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STAMPENS
KVARN

fest   restaurang    café    

Måndagar stängt

Tisd: Stekt fl äsk m morotspannkaka
 Pasta med krämig skinksås
Onsd: Ugnsgratinerad falukorv med potatismos
 Pocherad fl undrafi lé i vitvinssås, kokt pot.
Torsd: Ärtsoppa, pannkaka, sylt, grädde
 Klassisk kalops med kokt potatis, rödbetor
Fred: Pannbiff med löksky, råstekt potatis
Veg: Pasta med kryddig tomatsås 
Helgmeny lörd-sönd: 
Inbakad fl äskfi lé med bearnaisesås samt rostade rotfrukter
Stekt gösfi lé med palsternacksduchesse, gubbröra med skirat smör
Dessert: Choklad-kladdkaka med grädde

www.stampenskvarn.nu
Tel. 0503-105 51

Lunchbuffé kl. 12.00-14.30
inkl. bröd, smör, sallad, dryck, kaffe & kaka 80:-  

Hämtlunch 70:-.  Helgmeny 120:- , inkl. dessert 140:-.  Barnpriser. Veg. alt. 
Lördag-söndag 12.00-15.00.  Övriga tider bokas.  Välkommen!

Dagens lunch kl. 11.30-14.30
inkl. måltidsdryck, stor salladsbuffé, veckans soppa, 

nybakat bröd, ekologiskt kaffe & liten kaka 80:- 
All mat även för avhämtning.

KÖK & BAR

STADSPARKEN, HJOSTADSPARKEN, HJO
Tel. 0503-31545
www.frestelsen.se

Må 22/10 Smedbergs fi skgryta med kokt potatis
  Grynkorv med senapssås och kokt potatis
Ti 23/10 Strömmingslåda med kokt potatis
  Stekt fl äsk med löksås eller bruna bönor
On 24/10 Broccoliöverbakad fi sk med kokt potatis 
  Kålpudding med gräddsås
To 25/10 Ärtsoppa, pannkakor, sylt
  Fiskrullader med hett täcke. Lasagne med tomatsallad
Fr   26/10 Ångad torskfi lé med parmesancréme
  Helstekt fl äskfi lé med rödvinssky och rotfruktstgratäng
Veckans soppa: Blomkålssoppa
Veckans vegetariska: Spenat- och ostpaj med sallad
Lörd serverar vi helgspecial kl. 12.00-16.00. 130:- (inkl. dricka och kaffe)
Sönd kl. 12.00-16.00 serverar vi 2 rätters sönd.middag för 185:- (inkl. kaffe)
Vi serverar även från vår a la carte under hela dagen

Välkomna önskar 
Tobias med personal

DAGENS LUNCH 
  I HJO 

  V. 43

London. Frejdh i väntan på galapremiären av ”Skyfalls” i London

Anders – i hetluften med Bond

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

Livet kan ta en på oanade 
vägar. Det kan Anders Frejdh 
intyga. Han växte upp i Hjo, 
gick på Centralskolan och var 
på fritiden aktiv i IFK Hjo, 
Norra Fågelås, Hökensås GK 
och Hjo tennisklubb. Sedan 
blev det ekonomisk linje på 
Fågelviksgymnasiet i Tibro 
och det fanns tankar om att 

börja i familjeföretaget Hjo-
Verktyg som hans morfar 
startade. 

Fast det fanns något annat 
som tog överhand – den 
stora passionen för James 
Bond.

– Detta är ett stort intresse. 
Jag har fått uppleva otro-
ligt mycket roliga saker och 
träffa många människor, 
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 mobil-
numret är inte helt oväntat 
007. Hans stora och genuina 
intresse för Flemings agent 
har gjort att han fått resa 
över hela världen, träffa och 
umgås med skådespelare 
och filmfolk samt fått med-
verka i en Bondfilm.

– Jag har fått vara med 

om väldigt mycket, men det 
största ögonblicket var när 
jag fick spela in en scen till-
sammans med nuvarande 
James Bond, Daniel Craig,  
i ”Quantum of Solace”, kon-
staterar Anders och berättar 
att filminspelningen före-
gicks av en castingprocess i 
Österrike. 

