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FULLSPÄCKAT. Museet är i dag mycket trångbott. I labyrintiska gångar trängs i dag en unik

NJUTARE. Gunnar Schäfer har en unik samling Bondföremål. Bland annat originalaffischer, bil-

samling Bond-grejor, men lagom till sommaren skall museet växa till det tvådubbla.

modeller, klockor, böcker och kläder. Den klocka som Bond bar i filmen Die Another Day är
en av hans klenoder.

Snacka om Bondfångare
NYBRO

Gunnar Schäfer är en inbiten Bond entusiast med Sveriges största samling av
Bond-prylar. Dessutom driver han världens enda Bond-museum. Han är också
en av kandidater till bondskurk i den
nya filmen som håller på att spelas in.
Rollistan är ännu inte helt klar.
– Om allt går i lås så ska jag vara skurk
som sätter käpparna hjulet för Bond.
Gunnar Schäfer har varit intresserad
av allt som har att göra med James Bond
sedan mitten av 1960-talet.
– Den första Bondfilmen jag såg var
Goldfinger. Jag var åtta år och fick följa
med min storebror till biografen Royal i
Nybro. Den sådde ett frö.
– Jag tror att Ian Fleming som skrivit
Bondböckerna blev mycket av en fadersgestalt som jag sökte som liten. Min pappa försvann 1959 till Tyskland.
Gunnar Schäfer är Sveriges störste James Bond-fantast och har byggt ett helt
museum för att skapa en hyllning till sin
hjälte. Här har han lagt ner tusentals
timmar och pengar.
– De första tankarna på ett Bondmuseum väcktes hos mig för ungefär tio år
sedan, men det var först för två år sedan
som jag tog steget fullt ut och öppnade
det.

Museet i dag trångbott
Museet är i dag mycket trångbott. I labyrintiska gångar trängs i dag en unik
samling Bond-grejor.
– Om allt går i lås så ska museet utökas
till det tredubbla. Det kommer att bli ett
lyft för museet.
Väggarna skall kläs med 40 ton speciell
plast som ska föra tanken till is och bakom dessa ska neonrör monteras som ska
inge en känsla av att befinna sig i ett ispalats. I den gamla torkugnen för billackering kommer en biograf att inrymmas. Totalt går ombyggnaden på runt en
miljon kronor.
– Min förhoppning är att få hit Roger

■ BONDFILMER

Moore till invigningen. Han är som bekant gift med en svenska och är i Sverige
på somrarna.
Mycket av Gunnar Schäfers liv kretsar
kring Bond. Huset hemma i Kalmar är
döpt till Golden Eye som Flemings. Då
och då tar han på sig smokingen och fluga och tar en vända med orginalbilen
från en av Bondfilmerna.
Gunnar Schäfers mobilnummer slutar
givetvis på 007 och även bilen har agentens initialer.
– Jag är som Bond, dricker Dry Martini
och champagne. Jag har en inspelningsbar penna som kan spela in de jag möter.
Gunnar Schäfer startade för några år
sedan väldens första Bondmuseum i Nybro. Här har han lagt ner tusentals timmar och pengar att skapa en hyllning till
sin hjälte.

skedde genom kontakter.
Är det någon speciell grej som står på
önskelistan?
– Det skulle i så fall vara en gondol från
Moonracker och så givetvis Bonds Aston
Martin. Det hade jag inte sagt nej till.

Den bäste Bond genom tiderna
Även om Sean Connery var den förste
Bond så framhåller Gunnar Schäfer Pierce Brosnan som den bäste Bond genom
tiderna.
– Han har allt som krävs för att spela
Bond. Vi får se hur den nye Bond Daniel
Craig kan matcha honom.
På frågan om vad han hade samlat på
om det inte hade blivit Bond, säger han:
– Det är svårt att tänka sig något annat.
Kanske hade det blivit Star Wars.

Tennisinstruktör och bilmekaniker
Har en unik samling bondföremål
Gunnar Schäfer har en unik samling
Bondföremål. Bland annat originalaffischer, bilmodeller, klockor, böcker och
kläder. Den klocka som Bond bar i filmen Die Another Day är en av hans klenoder.

