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Röd matta och limo
Snart har Bondfilmen ”Black Light” premiär

Här ska det snart bli Bondpremiär. Clara Göransson, Lars Gahlin, Annette Larsen och Mats-Ola Pålsson berättar om denna. Foto: LeiF Lundström

StrömSnäSbruk 
Snart är det premiär 
för Markaryds egen 
Bondfilm, ”Black 
Light”. Då kommer 
röda mattan att läg-
gas ut och limousinen 
att köras fram vid dör-
ren till Folkets Hus i 
Strömsnäsbruk.
Trots den kommande ga-
lapremiären så är det ett 
okommersiellt projekt 
som inte får ge någon 
förtjänst. Pengarna från 
biljettförsäljningen går is-
tället till insamlingen till 
Världens Barn. 

Upphovsmännen bakom 
Black Light, Mats-Ola Påls-
son och Lars Gahlin, fanns 
på tisdagen i Strömsnäs-
bruks Folkets Hus. På plats 
fanns dessutom Clara Gö-
ransson och Annette Lar-
sen, som hade insamlings-
bössorna i beredskap.

”En bra slant”
– Filmen som har sju fö-
reställningar med 230 
platser från den 21 maj till 
den 25 maj i Folkets Hus i 
Strömsnäsbruk kommer 
inbringa en bra slant till 
Världens Barns, berättar 
Annette Larsen.

Hon ska tillsammans 
med Clara Göransson sam-
ordna filmföreställning-
arna och Världens Barn-
insamlingen.

Själva premiären blir 
den 20 maj, för speciellt 

inbjudna, det vill säga de 
som varit delaktiga i fil-
men på något sätt. Att det 
snart är dags, det märks 
nu.

– Vi befinner oss i den 
hysteriska slutfasen på 
alla fronter. Men så är det 
alltid. Det kvittar om vi 
hade lagt till två månader 
på deadlinen, på det här 
två sista veckorna... så ha-
de det varit precis samma 
situation nu, förklarar Lars 
Gahlin.

– Jag tycker att det känns 
skönt att vi satt den här 
deadlinen. För nu är det 
bara så att biljetterna är 
ute. Det är tusen biljetter, 
säger Mats-Ola Pålsson.

De började skriva på 
filmidén sommaren 2011. 
Det tog cirka ett år att få 
det färdigt. Det fanns ett 
skäl till att de ville göra en 
egen Bondfilm.

– Jag tror att alla 60-, 70- 
och en del tidiga 80-talis-
ter med, förstår den här 
känslan... en Bondkänsla. 
En Bondfilm var förr en 
speciell känsla. Det fanns 
en viss glimt, som vi kallar 
det... gentlemannahumor, 
säger Lars Gahlin.

Just detta har gått lite 
förlorat idag, menar Gah-
lin och Pålsson. De saknar 
”den gamla känslan” med 
svart och vitt. 

– Man ska inte behöva 
fundera på vem som är 
den onde, säger Mats-Ola 
Pålsson.

De har gjort en ordentlig 

research för att alla detal-
jer från Bondfilmerna ska 
bli så korrekta som möj-
ligt. Bondnördarna ska 
inte få så mycket att peta 
på, är det tänkt.

Liten kostnad
Hur mycket har det kostat 
att göra den här filmen? 
Inte särskilt mycket, är 
svaret.

– Det bygger på folks in-
tresse och välvilja. Det här 
är ju skitkul. Jag hjälper 
till med min del, säger Lars 
Gahlin. 

Deras första jobb, när 
manuset var skrivit, var 
att hitta folk som vill 
jobba med filmen. Gahlin 
och Pålsson uppskattar 
att de totalt lagt omkring 
50 000 kronor på filmpro-
jektet under fem års tid, 
vilket är småpotatis i det 
här sammanhanget. En 
del har filmats under pri-
vata semesterresor med 
baktanken att det kanske 
gick att använda i projek-
tet, och mycket är sponsrat 
och utlånat.

– Och så har vi fått låna 
lokalerna av Folket Hus. Så 
det kostar ingenting att ni 
visar filmen här. Så det är 
också en sponsring, påpe-
kar Clara Göransson.

Filmen, som är en lång-
film, börjar i USA i FN-
skrapan, och fortsätter i 
England och Skottland. 
Sedan utspelar den sig i 
Strömsnäsbruk, Markaryd, 
Traryd och i Helsingborg. 

– Lika gärna som man 
kan hamna i någon by i 
Nepal, så kan man hamna 
i Traryd, säger Mats-Ola 
Pålsson.

