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Sammankallande

Vaktstugestolpen på Skansen.
En medlemsförmån är att delta i utlottningen av årets fotografi. I år har valet fallit på Vaktstugestolpen
som är en av de sex detaljerade ritningarna som ritats av John-Lars de Chasseur och omarbetats
grafiskt av Bertil Engberg. Vinsten kommer att delas ut på årsmötet 2010.

Historisk tillbakablick.
Tyngre Linje- Nätunderhållet på Televerket den s.k ”Tunga avdelningen” startade som
försöksverksamhet år 1965, under ledning av Linjeingenjören John-Lars de Chasseur och
permanentades hösten år 1967, med organisatorisk placering inom dåvarande Driftsektion,
inom Östra Regionen med hela Stockholms Teleområde som arbetsfält inklusive Skärgården.
Ofta benämndes avdelningen som ”Teleområdets katastrofkår”, då arbetsuppgifterna gällde att
dygnet runt ta hand om nedkörda Stolplinjer eller av andra skäl nedrasade Linje- Nätanläggningar
med Järntråd, Kablar m m. Även Linjebevakning ingick bl.a.
För att klara dessa arbetsuppgifter krävdes Specialbilar med Winschar, Lyftkranar och Förstärkta
arbetsverktyg samt Sprängteknik. Avdelningen ingick som Första- och Huvudinsats i Krigs- och
Katastroforganisationen och fick ett riktigt ”elddop” i samband med Stormen år 1969 inom
Teleområdet, som drabbades stora delar av Östra regionen.
Utbildningen för linjearbetarna var 5-årig, inkl. praktiktid och utfördes i de flesta fallen i egen
regi, innefattande Nät- och Kabelreparatörsutbildning, Anläggningsteknik, Tyngre LinjeNätunderhåll och en begränsad Förplanerarutbildning samt Sprängteknik m.m. Färdigutbildad
kallades ofta personalen ”Tunga avdelningens Lädernackar”, bl. a för det Läderstycke man
använde som skydd för halsen/nacken när man på axlarna bar kletiga eller nedisade stolpar.
Avdelningen bedrev frivilliga kvällsstudier och anordnade träffar med hela familjerna samt
utvecklade produktionsträffar långt före innan det blev allmänt vedertaget.
Tunga avdelningens kamratförening mjukstartde under 1965 och permanentades 1967 och
kallades ”Tyngre Linje-Nätunderhållets Veteranklubb”.
Genom att Tyngre Linje- och Nätunderhållets kunskaper och erfarenheter efterfrågats i samband
med att i projektform åt Telia för Skansen, i sin helhet utforma och bygga en
”Telekulturhistorisk Linje- Nät- och Abonnentanläggning” på Skansen, samlades åter en del
”Lädernackar” under år 2004/2005 för att utföra Skansenanläggningen, under ledning av
John-Lars de Chasseur vilken var färdigbyggd under augusti och överlämnades samma år officiellt
av Telia till Skansen i oktober månad 2005. Detta med ett mycket stor inslag av föreningens
uppoffrande ideella arbete.
LM Ericssons Film & Videoklubb har på initiativ av föreningen framställt en dokumentärfilm om
Skansenprojektet. ”Telehistoria på Skansen”, Stolplinje med blanktråd från början av 1900- talet,
under arbetets gång och återfinnes med tal till vandringsberättelser och Linje-arbetarsång. Även
en Svartvit film från 1940-talet som TKHV letat fram finns med i framtagen DVD-box, vilken
föreningen säljer.
Tyngre Linje-Nätavdelningens Veteranklubb ombildades till TeleKulturHistoriska
Veteranföreningen TKHV år 2006, efter att mångårig diskussion pågått och är efter
ombildningen en helt Nationell förening med medlemmar från norr till söder i landet.

Väsentliga händelser under året

Efter avslutade årsmötes förhandlingar förra året, inleddes verksamhetsåret 2009 med intressanta
föreläsningar av Mikael Dynesius och Fredrik Höjefält som föreläste om isolatorernas historia
och design samt även visade dessa från ett estetiskt perspektiv med stora variationer i form och
färg. Mängder av isolatorer från stora delar av världen förevisades för en mycket intresserad
publik av de båda entusiasterna.
Emellanåt avbröts föreläsningen av att Mikael tog fram fiolen och spelade en litet vederkvickande
musikstycke som ett litet inslag i den mycket lärorika och intressanta föreläsningen.

