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reportage

Mannen med den gyllene
Hundratusentals svenskar är
samlare. Följ med hem till en
av de mest passionerade:
Bond-älskaren som lagt vantarna
på Goldfingers guldtackor.
●●text David Österberg l  foto chris anderson

A

lla har en relation till Bond –
James Bond. Vi tycker att filmerna
var bättre förr eller att de är bättre
nu. Vi hävdar att Sean Connery är
den riktige Bond eller att Daniel
Craig har för lite humor. Vi nynnar med när Shirley Bassey sjunger ”Goldfinger” eller hoppar runt
i vardagsrummet till tonerna av Madonnas ”Die
another day”. Vi gillar pennan som exploderar när
man klickar på den eller tycker att klockan med
inbyggd laser är häftigast. Eller så tycker vi bara
att filmerna är tramsiga.
En sak är i alla fall säker: vi är inte lika uppslukade av den hemlige agenten som Anders Frejdh.
Intresset väcktes tidigt – i mitten av 80-talet såg
han sin första Bond-rulle och fastnade direkt.
– Jag minns att det var de spektakulära actionscenerna som lockade. Och Bond är ju den ultimata pojkdrömmen: brudarna, de exotiska miljöerna, prylarna.
När sluttexterna rullade var Anders Frejdh uppspelt, men kunde aldrig ana att 007 skulle komma
att genomsyra hans liv.
Numera driver han sajten jamesbond007.se, är
personlig vän med Ian Flemings litterära agent
och flera av personerna bakom filmerna. Han reser världen runt på olika event, intervjuar filmfolk och skådespelare. Dessutom har han Sveriges
största Bond-samling, värd miljonbelopp.
Själva samlandet startade 1987. Anders Frejdh

sålde jultidningar för förlaget Semic som gjort
seriebok av det årets film, ”Iskallt uppdrag”. Den
blev det första objektet.
Under ungdomsåren gjorde Anders Frejdh sitt
bästa för att utöka samlingen. Han köpte filmer
och böcker, men det var först när han började jobba som samlandet tog fart på allvar. I dag har han
över 4 000 föremål.
– Det var filmerna som fick mig att börja, sedan
fastnade jag för böckerna. På senare år har jag blivit mest intresserad av rekvisita och av människorna som gjort filmerna.
James Bond gör sig påmind överallt i lägenheten på Gärdet. I sovrummet hänger ninjastjärnan från ”Man lever bara två gånger”, en av Halle
Berrys kastknivar från ”Die another day”. I vardagsrummet hittar man en av guldtackorna från
”Goldfinger”, casinochips från ”Tid för hämnd”,
”Världen räcker inte till” och ”Casino Royale”. I ett
skåp finns en bit av mattan från racerbåten i ”Live
and let die”. Och en massa andra dyrgripar.
– Jag är även intresserad av produktionspapper
och inspelningsscheman. Sådana säger mer än
allt annat. Jag blir mer och mer intresserad av hur
en inspelning går till. Fast man blir skadad, när jag
ser film har jag svårt att se bortom inspelningstekniken.

Inte många svenskar är samlare av Anders
Frejdhs kaliber. Men att samla på något är vanligt:
enligt en studie från SOM-institutet vid Göteborgs
universitet samlar var femte svensk.
Karin M Ekström, som ledde studien, tror att
andelen antagligen är högre eftersom människor
inte alltid kallar sig samlare; begreppet kan uppfattas som alltför pretentiöst.

har 007 i sitt
mobilnummer
w Namn: Anders
Frejdh.
w Ålder: 37 år.
w Bor: Gärdet.
w Samlar på: James
Bond-prylar.
w Finast i samlingen: ”Ninjastjärnan från You only
live twice från 1966.
Den var utställd på
Planet Hollywood
i många år.”
w Ringer som
James Bond: De
tre sista siffrorna
i Anders Frejdhs mobilnummer är 007.
w Drömmer om:
Att få spela golf
med Sean Connery.
w Bästa Bondfilmen: ”Goldfinger.
Men till någon
som aldrig sett en
Bond-film skulle
jag rekommendera
Casino Royale”.
w Bästa Bondskådisen: Sean
Connery.
w Bästa Bondlåten: ”Goldfinger.
Jag har hört Shirley
Bassey sjunga den
live två gånger och
båda gångerna fick
jag gåshud.”

Självklart äger Anders Frejdh James Bonds standardvapen: en Walther PPK. Fast han skjuter inte skurkar med den.

Anders Frejdh har över 4 000 föremål som tillsammans
är värda miljonbelopp. Om någon ger honom ett bra
bud kan han tänka sig att sälja.

I samlingen ingår ett stort antal autografer. De
svenska Bond-brudarna Britt Ekland och Maud Adams
har förstås skickat sina.

– Det finns ofta en uppfattning att en samling
måste vara väldigt omfattande och systematiskt
ordnad för att kallas samling. Men även en liten
samling är en samling, säger hon.
Vanligaste samlarobjektet är frimärken, tätt följt
av mynt. Även porslin, glas, vykort och mjukisdjur är populära bland samlare.
Det finns flera förklaringar till att folk samlar.

Genom att systematisera och kategorisera får man
känslan av kontroll i en föränderlig värld. Dessutom är samlingen ett sätt att visa identitet och uttrycka passion.
För Anders Frejdh handlar samlandet inte
bara om att komma över sällsynta objekt. Hobbyn
har gett honom vänner över hela världen. Och en

