
18 SKARABORGSBYGDEN 13 OKTOBER 2006

Ständigt i James Bonds fotspår
Dra gärna upp ämnet

James Bond om du vid till-
fälle träffar Anders Frejdh
från Skövde och du kommer
verkligen att få igång
honom. För Anders Frejdh
är James Bond inte bara ett
intresse – den fiktive agen-
ten är ett måste. En passion.

Frejdh har under 20 år
samlat på sig allt han kom-
mit över om Ian Flemings
hjälte – allt från kunskap
och samlarprylar till vänner
och reseminnen.

Anders har följt vår
meste agent i 20 år

Håll i er nu, men det har faktiskt
redan gått 53 år sedan Ian Fleming
skrev sin första bok om James
Bond. Och 44 år sedan första
Bond-filmen – Agent 007 med rätt
att döda, egentligen Dr.No – gick
upp på biograferna världen över.

Och Flemings agent är still going
strong. Nu i november kommer
den tjugoförsta Bond-filmen.

Firar
Det tänker Anders Frejdh celeb-

rera ordentligt. Han fyller nämli-
gen 32 år i november och vad
kunde vara mer passligt än att fira
det med att gå på galapremiären i
London den 14 november?! I äkta
Bond-frack och med bland andra
drottning Elisabeth av England
bland de övriga gästerna.

En äkta VIP-tillställning med
andra ord. Den officiella världspre-
miären äger rum först två dagar
senare, den 6 november och Sverige-
premiär blir det den 24 november.

Första boken
Den nya filmen heter Casino

Royale, vilket faktiskt är titeln på
Ian Flemings allra första Bond-
bok. Att den blir film först nu beror
på att rättigheterna till att göra film
av boken valsat runt mellan olika
händer i alla dessa år.

Och eftersom Fleming skrev
sammanlagt 13 Bond-böcker tyck-
er man kanske att det inte borde gå
att göra 21 filmer av dem. 

– Men det går, säger Anders Frejdh.
– Några av böckerna innehåller

nämligen flera berättelser.
Och nyskapade Bond-historier

är också på gång med nya författa-
re. Så Casino Royale är inte den

sista Bond-filmen. Det kommer
mer. Anders Frejdh lär fortsatt ha
att göra.

Personliga möten
Självklart har Frejdh sett alla fil-

merna. Om och om igen. Och han
har kopior av alla. Han har souve-
nirer i form av till exempel rekvisi-
ta som använts i filmerna, posters,
tavlor, statyer, filmmanus och
autografer. Och självklart har han
träffat alla som  hittills spelat
huvudrollen som James Bond och
en lång rad andra personer med
anknytning till filmerna, däribland
så klart svenskorna Maud Adams
och Britt Ekland. 

Middag med Bond
Det har också blivit mängder av

resor runt om i världen till platser

där filmerna spelats in eller där det
arrangerats evenemang i James
Bonds efterföljd.

Till det bättre får väl räknas en
gala i Ottawa, Kanada, till bords
med Roger Moore. Och med
Shirley Bassey på scen. Sjungan-
des ledmotivet ur Goldfinger.
Live.

Vänner över världen
– Intresset för Bond har gett mig

så oerhört mycket mer än bara
kunskapen om fenomenet. Jag har
genom åren fått mängder av kon-
takter och vänner över hela värl-
den, säger Frejdh.

De flesta Bond-fans naturligtvis.
Och det i sin tur har fört Frejdh allt
mer i riktning mot London, där
han redan hunnit vara otaliga
gånger.

I kväll, fredag, reser han dit
igen. Den här gången i ett försök
att få ett jobb och etablera sig i
London.

– Nu ger jag London ett år, säger
han.

Tidning
Till självklarheterna hör också

att vara medlem i The James Bond
International Fan Club.

Här arbetar han ideellt tillsam-
mans med flera andra redaktörer
för att göra klubbens egen Bond-
tidning – KKBB, Kiss Kiss Bang
Bang.

Tidningen går ut till omkring
4 000 Bond-fans över hela värl-
den. 

Frejdh har också en egen hemsi-
da på nätet – www.jamesbond007.se
– där den intresserade kan få prak-

tiskt taget hur mycket information
om den tappre hjälten som helst.

Varför?
Men varför blev det just James

Bond för Anders Frejdh?
– Det är en bra fråga, säger han.
– Som inte har något bra svar.
Det har liksom bara blivit så.
– Men kanske är det väl karaktä-

ren Bond. Det är ju i alla fall en män-
niska. Och det är väl ganska fascine-
rande att samma karaktär har hållit i
53 år. Det finns nog knappast någon
annan figur som gjort.

Och vem har då, enligt Anders
Frejdh, varit den bäste James Bond
genom tiderna?

– Sean Connery.
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BOND-FANTAST. Anders Frejdh, Skövde, är en urbota James-Bond-fantast. I 20 år har han följt i agentens fotspår. Och det Frejdh inte vet om James
Bond är nog knappast värt att veta.


