Rapport från årsmötet
Hej alla glada telesamlare i STSF!
Jag som skriver är Björn Tång, boende i Jädraås sedan 8 år. Jobbat på Telia i 45år, varav
40 år som fotograf.
Telefonen ringde ett par dagar före årsmötet, som skulle vara hos Bo Byman i Storvik.
Det var vår ordförande Henrik Lundin: Han frågade om jag ville skriva om årsmötet,
vilket jag lovade.
Bo Byman, har landet i särklass mest mångsidiga prylmuseum, bara ca 3 mil från Jädraås. Jag slog en signal till Bo några timmar
före mötet, och fick reda på att någon medlem redan kommit dagen före . Alltnog jag
kom dit en timme innan samlingen kl. 12.
Då hade många redan kommit, så det blev
en trevlig stämning redan från början. Vi ett
25-tal medlemmar, några med familj, bjöds
på en förträfflig smörgåstårta med tillbehör
innan årsmötet började. Jag tror att mötet
redogörs av årsmötets sekreterare i denna
tidning, så jag går vidare till nästa begivenLanthandeln
het.
Att bese ett unikt Samlarmuseum med Bosse som otroligt kunnig Guide på allt som
finns att se. Först kommer man in i en gammal lanthandel, och där innanför entrégrindarna till vänster finns avdelning telefoner både på golv och väggar, sedan kommer
självspelar-avdelningen med allt som drages
upp och spelar, till och med en julgran som
snurrar så man slipper dansa, om man inte
Telefoner

orkar. Men vi måste orka hinna med mycket på de 1½ timme som var vikt till detta.
På nedre botten finns även cykelns historia
för både barn och vuxna. Även så Brandsläckare till Dammsugare som finns på
övre planet tillsammans med Radio & tvhistoria. Mycket leksaker att bese för både
stora och små. Och inte att förglömma en
avdelning för skönhetsbehandling förr i
tiden. Ja det går inte att greppa allt som
finns att bese, det här är bara ett skrap på
ytan.
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Bosse har mycket samlat som inte får plats i museet. Något att nämna: Råttfällor, Glasflaskor, Allers urklipp, som barn roade sig med för inte så länge sedan innan TV kom in
i bilden. Tändstickstavlor. Och även Coca Cola som för övrigt har mer en 100 år på
nacken. Här får jag nog sluta för nu börjar auktionen:
Auktionsgodset hade plockats upp i den
minsta auktionshall som jag varit i. Ett
sidorum till serveringen där vi tidigare
haft vårt årsmöte.
Ca 40-50 objekt, dels från föreningen,
samt från årsmötesdeltagarna.
Det började med en monofon som gick
för 650 kr, sedan olika lådor med reservdelar a´ 500 kr, en Telefoniststol för 400
kr. Fyndlådor för mellan 50-200 kr.
Ringklockor: den största gick för 375 kr
en marmorplatta med något på för 500
kr. Två Ericofoner typ 700 gick för 600
och 450 kr.
Det dyraste objektet var en katalog över
LM apparater och växlar från 1911 med
priskurant från 1930. Katalogerna bundAuktion
na i rött klotband. Priset stannade på
1900 kr. Gunnar Modig var en mycket bra och proffsig auktionsutropare.
Här avslutade jag min dag som observant och deltagare på ett mycket lyckat årsmöte.
Middagen förlades till Lappens rastplats efter Riks 80. Två rätter fanns att välja på, kött
eller fisk. Eftersom vi förbokat maten så gick utportioneringen snabbt. Vid kaffet presenterade ordförande kvällens frågetävling. Den var svår! Segrade gjorde Ove Svensson
och han kunde som pris bära hem en Dansk telefon Da 30. Efter det skiljdes mötesdeltagarna åt och årets möte var slut.
Vänligen vännen Björn.
PS! Bosse anordnar under högsommaren
motorträffar varje tisdagkväll med veteranfordon. Bosse har själv en MG TC 1946,
samt en Ford från 1912. DS.
Auktions– och möteslokalen. En del av
Museibyggnaden syns på tidningens baksida

Deltagarna i årsmötet 2006 framför Bosse Bymans museum i Storvik

