
Han bär smoking, dricker 
Bollinger och kör BMW Z3. 
Det handlar om Bond. Gunnar 
James Bond Schäfer.

Den 31 oktober är det premiär för 
den nya James Bond fi lmen ”Quan-
tum of Solace” med Daniel Craig i 
huvudrollen. 

En som defi nitivt inte missar 
denna händelse är Sveriges svar 
på den brittiska agenten, Gunnar 
James Bond Schäfer. Ja, han heter 
faktiskt så, efter ett nytt namnbyte 
för ett par år sedan. Genom sitt 
007-museum i Nybro och sin hängi-
velse till den brittiske agenten har 
Gunnar blivit ett välkänt ansikte i 
Sverige. 

Lanserar ny Bondbok
På bokmässan i Göteborg visar 
Gunnar upp delar av sitt museum 
och passar samtidigt på att lansera 
sin självbiografi  ”James Bond- En 
fadersgestalt”.  

– Min egen far försvann när jag 
var två år gammal och saknaden 
har präglat mig.
Boken handlar om Gunnars liv och 
hängivelsen till Bond och författa-
ren Ian Fleming.

– James Bond har alltid funnits 
där och följt med hela livet. Han 
blev lite som en låtsaspappa som 
gjorde att livet blev lite lättare, sä-

ger Gunnar James Bond Schäfer 
som är iförd smoking i äkta Bond 
anda.
Förutom om berättelsen om sitt 
eget liv och hängivelsen till Bond, 
fi nns ett stort James Bond-lexikon

Fem år efter faderns försvinnan-
de upptäckte Gunnar James Bond.

– Jag och min bror såg Goldfi ng-
er på bio i Nybro. Då såddes ett frö, 
berättar Gunnar.

Började med utställning
Samlandet av Bondprylar började 
först vid GoldenEye som kom år 
1995.  
– Det är min absoluta favoritfi lm 
och då ökade mitt intresse rejält. 
Jag började kontakta fi lmbolag och 
sponsorer och frågade efter pro-
motionssaker. 

Lagom till fi lmen Die Another 
Day gjorde Gunnar en mindre ut-
ställning på en biograf i Kalmar om 
Bond. En utställning som fi ck stor 
uppmärksamhet.

– Jag blev helt chockad av med-
ieintresset. Både tidningar och TV 
intervjuade mig. Efter det bestäm-
de jag mig för att utöka samlingen 
och starta ett museum.

Letar på auktionssajter
Han har hittat Bond-rariteter från 
hela världen genom olika auk-
tionssajter. Och Gunnars museum 

är  sponsrat av företag som Sony 
Ericson och Omega, vars produk-
ter förekommer i fi lmerna.

Museet i Nybro fullproppat med 
Bondsaker. Originalaffi scher, en 
BMW Z3 från GoldenEye, 007-glas 
(som fylls med Bollinger), kläder, 
”the golden gun” och allt annat 
möjligt som kan tänkas ha med Ja-
mes Bond att göra. Dessutom har 
han byggt upp en biosalong med 
en stol för varje Bondfi lm. 

Besökt platser från fi lmerna
Sedan 1980-talet är Gunnar egen 
företagare och kan på det viset fi -
nansiera sitt Bondprojekt.

Gunnar berättar att han rest och 
besökt fl era platser som varit med i 
Bondfi lmerna.

– Det är häftigt att gå i Bonds fot-
spår och min första Bondresa var 
till Wien. Där besökte jag bland an-
nat tivolit som är med i ”The Living 
Daylights”.

Nu ser han framemot nästa 
agentfi lm i James Bond-serien som 
förändrat hans liv.

– Böckerna och fi lmerna har allt 
och har skapat en helt egen genre. 
Att följa James Bond är som en 
egen kultur, säger Gunnar James 
Bond Schäfer. 
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Sveriges svar på James Bond

Gunnar James-
Bond Schäfer

Född:1957
Bor:Nybro
Aktuell: 
Med självbiografi n 
”James Bond- En fa-
dersgestalt”
Favorit James Bond: 
Pierce Brosnan
Favorit Bondfi lm: 
GoldenEye

SVERIGES BOND. Gunnar James Bond Schäfer visade upp delar av sitt museum på bokmässan i Göteborg. Samtidigt passade han på att lansera sin nya bok ”James Bond- En fadersgestalt.


