– Roger Moore är en av de mest
ödmjuka och roliga personer
jag mött, säger Anders.

Richard ”Hajen” Kiel och Anders är goda
vänner. Filmskurkens berömda ståltänder
finns numera i Anders Bondsamling!

Anders med två svenska
Bondbrudar – Maud Adams
och Britt Ekland.

serna. I hans telefonlista fnns nummer till
Ian Flemings litterära agent, fera av Bondbrudarna, stuntmän och andra som arbetat
med flmserien. Han är bland annat god vän
med Richard Kiel, som spelade den ståltandade skurken ”Hajen” i Älskade spion
och Moonraker.
– Jag känner hans familj och har varit över
i USA och hälsat på dem.

tittar på honom vet du inte om han ska döda
dig eller kyssa dig.”
På frågan vilken av Bondbrudarna han rankar högst är svaret inte lika givet.
– Jag gillar Maud väldigt mycket, men
också Lois Chiles i Moonraker och såklart
Halle Berry i Die Another Day. Men om jag
måste välja så blir det Eva Green, hon gör ett
fantastiskt porträtt av Vesper Lynd i Casino
Royale.
Men ingen Bondflm är ju komplett utan
en skurk. Richard Kiel står av naturliga skäl
högt i kurs hos Anders, men favoriten är
Christopher Walken.
Hyllorna hos Anders bågnar av rekvisita
som varit med i olika Bondflmer, ett av de
mest unika föremålen är en ninjastjärna i
metall som syntes i Man lever bara två gånger, från 1967. Men det som kanske betyder
allra mest för Anders är Desmond ”Q”
Llewelyns biograf, signerad av författaren
själv, bara några veckor innan han omkom i
en tragisk trafkolycka.
Llewelyn hann spela ”Q” i 17 Bondflmer.
Filmintresserade med några år på nacken
minns med förtjusning hans osannolika innovationer i form av spektakulära tekniska
prylar som han försåg Bond med.
Här fnns också en kopia av
guldpistolen från Mannen med
den gyllene pistolen och de
världsberömda tänderna med
vilka skurken ”Hajen” biter av
stålvajrar.
– Tänderna är formgjutDen 23:e
Bondfilmen
na efter Kiels mun, men
”Skyfall” har
de gjorde så ont att han
premiär nu
fck sätta i dem precis
i dagarna!
innan scenerna och sedan
plocka ut dem direkt, säger
Anders vars högsta dröm är
att få möta Mr Bond själv –
Sean Connery – antingen på
golfbanan eller på en galapremiär.
Och kanske blir det så för den 26 oktober
har senaste Bondflmen Skyfall premiär, där
även den svenske skådespelaren Ola Rapace
medverkar.
■

Alla flmerna

Fick en statistroll
Sina kontakter, varav många blivit hans personliga vänner, har han träffat på det hundratal Bondtillställningar han varit på under
årens lopp. Han har sett Timothy Dalton,
Pierce Brosnan och Sean Connery vid olika
tillfällen. Ätit middag med både George
Lazenby och Roger Moore, i dag UNICEFambassadör.
– Han är en av de mest ödmjuka och roliga
personer jag mött, en underbar människa,
säger Anders som arbetar som controller.
Men hur lyckades en vanlig kille från Hjo
ta klivet in i en Bondflm?
– En av mina vänner på Eon Productions
tipsade mig. Det var tusentals förhoppningsfulla som sökte men jag valdes ut,
vilket jag sannolikt har mitt kontaktnät att
tacka för.
– Mitt främsta Bondminne?
Det fnns så otroligt många,
ett av dem är när vi flmade
en av scenerna i Österrike till
Quantum of Solace. Efteråt
ropade regiassistenten på mig
och tillsammans med Daniel
Craig kollade vi på tagningen
och fck instruktioner av flmens regissör. Det var ett stort
ögonblick för mig, säger Anders som kommer från Hjo i
Västergötland.
På nattygsbordet står ett foto
av Roger Moore omslingrad av Britt Ekland
och Maud Adams, som båda signerat fotot.
Ändå tycker Anders att Sean Connery är bäst
av alla Bond.
– Han har allt, han är både farlig och elegant på samma gång. Eller som Bondbruden
Barbara Carrera, som spelade mot Connery i
Never Say Never Again, sa till mig: ”När du
hemmets Veckotidning 43/2012
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Vill du läsa mer om Anders se även hans
hemsida: www.jamesbond007.se

•1962 – Agent 007 med rätt
att döda (dr No) – Sean connery
•1963 – Agent 007 ser rött (From
russia with love) – Sean connery
•1964 – Goldfnger – Sean connery
•1965 – Åskbollen (thunderball)
– Sean connery
•1967 – Man lever bara två gånger
(You Only live twice) – Sean connery
•1969 – I hennes majestäts
hemliga tjänst (On her Majesty’s
Secret Service) – george lazenby
•1971 – Diamantfeber (diamonds
Are Forever) – Sean connery
•1973 – Leva och låta dö (live
and let die) – roger Moore
•1974 – Mannen med den
gyllene pistolen (the Man with
the golden gun) – roger Moore
•1977 – Älskade spion (the Spy
Who loved Me) – roger Moore
•1979 – Moonraker – roger Moore
•1981 – Ur dödlig synvinkel (For Your
Eyes Only) – roger Moore
•1983 – Octopussy – roger Moore
•1985 – Levande måltavla (A View
to a Kill) – roger Moore
•1987 – Iskallt uppdrag (the living
daylights) – timothy dalton
•1989 – Tid för hämnd (licence to Kill)
– timothy dalton
•1995 – Goldeneye – pierce Brosnan
•1997 – Tomorrow Never Dies – pierce
Brosnan
•1999 – Världen räcker inte till (the
World is Not Enough) – pierce Brosnan
•2002 – Die Another Day – pierce
Brosnan
•2006 – Casino Royale – daniel craig
•2008 – Quantum of Solace – daniel
craig
•2012 – Skyfall – daniel craig
Filmer gjorda på
andra produktionsbolag
•1954 – Casino Royale – Barry Nelson
•1967 – Casino Royale – david Niven
•1983 – Never Say Never Again
– Sean connery
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