
En medlems resa till årsmötet på Sparreholms Slott 

Då Phonetiken No l 2003 landade i min brevlåda och jag bläddrade som hastigast ige
nom tidningen fOr att bl.a. kolla in bytessidan mm, fick jag se inbjudan till Årsmötet 
2003 på Sparreholms Slott. Såg att datumen var den 17/5, Norges Nationaldag. En 
snabb kontroll av mina vänner. Kände jag någon norrman som jag lovat besöka detta 
datum? Nej!!! 

Bra!!! Då blev valet enkelt det fick bli Sparreholm i Sörmland. 
Dåjag ringde till Gunnar och anmälde oss forstodjag att det skulle komma många 
medlemmar till Årsmötet och det är alltid trevligt att träffa gamla som nya samlarvän
ner. 
Dagen for Årsmötet närmade sig, packning av telefondelar fOr auktion och försäljning 
ordnades på fredagskvällen. Tidig lördagmorgon och resan påbörjades vid 06,30. 
Chryslem startade, alla lampor som inte skulle lysa slocknade. säkerhetsbälte på och 
växelväljaren i D-läge ,resan hade börjat. 
Resan gick bra, med ett planerat fikastopp längst vägen mellan Norrköping och Katri
neholm. 

Då vi landade i 
Sparreholm var det 
inte svårt hitta Slot
tet, historiens ving
slag från 1500-talet 
kändes i luften då vi 
körde upp för allen 
och såg Slottet i 
förgrunden. Vid 
slotts grinden stod 
"slotts-
vakten" Tommy Sundgren och andra medlemmar och visade oss tillrätta. Ca. 50 med
lemmar samlades utanför vagnslidret som låg ett stenkast från sjön Båven. 
Vi hälsades välkomna till Sparreholms Slott av Anna Karinen och Karl-Gustav Wik
ström som fick bli våra guider och värdar fOr dagen. Ä ven vår medlem Helge Karinen 
som äger Slottet anslöt sig senare under rundvandringen och hjälpte till med att svara 
på frågor när de ibland blev många och ivriga. 
Vår fOsta anhalt blev vagnslidrets bottenvåning och där fick vi titta på en unik häst
vangsamling i bästa renoverade skick. Denna vagnpark hade ägts och renoverats av Siv 
von Rosen. 

Då vi lotsades upp för trappan till andra våningen möttes vi av olika spelmaskiner allt 
från fonografer till speldosor, leksaker mm. 
Nästa avdelning innehöll hur många jukeboxar som helst, och vi lotsades in i nästa rum 
och där fanns hur många jukeboxar som helst, och i det sista rummet fanns hur många 
jukeboxar som helst och här skulle alla 50-tals diggare kunnat stanna .. . ja hur länge 
som helst, vilken färgprakt när allt tändes upp. Jag behöver väl inte tillägga att allt 
var i superskick. 5 