Vidare hölls föreläsning av Harry Sepp, som är en dokumenterat framstående överlevnadsexpert,
han informerade om hur man skall klara sig olika typer av krissituationer.
Vi gjorde en utflykt i det gröna för att studera och provsmaka olika ätliga växter bl. a hundkex,
groblad, kärleksört, rallarros, kardborren och han visade även tallbarr, ekollon samt nypon.
Bertil Engberg dokumenterade föreläsningarna med videokamera och de finns tillgängliga på
föreningens hemsida. Föreningen har även en egen sida på YouTube där ni kan se filmerna.
Eftersom vi är en nationell förening och alla medlemmar inte har möjlighet att vara med på
årsmötet, kan alla medlemmar på detta sätt ta del av våra intressanta aktiviteter.
Styrelsen har som tack överlämnat DVD-filmerna i snyggt designade fodral till respektive
föreläsare.
En medlemsförmån är att delta i utlottningen av årets bild. Motivet var Tele- och Posthusstolpen
som är en av de sex detaljerade ritningarna som ritats av John-Lars de Chasseur och omarbetats
grafiskt av Bertil Engberg. Vinsten tillföll A-Service Trä & Metall Folke Ackerman.
Linjemästare John-Lars de Chasseur har skrivit en fiktiv berättelse om Fjärdingsman Lars ”Larsa”
Jagare tillbakablick om Telekulturhistoriska Linje- Nät och Abonnentanläggning på Skansen från
slutet av 1800 -talet t. om 1910-tal. Berättelsen finns på föreningens hemsida.
Han har även skrivit den unika skildringen med titeln.
”Teleledningar i växande Träd, Gutta-Perka och lite Putti-Putti”.
I Sverige har ledningsdragningar i växande träd förekommit i mycket ringa omfattning och då i
princip för att tillmötesgå Samernas önskemål om tillgång till telefon. Problemet har varit att det
ofta varit långa ledningssträckor det handlat om och med detta dålig hörbarhet som krävt mycket
grova ledningar av ren koppar för att i någon mån kompenserat dämpningen av ljudet.
Men problemet har även varit att anlägga dessa stolplinjer då avstånden ofta varit långa. I
nordliga Jämtland nära Norska gränstrakterna ungefär 5 mil, drogs en linje växelvis i träd och
stolpar…
Hela berättelsen finns på föreningens hemsida under rubrik Teleteknik.
Året 2009 har även omfattats av arbete med att vidareutveckla föreningen administrativt och att
rekrytera medlemmar samt att i en mängd olika sammanhang sprida budskapet om föreningens
existens. Materiel, verktyg, kläder, fotografier, berättelser m. m har samlats in under året.
Samråd pågår med Riksarkivet, Skanova m.fl. gällande att ev. kopiera telefilmer och detaljritningar
på järntrådsanläggningar m.m. Tanken är att använda ritningarna i föreningens fotobok.
Under året har föreningen kontaktats och besvarat flera hundra frågor gällande
Telekulturhistoriska stolplinjeanläggningar och all specifikt materiel som många internationella
och även svenska samlare är intresserade av. Linjemästare John-Lars de Chasseur är den
som ansvarat och besvarat alla de tekniska frågorna som inkommer till föreningen.
Intresset för att bevara och skildra svensk Telekulturhistoria har uppmärksammats av flera
företag, föreningar, museum och privata samlare allt mer, efter det att Skansenanläggningen blivit
känd.