”De första tankarna på ett Bondmuseum väcktes hos mig för ungefär tio år sedan”

På frågan hur man får tag i alla Bondprylar, säger han:
– Man letar. Besöker olika länder och
kontaktar olika människor och organisationer. Mycket hjälp har man av internet.
Det som han säger sig vara mest stolt
över i sin samling är bilen från Goldeneye, en blå BMW Z 3. Hur han kom över
den vill han inte avslöja utan bara att det

Till vardags driver han ett bildelsföretag i Nybro.
– Det var slumpen som fick in i den här
branschen. Under några år jobbade jag
som bilmekaniker och sedan på ett bildelsföretag i Kalmar. Under ett par år försörjde jag mig även som tennisinstruktör. Av en tillfällighet fick jag reda på att
det här företaget var till salu. Det är nu
drygt tjugo år sedan.
– Min dröm i tonåren var att bli stridspilot. Jag gjorde testet, men jag blev aldrig en av de fem av 1 000 sökande som
lyckades ta mig in.
I höstas blev han plötsligt kallad till
förhör hos Nybropolisen misstänkt för
olaga vapeninnehav. I ett brev ombads
han ta med sig en advokat och att han
delgavs misstanke om olaga vapeninnehav. Bakgrunden var att han hade anmält att flera pistoler stulits vid ett inbrott i museet i maj förra året.
Han skrev en anmälan att det handlade om kopior i plast, vilket ordningsmakten missade.
– När det förstod att det var ett misstag,
så tyckte de själva att det var lite pinsamt.

■ GUNNAR

SCHÄFER

Sveriges mesta Bond-fantast
■ Namn: Gunnar Schäfer
■ Ålder 48.
■ Bor: Hus i Kalmar döpt till golden
eye efter favoritfilmen.
■ Familj: Joakim 20 år och Alexander
16 år.
■ Favoritdrink: Dry Martini eller
champagne.
■ Favoritfilm: Goldeneye
■ Favorit-Bond: Pierce Brosnan. Bästa
Bondbrud: Izabella Scorupco.
■ Coolaste bilen: BMW Z3.
■ Häftigaste skurken: Hajen, Richard
Kiel från ”Moonraker” och ”Älskade
spion”.

En viktigt ansikte utåt är hans hemsida, www.jamesbond-shoh.com. Förra
året hade den 104 009 besök. Rekordet
var den dag när han var intervjuad i både
Aftonbladet och Expressen, då 1 500 besökte hans hemsida.

1 500 besök på hemsidan
Förra året fick han en inbjudan från
producenterna till den nya Bondfilmen
som sett hans hemsida. Han bjöds in till
en audition i Pinewood studios.
– Det var en fantastisk upplevelse att få
komma till studion där man spelat in 18
Bondfilmer.
Hur kom det sig att James Bond fick
sitt namn?
Jo, när Ian Fleming skulle skriva sin
första agentroman, var han ute efter ett
bra namn på sin agent, “så trist som möjligt”. En dag föll hans blick på en av
böckerna i sin bokhylla, “. Fleming sade
att det var ett perfekt namn: kort, oromantiskt men mycket maskulint.
Vem var då den James Bond som fick

GENOM TIDERNA

Samtliga inspelade bondfilmer
■ Sean Connery, 1962, Dr. No.
■ (Agent 007 Med Rätt Att Döda) From Russia With Love, 1963.
■ Sean Connery, 1964, (Agent 007 Ser Rött) Goldfinger
Sean Connery.
■ 1965, Thunderball. Sean Connery
n 1966 (Åskbollen) You Only, Live Twice, Sean Connery
■ 1969 (Man Lever Bara Två Gånger) On Her Majesty’s

Secret Service George Lazenby
■ 1971 (I Hennes Majestäts Hemliga Tjänst). DiamondsAre
Forever. Sean Connery
■ 1973 (Diamantfeber) Live And Let Die Roger Moore
■ 1974 (Leva och Låta Dö) The Man With the Golden Gun
Roger Moore
■ 1977 (Mannen Med Den Gyllene Pistolen). The Spy Who
Loved Me Roger Moore
■ 1979 (Älskade Spion) Moonraker, Roger Moore

