-tal kvinnor kunna anskaffas till en ny industri. På längre sikt kan 
säkerligen detta antal kunna minst fördubblas. --- 
Övriga orter som berörs i yttrandet är Emmaboda, Hultsfred, Torsås och 
Vena. 
 
En annan fråga som engagerade länsarbetsnämnden var önskvärdheten 
av att begränsa den s.k. julpermitteringen av arbetskraften inom 
möbelindustrin. Nämnden hade därför en överläggning med ordföranden i 
Virserums Möbelfabrikantförening (disponent Helmer Holm). För att 
ytterligare understryka vikten av att minimera julpermitteringar tillskrevs 
föreningen den 4 december 1950. I skrivelsen hemställde nämnden att 
"fabrikantföreningen upptager frågan till behandling och medverkar till att 
företagen inom möbelindustrin å Eder ort icke företager 
driftsinskränkningar i samband med den förestående julhelgen". 



 
Förstatligandet av arbetsförmedlingsverksamheten var från början tänkt 
som ett provisorium. När detta provisorium sedan gjordes permanent 
skedde också en översyn av arbetsförmedlingens organisation. I ett 
yttrande den 23 augusti 1950 till arbetsförmedlingsutredningen föreslog 
länsarbetsnämnden bl.a. att arbetsförmedlingsexpeditionen i Virserum 
skulle ombildas till avdelningskontor. I yttrandet sägs beträffande 
Virserum följande: 
Virserum utgör centrum för en betydande träinudtsri. Sammanlagt finnas 
ett 45-tal företag med sammanlagt cirka 700 arbetare. I de kringliggande 
orterna finnas också ett flertal trä- och metallindustriföretag. 
Arbetsförmedlingens arbete präglas starkt av de inom trä- och 
möbelindustrien speciella rådande förhållanden. Antalet arbetssökande 
kassamedlemmar är stort och under år 1949 gjordes 2.534 ansökningar 
om arbete och tillsattes 913 platser. 
 
Förmedlingsuppgifterna handläggas för närvarande vid en expedition av 
klass 5. Uppgifterna äro omfattande och ej möjliga att nöjaktigt lösa 
under den för ifrågavarande expedition fastställda arbetstiden om 28 
timmar. Med hänsyn till detta förhållande och då arbetsuppgifterna 
ingalunda torde komma att minska, utan i stället öka, är det behövligt 
med en förstärkning. 
 
Länsarbetsnämnden föreslog därför att expeditionen i Virserum skulle 
ombildas till ett avdelningskontor av klass 4. 
 
Arbetsförmedlingsutredning ansåg i sitt betänkande att Virserum skulle 
bibehållas i klass 5, utan att ange några närmare grunder härför. Vid 
remissbehandlingen av utredningens förslag berördes inte Virserums-
kontorets klassplacering av Arbetsmarknadsstyrelsen. Den enda 
remissinstans som särskilt tog upp Virserums-kontoret var Civila 
Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST). I en bilaga till sitt 
yttrande den 27 januari 1951 konstaterade CST att vid Virserums-
kontoret hade gjorts 2.534 ansökningar om arbete under år 1949, varav 
913 platser tillsatts. CST drog av detta den slutsatsen att "kontoret har 
hittills uppenbarligen varit underbemannat". CST ansåg därför att 
arbetsförmedlingen i Virserum skulle höjas till klass 4. 
Regeringens förslag i proposition 1951:135 angående anslag till 
arbetsmarknadsstyrelsen och den offentliga arbetsförmedlingen innebar 
dock ingen ändring av klassplaceringen för Virserums-kontorets del. 
Tjänsten som föreståndare var fortfarande en deltidstjänst (2/3), men då 
och då var arbetsanhopningen så stor att Karlqvist ålades att tjänstgöra 
på heltid. Så var förhållandet exempelvis under tiden 12-28 februari 1951 
och 20 december 1951-15 januari 1952. För varje period var dock Kungl. 
Arbetsmarknadsstyrelsen tvungen att särskilt godkänna 
heltidstjänstgöringen. 
Under våren 1951 var Oscar Karlqvist sjukskriven och som hans vikarie 
förordnade AMS Folke Pettersson från Virserum. Han hade tidigare arbetat 



21 år som möbelsnickare, 1 år som kontorist och ungefär lika lång tid som 
lokalredaktör. I februari 1952 blev han också förordnad av AMS att vid 
semestrar och andra kortvariga ledigheter vikariera vid 
arbetsförmedlingens kontor i Virserum och Vimmerby. Månaden efter fick 
han också rätt att vikariera vid kontoret i Hultsfred. 
 
