FLIPPERKUNG. Stefan
Gunnarssons stora
intresse, vid sidan av
musiken, är att samla på
gamla ﬂipperspel.

FLIPPERSPEL

Stefan Gunnarsson har flippat ur totalt

”Jag har 60 spel
i min samling”
Stefan Gunnarsson har precis släppt sin
första soloplatta. Mest känd är han för
sina fem år i TV-succén Så ska det låta.
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till hans passion för ﬂipperspel.
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tefan Gunnarsson är bodensare och han har fortfarande Boden som bas trots att
han tillbringar mycket av sin tid
i Stockholm. I ett förråd i Boden
står hans stora samlarskatt.
– Ända sedan jag var barn har
jag älskat att spela ﬂipperspel och
sedan några år har jag börjat köpa
gamla spel, säger han och lägger
handen på ett Aladdins Castle.
Inne i källarlokalen får hans
ögonstenar samsas om utrymmet med andra 1970-talsprylar.
Det är spelen som han har allra
kärast som står där, resten ﬁ nns
i ett annat förråd.
Tanken om att skapa ett museum har slagit honom men han
tvekar.
– Jag vet inte om jag seriöst skulle
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vilja bedriva någon slags verksamhet utan det skulle i såna fall vara
att ställa i ordning allt så att det blir
en typ av showroom, säger han.
Han berättar om när han som
liten grabb hängde på Baudins kafé
i Boden. Mycket av tillvaron gick då
ut på att förﬁna sina ﬂipperspelskunskaper och sätta nya rekord.
show-room vill
han återskapa miljön från slutet
av 1970-talet, då han och andra
grabbar i garnisonsstaden ﬂockades runt spel som Aladdins Castle, Wizard och Champ.
– Jag spelade ﬂipper som mest
när jag var mellan sex och elva år
gammal. Det var andra halvan av
70-talet och poängen är i så fall att
skapa en lokal som är så trovärdig
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som möjligt. Jag skulle bli rabiat instrument eller att lära sig hur
och jobba stenhårt för att inget något annat fungerar, säger han.
skulle vittna om att man beﬁ nI en annan del av lokalen pekar
ner sig senare än 1979 i tiden, han på ett spel som Så ska det låtasäger han.
kollegan Putte Nelsson ska köpa.
Men till det krävs tid och det
– Han frågade mig om jag visär för närvarande en bristvara. ste någon som hade ett Theatre of
Maj och juni tillbringar han på Magic så jag sa ”kul att du undrar,
resande fot.
jag har faktiskt ett stående hos
– Nu ska jag ut på en Sveri- mig”.
geturné och bland annat spela
med den före detta Chicagomed- UNDER ANDR A delen av 1970-talet
lemmen Bill Champlin. Sedan ska och början av 1980-talet hade varjag lira ihop med Michael Ruff je kafé med självaktning minst ett
och utöver det blir det en hel del ﬂipperspel. I dag går det i stället
privata spelningar,
att spela ﬂipper på
w/ÊSKBHHÌS datorn. Men det är
säger han.
Hela samlargreJOGÚSOÌHPU inget för Stefan Gunjen startade 1993. Då
TÌHÚSKBHEFU narsson.
köpte Stefan Gun– Nä! Fullkomligt
narsson tre spel från
till hundratio själlöst. Personligen
en samlare i Hallstatycker jag att bland
procent”
hammar. Nu är han
dataspel är det myckägare till cirka 60 rariteter.
et som är roligare än ﬂippersimuHan har försökt lära sig så latorer.
Jämför känslan med att
mycket som möjligt om hur spelen fungerar så att han själv kan spela ett riktigt ﬂ ipperspel?
reparera och renovera.
– Ett riktigt ﬂipper känns mer
– När jag går in för något så besjälat. Mer fysiskt. Ungefär
gör jag det till hundratio procent. som att jämföra riktiga akustiska
Det må vara att lära sig ett nytt instrument med syntar.
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Här är hela listan.

Djur från
norr till
söder
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Hyr ett
smådjur
i sommar!
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■ Monica Jönsson, Asarum. Telefon:

0454-32 91 14. Hyr ut marsvin och kanin.

Bohuslän

■ Marielle Lausch, Pålsboda.

Telefon: 0582-440 33. Hyr ut myskankor
och skånegäss.

Skåne

■ Annie Axell, Brastad. Telefon: 0523-

■ Anna Ohlsson, Kristianstad. Telefon:

443 03. Hyr ut kaniner.

044-24 50 94, 070-969 51 49. Hyr ut två
lejonkaniner. Inne- och utebur medföljer.

