
Nästan fullsatt buss av Tranås-Seniorer besökte Dalénmuseet i Stenstorp den 12 mars. 
I Stenstorp föddes Gustaf Dalén 1869. Hans revolutionerande uppfinningar inom fyrteknikens 
område har genom åren frälst och räddat livet på hundratusentals sjöfarande.  
Klippapparaten, solventilen och glödnätsbytaren är bara en del av vad som gjorde uppfinnaren och 
Nobelpristagaren Gustaf Dalén känd och berömd över hela världen. 
I museet visas även det som följde i spåren på Gustaf Daléns stora uppfinnarflit, till exempel AGA-
bilen och spisen, filmprojektorer, radio- och TV-apparater, kuvöser, mätutrustning och hjärt- 
lungmaskinen mm. 
Efter besöket på museet intogs lunch på restaurang Fyrkanten. Mätta och belåtna gick vi vidare till 
bonadsutställningen, vilken var en imponerande samling. 
Bussen fortsatte sedan till Falbygdens Osteria, där vi bjöds på kaffe och ostsmörgås. 
Innan hemfärd inhandlades en del, för att inte säga ganska mycket ost. 

Här börjar vår resa till Falbygden. 



Nu är det bara detaljer kvar, vem som ska sitta var, se'n åker vi. 



Här har vi stannat för välbehövlig fikapaus. Kaffe och mackor fick en strykande åtgång. 



Samling vid bussen sa Ing-Britt, här kommer eftersläntare 1. 



Här kommer eftersläntare 2. 



Nu är Ing-Britt glad, nu är vi på gång igen. 



Inte bara Ing-Britt blev glad, Ann-Cathrine blev minst lika glad. 



Vi är framme vid Dalénmuseet, som är inrymt i Stenstorps Tingshus från 1884. 



Vår mycket kunniga guide visade många apparater från fyrtillverkningen för intresserade SPF-
Seniorer. 

Glödnätsbytaren var en mycket tidsbesparande uppfinning som gjorde att fyrarna inte behövde 
servas med så täta intervaller. 



Det var inte bara fyrar Dalén blev känd för. Här finns radio- och TV-avdelning. Lägg märke till den 
lilla läderklädda transistorradion längst till höger. Till den kunde också kopplas en 
navigationsutrustning. Minst lika säker som dagens GPS skojade guiden. 

Ovan syns Daléns uppfinning: Respirator. OBS 
dammsugare som agerar fläkt. 

Modern kuvös. Den första modellen av kuvös bestod 
av en trälåda där de för tidigt födda placerades 
under en kvarts-lampa. 



Paussignalmaskin för Sveriges Radio Så här fungerade det, smart va'! 

På tal om paus. Skönt i solen tyckte Birgitta och Inge efter all information. 



AGA 6-16. Rätt så okänt att AGA gjorde bilar. 

Inredning AGA-bil. OBS gaspedalen sitter i mitten.  Motor AGA-bil. Ett litet mästerverk. 



Museet är avklarat, nu är det dags för dagens lunch, fläskfilé med varma frukter. Allt serveras 
med potatis, sås och grönsaker. Kaffe och kaka på maten.  

Vår värd vid Bonadsutställningen. Se bildcollage nedan. (Tryck på knappen i mitten) 



Vadå bonader, jag ska köpa ett raff-set till min fru. 
Färden gick vidare till Osterian i Falköping, där vi bjöds på kaffe och ostmacka. 



Det blev mycket handlat också innan bussen vände hemåt. 

Det var de som fixade resan. Jan-Åke tackade och 
bugade å resenärernas vägnar för bra ordnad resa. 

 Vi tackar också chaufför Göran för bra    styrning. 

Klicka för film

http://youtu.be/rLjviDq_kks