Sedan föreståndaren i Hultsfred avlidit 1952 blev Folke Pettersson utsedd 
att sköta detta kontor intill dess tjänsten blivit tillsatt. 
 
I länsarbetsnämndens arkiv kan man ibland hitta material från 
arbetsförmedlingen om arbetsmarknaden i Virserum, även om dessa 
handlingar inte synes ha arkiverats regelbundet. Från en sammanställning 
den 6 oktober 1953 återfinns uppgifter om AB Stoppmöbler, av vilken det 
framgår att företaget tillverkar 200 bäddsoffor per år och att 
företagsledningen bedömer utvecklingen som "mycket optimistiskt". 
Rydhs Fabriksaktiebolag bedömer läget som "ganska optimistiskt". 
Företagets orderstock är tillfredsställande och man har 3-4 veckors 
leveranstid av boggier och släpvagnar till bilar. Under året har 
nyanställning skett av 3-4 man, men man har vissa svårigheter att erhålla 
verkligt kvalificerade yrkesarbetare och skulle behöva ytterligare 4-5 
sådana. 
 
Ett annat exempel är länsarbetsnämndens skrivelse den 22 september 
1956 till arbetsmarknadsstyrelsen. Här informerar man att AB 
Verktygsfabriken meddelat att företaget måste införa korttidsarbete tills 
vidare. Arbetstiden begränsas till tre dagar i veckan och berör samtliga 
arbetare, för närvarande nio man. Om orsaken till denna inskränkning 
skriver länsarbetsnämnden: 
 
Företaget tillverkar huvudsakligen verktygsstål för träförädlingsindustrin 
och avsättningen sker både på den inhemska och utländska marknaden. 
Enligt erhållna uppgifter har företaget icke erhållit en större exportorder, 
som man hade räknat med. 
 
Länsarbetsnämnden trodde dock att det skulle vara möjligt att omplacera 
arbetskraften till andra företag i Virserum, som efterfrågade yrkesfolk. 
Ytterligare exempel på arbetsförmedlingens bedömning av 
arbetsmarknadsläget är den rapport som Oscar Karlqvist lämnade den 31 
augusti 1957 och som återfinns i sin helhet sist i denna skrift. 
 
Oscar Karlqvist skulle egentligen ha gått i pension den 1 december 1957. 
Han ansökte dock - och erhöll - Kungl. Maj:ts tillstånd att kvarstå i tjänst 
ytterligare ett år t.o.m. den 30 november 1958. Senare fick han tillstånd 
att kvarstanna som arbetsförmedlingens föreståndare t.o.m. den 30 
november 1959. 
 
Lokalen på Storgatan förhyrdes av köpman Stig Ekenram. I början av 
1959 sa han upp arbetsförmedlingens kontrakt. Orsaken var att Kalmar 



läns slakterier köpt den fastighet där Ekenrams egen affär var inrymd och 
han måste alltså själv flytta till en annan lokal och ville därför disponera 
arbetsförmedlingens kontorslokal till sin affär. 
 
Vid sammanträde med Virserums kommunalnämnd den 29 april 1959 
beslutades att föreslå länsarbetsnämnden att arbetsförmedlingen skulle 
flytta till provisoriska lokaler i Norra skolan, Målillavägen 18, till dess att 
permanenta lokaler kunde anskaffas. Kallhyran bestämdes till 100 kr per 
månad. Frågan om bränsletilläggets storlek var beroende av om övriga 
lokaler i skolan skulle komma att utnyttjas. Nämnden kunde även tänka 
sig elektrisk uppvärmning av enbart arbetsförmedlingens lokaler, varvid 
det övriga värmesystemet skulle stängas av. 
 
