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James Bond är förmodli-
gen filmhistoriens mest 
kända karaktär. När den 
första filmen Agent 007 
med rätt att döda kom 
1962 blev den en omedel-
bar succé och så har det 
fortsatt. 

Nästan alla människor 
har en relation till Ian Fle-
mings litterära figur som 
klivit in i våra hjärtan 
gestaltade av hittills sex 
skådespelare: Sean Conne-
ry, George Lazenby, Roger 
Moore, Timothy Dalton, 
Pierce Brosnan och Daniel 
Craig.

En som har en speciell 
koppling till denne agent 
i hennes majestäts tjänst 
är Mr James Bond i Kal-
mar, som döpt sitt hus till 
Goldeneye och också står 
bakom James Bondmuse-
et i Nybro.

Att han fängslats av 
James Bond så pass att 
han bytt namn har med 
Ian Fleming att göra.

– Jag har alltid varit fas-
cinerad av andra världs-
kriget. Ian Fleming var 
med i kriget och det var 
också min pappa. För mig 
är Ian Fleming James 

Bond och eftersom min 
pappa försvann när jag var 
två år har han också blivit 
någon av en fadersgestalt 
för mig.

Kalmars James Bond berät-
tar att hans pappa var tysk 
soldat och flydde till Sve-
rige via Danmark i krigets 
slutskede. 

– Förmodligen var det 
ett helvete och krig är 
samma elände oavsett vil-
ken sida man strider på. 
Jag har genom åren för-
sökt att hitta min pappa, 
men han dödförklarades 
tio år efter försvinnandet 
1969, och frågetecknen är 
många kring det här. Mitt 
namnbyte och museet är 
ett sätt för mig att ta mig 
igenom livet. En förhopp-
ning om att andra män-
niskor kan ge mig ledtrå-
dar om vad som hände 
min pappa.

Mr James Bond berättar 
att en svensk skådespe-
lare, Max von Sydow, blev 
tillfrågad att spela Dr No 

redan i den första filmen 
mot Sean Connery 1962. 
von Sydow tackade dock 
nej. 1983 föll han till föga 
och spelade terroristleda-
ren Ernst Stavro Blofeld i 
Never Say Never Again.

Kalmar-James favorit-
Bond är Pierce Brosnan. 
Helst i filmen Goldeneye 
från 1995.

– Pierce Brosnan får till 
den där blicken som gör att 
man förstår att Bond lever 
ett otryggt liv. Han har ju 
vigt sitt liv åt att skydda 
den brittiska regeringen. 
Hans rollgestaltning ger 
också ett hopp om mänsk-
ligheten. Att det är Bond 
som ska besegra skurkar-
na.
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Fotnot: Före år 2007 hette Mr 
James Bond Gunnar Schäfer. 
Numera kallar han sig bara Mr 
James Bond.
 

HALVSEKEL. Han är agenten med rätt 
att döda. Miljöerna han rör sig i är 
skiftande men de allra flesta av oss 
tänker nog på vackra kvinnor, skaka-
de drinkar, och vapen av modernaste 
slag när hans namn nämns. 
I år är det 50 år sedan James Bond 
gjorde entré på bioduken. 
Och i Kalmar finns ett av hans 
största fan. 

Patrick Dalzel-Job 
tjänstgjorde i den brit-
tiska armén under andra 
världskriget. Han sägs 
vara den som fått stå 
modell för James Bond. 

Ian Flemings första bok 
om James Bond kom 
1953. Efter Flemings död 
har flera andra författare 
fortsatt att skriva om 
James Bond. 

BOND NUMMER 6
Daniel Craig är den sjätte 
och senaste skådespela-
ren som gestaltat James 
Bond på bioduken. Här i 
filmen Quantum of So-
lace.  FOTO: SCANPIX

Sean Con-
nery var de 
förste att 
spela James 
Bond. Här 
under in-
spelningen 
av Man le-
ver bara två 
gånger. 

23 BOND-FILMER
■ 1962 Agent 007 med 
rätt att döda
■ 1963 Agent 007 ser 
rött
■ 1964 Goldfinger
■ 1965 Åskbollen
■ 1967 Man lever bara 
två gånger
■ 1969 I hennes majes-
täts hemliga tjänst
■ 1971 Diamantfeber
■ 1973 Leva och låta dö
■ 1974 Mannen med 
den gyllene pistolen
■ 1977 Älskade spion
■ 1979 Moonraker
■ 1981 Ur dödlig syn-
vinkel
■ 1983 Octopussy
■ 1983 Never Say Never 
Again
■ 1985 Levande mål-
tavla
■ 1987 Iskallt uppdrag
■ 1989 Tid för hämnd
■ 1995 Goldeneye
■ 1997 Tomorrow Ne-
ver Dies
■ 1999 Världen räcker 
inte till
■ 2002 Die Another Day
■ 2006 Casino Royale
■ 2008 Quantum of 
Solace

”För 
mig 
är Ian 
Fle-
ming 
James Bond och 
eftersom min 
pappa försvann 
när jag var två 
år har han också 
blivit någon av 
en fadersgestalt.”
Gunnar Schäfer 
alias Mr James Bond

är Ian 