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

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

I Londons hetluft
Just nu befinner Anders sig 
i hetluften i den brittiska 
huvudstaden. I två veckor 
ska han ingå i olika Bond-
projekt i samband med 
den stora premiären av den 
senaste Bondfilmen ”Sky-
fall”. Extra mycket upp-
märksamhet blir det i år 
eftersom det är 50 år sedan 
den första filmen ”Agent 
007 med rätt att döda” hade 
premiär i England.

Första uppdraget var att 
assistera de svenska Bond-
brudarna Mary Stavin och 
Christina Weyborn på ett 
event i Birmingham. Nu till 
helgen är han en av hundra 
speciellt inbjudan gäster 
till en 50-årsfest på Pine-
wood Studios där de flesta 
Bondfilmerna spelats in, en 
studio som normalt inte är 
öppen för allmänheten. 

Det stora ögonblicket är 
tisdagen den 23 oktober när 
det blir premiärvisning av 

filmen och då kungahuset 
enligt tradition alltid finns 
på plats.

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

Vad har du för förvänt-
ningar 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.

Fast en fråga man ställer 
sig – hur började detta stora 
intresse med James Bond?

Som elvaåring såg Anders 
sin första Bondfilm ”Älskade 
spion” hos en granne i Hjo 
och den stora pojkdrömmen 
blev besannad med inslag 
av häftiga stuntscener, tek-
niska finesser, brudar och 
exotiska miljöer. Det som 
definitivt blev avgörande 
var när han skulle sälja jul-
tidningar för förlaget Semic 
som hade gjort en seriebok 
av 1987 års film ”Iskallt upp-
drag”.

– Det blev mitt första sam-
larobjekt och som sedan 
bara eskalerade, upplyser 
Anders som idag har över 
5 000 olika typer av Bond-
föremål.

Unik rekvisita
I samlingen ingår ett stort 
antal autografer, böcker och 
prylar, men även en av Halle 
Berrys kastknivar 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 före-
mål.

– Fast jag samlar inte bara 
på Bondföremål. Mitt stora 
intresse för ishockey, allra 

mest Skellefteå AIK, har 
också bidragit till att samla 
även om samlandet idag inte 
är det som är fokus, säger 
Anders.

Biopremiär i Hjo
Dagen efter Bondpremiä-
ren i London är det dags för 
den svenska galapremiä-
ren i Stockholm. Två dagar 
senare, den 26 oktober, är 
det Sverigepremiär för fil-
men på 220 biografer i Sve-
rige. En av dem är Hjo och 
debut för den nya, lokala 
biografföreningen.

Istället för att bo kvar  
i Hjo och satsa på en 
framtid i familjeföre-
taget begav sig Anders 
Frejdh ut på okänd mark. 
Idag reser han världen 
runt, träffar skådespe-
lare och filmfolk. 

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

 FOTO:  JAvier HirscHFeld 

En av Anders Frejdhs Bondfavoriter är skurken Jaws, Richard 
Kiel, som är 218 cm lång i strumplästen. FOTO: micHel Bell 

Anders Frejdh har under årens lopp lärt känna Roger Moore, 
som är den mest omtyckte Bond i Sverige och här tillsam-
mans med sin svenska fru Kristina. 

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

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

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

Marita Sjöquist

Konsert för Världens Barn

Bästa Bondfilmen?
– svår fråga, men svaret blir 
”Goldfinger” – den satte 
ramarna för vad som kan 
definieras som en Bondfilm.
Sämsta Bondfilmen?
– ”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 Bondlåten?
– 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 intervju
ade nyligen Barbara carrera 
(som spelade mot sean i 
”Never say never again”) 
och hon gav en ypperlig 
beskrivning 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 
skådespelare, i mina ögon 
den bäste som spelat Bond.

Anders tycker till om Bond

folkhögskolan. Hös-
tens första konsert på Hjo 
folkhögskola är på tisdag 
kväll, den 23 oktober. Det 
blir en blandad repertoar 
från bland annat musika-
ler som Spelman på taket, 
Jesus Christ Superstar 
och Fantomen på Operan. 

Folkhögskolans kör med-
verkar samt flera sång-
solister från musik- och 
kyrkomusikerlinjen fram-
träder.  

Det är fri entré och i 
samband med konserten 
finns möjlighet att skänka 
en gåva till Världens Barn.
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