Kommunalnämnden beslutade sedan den 1 juli 1959 att ändra sitt tidigare 
beslut så att hyran fastställdes till 1.600 kr åer år inklusive uppvärmning, 
en hyresnivå som accepterades av länsarbetsnämnden. 
Arbetsförmedlingen flyttade den 1 september 1959 till Norra skolan där 
man disponerade ett litet kontor på 43 m2 bestående av ett 
expeditionsrum, ett väntrum och ett förrådsrum. Som städerska 
anställdes Ebba Karlqvist med en månadslön av 1:25 per kvadratmeter. I 
en skrivelse till länsarbetsnämnden den 28 september 1959 uppger hon 
att kontorsytan är 45,77 m2. 
Oscar Karlqvist hade, som tidigare nämnts, fått tillstånd att kvarstanna 
som föreståndare till och med den 30 november 1958. Vid 
länsarbetsnämndens sammanträde den 28 augusti 1959 föredrogs hans 
avskedsansökan, som blev bifallen fr.o.m. den 1 december 1959. Tjänsten 
utannonserades i slutet av oktober. Vid ansökningstidens utgång hade 
endast en sökande anmält sitt intresse, nämligen Folke Pettersson, 
numera bosatt i Linköping. 
Länsarbetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 5 december 
1959 att inte förorda Pettersson till kontorsföreståndartjänsten utan 
hemställde hos AMS att befattningen skulle ledigförklaras på nytt. Vid den 
här tiden hade Pettersson hunnit arbeta som extra tjänsteman hos 
länsarbetsnämnden i Kalmar län i drygt fyra år, hos länsarbetsnämnden i 
Jönköpings län i sju månader och hos länsarbetsnämnden i Östergötlands 
län i fyra månader. Folke Pettersson besvärade sig, utan framgång, över 
länsarbetsnämndens beslut. 
Eftersom tillsättningen drog ut på tiden beslutade länsarbetsnämnden vid 
sitt sammanträde den 21 december 1959 att Karlqvist skulle fortsätta som 
kontorsföreståndare i Virserum tills vidare. Tjänsten utannonserades på 
nytt och vid nämndens sammanträde den 28 oktober 1960 hade nämnden 
två kandidater att välja mellan, dels Ture Karlsson, Järnforsen, och dels 
lantbrukaren Folke Elltorp, Gamleby. 
 
Länsarbetsnämnden beslutade att utse Ture Karlsson till ny föreståndare 
från den 1 januari 1961. Samtidigt uttalade nämnden ett tack till Karlqvist 
"för mångårigt intresserat arbete i arbetsförmedlingens tjänst". Karlqvist 
hade då arbetat i 23 år som ansvarig för arbetsförmedlingen i Virserum. 



Ture Karlsson var kommunalt aktiv, bl. a. som skolstyrelseordförande, och 
hade i gamla Järeda kommun varit arbetsförmedlingsombud. 
Föreståndarskiftet kom i praktiken att äga rum den 15 februari 1961. 
Månaden efter offentliggjordes planerna på ett nybygge på gamla 
polishustomten. Den nya byggnaden skulle inrymma post, sjukkassa och 
arbetsförmedling. Oskarshamns-Tidningen den 23 mars 1961 kan för 
arbetsförmedlingens del "med tillfredsställelse notera, att lokalerna flyttas 
från köpingens utkant till centrumkvarteren". 
 
En mycket uppmärksammad och för Virserums arbetsmarknadssituation 
genomgripande händelse inträffade i september 1961. Då offentliggjordes 
att Rydhs Fabriks AB skulle flytta från Virserum till Huskvarna. Någon 
information hade dock inte lämnats till köpingen, varför 
kommunalnämnden den 6 september 1961 tillskrev länsarbetsdirektören 
Gunnar Johansson och bad om dennes medverkan att få frågan klarlagd. I 
skrivelsen nämns bl.a. att 35 av yrkesarbetarna hos Rydhs skriftligen 
förklarat sig villiga att stanna i Virserum om en annan metallindustri 
kunde skaffas sedan Rydhs flyttning ägt rum. 
 
Två dagar senare skrev kommunalnämnden direkt till direktör Edvin Rydh 
och bad honom ompröva flyttningsplanerna och överväga om det inte 
fanns möjlighet för företaget att stanna i Virserum. Man nämner att 
köpingen har gjort framställning till SJ att få förvärva mark i anslutning till 
Rydhs fabrik, att nybyggnad av vägen Triabo-Massamåla kommer att 
påbörjas kommande vinter och att uppförande av hotell börjar under 
september månad. Dessa omständigheter talade för att företaget borde 
kunna stanna i Virserum. 
 
