
I år är det 50 år sedan den första Bondfl-
men Agent 007 med rätt att döda kom och 
i dagarna har den 23:e flmen Skyfall med 

Daniel Craig i huvudrollen, premiär.
Med andra ord – livet är en fest för Anders 

Frejdh, landets främsta Bondkännare som 
kan stoltsera med att ha haft en statistroll i 
Quantum of Solace. Anders har Sveriges 
största samling av James Bond-prylar. Flera 
av hans 5 000 unika föremål trängs om ut-
rymmet hemma i hans lägenhet i Stockholm. 
Hans kunskaper om alla tiders spion, 007, är 
fitigt efterfrågade och han skriver regelbun-
det för fera James Bond-magasin runtom i 
världen. Han har också författat fera artiklar 
till Roger Moores offciella hemsida.

Anders var bara en liten grabb på tio år när 
han med skräckblandad förtjusning stiftade 
bekantskap med sin första Bondrulle, Äls-
kade spion. Filmen, som bland annat bjuder 
på en mycket spektakulär öppningsscen där 
Bond hoppar med fallskärm utför ett stup, 
tog andan ur Anders som förtrollades av 007 
och hans spännande jetsetliv.

– Han var den sanne hjältefguren i mina 
ögon. En realistisk karaktär som körde om-
kring i läckra bilar och omgav sig med snyg-
ga brudar, säger han.

Kärleken till Bond var född och sedan den 
dagen för 27 år sedan har mycket i Anders 
Frejdhs liv kretsat kring 007.

Har fått många vänner
Den första prylen han köpte var ett serie-
album som gavs ut av Semic i samband med 
att Iskallt uppdrag med Timothy Dalton som 
007 hade premiär i juli 1987. I snabb takt 
utökades sedan samlingen med flmaffscher 
och Ian Flemings romaner och andra prylar. 
Det har inte varit någon hejd på samlandet, 
även om han erkänner att det inte är samlan-
det i sig som är det primära för honom.

– En av mina fickvänner fck träffa Roger 
Moore, hon klagade inte, säger Anders och 
skrattar.

Hobbyn har gett honom massor av vän-
ner världen över. Han har lärt känna skåde-
spelare, regissörer och andra bakom kulis-

Mitt största ögonblick 
var när jag fick 
vara med i 
en Bondfilm!

Efter att ha sett sin 
första Bondrulle som 
10-åring var Anders 
Frejdh både skakad 
och rörd. Sedan dess 
har han varit en 
stor beundrare  
och samlare av allt 
som rör agent 007. 
Nu laddar han för 
galapremiären av 
Skyfall – den 23:e 
Bondflmen! 
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Anders Frejdh – med rätt att samla agentprylar...

 Bond-
filmerna 
fyller 50!
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