
Markaryd Strömsnäsbruk | 13fredag 15 december 2017 Tel 0433-527 509
E-post markaryd@smalanningen.sedel 1

Två pris delades ut i Markaryd
Markaryd Inte helt 
oväntat blev Lars Gah-
lin och Mats-Ola Påls-
son Årets kulturprista-
gare i Markaryds kom-
mun, med sin rikskän-
da Bondfilm. Och Årets 
föreningsledare heter 
Per Törnkvist, drivande 
kraft i VSK Svanen.
Sedvanlig utdelning av ut-
märkelserna Årets kultur-
pris och Årets föreningsle-
dare blev det på onsdags-
kvällen. Platsen var Stora 
Hotellet.

– Om jag skulle dela ut 
pris någon gång, så skul-
le jag göra det idag. Med 
tanke på att det är från 
Strömsnäs, sa Strömsnäs-
bruksbon och vice ordfö-
randen i utbildnings- och 
kulturnämnden, Berne 
Eliasson (S) skämtsamt.

För samtliga som fick 
priser i år har stark an-
knytning till just Ströms-
näsbruk. Det gäller kultur-
pristagarna Lars Gahlin 
och Mats-Ola Pålsson och 
det gäller Per Törnkvist 
från Strömsnäsbruksba-
serade vattenskidklubben 
Svanen.

– Per är idrottsledare i 
VSK Svanen. Han har lagt 
ner ett jättearbete under 
ett antal år, sa Berne Elias-
son då han, tillsammans 
med fritidschef Tord Gus-
tafsson, delade ut utmär-
kelsen. 

Motiveringen är att Per 
Törnkvist är en stark och 
drivande föreningsledare 
i VSK Svanen som att han 
har jobbat oförtrutet med 
vattenskidsporten. Förut-
om egna framgångar har 
han engagerat ungdomar 
så pass att det numera 
finns svenska mästare in-
om föreningen. Törnkvist 
ses som en stor anledning 
till att Strömsnäsbruk har 
blivit ”vattenskidsportens 
mecka”.

Glöm inte
– Det här är absolut inte en 
one-man show, utan vi är 
en förening, VSK Svanen. 
Vi startade 1973, berättade 
Per Törnkvist i tacktalet.

1980 kom Törnkvist själv 
in i sporten. Man lockade 
då honom med att han 
kunde åka vattenskidor 
i väntan på att det skulle 
bli vinter så att han kunde 
åka skidor på snö. Idag är 

det tvärtom. Numera åker 
han skidor på snö i väntan 
på att det ska bli sommar 
och säsong för vattenski-
dor.

– Vi jobbar med att erbju-
da samhällets ungdomar 
vattenskidåkning. 

Dock är det svårare att 
rekrytera ungdomar till 
föreningen längre söderut 
i kommunen. Fler ung-
domar  från kommunens 
södra del välkomnas där-
för till klubben.

– Glöm inte badbyxor el-
ler baddräkt. Resten har vi, 
sa Per Törnkvist.

En hyllningsfilm
Så var det dags för Årets 
Kulturpris i Markaryds 
kommun.

– Kulturpriset går till 
’den sista riktiga Bondfil-
men’, sa Berne Eliasson 
som följt arbetet med fil-
men under åren.

I projektet med ”den 
sista riktiga Bondfilmen” 
ingår dessutom att all 
förtjänst går till Världens 
barn-insamlingen. 

I motiveringen till Årets 

kulturpris står det bland 
annat att ”den sista rik-
tiga Bondfilmen” är en 
hyllningsfilm till de gamla 
Bondfilmerna, byggda på 
två Strömsnäskillars ska-
parglädje och nyfikenhet. 
Filmprojektet är en ”ideell 
resa” där ingenting egent-
ligen är omöjligt. Flera 
hundra kommuninvånare 
har fått känna delaktighet 
i detta. Och att alla peng-
ar går till Världens barn 
förstärker hela projektet, 
konstateras det i motive-
ringen.

– Egentligen borde alla 
i hela Sverige se den. Man 
kan inte säga nej till den, 
sa Lars Gahlin och Mats-
Ola Pålsson som är filmens 
upphovsmän .

De förklarade i sitt tack-
tal att mycket som kall-
las lycka är en fiktion. Om 

man till exempel köper 
en ny bil så är det ofta ro-
ligast i början men att bi-
len snabbt blir endast ett 
transportmedel. Men ett 
projekt som gör folk gla-
da, som ”den sista riktiga 
Bondfilmen”, är något helt 
annat. Där består glädjen 
under lång tid.

Otrolig kraft
– I det här projektet ska 
det inte finnas några som 
helst pengar, underströk 
Mats-Ola Pålsson.

Det innebar att de gav 
tillbaka den summa peng-
ar som de hade fått av 
Markaryds kommun, och 
som ingick i utmärkelsen. 
Det handlar om att kunna 
arbeta för något utan att 
räkna med förtjänst.

I den här kommunen, 
som är så liten, så lever det 

ideella kvar, sa Lars Gahlin.
Men konstaterade Gah-

lin, det ideella synsättet 
försvinner allt mer i da-
gens samhälle. 

– Därför är det viktigt att 
hålla kvar det här ideella . 
För det är en otrolig kraft. 
Det har vi sett i vårt arbete, 
fortsatte han.

– Och det är också så att 
jag och Lars inte har gjort 
det här själva. Vi hade inte 
kunnat göra det själva. Så 

varför ska då vi få 5 000 
kronor. I så fall skulle vi 
dela ut de bland de an-
dra 300 också, förklarade 
Mats-Ola Pålsson.

Många har också frågat 
hur de har orkat med allt 
arbete. Men då det hand-
lar om deras stora fritids-
intresse så har det aldrig 
varit något problem för 
Pålsson och Gahlin.

Leif Lundström

På onsdagen delades utmärkelsen Årets föreningsledare 
ut till Per Törnkvist. 

Lars Gahlin och Mats-Ola Pålsson är två värdiga kulturpristagare i Markaryds kommun, anser Berne Eliasson och utbildnings- och kulturnämnden. 
 Foto: LeiF Lundström

Advents- och Julkonsert 
Traryds kyrka 
Söndagen den 17 december kl 17 
Traryd-Sankt Andreas kyrkokör 
Hinneryds kyrkokör, ungdomskören 
Arja Jantunen, solister och musiker 
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