Först den 12 oktober 1961 får köpingen något svar. Det innebär att 
flyttplanerna bekräftas. Under tiden hade dock landshövding och 
länsarbetsdirektör försökt påverka direktör Edvid Rydh att inte flytta. 
Trots särskilda överläggningar i Virserum den 25 oktober 1961 med 
köpingens representanter, landshövdingen och länsarbetsdirektören var 
direktör Rydh orubblig och flyttningen påbörjades under 1963. 
Utan att i detalj gå in på alla turer i detta ärende kan ändock noteras att 
köpingen i sina kontakter med länsarbetsnämnden uttryckte oro för att 
flyttningen skulle medföra oerhörda problem för köpingen: "Man får räkna 
med befolkningsminskning, lägre antal skattekronor o.s.v. Köpingens 
skolor och andra institutioner är baserade på nuvarande befolkningstal. 
Butiksbeståndet är anpassat efter det underlag vi nu har". 
I början av 1962 blir lokalfrågan återigen akut för arbetsförmedlingen. 
Post- huset skulle inte bli klart för inflyttning förrän i slutet av året. 
Samtidigt hade JPN - en fabrik för tillverkning av skyltdockor - flyttat in i 
de delar av Norra skolan som inte disponerades av arbetsförmedlingen. 
Verksamheten gick bra och JPN behövde utöka sina lokaler, varför man 
ville att arbetsförmedlingen skulle flytta. 
 



Till en början diskuterades att hyra provisoriska lokaler i källarlokalerna på 
KLS (Kalmar Läns Slakterier) nya fastighet på Storgatan (nuvarande 
Dacke Livs). Länsarbetsnämnden var dock inte nöjd med lokalens läge och 
dessutom erfordras en del inredningsarbeten, vilket man inte ville kosta 
på ett provisorium. I stället kom arbetsförmedlingen att den 28 februari 
1962 tillfälligt flytta till kontorsutrymmen i den nyuppförda brandstationen 
vid Skolgatan 3. Brandchefens expedition fick disponeras av 
arbetsförmedlingens föreståndare. I en skrivelse från länsarbesnämnden 
den 20 februari 1962 till Virserums köping anförde nämnden att "om så 
erfordras kan expeditionslokalen upplåtas för brandkårens räkning under 
tid, då arbetsförmedlingen är stängd". Brandmännens dagrum blev 
samtidigt väntsal för arbetssökande. 
 
Arbetsförmedlingen stannade kvar i brandstationen till den 5 november 
1962 då man flyttade in i sina nya lokaler på Länsmansgatan 1 
(posthuset). Förutom ett väntrum på 20 m2 och expedition på 16 m2 fanns 
pentry och arkiv, totalt disponerade man 43 m2 (samma storlek som 
kontoret i Norra skolan). Från den 1 juli 1970 fick man större lokaler i 
samma fastighet. Antalet rum utökades till fyra med en sammanlagd 
storlek av 66 m2. Arbetsförmedlingen stannade kvar i dessa lokaler till den 
30 september 1978. 
 
En statlig utredning föreslog i slutet av år 1968 (SOU 1968:60) att de då 
c:a 260 befintliga arbetsförmedlingskontoren skulle minska till ett 80-tal 
och att länsarbetsnämnderna skulle ersättas med regionalkontor. 
Förslaget innebar att arbetsförmedlingskontoret i Virserum skulle ha 
dragits in. Kommunalnämnden beslöt den 8 maj 1969 att i ett yttrande till 
regeringen motsätta sig utredningens förslag då "den nuvarande 
organisationen är tillfredsställande". Utredningens förslag på dessa 
punkter genomfördes aldrig. 
 
Under 1968 hade en arbetsgrupp inom Arbetsmarknadsverket avgivit en 
rapport om arbetsförmedlingens kontorsorganisation. Förslaget 
remissbehandlades dock inte förrän 1970. I ett yttrande den 14 april 1970 
motsatte sig länsarbetsnämnden arbetsgruppens förslag att dra in de tre 
minsta arbetsförmedlingskontoren i Gamleby, Torsås och Virserum. 
Nämnden konstaterade därvid att en indragning hårdast drabbar dem som 
bäst är i behov av arbetsförmedlingens tjänster och att dessa har svårast 
att utnyttja de tekniska hjälpmedel, som tillkommer vid en koncentration 
av kontorsorganisationen för att ersätta den personliga 
förmedlingsservicen. 
 
Nämnden fann vidare att det inte var möjligt att ersätta 
arbetsförmedlingskontoren med ambulatorisk verksamhet därför att den 
personliga kännedomen om områdets arbetsmarknad då går förlorad och 
att den stationäre arbetsförmedlingens kontaktnät bryts ner när en väl 
etablerad kontorsenhet försvinner. 



väsentligt länsarbetsnämndens synpunkter i sitt den 12 juni 1970 till 
Kungl. Maj:t överlämnade förslag. De nedläggningshotade kontoren 
föreslogs bli tillfälliga kontor och därmed hade indragningshotet för 
virserumskontorets del undanröjts för tillfället. 
 