■ Anna Ivarsson, Kungälv. Telefon:

0303-24 50 10, 073-999 84 26. Hyr ut
marsvin.

%BMarna
■ Monica Wikström, Horndal. Telefon:

0226-402 62. Hyr ut kaniner.

%BMTMBOE
■ Sigrid Lagerroth, Brålanda. Telefon:

0521-108 08. Hyr ut dvärgvädurskanin.

Halland

Småland
■ Ann-Louise Hallberg, Rydaholm. Tele-

fon: 0370-65 60 70, 070-251 16 30. Hyr
ut kaniner bl a. franskvädur, dvärgvädur, holländare och hermelin. Marsvin,
släta och långhåriga.
■ Daniela Nilsson, Mullsjö. Telefon: 076087 80 10. Hyr ut kaniner.
■ Caroline Johansson, Bor. Telefon:
0370-65 50 20, 070-252 52 05. Hyr ut
franska vädurskaniner, även burar.

■ Anna Klein, Lindome. Telefon: 073-

535 96 89. Hyr ut 3-årig kaninhona.

Uppland

-ÌUCBSOFOGÌQSPWBQÌ
att sköta om ett litet
IVTEKVSJTPNNBS

56. Hyr ut finullsfår, lamm, jämtgetter, killingar, Gotlands- och
Mellerudskaniner, dvärgkochin
och raucana.
■ Eva Claesson, Mariestad. Telefon: 076-355 58 30. Hyr ut kanin.
■ Rebecca Carlsson, Timmele.
Telefon: 0321-100 48. Hyr ut
kanin.

Västmanland
■ Eleonor Karlsson, Sala. Tele-

Jämtland
070-515 19 64. Hyr ut franska vädurskaniner.

Medelpad

Telefon: 018-36 53 00. Hyr ut två blandraskatter (endast tillsammans).
■ Annette Ordeus, Järlåsa. Telefon: 070546 17 19. Hyr ut dvärgvädurskaniner.

0589-500 79, 070-756 10 87.
Hyr ut Rosvalla-kaniner.

¯OHFSNBOMBOE
■ Miriam Hägerlind, Nordingrå.

Telefon: 0613-202
06, 073-828 14 67.
Hyr ut Gotlandskaniner.

■ Clara Åkerström, Säffle.

060-58 77 71, 070-227 03 30. Hyr ut
kaniner och burar.

Telefon: 070-818 02 88. Hyr ut
dvärgvädurskaniner och rexungar.
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■ Annika Nordberg, Luleå. Telefon:

■ Daniel Fransson, Svenljunga.

073-075 65 70. Hyr ut kaniner, shetlandsponnyer, och hönor.

■ Marie Pilhede, Olofstorp. Telefon:
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■ Malin Andersson, Fjugesta. Telefon:

076-259 48 97. Hyr ut kaniner.

Telefon: 076-822 70 66. Hyr ut kaniner.
073-526 58 72. Hyr ut kaniner, marsvin
och höns.
■ Jonas och Birgitta Nolstrand, Upphärad. Telefon: 0520-334 56, 073-673 34

Kontakta uthyraren direkt
■ -BOETTNÌEKVSTVUIZSOJOH fungerar som en ”anslagstavla” där uthyrare
av smådjur kan komma i kontakt med
Lands läsare. Land ansvarar inte för

villkoren. Du som vill hyra tar kontakt
direkt med uthyraren och gör upp om
kostnad, tidsperiod, skötselråd med
mera.

Hyr en bikupa
■ Sven Göran Sjöström,
Hallstavik. Tel 0175-229
69, 070-280 61 06. Hyr
ut bikupa med snälla
och svärmtröga bin.
■ Björn Andersson,
Örebro. Tel 019-22 80 84.
Hyr ut biodling.

Stora upplevelser på enkelt sätt

Värmland

■ Louise Westlund, Ankarsvik. Telefon:

Telefon: 013-571 12. Hyr ut kaniner,
dvärgvädur och löwen.
■ Hilde Eriksson, Ulrika. Telefon:
0142-911 10, 073-032 51 91. Hyr ut
kaniner.
■ Monica Broman, Åtvidaberg.
Telefon: 0120-230 20, 070-670
47 67. Hyr ut marsvin av raserna
teddy och mjuka långhår.

fon: 0224-213 15. Hyr ut kaniner.
■ Johny Stolpe, Arboga. Telefon:

■ Jonas och Stina Högbladh, Uppsala.
■ Monica Qvist, Tandsbyn. Telefon:

½TUFSHÚUMBOE
■ Therese Lövgren, Linköping.

Boka på funasdalen.com
eller 0684-155 80

