
Järnforsens telefonstation 
 
Den första telefonstationen i Järnforsen var privat och öppnades år 1910. Den var då belägen i 
Järnvägshotellet. Abonnenterna fick själva bekosta såväl telefonledningen från Målilla som själva 
telefonväxeln. 
  
Redan den 16 juli 1913 övergick dock telefonväxeln i Telegrafverkets regi. Bakgrunden härtill var 
framför allt att Telegrafverket önskade bygga en ny ledning mellan Virserum och Målilla via 
Järnforsen. Eftersom den gamla stolplinjen var dålig behövde man bygga en ny. Sedan Virserums 
telefonstations tillkomst år 1903 situationen förändrats på så sätt att järnvägen mellan Vetlanda och 
Målilla öppnats för allmän trafik år 1906. Genom att utnyttja järnvägens stolpar mellan Målilla och 
Järnforsen behövde man bara bygga den nya ledningen utefter landsvägen mellan Järnforsen och 
Virserum. 
  
I linjedirektörens framställning den 29 april 1913 konstaterades vidare att "genom linjens omläggning 
möjliggöras dessutom tillkomsten av en ny växelstation i Järnforsen". 
  
I samband med att Telegrafverket övertog den privata växeln flyttades den till Skogshyddan på 
Industrivägen. Skomakarmästare Oskar Haag var den förste växelstationsföreståndaren, som när 
stationen öppnade svarade för servicen åt fem abonnenter. Dessa fem var gästgivare Carlsson, 
Hotellet (telefonnummer 1), Järnforsens Möbelfabrik (nr 2), handlande Gustaf Steij (nr 3), kantor C A 
Nilsson (nr 4) och järnvägsstationen (nr 5). Ganska snart efter stationens öppnande tillkom ytterligare 
fem abonnenter. 
  
De första åren fanns det endast en utgående linje och den var dragen till Målilla. Det innebar 
betydande problem för de som skulle ringa till abonnenter bosatta utanför samhället. För att komma 
fram till grannsamhället Kvillsfors i Jönköpings län (knappt en mil från Järnforsen) fick man beställa 
samtalet via Målilla-Hultsfred-Nässjö-Vetlanda-Ädelfors för att slutligen komma fram till Kvillsfors. Då 
det inte var ovanligt att telefonlinjerna mellan någon av stationerna var upptagna kunde det ta lång tid 
att komma fram till Kvillsfors. 
  
Så småningom fick man dock direkta ledningar, först till Hultsfred och senare även till Vetlanda, vilket 
påverkade utvecklingen av telefontrafiken i positiv riktning. 
  
Antalet abonnenter ökade stadigt och vid slutet av år 1929 uppgick antalet abonnenter till 50, vilket 
innebar att Telegrafverket övertog samtliga kostnader för telefonstationen; tidigare hade abonnenterna 
erlagt växelstationsföreståndarens avlöning direkt till denne. I detta sammanhang infördes i Järnforsen 
ett frikretsområde, vilket medförde att Telegrafverket ansvarade för telefonledningarnas anläggande 
och underhåll upp till 500 meter från växelstationen. 
  
Ökningen av antalet abonnenter medförde också att behovet av en ny ledning till Hultsfred 
aktualiserades. I en skrivelse den 27 december 1929 från trafikdirektören i Norrköping till 
Telegrafstyrelsen anförde han följande: 
Vid uppgörandet av årets ledningsförslag var frågan om en ny ledning Hultsfred-Järnforsen föremål för 
prövning. För att avvakta vad inverkan den beordrade ledningen Virserum-Åseda, efter vars tillkomst 
Järnforsens trafik till Växjöområdet skulle framföras via denna led, skulle få på trafiken å Hultsfred-
Järnforsen, ställdes frågan om ökade förbindelser å sistnämnda trade på framtiden. Tillkomsten av 
ledningen Virserum-Åseda medförde emellertid ingen nämnvärd lättnad å förbindelsen Hultsfred-
Järnforsen. Den lokala trafiken å denna ledning är visserligen ej så stor medan däremot rikstrafiken 
har en i förhållande till stationens storlek betydande omfattning. Debiterade telegram- och 



samtalsavgifter uppgingo för år 1928 till 7615 kronor eller 200 kronor per abonnent och år. Jag får 
därför vördsamt hemställa, att en ny ledning Hultsfred-Järnforsen må komma till utförande. 
 
Den nya ledningen kopplades in den 27 mars 1930. 
Tillströmningen av abonnenter innebar vidare att telefonstationen från den 1 juli 1936 fick utökat 
öppethållande på söndagarna mellan kl. 8-20 (tidigare var stationen söndagsöppen kl. 8-10, 13-16 och 
18-20). 
I november 1939 hade antalet abonnenter stigit till 100. Det var gränsen för att Telegrafverket skulle 
bekosta en telefonstation öppen dygnet runt. Samtidigt med att nattelefonen beslutades genomfördes 
också en utökning av växelbordet så att 600 abonnenter skulle kunna anslutas. Vidare fordrades att 
växelstationen betjänades av två telefonister samtidigt. När ombyggnaden av växeln var klar i början 
av år 1940 påbörjade den nattöppna telefonstationen sin verksamhet. I slutet av året byggde man 
också ut frikretsområdet och från den 21 november 1940 var det utökade frikretsområdet i bruk. 
  
En annan förändring - som måhända inte alltid upplevdes som positiv av abonnenterna   var att 
obligatoriskt nummeranrop infördes från den 1 maj 1943. Det innebar att man skulle begära 
abonnentens nummer, inte namn, när man gjorde sin beställning hos telefonisten. Vimmerby Tidning 
den 24 april 1943 kunde dock lugnande meddela att "under en kortare övergångstid kommer 
telegrafverkets personal vid stationen att vid namnanrop underrätta den beställande om 
telefonnumret, därest telefonisten äger kännedom". Men efter övergångstiden skulle alla beställningar 
avvisas där endast namn angavs av den beställande. 
Oskar Haag kvarstannade som föreståndare till den 1 augusti 1947, då han avgick med pension och 
efterträddes av sin dotter Eivor Haag. Under hans 35 år som föreståndare hade antalet abonnenter 
ökat till 130 st. 
  
Den sista föreståndaren i Järnforsen hette Greta Forsberg. Hon tillträdde sin tjänst år 1956 och blev 
kvar på den fram till den 20 juni 1966, då Järnforsens telefonstation automatiserades.  
  

 
 


