STSF-mötet i Karlsborg 20 april 2013
En strålande aprildag 2013 träffades 31 vänner av historisk telefoni för föreningens årsmöte i
den vackra och historiska orten Karlsborg vid Vätterns västra strand.
Efter en god och närande lunch med militära ramar på restaurang Kastanjen innanför de stora
fästningsmurarna fördes intensiva årsmötesförhandlingar i ett hus utanför muren som tidigare
använts som bl.a. virkeslager. Många förundrade sig över de märkliga ringarna som hängde i
järnstänger från innertaket men ingen gissade rätt!
Årsmötet där 27 personer deltog fastställde bokslutet för 2012, budgeten för 2013 och medlemsavgifterna för 2014 samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Medlemsavgiften fastställdes till
150 kr för medlemmar från Sverige och 30 euro för medlemmar från övriga länder. Möteskostnadernas utveckling under de senare åren föranledde en längre diskussion. Mötet bestämde att
styrelsen i framtiden från fall till fall avgör huruvida arrangemang i samband med föreningens
möten skall kosta extra och i så fall hur mycket. Det kostar självfallet inget att delta i själva
mötet.
Efter årsmötet guidades vi genom dunkla och fuktiga valv i fästningens djupa inre där vi genom
ljud av gevärs- och kanonskott samt med krutrök kunde få en avlägsen uppfattning om hur det
kunde ha varit om freden hade rubbats på 1800-talet och fienden försökte inta fästningen.
Självfallet demonstrerades i en kaponjär även hur det går till när man skjuter med en kanon!
Efter underjorden kom vi åter upp i solskenet och fick en god överblick över den jättelika anläggningen med det 678 m långa slutvärnet. När vi fortsatte vår vandring kom vi fram till en stängd
port som vår guide försökte öppna men det blev tji eftersom låset hade blivit utbytt. Efter samtal
över den trådlösa telefonen kom snart en storvuxen beväpnad vakt och släppte in oss i fästningens
mäktiga kyrka med bedrövlig akustik.
Efter kyrkan besökte vi fästningsmuseet där två äldre herrar dels berättade om Karlsborg radio
och dess öden och dels visade oss signaltruppernas utställning med utrustning alltifrån tiden
före de elektriska kommunikationerna över telegrafen, telefonen och radion till nästan dagens
datoriserade mojänger.
Dagen avslutades men en auktion där föreningen auktionerade ut nyinkomna föremål och det
sedvanliga bakluckeloppiset där många intressanta teleprylar fick nya lyckliga ägare.
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