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NYHETER PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA.
Föreningen har haft tekniska problem med hemsidan, men det är nu åtgärdat.
Vi beklagar det inträffade och kommer allt eftersom att uppdatera hemsidan.
År 1923 togs rikskabeln mellan Stockholm och Göteborg i drift, som för övrigt var
Europas första långdistanskabel med överdrag (förstärkare). Detta blev startskottet till
ett omfattande kablifieringsarbete av det svenska telenätet. Denna del av telehistorien är
relativt väldokumenterad, medan blankledningsnätets fortsatta öde har skildrats ganska
sparsmakat i historieböckerna.
Raimo Kultala har ägnat åtskilliga timmar åt att sammanställa data över telenätets
utveckling över större delen av 1900-talet. Därvid framkom anmärkningsvärda fakta om
blankledningsnätets utveckling, som har sporrat författaren att skriva artikeln
"Blankledningsnätets öde efter Göteborgskabelns tillblivelse". Läs hela artikeln på
föreningens hemsida.
Hjärtlig Tack Raimo Kultala för ditt gedigna arbete och den mycket intressanta artikel.
En filminspelning gjordes sommaren 2010 i norra Jämtland. Den handlar om en
vandring utefter ett landsvägsnät bredvid en gammal linje i granar. I filmen får ni höra
Edith Olofsson berättelse om stolplinjen, vilken byggdes under andra världskriget i
väglöst land mot norska gränsen samt om dramatiken när åskan slog ned i stolparna.
Via hemsidan kan du se filmen på föreningens youtube sida.
Dessutom kan du på hemsidan under teleteknik se bilder på verktyg och teledetaljer
och arbete i blanktrådsnät. John-Lars de Chasseur har utformat materialet och
Bertil Engberg har ansvarat för redigering av både film och bildmaterial.
Vi riktar ett Hjärtligt tack till John-Lars de Chasseur och Bertil Engberg för
deras omfattande arbetsinsats i föreningsarbetet.
OBS! Valberedning sökes.
Om du är intresserad av att ingå i valberedningen kontakta någon i styrelsen.
Årsmöte på Skansen I Folkets hus den 28 maj 2011 kl.. 10.00-15.00
Kallelse kommer i slutet på mars och motioner skall vara styrelsen tillhanda
senast 2011-04-28.
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