
Bosse Bildoktorn, Bo
Andersson, har varit
på besök hos James
Bond, Gunnar Schäfer,
i Nybro. Han letade
efter tekniska prylar
till ett föredrag för
ingenjörer.

– Telefonen ringde och de
undrade om jag ville hålla
ett föredrag på en konferens
för ingenjörer i Stockholm.
Det handlar om seriösa män
som pratar om nya saker,
säger Bo Andersson.

Men de ville ha något mer
lättsmält också, därför ring-
de de till Bosse Bildoktorn.

– Då tänkte jag berätta om
James Bond, som alltid legat
i framkant när det gäller
teknik. Det är intressant, av
alla de avancerade fanta-
sigrejerna som finns i fil-
merna, har mycket blivit
verklighet senare, säger Bo
Andersson.

Inspelningspenna
– Jag blev positivt överras-

kad när Bosse ringde. Det är
jättekul att kunna presente-
ra teknik utöver det vanliga,
säger Gunnar Schäfer.

– På ingenjörskonferensen
ska jag börja med att berätta
om Gunnars museum, eller
James som du nu heter, Ian
Fleming och James Bond.
Sedan ska jag visa ett bild-

spel, säger Bo Andersson.
Han kommer att visa tek-

niken bland annat i form av
en penna som även fungerar
som en bandspelare och en
modellbil med katapultsto-
lar.

Gunnar Schäfer tycker att
Bo Anderssons initiativ ger
bra marknadsföring, både
för hans James Bond-mu-
seum men även åt Nybro.

Vill slå internationellt
– Jag hoppas kunna bryta

isen internationellt nu. Det
utvecklas åt rätt håll, säger
Gunnar Schäfer.

James Bond museum är

anledningen till att Bo An-
dersson stannar till i Nybro
ibland.

– Annars åker man mest
igenom Nybro för att kom-
ma till Kalmar och Öland.
Det är intressant med alla
ställen i Sverige och det
finns så många fantastiska
människor, säger Bo An-
dersson.
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Bildoktorn hos Bond
Letade tekniska prylar till föredrag på ingenjörskonferens

Bosse Bildoktorn, Bo Andersson, besökte Gunnar James Bond Schäfer, på hans
museum i Nybro, för att dokumentera tekniska prylar till en konferens med ingen-
jörer i Stockholm. FOTO: PATRICE VOKSEPP

Bo Andersson fotografe-
rar pennan som även går
att använda som band-
spelare.

Hönsalotta och Snacke-Per är nöjda med luffarriks-
dagen. Nu blir den tradition. FOTO: PRIVAT

Luffarriksdag
blir till tradition
Luffarriksdagen gav
mersmak. Redan nu
har Hönsalotta och
Snacke-Per bestämt
sig för att göra dagen
till en tradition.

Luffarmuseet i Målerås
satsade på en luffarriks-
dag i helgen som var och
den drog folk. Ungefär
200 besökare kom för att
få höra hel-, halvsanning-
ar och riktiga skrönor.

Ett av de stora dragplåst-

ren var Tvärdraget som
spelade upp. Dessutom
var K-Mackens hantver-
kare på plats liksom Rost-
fria Karlsson och Mopp-
Emma som visade trådt-
jack.

Madesjö hembygdsföre-
ning hade antikrunda där
de visade upp många gam-
la bruksföremål som fallit
ur tiden.

Den sista luffaren må ha
fallit ifrån men minnet av
dem lever vidare i Må-
lerås.

FOLK I FÖRENING
Bridgekamraterna avslutade spelsäsongen med kaffe
och tårta samt spel med 13 par och medelpoäng 130.
Resultat: 1. Berndt Lundgren/Stig Nilsson 161 poäng, 2.
Harry Stenberg/Rune Sandgren 156 p. 3. S-O
Ahlqvist/Anna-Lisa Arvin 144 p.
4. Aina Florén/Inger Karlsson 137 p. 5. Kurt
Karlsson/Bernth Johansson 135 p. 6. B-O Brandstedt/K-
H Fors 131 p.


