
Blackelid begärda telefonstation 
 
K. L. Carlsson i Blackelid tillskrev den 13 september 1930 telegrafkommissarien i Hultsfred med en 
förfrågan om villkoren för en "tilltänkt telefonstation för Österbygd". Han önskade också en 
teckningslista för antecknande av nya abonnenter. 
  
Telegrafkommissarien översände omedelbart Carlssons skrivelse till linjedirektören i Norrköping. Av 
en enkel kartskiss i blyerts på skrivelsen framgår att avståndet mellan Blackelid och Virserum, dit den 
tilltänkta stationen skulle få förbindelseledning, var 4,3 km. 
  
Linjedirektören skickade den 23 september 1930 den begärda teckningslistan. Av villkoren för den 
planerade växelstationen framgick bl.a. att det krävdes fem abonnenter för att Telegrafverket skulle 
inrätta en växelstation i Blackelid. Inträdesavgiften för varje abonnemang uppgick till 25 kr och 
kvartalsavgiften för högst 900 avgående, avgiftsfria lands- och rikssamtal om året var 12:50. Blackelid 
skulle anslutas till växelstationen i Virserum och få fria samtal med övriga stationer inom Hultsfreds 
taxeområde. För att förslaget skulle kunna realiseras krävdes att de fem abonnenterna tecknade sina 
abonnemang före den 1 januari 1931. 
  
Det skulle dock dröja 1½ år innan fem blivande abonnenter hade antecknat sig. Men den 18 april 1932 
kunde linjedirektören i Norrköping anmäla till Telegrafstyrelsen att förutsättningarna för en växelstation 
nu var uppfyllda. Telegrafstyrelsen utfärdade den 3 maj 1932 en s.k. arbetsorder för växelns 
anläggning. 
  
Tydligen dröjde det med arbetets utförande för i en ny skrivelse den 24 augusti 1933 från 
linjedirektören meddelade denne att "efter listans undertecknande hava emellertid tre av de å listan 
tecknade nya abonnenterna ingått som abonnenter till Virserum. Några andra nytillträdande 
abonnenter i deras ställe finnas ej på platsen att förvänta." Telegrafstyrelsen beslutade den 29 augusti 
1933 att annulera sitt beslut om växelstation i Blackelid. 
  
Även om det den här gången inte blev någon telefonstation i Blackelid hade intresset inte svalnat. 
Ragnar Danielsson i Kulla skrev första gången den 29 november 1938 till telegrafkommissarien i 
Hultsfred och begärde att en s.k. annexväxel skulle anläggas. 
  
Sedan skrivelsen vidarebefordrats till Telegrafstyrelsen hände inget ytterligare. Ragnar Danielsson 
skickade därför en påminnelse den 16 september 1940 till telegrafkommissarien i Hultsfred. Denne 
skickade i sin tur påminnelsen till linjedirektören i Norrköping den 10 oktober 1940 och anhöll "att en 
halvautomatisk landsväxel får anordnas snarast möjligt med centrum i Kulla eller möjligen Ässhult för 
att alla anmälda abonnenter skola komma inom frikretsen". Telegrafkommissarien konstaterade också 
att "frågan inom Telegrafverket blivit avsevärd fördröjd" varför han hemställde om en skyndsam 
behandling. 
  
Telegrafstyrelsen avslog dock begäran om en annexväxel i Blackelid. 
Ragnar Danielsson gav emellertid inte upp så lätt, utan återkom på nytt med begäran om en 
annexväxel och den 10 januari 1941 godkände Telegrafstyrelsen hans begäran. Anläggningens 
utförande dröjde och den 7 juni 1941 påminde Danielsson därför om beslutet. Av ett yttrande den 8 
januari 1941 från linjedirektören i Norrköping till Telegrafstyrelsen framgår att arbetet skulle börjas före 
utgången av augusti månad. 
  
Någon egen växelstation i Blackelid blev det alltså inte, däremot en egen ledning till växelstationen i 
Virserum.  



 


