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SURTE. I måndags blev 
Surtebon Pär Brun-
din historisk som första 
rollbesättare att ta 
emot svensk films vik-
tigaste utmärkelse – 
Guldbaggen.

Därför har han tagit 
sikte på nästa mål, att 
få regissera en långfilm 
och vinna ytterligare 
en Guldbagge – fast i en 
tyngre kategori.

Pär Brundin, 35, fick baggen 
i kategorin ”särskilda insat-
ser inom samtliga yrkeskate-
gorier som 
inte belö-
nas med 
särskild 
Guldbag-
ge” tillsam-
mans med 
sina två 
kollegor 
Frida Hall-
berg och 
Charlotta 
Miller för rollbesättningen 
till filmen ”Kid Svensk”.

I motsats till de större ka-
tegorierna fanns inga nomi-
neringar i den här klassen. 
Pär fick reda på att han hade 
vunnit en dryg vecka före 
galan.

– De ringde och berätta-
de mitt i en lunchrast för ett 
par veckor sedan. Jag blev helt 
paff, jag hade inte ens tänkt 

tanken att vi skulle kunna 
vinna. Först blev jag helt kall 
och tänkte att det var någon 
som drev med mig, skrattar 
Pär Brundin.

Han kommer ursprungli-
gen från Strängnäs, men har 
bott i Ale i drygt tio år, sedan 
han flyttade hit för att stude-
ra på Nordiska Folkhögsko-
lan i Kungälv.

De senaste fyra åren har 
han jobbat för SVT, mesta-
dels som rollbesättare – bland 
annat för tv-serien ”Orka! 
Orka!”, som till stor del spe-
lades in i Ale.

Tycker du själv att rollbe-
sättningen 
till ”Kid 
svensk” 
var en full-
träff?

– Ja, det 
tycker jag 
faktiskt. 
Det var en 
del svåra 
roller att 
hitta. När 

det gällde huvudrollen hand-
lade det om att hitta en tolvår-
ig tjej som skulle kunna agera, 
och dessutom kunna flytande 
finska och svenska. Vi letade 
i ett halvår innan vi hittade 
Mia Saarinen på en skola i 
Olsfors...

– Vi hade fått en provfilm-
ning med henne på band, och 
när hon provspelade på riktigt 
var det som ett magiskt ögon-

blick. Det låter som en kly-
scha, men det tog fyra sek-
under, sedan tänkte jag ”här 
har vi henne”. Vi var ganska 
sent ute också, det var bara två 
veckor kvar innan inspelning-
arna skulle börja.

Vad betyder den här 
Guldbaggen för dig?

– I stort hoppas jag att den 
innebär ett erkännande för 
alla rollbesättare, det är en 
yrkesroll som inte lyfts fram 
speciellt mycket. Men roll-
besättningen är en stor del av 
regin, utan rätt skådespelare 
spelar det ingen roll vad re-
gissören gör, det blir inte bra 
ändå. 

– Personligen hoppas jag 
att det leder till att jag får 
jobba mer med långfilm. Ti-
digare har jag mest gjort tv-
serier.

Drömmen på sikt?
– Min dröm är att inom en 

tidsram på åtta-tio år få regis-
sera en långfilm. Och att stå 
där igen med en sån här, säger 
han och fingrar på Guldbag-
gen.

– Men då i en tyngre ka-
tegori...

Pär Brundin hämtade Sveriges 
viktigaste filmpris på galan i måndags

PÄR BRUNDIN
Ålder: 35 år.
Bor: Radhus på rasområdet i Surte.
Familj: Frun Inger, barnen Julia, 7 
och Anton, 5.
Yrke: Rollbesättare.
Utbildning: Utbildad tv-producent, 
har också gått tre år på skådespelar-
utbildningar på folkhögskolor.
Har rollbesatt: Bland annat ”Jul-
kalendern- en decemberdröm”, ”Tre 
Vänner”, ”Levande föda”, ”San-

ningen om Marika” och ”Orka! Orka!”
Skådespelarroller: ”Bara smårol-
ler. Spelade raggare i ”Tillfällig fru 
sökes” och taxichaufför i ”Orka! 
Orka!” Det roligaste jag har gjort var 
när jag spelade mot han som spelar 
Iprenmannen i ”Vita lögner”. Jag 
skällde ut honom för att han hade 
parkerat på min handikappsplats.”
Bonusfakta: Hette tidigare Berg-
lund. 

DAGS ATT 
KASTRERA DIN KATT!

Just nu bjuder vi på vaccinering, 
id-märkning och en foderpåse när du 

kastrerar din katt! (Gäller t.o.m. 31/3)

Välkomna
till oss!

Boka tid på 
0303-22 76 20

Förmånliga
kattsands-
erbjudande
i butiken!
(t.o.m. 31/3)
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Gäller t.o.m. söndag 3/2 2008 med reservation för slutförsäljning och lokala 
avvikelser. Gäller på ordinarie pris, kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Gäller ej vid köp av presentkort, beställningsvaror samt de externa varumärkena 
Iittala, More of Scandinavia, Boda Nova, Johanna Lundqvist och Bamse. 

  Handduk

 (ord. 49:-)

 Duschbadlakan

 (ord. 129:-)

w
w

w.
he

m
te

x.
co

mwww.creoform.se

K÷K
MED KƒNSLA
K÷K
MED KƒNSLA

www.creoform.se

GOTT NYTT K÷K!
JUST NU: KAMPANJERBJUDANDE!

V‰stkustkˆk i Ale AB
Mats  070 - 410 92 00

Rickard  070 - 510 95 66

Kontakta oss fˆr gratis 
kostnadsfˆrslag.

•  Guldbaggen är Sveriges största filmpris, och har delats ut av Svenska Filminsti-
tutet sedan 1964.

•  Från början delades priset ut till tre kategorier, i måndags delades 17 olika guld-
baggar ut.

•  Tre guldbaggar gick till ”särskilda insatser inom samtliga yrkeskategorier som 
inte belönas med särskild Guldbagge”.

•  En av dem delades mellan rollbesättarna Pär Brundin, Frida Hallberg och Char-
lotta Miller. ”Vi har delad vårdnad om den, vi vet inte hur vi ska dela upp den”, 
säger Pär Brundin.

•  Juryns motivering var: ”Med det vassaste av samarbete vaskade ni fram guldkor-
nen till filmen Kid Svensk.”

FAKTA GULDBAGGEN

>>Jag hade inte ens tänkt 
tanken att vi skulle kunna 
vinna. Först blev jag helt 
kall och tänkte att det var 

någon som drev 
med mig.<<

Pär Brundin fick i måndags 
ta emot det prestigeladda-
de priset i filmkretsar, Guld-
baggen. Han fick det för sär-
skilda insatser inom samtli-
ga yrkeskategorier som inte 
belönas med särskild Guld-
bagge.

TEXT
Nicklas Tollesson

ntollesson@hotmail.com

En GuldGuldbagge