Ture Karlsson gick i pension den 30 april 1973. Den fjärde och siste 
föreståndaren för arbetsförmedlingen blev Lennart Hillström, som 
tillträdde i juni 1973. Redan i mars 1974 stängdes dock 
arbetsförmedlingen i Virserum två dagar i veckan och då fick 
föreståndaren tjänstgöra i Hultsfred. I september 1974 blev 
virserumskontoret på nytt öppet alla dagar i veckan, men 
arbetsförmedlingens fortsatta existens blev inte långvarig. Den 8 augusti 
1977 vakantsattes kontorsföreståndartjänsten och kontoret sköttes 
genom s.k. ambulation från Hultsfred.  
 
I slutet av år 1977 begärde Statstjänstemannaförbundets medlemmar vid 
distriktskontoret i Oskarshamn MBL-förhandlingar angående 
personalsituationen vid arbetsförmedlingskontoren i Oskarshamn, 
Hultsfred och Virserum. Förhandlingarna genomfördes den 6 december 
1977. Av MBL-protokollet framgår att facket och arbetsgivaren vid 
distriktskontoret bl.a. var överens om att dra in lokalkontoret i Virserum 
och överföra Virserums-tjänsten till lokalkontoret i Hultsfred. Ärendet 
måste dock gå vidare via länsarbetsnämnden till 
Arbetsmarknadsstyrelsen. 
 
Virserumskontorets öde hade dock samband med en annan 
lokalkontorsfråga. I början av 1978 diskuterades nämligen inom 
länsarbetsnämnden frågan om inrättande av ett arbetsförmedlingskontor i 
Högsby. Arbetsförmedlingens ombud där hade dragits in år 1975 och 
ersatts av ambulatorisk förmedling från distriktskontoret i Oskarshamn (3 
dagar per vecka). Kommunen hade en svag sysselsättning och 
förhållandevis stor arbetslöshet. Enligt underhandsmeddelande från AMS 
skulle det vara möjligt att öppna ett kontor i Högsby om nämnden inom 
länet kunde omplacera tjänster och personal. 
Vid länsarbetsnämndens sammanträde den 28 mars 1978 beslutades att 
bl.a. överföra föreståndartjänsten i Virserum till ett nyinrättat fast 
förmedlingskontor i Högsby. Samtidigt förstärktes arbetsförmedlingen i 
Hultsfred med en vakant inspektörstjänst från arbetsförmedlingen i 
Mönsterås. Åtgärden var betingad av den ökade arbetsbelastning man 
räknade med på Hultsfredskontoret sedan Virserumskontoret dragits in. I 
en skrivelse den 3 april 1978 hemställde länsarbetsnämnden om AMS 
godkännande av åtgärden. AMS tjänsteförrättande generaldirektör 
beslutade den 22 juni 1978 att godkänna indragningen av Virserums 
arbetsförmedling. 
 
Formellt drogs virserumskontoret in den 1 juli 1978. Den ambulatoriska 
verksamheten från Hultsfred fortsatte ännu en tid, från den 1 oktober 
1978 i lokaler som Hultsfreds kommun ställde till förfogande i fd 



kommunalkontoret i Virserum. Här tjänstgjorde två personer från 
Hultsfred varje tisdag och fredag kl 9-11.30 och 13-15.  
Frågan om den ambulatoriska arbetsförmedlingens indragning 
aktualiserades år 1982. På Hultsfredskontoret var arbetsbelastningen hård 
och från personalens sida upplevde man att mottagningen i Virserum tog 
för mycket tid i anspråk. Redan den 16 februari 1982 beslutade därför 
länsarbetsnämnden att föreslå Arbetsmarknadsstyrelsen att dra in 
ambulationen i Virserum. Förslaget expedierades först den 5 mars 1982. I 
skrivelsen till AMS sägs bl.a. att den service som de arbetssökande 
erhåller i Virserum är otillfredsställande och att kontoret i Hultsfred har 
otillräcklig arbetsstyrka för att kunna avdela personal för ambulation till 
Virserum. 
I en kommentar till beslutet säger byrådirektör Lennart Johansson 
följande i Vimmerby Tidning den 17 februari 1982: "Eftersom vi inte kan 
frigöra ytterligare resurser i Virserum är det bättre att koncentrera hela 
verksamheten i Hultsfred". Han berättar också att den 
arbetsförmedlingstjänsteman som tjänstgör i Virserum kan på en enda 
dag få ta emot ett 40-tal besök. Under sådana omständigheter hinner 
vederbörande bara prata en kort stund med var och en. Några åtgärder 
eller förslag till lösningar hinner man inte diskutera. Därför är det bättre 
att de arbetslösa får åka in till Hultsfred, där de kan få bättre hjälp. 
Så snart länsarbetsnämndens beslut blev känt i Virserum kom 
protesterna. Vid Svenska Träindustriarbetareförbundets sektionsårsmöte i 
Virserum den 22 februari 1982 protesterade sektionen mot planerna på 
att "låta våra arbetslösa medlemmar åka till Hultsfred bara för att få 
kassakortet stämplat och för att läsa i en platsjournal utan lediga jobb i 
hembygden". 
 
