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Applåder för Bondgänget
Gahlin och Pålsson hyllades med en av filmkonstens kanske finaste tavla
StrömSnäSbruk 
Det blev en vanlig hyll-
ning - med ett ovan-
ligt innehåll. När Mar-
karyds kommun, och 
Världens Barn, gratu-
lerade gänget bakom 
den närproducerade 
Bondfilmen så över-
lämnade ett konstverk 
med en nervkittlande 
historia. 

Alla de runt 100 personer-
na bakom den Strömsnäs-
bruksproducerade filmen 
”Black Light - Den sista 
riktiga Bondfilmen” var 
inbjudna på buffé och tår-
ta i Folkets hus.

– Vi vill rikta ett riktigt 
stort tack för detta ide-
ella engagemang för en 
god sak. Tänk vad alla de 
(insamlade) pengarna 
kan komma till nytta, ex-
empelvis låta barn få gå i 
skola, sa kommunalrådet 
Bengt Germundsson.

Han påpekade också att 
det visar på ett fantastiskt 
engagemang och ett entre-
prenörskap inom kommu-
nen. I princip alla som blev 
tillfrågade att ställa upp i 
filmprojektet svarade jag. 

– Det visar att man kan 
göra mycket - om man be-
stämmer sig!

Riktigt Bondskt
Så fick upphovsmännen 
Lars Gahlin och Mats-Ola 
Pålsson träda fram för att 
ta emot en gåva. 

Historien bakom den 
kunde i sig ha blivit en his-
nande sekvens i en Bond-
film.

Tavlan, med två skulp-
terade porträtt av Gahlin 
och Påhlsson, var gjorda 
av Mutarda Ibrahim. Han, 
och brodern, är ”kända 
kulturpersonligheter” 
med ursprung Syrien.

Men en dag fick de en 
order; Gör en skulptur av 
Herr President Bashar al-
Assad!

Då fick han, och brodern, 
nog. De packade väskorna, 
flydde och hamnade till 
slut i Markaryds kommun.

Så Bondfilmsmakarna i 
Strömsnäsbruk snuvade 
Assad i Damaskus på kon-
sten och konfekten!

Unik insamling
En trio från Världens Barn 
fanns med och bjöd på en 
specialtillverkad tårta.

De har tidigare upp-
märksammat och gratu-
lerat både kommunen för 
bra insamling och teamet 
bakom filmen. Men nu 
fanns det ytterligare några 
hundra tusen skäl.

Exempelvis noterade 
vi så sent som i början av 
oktober att filmen dragit 
in hela 600 000 kronor till 
Världens Barn. Nu skrevs 
siffran upp till 800 000 
kronor.

– Det här är fantastiskt 

och måste vara unikt för 
ett enskilt projekt. Jag har 
jobbat sedan 2012 och har 
aldrig varit med om nå-
got större, sa Zoja Rexhaj, 
projektledare, till Smålän-
ningen.

Livsviktig bussbiljett
Trion berättade att det 
räcker till mödravårdsbe-
sök för 16 000 kvinnor i 
Afrika, en rejäl måltid för 
160 000 barn i ett gatu-
barnsprojekt i Uganda, el-
ler rent vatten från nybor-
rade brunnar till tio byar i 
Mali.

– Och för tre kronor kan 
ett barn som lever med hiv 
betala en bussbiljett för att 
hämta bromsmedicin!

Världens Barn vill natur-
ligtvis att filmen fortsätter 

sitt segertåg över landet. 
Alla nettointäkter går just 
till riksinsamlingen med 
Radiohjälpen och fjorton 
humanitära frivilligorga-
nisationer bakom.

Efter supén blev repre-
sentanterna inbjudna till 
en exklusiv visning av fil-
men. 

Kittlande nyhet
Efteråt berättade Lars Gah-
lin och Mats-Ola Pålsson 
att nu närmast skulle den 
visas i Växjö och i Värm-
land.

– Och vi vill ha den i 
Stockholm också!

Det utbrast spontant 
Zoja Rexhaj och det sagda 
kanske vittnar lite om vad 
hon tyckte om filmen.

Kanske kan den sista 

riktiga Bondfilmen bli en 
nationell angelägenhet. 
För Rexhaj avslöjade för 
Smålänningen att hon för 
samtal med Sveriges Tele-
vision om en svenskeng-
elsk film made in Stroms-
nasbruk.

Den som för övrigt vill se 
tavlan ombeds enligt Lars 
Gahlin söka upp the Wall 
of Fame.

Dan Rapp
0372-69 229

dan.rapp@smalanningen.se

Hjärtlung hade julbord i Mellangård. 

markaryd Föreningen HjärtLung Mar-
karyd har nu haft det årliga julbordet.
Ordförande Åke Bengtsson hälsade alla 
medlemmar välkomna och passade även 
på att slå ett slag för den kommande Lu-
ciafesten den 13 december på Mellangård. 
Sen var det bara att börja ta för sig av det 
framdukade julbordet, under tiden un-
derhöll Snickerz med julvisor. Sen var det 
tid för julgröten och kaffe med peppar-
kaka. Snickerz fortsatte en stund till med 
underhållningen. Därefter blev det lotteri 
i julens tecken med många fina priser.

Efter att alla var mäta och belåtna 
tackade Åke för en trevlig eftermiddag 
och passade på att tacka personalen som 
fixat det hela och önskade alla en riktig 

Snickerz underhöll hos föreningen Hjärtlung Julbridge
Så var det dags för den 
spännande bridgejul-
tävlingens första etapp i 
Skånes Fagerhult. Gast-
kramande upplösning 
följer nästa vecka.

Åtta par deltog - medel 84.
1 Ruth Dahlström/Gul-

levi Henling 105
2 Tommy Nilsson/Rune 

Åremark 96
3 Bertil Bäckman/Hå-

kan Käck 95
4 Christer Hansson/An-

ders Kristensson 94
5 Åke Jalmgård/Mona 

Jalmgård 88

Lars Gahlin och Mats-Ola Pålsson tog emot  gåvan från Markaryds kommun efter succén med den sista stora Bondfilmen. Foto: Dan Rapp
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