Intryck frän höstmötet

pa Skansen

i Stockholm

Mötet var i Sollidens repetitionslokaler! Kanske vi borde ha sjungit lite allsäng?
Fast temperaturen blev ändä hög uti kroppen med varm korv, dricka och srnäprat.
Det regnade ute, sä vi behövde bli uppvärmda. Är det höstmöte fär man förstäs räkna
med regn, även om det har varit den varmaste septernbermänaden

i mannaminne.

Stolpnätet pa Skansen
Sen gick vi ut i regnet igen, för att se Skansens stolpnät med Leif Kindahl som guide. Det är, som bekant, STSF som är initiativtagare till stolpnätet. Leif och Henrik
Lundin har lagt ner massor av tid och entusiasm för att förverkliga nätet och TeliaSonera har sponsrat med pengar.

De fiesta av oss hade paraplyer sä vi slapp bli helt genomblötta under guidningen.
Den tog 1 Y2timme, men hade vädret varit bättre hade visningen säkert varat längre.
Man kan berätta och fundera över hur mycket som helst kring nätet. Tekniska lösningar förstäs, men ocksä vad det kostade att ha telefon och hur fort telefoni blev var
mans egendom. Vilka var det som rent praktiskt satte upp stolpar över heia landet
och hur gjorde man det? Vad betydde telefonin för landets utveckling? O.s.v.
Samtidigt som stolpnätet byggdes pä Skansen installerade föreningen ocksä tidstypiska telefoner i Skansens järnhandel, i Konsumbutiken och i snickerifabriken. Och
Telemuseet satte upp en telefonkiosk pä torget utanför (frän 30-talet när torget ska
ha anlagts). Nu planerar föreningen nästa steg - att bygga en växel i posthuset. Det
kommer att kosta en dei pengar men förhoppningsvis ordnar det sig med sponsorer.
Nästa är kanske det blir regelbundna visningar för allmänheten (men i sä faU behövs
det fler guider än Leif och Henrik).
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Varda historien
Efter guidningen gick vi tillbaka till replokalen och säg en intressant film om automatstationen Norra Vasas tillblivelse och bortgäng. Fredrik Roos hade hittat filmen i Telias
gamla bibliotek. Det kanske är en riktig skattgömma?
Monia Hellström berättade att LM Erikssons födelse- och minnesgärd med museum,
riskerar att bli nerlagd. Hon tyckte att det vore bra om STSF kunde göra nägot för att
rädda museet. Man kan läsa om museet i Värmskog pä: http://turistvarmland.se/
merinfo_enskild.asp?id=7 &notisid= 102
Visst vore det synd om museet skulle läggas ner. Med tanke pä hur viktiga telefoner och
IT är för dagens samhälle borde man verkligen värna om telefonins historia, uppkomst
och utveckling.
Efter mötet äkte en deI till Tekniska museet för att ha bakluckeloppis (da hade det slutat
regna) och under mötet var det en liten auktion. Hoppas det blev nägra fynd.
Anita Lifvendahl
Nyfiken medföljare

SniUeblixten HEUREKA!
Hittade ovannämnda bok pä ärets bokrea för 59 kr.
kopierade Antonio Meuccis uppfinning.

Pa sid

66 iden kan man läsa att Bell