Planerade aktiviteter

TeleKulturHistoriska Veteranföreningen håller årsmöte den 29 Maj 2010 i Missionshuset på
Skansen. En enklare förtäring serveras ute i det gröna.
Föreläsning kommer att hållas av Raoul Hansson som kommer att berätta om Fackligt Socialt
arbete med underrubriken SF - Verdandi gemenskap - ett samarbete mellan dåvarande
Statsanställdas Förbund avd 4001 och Verdandi - arbetarnas socialpolitiska organisation. Ett
samarbete som visade sig vara lönsamt för de anställda inom Televerket, för facket och Verdandi
som organisationer samt för arbetsgivaren Televerket. Föreläsningen kommer även att inkluderas
av det internationella utvecklingssamarbetet med systerorganisationer i Ryssland, Vitryssland,
Gambia, Etiopien och Moldavien samt hur viktig det är med kommunikationen i detta arbete.
Dagen avslutas med en vandring längs TKHV:s uppförda Linje- Nätanläggning på Skansen.
TKHV:s föreningsmärke
Föreningens märke kommer att bearbetas av Bertil Engberg och skrivas ut på canvas
samt monteras i s.k. ”Roll-up” som kommer att kunna användas i olika sammanhang.
Internutbildning
Det är nödvändigt att nya besiktningstekniker och linjearbetare utbildas gällande Skansenanläggningen, så att de är väl förtrogna med den gamla tekniken.
För återväxtens skull behöver vi fler som är beredda att ta sitt ansvar för att det gamla yrket med
dess fina traditioner inte blir bortglömt och de som än besitter kunskapen försvinner.
Arbetsverktyg
De detaljerade bilderna på linjearbetarens verktyg omarbetas grafiskt av Bertil Engberg och
kommer att läggas in på hemsidan samt användas i föreningens planerade fotobok.
Ritade bilder på Skansenanläggningen
De ritade bilderna på Skansenanläggningen kommer textmässigt att översättas till engelska av
Kjell Ljungvall och läggas in på hemsidan.
Guidade vandringar och filmvisning på Skansenanläggningen
Guidade vandringar inkl. filmvisning för grupper och enskilda personer sker under året.
Telekulturhistoria berättelser och fotografier m.m.
Vår hedersmedlem i föreningen, f d linjearbetare Viktor Eliasson har en spännande historia och
fotografier från Lapplands fjällvärld som ni kan ta del av på föreningens hemsida. Det finns
säkert många intressanta berättelser i vår minnesbank.
Skriv gärna ned något spännande du varit med om under dina yrkesverksamma år och sänd detta
till någon i styrelsen. Vi söker med stort intresse efter berättelser, fotografier m.m.
Fördjupad kontakt kommer att tas med en känd fotograf i Norrbotten som har en gedigen
fotosamlig och förhoppningsvis vackra bilder på järntrådsnät.
I nordliga Jämtland nära norska gränstrakterna ungefär 5 mil, har en järntrådslinje dragits växelvis
i träd och stolpar. Resterna av linjen finns delvis bevarade. Filminspelning är planerad under året.
Detaljritningar/skisser
Inventering av detaljritningar på järntrådsanläggningar m.m. Detta är tänkt att användas
i föreningens planerade fotobok samt kommer att läggas in på hemsidan.

Tekniska Museet
Tekniska Museet kommer under året att avyttra visst telemateriel.
Föreningen kommer att lämna in intresseanmälan på visst telemateriel till museet.
Lycksele telemuseum
Lycksele har ett järntrådsnät samt ett teletekniskt museum. De har varit i kontakt
med föreningen och önskar hjälp med att besiktiga stolplinjenätet samt identifiera teletekniskt
materiel som finns på museet.

TKHV:s föreningsmärke och Stadgar
TeleKulturHistoriskaVeteranföreningen TKHV, pågår registrering av namnet hos PRV Patent
och Registreringsverket. Detta för att skydda föreningens namn och symbol mot intrång.
TKHV:s föreningssymbol knyter an till de två minnesmärkena som sattes upp på 100 års dagen
den 31 oktober 1953 till minne av Sveriges första telegraf som anlades mellan Stockholm och
Uppsala.
Minnesmärkena utgörs av en fullskalig tresträvad bronsstolpe och en minnessten som
”Hedrar den svenske linjearbetaren, som med hårt arbete, ofta under svåra förhållanden
medverkade till utbyggnaden av det telekommunikationsnät, som Sverige i dag har”.
Minnesmärkena är upprättade i Ekilla Märsta i Husby-Ärlinghundra socken inom nuvarande
Sigtuna kommun, vilket var på ungefär halva stäckan mellan de båda städerna.
Men utsatt tyvärr ständigt för åverkan, vilket oroar föreningen i sitt vårdande av Minnesmärkena
och hoppas på att förståelse ska finnas för att flytta det till Skansen om ej så eventuellt till
Telefonstaden, åtkomligt för folkflertalet.

Verksamhetsmål

Föreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening verksam i hela landet och
syftet är att skapa intresse och förståelse för TeleKulturHistoria under sociala och demokratiska
gemenskapsformer. Målet är att på trovärdig grund, sprida kunskap om TeleKulturHistoria såväl
inom som utanför föreningen och på ett aktivt sätt bedriva folkbildning.
Föreningens verksamhetsmål är följande:
1) Minnesmärkena flyttas från Märsta till Skansen.
2) Pagod modell 1901 ersätter befintlig Telekiosk modell 1930 på Handelstorget, Skansen.
3) Dubbelkiosken flyttas från nuvarande plats vid marknadsstånden på Skansen till Östra
gaveln på Tele- och Posthuset.
4) Statyn över Sveriges första kvinnliga telegrafist Elfrida Andrée flyttas från Telia i Farsta
till övervåningen på Tele- och Posthuset.
5) Producera en fotobok i högkvalitativt fyrfärgstryck.
Ett framtidsmål är att på Skansen komplettera Linje- Nätanläggningen med en
Landsbygdslinje- nätanläggning mot Bergbanan alternativt förlängt Samevistet.

