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Ska du se
Gyllene Tiders
konsert på
fredag?

Ewalotte Carlsson,
Skövde:
– Ja. Det är musik som
följt mig, de har alltid
hängt med.

Lina JohnsonNordenskär, med Henry
Johnson:
– Nej, men vi tar en promenad och kikar utanför.
Gyllene Tider är somriga.

En av Bondbrudarna som Anders träffat är svenska Britt Ekland. Hon var med i Mannen med den gyllene pistolen 1974 och är nu aktuell i tv-programmet Svenska Hollywoodfru.
Bild: George Martin

Bondfeber med Frejdh

Ett intresse som lett till många resor för Skövdesonen
JAMES BOND Han är
Frejdh, Anders Frejdh
och har varit statist
i Quantum of Solace
samt driver Skandinaviens mest besökta
hemsida om Bond. Han
är lugnt Sveriges största James Bondfantast.
Att Anders Frejdh är den
största fantasten bevisades faktiskt när han vann
i tv-programmet Fantasterna. Förutom prestigen
vann han 50000 kronor.
Man talar om 1000 riktiga
Bondfantaster, Anders är
en av dem. Till och med telefonnumret slutar på 007.
Det hela började i mitten
av 1980-talet när han såg
en av filmerna. Han fastnade, hyrde alla filmerna
och läste böckerna.

Eskalerande intresse

Sedan började Anders samla så smått och nu har han
väldigt mycket autografer,
filmrekvisita och böcker.
– Det har eskalerat. En
del är väldigt hardcore och
vill leva som Bond, sådan
är inte jag. Men jag samlar
inte lika mycket längre,
jag har växt ifrån det och
får inte plats, säger Anders
som tidigare bott i Skövde.
Istället lägger han mer
tid på sin hemsida, From
Sweden with love, som
egentligen började som en
sida där han lade upp sin
samling för sin egen skull.

Marita Sjöberg, Mariestad:
– Nej, jag gillar inte Gyllene Tider.

Anders Frejdh
Bor: Stockholm. Bodde i Skövde under åtta år och bördig
från Hjo.
Yrke: Frilans inom ekonomi. Tog examen som civilekonom
och högskoleingenjör på Högskolan i Skövde. Chefredaktör
för jamesbond007.se
Intressen (förutom James Bond): golf, ishockey, resa
och umgås med vänner.
Anders topp fem i Bondfilmer: 1. Goldfinger 2. Casino
Royale (2006) 3. Iskallt uppdrag 4. Ur dödlig synvinkel 5. I
hennes majestäts hemliga tjänst
Favoritbond-skådis: Sean Connery är bäst som Bond
men Daniel Craig är bäst som skådespelare.
Favoritbondbrudar: Maud Adams (Octopussy), Lois
Chiles (Moonraker) och Halle Berry (Die another day)
Favoritbok: From Russia with love (Kamrat mördare på
svenska)

– Om jag var i England
och hittade något till min
samling, kunde jag kolla
så jag inte redan hade
den.
Under årens lopp har
den växt och innehåller
nu över 5000 sidor med
fakta och senaste nytt om
James Bonds värld. Anders
arbetar också på en bok,
planerar en Bond-weekend i Stockholm, håller i
föreläsningar och blir då
och då konsulterad som
James Bond-expert.

Gillar att resa

Ett annat intresse som Anders har är att resa, vilket
går utmärkt att kombinera
med Bond-intresset. Han
tycker om att besöka inspelningsplatser och fun-

dera över hur scenerna in
filmerna filmats där.
– Jag kan tajma in resan
med ett Bondevent.
På eventen och filmpremiärerna har Anders
fått möta hundratals som
medverkat i filmerna, både
bakom och framför kameran. En hel del av dem har
han intervjuat.
– Jag har sett alla som
spelat James Bond på riktigt, men inte pratat med
alla. Roger Moore är en
underbar och ödmjuk person. Jag är också förtjust i
de som arbetar bakom kameran, de har mycket att
berätta eftersom de är med
under hela produktionen.
Han har till och med varit statist i en Bondfilm,
Quantum of Solace.

Enligt Anders Frejdh är Roger Moore en underbar person
som är väldigt ödmjuk och skämtsam. Bild: Marie Regmert

– Det har inte många
fantaster fått göra.
Inspelningen pågick under två intensiva veckor.
Som statist vet man inte
om man kommer med,
men Anders hade tur och
syns i några sekunder.
– För en scen var det jag
och Daniel Craig som fick
direktioner från regissören, det var det största
ögonblicket.
Bondintresset har gett
Anders mycket. Förutom
prissumman i Fantasterna
har han vunnit resor till
Bahamas och Miami.
– Det har gett mig så
många upplevelser och
goda vänner. Jag har fått
ett större kontaktnät genom mitt intresse än genom jobbet.
Om man är som SN:s
reporter och inte har sett
en enda Bondfilm, vilken
ska man se först?
– Casino Royale med Daniel Craig. Den är baserad

Roine Karlsson, Skövde:
– Nej. Dom är inte bra, det
är inte min grej.

Carita Opseth, Stockholm:
– Nej, tyvärr. Jag visste
inte att de skulle spela när
vi är här.

Mattias Blixt, Tidaholm:
– Tyvärr inte. Men jag såg
dem i Lysekil 2004, det var
en kanonkonsert.
Anders mötte George
Lazenby vid invigningen av
Bond World 007 i Schweiz i
slutet av juni i år. 
Bild: Sascha Braun

på den första romanen av
Ian Fleming och i teorin
utspelar den sig innan
Sean Connerys första film.
Gillar du dina Martinis
shaken not stirred?
– Jag tycker faktiskt inte
att Martini är så gott. Jag
dricker hellre gin och tonic eller mojito.
Lisa Bring
0500-78 48 70

Marcus Johansson,
Skövde:
– Kanske. Det kan bli svårt
att ta med en fyramånaders bebis.

Linus Lindgren, Skara:
– Nej. Vi är bortbjudna.

