James Bond-expert recenserar dokumentären
”Bondmannen Ian Fleming”

Han har spenderat tusentals kronor på samlarobjekt. Han har mer än 250
Bondrelaterade autografer. Han har bl.a. ätit middag med Sir Roger Moore i Kanada
och med Richard ”Hajen” Kiel i Göteborg. Den 14 november ska han gå på
världspremiären av den nya Bondfilmen ”Casino Royale” i London. Han är Sveriges
största 007-expert. Han heter Frejdh, Anders Frejdh.
I sitt uppdrag att se och lära om superagenten har Anders rest runt världen. Minst tjugo inspelningsplatser har
fått känna Anders fötter på dess mark, men det är framförallt Bondevenemang och samlarmässor som är
intressanta för de äkta fansen och experterna. Där kan de träffas och byta samlarobjekt eller konstföremål som
de själva säger.
En gång betalade Anders dyra pengar (hur mycket vill han inte säga) för sitt favoritföremål som han håller
mycket kärt; en ninjastjärna (dvs. ett vapen) som var med i filmen ”Man ler bara två gånger” från 1967. Men
denna dyrgrip är bara ett av tusentals föremål som finns i hans privata samling.
Men med så många saker kan det ibland bli svårt att hålla koll på vad man egentligen har och fler än en gång
hände det att Anders råkade köpa dubbletter.
Lite onödigt kan tyckas, så 1996 startade han webbsajten "From Sweden with love - 007” och kunde på så vis
byta och sälja via sin webbutik. Dessutom gav det honom en chans att ha full koll på vad han själv hade. Sajten
har drygt tusen besökare om dagen och innehåller en massa rolig Bondrelaterad fakta. Anders funderar på att så
småningom skriva en svensk faktabok om fenomenet James Bond.

Men vem var egentligen mannen bakom Bond?

I samband med Sverigepremiären av den 21:a Bondfilmen ”Casino Royale”
visar Viasat History dokumentären "Bondmannen Ian Fleming".
Här får vi se mannen bakom 007. Hans liv och personlighet – från hans jobb som journalist i Moskva till hans
tjänstgöring i den brittiska underrättelsetjänsten under andra världskriget. Hans ständiga äventyr med hajjakter
och minglande på kändisfester. För att inte tala om jobbet som utrikesredaktör för ”Sunday Times” där han höll i
trådarna för ett internationellt nätverk av korrespondenter, som alla hade en inofficiell koppling till den brittiska
underrättelsetjänsten.
Anders recension:
Dokumentären "Bondmannen Ian Fleming" är en sevärd och mycket korrekt detaljerad skildring om James Bonds
skapare. En verkligt intressant inblick ges om denne mångfasetterade mans liv. Den framskrider på ett mycket
finurligt sätt med verkliga citat ifrån mannen själv varvat med citat ifrån hans mycket framgångsrika
Bondnoveller.
Bakgrunden till novellserien framkommer i en lagom takt men det går inte att missa berättelsen om det märkliga
men fascinerande liv Fleming levde. Hur äktenskapet till hans stora kärlek äventyrades av skrivandet och
framgången med James Bond.
Skildringen är inspelad både i Flemings egenbyggda sommarbostad på Jamaica, döpt till Goldeneye, men också i
London vilket ger en känsla av både äventyr och förpliktelse.
Undrar man om Fleming någonsin hade planer på att döda James Bond får man svaret här…
MISSA INTE PREMIÄREN AV "BONDMANNEN IAN FLEMING" PÅ VIASAT HISTORY SÖNDAGEN DEN
19/11 KL. 19.00.

Visste du att:
*Sverige har representerats av inte mindre än sju Bondbrudar; Britt Ekland, Maud Adams, Anne Lönnberg, Mary
Stavin, Kristina Wayborn, Izabella Scorupco samt Eva Green, som har en svensk far.
*Ian Fleming skrev 14 Bondböcker men efter Fleming har det skrivits ytterligare 23 böcker om karaktären James
Bond av andra författare.
*Inspirationen till Flemings första Bondnovell, ”Casino Royale” kom när han själv förlorade en massa pengar på
kasinot i portugisiska Estoril.
*Ian Flemings kusin Sir Christopher Lee, spelade skurken (Scaramanga) i ”Mannen med den gyllene pistolen”.
För bilder eller ytterligare information, vänligen besök Viasats presshemsida på http://se.press.viasat.tv/ eller
kontakta: Helga Ekdahl (Presskoordinator)
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