
Inledning till telefonhistoria i Virserum 
 
Telegrafverket tillkom år 1853 som ett resultat av livliga debatter under flera år i den svenska 
riksdagen. 

De första telegraflinjerna skulle byggas "efter Morsiska systemet medelst ledningstrådarna 
framförande öfver jord i fria luften". Den första ledningen drogs år 1853 på den 75 km långa sträckan 
Stockholm-Uppsala och var klar på två månader. I linjens ändpunkter installerades två 
morsetelegrafapparater. Under de kommande åren blev telegrafnätet kraftig utbyggt. 
  
De första telefonnäten anlades i huvudstaden där Stockholms Bell Telefonaktiebolag arbetade från år 
1880 och från år 1883 även Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag (i dagligt tal kallad Allmänna). I 
övriga landet bildades snabbt telefonföreningar där telefonabonnenterna var delägare i föreningen. År 
1886 fanns sådana telefonföreningar i mer än 50 städer. 
  
Hos Telegrafverket fanns till en början en viss tveksamhet till nymodigheten telefonen, men i takt med 
att telegraftrafiken sjönk till förmån för en utökad användning av telefonen ändrades inställningen. 
Kungl. Maj:t beviljade den 19 juni 1881 Telegrafstyrelsens begäran att vid sidan av telegrafen även 
driva telefonrörelse. 
  
De första årens telefonnät (både privata och statliga) var som små, från varandra isolerade, öar. Med 
år 1888 börjar dock ett nytt skede i telefon-väsendets historia då ett första utkast till ett rikstelefonnät 
mellan landets viktigaste delar togs fram. Under den kommande 15-årsperioden utvecklades 
Telegrafverkets telefonnät avsevärt, både genom inköp av de lokala telefonföreningarnas nät och 
utbyggnad av det interurbana nätet. 
  
Under år 1893 träffade Telegrafverket avtal om inköp av samtliga enskilda nät i norra Kalmar län 
tillhörande Vimmerby telefonaktiebolag och Mellersta Kalmar läns telefonaktiebolag samt 
telefonföreningarna i Gamleby, Oskarshamn och Västervik. Telegrafverket hade redan år 1891 försökt 
köpa in Kalmar telefonförenings nät, men förhandlingarna strandade. Ett nytt försök år 1895 gav också 
negativt resultat. De till Kalmar telefonförening tillhörande stationerna i Påskallavik, Mönsterås, Tillinge 
och Pataholm gick då ur föreningen och anslöts av Telegrafverket med en ledning till Oskarshamn. 
Först år 1897 kunde Telegrafverket inköpa Kalmar telefonförening. 
  
Genom köpet av Vimmerby telefonaktiebolag blev Telegrafverket fr.o.-m. den 1 juli 1894 ägare till 23 
olika telefonlinjer (varav en dubbellinje Gamleby-Odensvi). Av dessa linjer kan följande nämnas: 
Tuna-Hultsfred 23 km 
Hultsfred-Målilla 14 km 
Målilla-Forseryd 25 km 
Storebro-Hultsfred 11 km 
I köpet ingick även växelstationerna i Vimmerby (med 50-linjers växelbord), Högsby (16-linjers 
växelbord), Liedhem, Fliseryd, Odensvi, Målilla och Hultsfred (vardera med 12-linjers växelbord), 
Falsterbo, Tuna, Forseryd och Björka (vardera med 9-linjers växelbord) samt Storebro, Södra Vi, 
Solstadström och Hallingeberg (vardera med 6-linjers växelbord). Samtliga växlar "med tillhörande 
ringklockor, extra hörtelefoner och sparbössor". För Hultsfred antecknas dessutom "en fullständig 
telefonapparat i Hultsfreds hotell med ledning till Hultsfreds växelstation". 
  
Just denna utveckling av telefonnätet på landsbygden medförde att fritrafikområdena blev mycket 
ojämna i fråga om sin geografiska utsträckning. Växelstationerna anknöts i början till en befintlig 
centralpunkt - oftast en större ort eller stad - till en början genom ett enskilt bolag, som sedermera 



övertogs av staten. I samband härmed bildade det inköpta nätet ett redovisningsområde med rätt till 
fria samtal inom området. Det fanns exempelvis redovisningsområden inom vilka avgiftsfria samtal fick 
utväxlas på avstånd av mer än 10 mil; inom andra områden kunde frisamtalsområdet uppgå till endast 
1½ mil. 
  
För att skapa mer enhetlighet i systemet med frisamtalsområden utfärdades år 1915 det första 
telefonreglementet i Telegrafverkets historia (gällde från den 1 januari 1916). I samband med detta 
reglementes tillkomst fastställdes principen att riksledningarna skulle bestridas av samtalsavgiften, 
d.v.s. ju längre ledning som krävdes för telefonsamtalets utväxlande desto dyrare taxa. Just frågan om 
frisamtalsområdet och tillhörigheten till olika taxeområden har alltsedan dess varit en stor tvistefråga 
mellan Telegrafverket och abonnenter/kommuner/företag. Telegrafverket hade krav på sig att leverera 
in en viss avkastning till statsverket för gjorda investeringar medan kunderna försökte få så låga 
telefonräkningar som möjligt. 
För telefonväsendets utveckling hade de olika växelstationsföreståndarna en avgörande betydelse. 
Många små stationer öppnades på landsbygden och Telegrafverkets ansvar stannade vid att dra fram 
ledningar till växelstationen och installera ett växelbord. För abonnenterna återstod då att själva 
vidkännas kostnaderna för lokal och betjäning, dvs. föreståndarens avlöning. För att Telegrafverket 
skulle överta hela ansvaret krävdes under många år minst 50 helårsabonnenter (många växelstationer 
hade endast mellan 5 och 10 abonnenter), ett krav som senare sänktes både till 35 och 20. Det 
åvilade också föreståndaren vid dessa småstationer att själv inkassera abonnenternas avgifter, ett nog 
så besvärligt arbete om det fanns många slarviga abonnenter vid stationen.  
 