Då finns därför ett stort 
lokalt intresse för filmen 
genom igenkänningsfak-
torn. Filmen har dessutom 
redan blivit rikskänd.

Mats-Ola Pålsson för-
klarar James Bonds resor 
i filmen:

– Bond bor i Skottland. 
Sedan tar han sig till Lon-
don, sedan tar han sig till 
Helsingborg och så är han 
där ett tag. Sedan tar han 
sig upp här och bor på 
Markaryds hotell (Stora 
hotellet). 

Är pensionär
I Black Light är James 
Bond pensionär sedan tio 
år tillbaka. Han har dragit 

sig tillbaka från agentlivet 
men så börjar det hända 
saker och ting som får ho-
nom att bli aktiv igen. Det 
blir en sista uppgörelse 
med bondskurken Ernst 
Stavro Blofeld, som vaknat 
till liv igen.

– Han gör en massa saker 
för att lösa situationen, sä-
ger Lars Gahlin om 007.

På den kommande pre-
miären kommer en limou-
sin att köras till en utlagd 
röd matta vid Folkets Hus 
entré, där skådespelarna 
lämnas av. Dessutom 
kommer det att finnas en 
del andra finåk på ort och 
ställe. Inte att förglömma 
är Bondlåten som sjungs 
av Mariette Hansson.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

Känd 
kriminell 
misshand-
lade man
StrömSnäSbruk  
En man söktes upp i sin 
lägenhet i Strömsnäs-
bruk och misshandla-
des – sedan hotades 
han med värre saker 
om han gick till poli-
sen. 
Nu är den misstänkte gär-
ningsmannen anhållen 
för misshandel och över-
grepp i rättssak. Händel-
sen utspelade sig på kväl-
len den 19 april hemma 
hos en man i 25-årsåldern 
i Strömsnäsbruk.

En gammal kompis, en 
man i 35-årsåldern, sökte 
upp honom i hans lägen-
het. 

Det handlar om två män 
med en kriminell historik. 
Båda är kända hos polisen 
för kriminell verksamhet, 
speciellt den äldre av de 
båda männen. 

De hade en gemensam 
kriminell bakgrund för 
några år sedan, enligt po-
lisen. 

Tydligen finns det en 
gammal konflikt som le-
ver kvar mellan dem. Den 
äldre mannen gav sig på 
den yngre mannen i hans 
lägenhet och misshand-
lade honom. 

–  Han slog honom med 
flera slag på kroppen och 
huvudet. Sedan ska han 
ha sagt till honom att det 
skulle gå illa för honom 
om han polisanmälde 
misshandeln, säger Hen-
rik Johansson, inre befäl 
vid polisen i Ljungby.

Mannen ska inte ha fått 
några allvarliga skador vid 
misshandeln. Men han an-
mälde den andre mannen 
för misshandel och över-
grepp i rättssak.

Polisen har jobbat med 
utredningen de senaste 
veckorna och i måndags 
togs den misstänkte gär-
ningsmannen in på förhör 
till polisen. 

Efter förhöret anhölls 
han för misshandel och 
övergrepp i rättssak. Man-
nen är boende i Markaryd 
och född 1983.

Hans Nilsson
0372-69215

hans.nilsson@smalanningen.se

Koppar stals 
från företag 
StrömSnäSbruk Ett 
inbrott har skett på 
företaget Traryds Metall 
i Strömsnäsbruk natten 
mellan tisdag och ons-
dag. Enligt polisen verkar 
stöldgodset vara koppar. 
Larmet om inbrottet nåd-
de polisen vid 03.15-tiden. 
Ett lås hade då brutits 
upp vid en port och från 
företagets lokaler hade 
koppar stulits. Polisen har 
genomfört en brottsplats-
undersökning.

Fakta: Världens barn
RiKSinSaMLingEn Världens Barn genomförs av Radiohjälpen i 
samarbete med 15 humanitära organisationer: Afrikagrupper-
na, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IM Individuell Människo-
hjälp, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, Lions, Läkarmissionen, 
PMU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska 
kyrkan, Svenska Röda Korset och We Effect.
VäRLDEnS BaRn är Radiohjälpens största kampanj. Sedan 
starten 1997 har över 1,4 miljarder kronor samlats in för att 
förändra barns livsvillkor i världen. 
Världens Barn utgör idag stommen i ett av Radiohjälpens 
huvudområden, genom sina varaktiga internationella humani-
tära insatser i projekt med ett starkt barnfokus. Radiohjälpen 
har funnits sedan 1939 och är den enda organisationen som får 
samla in pengar via public service. 
KäLLa: varldensbarn.se


