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AgentfAntAst. I stället för att 
bo kvar i Hjo och satsa på en fram-
tid i familjeföretaget begav sig 
 Anders Frejdh ut på okänd mark.  
I dag reser han värld en runt, 
 träffar  skådespelare och filmfolk. 

Anders – i hetluften med  Bond
London. Frejdh i väntan på galapremiären av ”Skyfall”

– Detta är världens bästa hobby 
som gett mig otroligt mycket, 
 säger 37-åringen som befinner sig  
i London för att gå på galapremiär-
en av den nya James Bond-filmen 
”Skyfall” och fira filmagentens 
50-årsjubileum.

Livet kan ta en på oanade vägar. 
Det kan Anders Frejdh intyga. Han 
växte upp i Hjo, gick på Central-
skolan och var på fritiden aktiv  
i IFK Hjo, Norra Fågelås, Hökensås 
GK och Hjo tennisklubb. Sedan 
blev det ekonomisk linje på Fågel-
viksgymnasiet i Tibro och det 
fanns tankar om att börja i familje-
företaget Hjo-verktyg som hans 
morfar startade. 

Fast det fanns något annat som 
tog överhand – den stora passion-
en för James Bond.

– Detta är ett stort intresse. Jag 
har fått uppleva otroligt mycket 
roliga saker och träffa många män-
niskor, som blivit vänner för livet. 

Största ögonblicket
I dag har han en av världens största 
Bondsamlingar, har en egen James 
Bond-sajt och de tre sista siffrorna 
i mobilnumret är inte helt ovän-
tat 007. Hans stora och genuina 
 intresse för Ian Flemings agent 
har gjort att han fått resa över hela 
världen, träffa och umgås med skå-
despelare och filmfolk samt fått 
medverka i en Bondfilm.

– Jag har fått vara med om väl-
digt mycket, men det största ögon-
blicket var när jag fick spela in en 
scen tillsammans med nuvarande 
James Bond, Daniel Craig, i ”Quan-
tum of Solace”, konstaterar Anders 
och berättar att filminspelningen 
föregicks av en castingprocess  
i Österrike. 

40 minuter in i filmen skymtar 
Anders förbi i en kort sekvens. 

– Under inspelningen fick jag 
personliga instruktioner av regis-
sören tillsammans med Daniel 
Craig och regissören. Det var 
 sannolikt det största ögonblicket  
i mitt liv när det gäller Bond.

I Londons hetluft
Just nu befinner Anders i hetluf-
ten i den brittiska huvudstaden. 
I två veckor ska han ingå i olika 
Bondprojekt i samband med den 
stora premiären av den senas-
te Bond filmen ”Skyfall”. Extra 
mycket uppmärksamhet blir det i 
år eftersom det är 50 år sedan den 
första filmen ”Agent 007 med rätt  
att döda” hade premiär i Eng- 
land.

Första uppdraget var att assist-
era de svenska Bondbrudarna 
Mary Stavin och Christina Wey-
born på ett event i Birmingham. 
Nu till helgen är han en av hundra 
speciellt inbjudan gäster till en 
50-årsfest på Pinewood Studios 

där de flesta Bondfilmerna spelats 
in, en studio som normalt inte är 
öppen för allmänheten. 

Det stora ögonblicket är tis-
dagen den 23 oktober när det blir 
premiär visning av filmen och då 
kungahuset enligt tradition alltid 
finns på plats.

– Ja, det är mycket nu, men 
 väldigt roligt. 

Vad har du för förväntningar 
på ”Skyfall”?
– De är väldigt höga, men jag är 

ganska säker på att de kommer att 
infrias efter det jag sett och hört 
om filmen.

Intresset tog fart
Fast en fråga man ställer – hur 
började detta stora intresse med 
 James Bond?

Som elvaåring såg Anders sin 
första Bondfilm ”Älskade spi-
on” hos en granne i Hjo och den 
 stora pojkdrömmen blev besan-
nad med inslag av häftiga stunt-
scener,  tekniska finesser, brudar 
och e xotiska miljöer. Det som de-
finitivt blev avgörande var när han 

skulle sälja jultidningar för förlaget 
Semic som hade gjort en seriebok 
av 1987 års film ”Iskallt uppdrag”.

– Det blev mitt första samlar-
objekt och som sedan bara eska-
lerade, upplyser Anders som i dag 
har över 5 000 olika typer av Bond-
föremål.

I samlingen ingår ett stort antal  
 autografer, böcker och prylar, 
men även en av Halle Berrys kast-
knivar från ”Die another day” och 
en bit av en matta från en racerbåt  
i ”Leva och låta dö”.

– Att samla rekvisita från olika 
filmer tycker jag är kul eftersom 
det är unika föremål.