■ 1989 (Iskallt Uppdrag) Licence to Kill Timothy Dalton
■ 1995 (Tid För Hämnd) Goldeneye Pierce Brosnan
■ 1995 Tomorrow Never Dies Pierce Brosnan
■ 1999 The World is Not Enough Pierce Brosnan
■ 2002 (Världen Räcker Inte Till) , Die Another Day Pierce Brosnan
■ 2006 Casino Royale, Daniel Craig
‘
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MITT NAMN ÄR SCHÄFER - GUNNAR SCHÄFER. Gunnar Schäfer är Sveriges störste James Bond-fantast och har byggt ett helt museum för att skapa en hyllning till sin hjälte. Här har han lagt ner tusentals timmar och pengar. – De första tankarna på ett Bondmuseum väcktes hos mig för ungefär tio år sedan, men det var först för två år sedan som jag tog steget fullt ut och öppnade det.
släppa till sitt namn till världens mest
berömde agent?
Den första av Ian Flemings 14 böcker
om Bond landade på bokhandelsdiskarna 1952. Namnet James Bond hämtade
han från en ornitolog med samma namn.
Han satt och spånade vid skrivmaskinen
om ett lämpligt namn, då han plötsligt

fick syn på en bok i bokhyllan Birds of
the West Indies” av James Bond.
I ett brev till ornitologens hustru erbjöds Bond som kompensation fri dispositionsrätt till namnet Ian Fleming, som
han kunde ge till någon ovanligt ful och
ruggig fågel.
Den verklige James Bond lär ha varit

en försynt amerikansk ornitolog från
Philadelphia, vars stora intresse var fåglarna på de västindiska öarna.
Bonds mest betydelse fulla verk, som
fortfarande kommer ut i nya upplagor,
heter “Birds of the West Indies. An account with full descriptions of all the
birds known to occur or to have occurred
on the West Indian Islands” (1936). Flera
av fågelarterna i Västindien riskerade att
utrotas, varför Bond lade ner vittgående
fältstudier under många år i området.
Han lyckades hitta 170 av 174 tidigare
skådade fåglar.

Knyckte idén

SKURKMÖTE. Gunnar Schäfer i mitten möter Richard Kiel t. v. som medverkat i Bond-filemrna
Älskade spion och Moonraker.
■ BONDBÖCKER

ÄLSKADE SPION. Gunnar Schäfers mobilnummer slutar givetvis på 007 och även bilen
där hemma har agentens initialer.

James Bond lade bland annat fram teorin att de flesta västindiska fåglarna genetiskt tillhörde norra Amerika, utom de
på Trinidad och Tobago.
En forskare vid namn David Lack slog
40 år senare fast denna teori i boken “Island biology” och myntade uttrycket
Bond´s Line för gränsen mellan Trinidad, Tobago och området norr därom.
Varifrån kommer då kodnamnet 007.

GENOM TIDERNA

Böcker av Ian Fleming
■ Casino Royale (first published 1953)
■ Live And Let Die (1954)
■ Moonraker (1955)
■ Diamonds Are Forever (1956)
■ From Russia With Love (1957)
■ Doctor No (1958)

■ Goldfinger (1959)
■ For Your Eyes Only (1960)
■ Thunderball (1961)
■ The Spy Who Loved Me (1962)
■ On Her Majesty’s Secret Service (1963)
■ You Only Live Twice (1964)
■ The Man With The Go

■ Casino Royale
■ lden Gun (1965)
■ Octopussy (1966)

SCHÄFER ELLER BOND. Även om Sean Connery var den
förste Bond så framhåller Gunnar Schäfer Pierce Brosnan som den bäste Bond genom tidern. Här på affischen
är det dock Gunnar Schäfer själv som poserar.

Fleming fick ofta denna fråga i intervjuer
och han brukade svara att han hade fått
idén till numret 007 från sina år i säkerhetstjänsten under kriget. Så här svarade
Fleming i en intervju från 1963:
“Jag knyckte den idén. När jag var i säkerhetstjänsten i början av kriget inleddes alla topphemliga signaler med 00prefixet. Detta ändrades förstås senare
av säkerhetsskäl. Jag mindes det här prefixet och jag beslöt att låna det till Bond
för att få hans jobb att verka mer intressant, och ge honom en licens att döda. I
verkligheten kan förstås vilken spion
som helst behöva döda i tjänsten och gör
det antagligen också, oavsett licens eller
ej.”
text

Jörgen Klinthage
jorgen.klinthage@sydostran.se

0456-789 62
bild

Michael Stenqvist
michael.stenqvist@sydostran.se

0454-32 59 09