Hultsfreds kommun tillskrev länsarbetsnämnden den 3 mars 1982 och 
protesterade mot planerna på en indragning och krävde att nämnden i 
stället för indragning skulle utöka personalstyrkan så att en effektivare 
arbetsförmedling kan bedrivas i Virserum. Dagen efter det att kommunens 
skrivelse kommit till länsarbetsnämnden expedierades nämndens förslag 
om indragning av den ambulatoriska verksamheten i Virserum. I en ny 
skrivelse den 6 maj 1982 protesterade kommunen på nytt mot 
indragningsbeslutet. 
 
Även i massmedia förekom protester. I Oskarshamns Nyheterna den 26 
april 1982 uttryckte arbetslöse Nils Lindström mångas känslor: 
Det går inte att beskriva den ilska man känner i bygden över det här 
beslutet. Vi är 150 arbetslösa i Virserum nu. I stället för att två 
arbetsförmedlare ska åka till Virserum och serva oss så vi får stämpla, ska 
vi 150 stycken åka till Hultsfred, har vi det inte nog jävligt ändå. 
Av tidningsartikeln framgick vidare att de första åren med ambulation från 
Hultsfred räckte det med att en tjänsteman åkte till Virserum. Men i takt 
med att företagskriserna ökade hade två man varit tvugna att åka från 
Hultsfred till Virserum. Biträdande föreståndaren i Hultsfred, Weine Frejö, 



konstaterade i artikeln att arbetsbelastningen har varit "mycket för hård" 
på de två arbetsförmedlarna som varit i Virserum. 
Med protesterna från Virserum hjälpte inte och den 18 maj 1982 
beslutade Arbetsmarknadsstyrelsen att bifalla länsarbetsnämndens 
förslag. Arbetsmarknadsstyrelsens beslut anmäldes vid 
länsarbetsnämndens sammanträde den 15 juni 1982. Samtidigt 
konstaterade nämnden att kommunens skrivelse från den 5 maj 1982 
därmed var överspelad.  
 
Den ambulatoriska arbetsförmedlingen i Virserum upphörde formellt den 1 
juni 1982.  
 
En viss kompensation för den nedlagda arbetsförmedlingen skulle dock 
virserumsborna få från den 1 april 1987. Länsarbetsnämnden beslutade 
nämligen den 14 oktober 1986 att begära Arbetsmarknadsstyrelsens 
tillstånd till servicesamverkan mellan arbetsförmedlingen och posten.  
 
Sedan AMS givit sitt samtycke började postanstalten i Virserum att 
fungera som servicekontor för arbetsförmedlingen och ge en utökad 
service till arbetslösa. Efter att postpersonalen fått viss utbildning kunde 
de börja med att dela ut platsjournaler, hjälpa till med inskrivning av 
arbetssökanden och beställa tid för besök på arbetsförmedlingens kontor i 
Hultsfred. På posten fanns också broschyrer och ansökningsblanketter. 
Däremot fick de arbetslösa fortfarande åka in till Hultsfred för att stämpla. 
Den här servicen fungerade fram till sommaren 1995, då den upphörde. 
Därefter har arbetsförmedlingens inte haft någon servicepunkt i Virserum. 
På många håll i landet har kommuner och statliga myndigheter börjat 
samverka i s.k. medborgarkontor. Det kan exempelvis gälla lokal- och 
personalsamverkan mellan kommun, arbetsförmedling, polis och 
försäkringskassa. Några sådana planer synes dock f.n. inte finnas för 
Virserums del. 