– Fast jag samlar inte bara på 
Bondföremål. Mitt stora intresse 
för ishockey, allra mest Skellef-
teå AIK, har också bidraget till att 
 samla även om samlandet i dag 
inte är det som är fokus, säger 
 Anders som kan betecknas som 
både Bond- och idrottsfantast

Biopremiär i Hjo
Dagen efter Bondpremiären i Lon-
don är det dags för den svenska 

En av Anders 
Frejdhs Bond-
favoriter är 
skurken Jaws, 
Richard Kiel, 
som är 218 cm 
lång i strump-
lästen. 
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Anders Frejdh har under årens 
lopp lärt känna Roger Moore,  
som är den mest omtyckte Bond 
i Sverige och här tillsammans 
med sin svenska fru Kristina.

Anders Frejdh i London tillsam-
mans med Ursula Andress, som 
slog igenom som Bondbruden 
Honey Ryder i ”Agent 007 med  
rätt att döda” 1962.

Autograf från 
Mr Q ”Quarter-
master”, MI-6 

materialansva-
rige och upp-
finnare. Rollen 
spelades 17 
gånger av Des-
mond Llewelyn, 
som medverkat 
i flest Bond-
filmer.

Autografer  
från de 

svenska Bond-
brudarna Britt 
Ekland och 
Maud Adams 
tillsammans 
med Roger 
Moore.

En hälsning 
från James 
Bond – 
Pierce 
Brosnan.

Tycker till 
om Bond
Bästa Bond
filmen?
– Svår fråga, 
men svaret blir 
”Goldfinger” 
– den satte 
ramarna för 
vad som kan 
definieras som 
en Bondfilm.
Sämsta Bond
filmen?
– ”Moonraker”. 
Jag gillar inte  
det faktum att 
James Bond 
åker till rymden, 
då har man 
gått för långt. 
Samtidigt är 
filmen helt olik 
flemings bok, 
men det är en 
under hållande 
film.
Bästa Bond
låten?
– Utan tvekan 
”Goldfinger” 
med Shirley 
 Bassey. Jag  
har hört  
henne sjunga 
den live två 
gånger och fick 
gåshud båda 
gångerna.
Bästa James 
Bond?
Sean connery. 
Jag intervjuade 
nyligen Barbara 
carrera (som 
spelade mot 
Sean i ”Never 
say never 
again”) och  
hon gav en  
ypperlig beskriv
ning om honom 
som Bond: ”han 
har en enorm 
utstrålning och 
man vet inte om 
han ska kyssa 
dig eller döda 
dig”. Nuvarande 
Daniel craig 
är dock en 
fantastisk skåde
spelare, i mina 
ögon den bäste 
som spelat 
Bond.

Anders 
Frejdh
Ålder: 37 år.
Bor: i lägenhet  
i Stockholm.
Yrke: financial  
controller på 
Turner Broad
casting. 
Fritid:  Den 
 personliga 
sajten om James 
Bond. idrott  
i alla former. 
Spelar golf  
och åker 
 wakeboard .
Aktuell: Är 
en av hundra 
speciellt 
inbjudna gäster 
till  helgens 
50årsjubileum 
av James Bond  
i london. Är gäst 
vid galapremiär
en av den nya 
Bondfilmen 
”Skyfall”, till
sammans med 
brittiska kunga
huset, i london 
den 23 oktober. 
inbjuden till 
galapremiären  
i Stockholm den 
24 oktober. 

skyfALL. Hjo-
bördige Anders Frejdh 
befinner sig i Londons 
hetluft i väntan på den 
nya James Bond-filmen 
”Skyfall”.  

 fOTO:  JAvier hirSchfelD 

gala premiären i Stockholm. Två 
dagar senare, den 26 oktober, är 
det Sverigepremiär för filmen på 
220 biografer i Sverige. En av dem 
är Hjo och debut för den nya,  lokala 
biografföreningen.

– Jätteroligt att Hjo får visa 
 filmen. Jag hade gärna varit  
på plats på Park, men tids- 
chemat är späckat, säger Anders 
som har ett gott öga till sin hem-
stad.

Han har familj, släkt och vänner  
i Hjobygden som han hälsar på 
med jämna mellanrum.

– När jag är ute i olika samman-
hang försöker jag alltid nämna Hjo 
och sätta staden på kartan.

Vad tycker du är det bästa med 
Hjo?
–  Det är en fantastisk sommar-

stad.
– Fast absolut bäst – vet du vad 

det är? Det är moset i Hjogrillen 
– fantastiskt gott. Något som jag 
 berättar för alla jag träffar och 
 känner.

Marita Sjöquist

Fångades 
på bild
”Det störs
ta ögon
blicket var 
när jag fick 
spela in en 
scen med 
nuvarande 
James 
Bond,
Daniel 
Craig,  
i Quantum 
of Solace.”
Anders Frejdh