Medlemmar

TeleKulturHistoriska Veteranföreningen har medlemmar inom hela landet. Alla län är
representerade och vi har även medlemmar utomlands.
Det är glädjande att vi har så många engagerade och intresserade medlemmar som samlat besitter
en enastående kunskap i svensk telehistoria och är behjälpliga med att hjälpa föreningen att samla
in äldre föremål, som uniformer, verktyg, materiel, litteratur, fotografier och mycket, mycket mer.
Vi önskar alla medlemmar varmt välkomna till föreningen och att delta i föreningsarbetet.

Information till medlemmar
Informationsbladet TELE-VETERANEN har sänts ut under året.
Det är väsentligt att medlemmarna regelbundet besöker hemsidan via aktuellt, eftersom all
väsentlig aktuell information läggs ut på denna som komplement till E-post. Hemsidan har blivit
ett populärt forum för såväl medlemmar som utomstående, eftersom har Hemsidan alltmer fått
sin uppskattade form och mer kommer. Sök ständigt ny information där.
Information brevledes sänds endast ut till de medlemmar som saknar E-post. Föreningen bygger
sin informationsverksamhet huvudsakligen via datorkommunikation. De som inte har tillgång till
detta, kan säkert få hjälp av vänner och bekanta som på t.ex. biblioteken eller annat ställe.

Firmateckning

Föreningens firma har tecknats av Yvonne Niia, Per-Erik Tibblin två tillsammans.

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fyra protokollförda sammanträden. Därutöver har en
mängd E-postkontakter och Telefonsamtal utbytts med Styrelsen. För att verksamheten ska flyta
på ett vettigt sätt, har Ordförande, Sekreterare, Kassör samt IT-ansvarig/Hemsidesredaktör
(Adjungerande) fungerat som ett fiktivt Arbetsutskott.

Hemsida och E-post

På hemsidan presenteras föreningens verksamhet i ord och bild samt föreningens officiella
handlingar. En kort presentation på engelska kommer ev. att finnas.
Föreningens hemsida har uppdaterats av vårt hårt arbetande IT-ansvarige/Hemsidesredaktör
Rauol Hansson.
E-post adresser till styrelsens representanter finns inlagda på föreningens egen hemsida.
Hemsidesadressen är: www.TKHV.se

Ekonomi
Resultaträkning och Balansräkning för år 2009 delas ut vid Årsmötet eller kan rekvireras separat.

Medlemsvärvning och avgift

Styrelsen ser mycket positivt på om allas målsättning är att sprida information om TKHV samt
hjälpa till att värva medlemmar. Du har säkert Arbetskamrater, vänner och bekanta som delar
samma intresse som dig och TKHV. Glöm inte att teckna Familjemedlemskap.
Medlemsavgifter är 150 kr för enskild medlem. 200 kr för familj samt 500 kr för ett
Organisations/Företags- medlemskap. (Personligt medlemskap tecknas separat).

Insamlat ”Telemateriel”

Föreningen är av den åsikten att allt som samlas in av medlemmarna, skall när så möjlighet finns
synliggöras för Folkflertalet. Uniformer som samlats in under året kommer att överlämnas till
Skansens klädkammare.

Slutord
Styrelsen vill tacka alla Medlemmar och stödjande Organisationer/Företag för förtroendet för det
gågna året och riktar ett tack till de medlemmar som på ett ovärderligt sätt bidragit till att utveckla
verksamheten enligt föreningens syfte och målsättningar.
Speciellt och hjärtligt tack till John-Lars de Chasseur som skrivit intressanta berättelser till
föreningens hemsida samt besvarat bl.a alla de tekniska frågor som inkommit till föreningen.
Dessutom ett stort tack till Bertil Engberg för hand gedigna arbete med filminspelning och
produktion av DVD-filmer samt allt grafiskt arbete med bl. a fotografier m.m.
Solna i maj 2010
Yvonne Niia

Rauol Hansson

Per-Erik Tibblin

Björn Jonsson

Sture Sundqvist

