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Julavslutning med priser
Benny Torstensson har fått Årets Kulturpris i Markaryd
Markaryd Ben-
ny Torstensson heter 
årets kulturpristaga-
re i Markaryds kom-
mun. Dessutom upp-
märksammades årets 
idrottsledare på utbild-
nings- och kulturnämn-
dens julavslutning.
Årets idrottsledare 2019 
är i år tre till antalet och 
de heter Mattias Svens-
son, Thomas Nyström, och 
Torbjörn ”Tobbe” Svens-
son, och är aktiva tränare 
i RIF/TIF. 

Men kulturpristagaren 
är endast en person.

– Vad härligt. Det här är
ju oerhört hedrande att en 
gammal dansbandsmu-
siker får kulturpriset, sa 
Benny Torstensson som 
fick Markaryds kommuns 
kulturpris 2019.

Men Torstensson under-
strök på onsdagskvällen, 
på restaurang Perrongen, 
att det inte direkt var för 
att få kulturpriset som han 
bestämde sig för att bygga 
ett musikhus i Markaryd. 
Detta även om det förstås 
var en starkt bidragande 
orsak till att han fick just 
denna utmärkelse.

– Benny är den musi-
kaliska killen med det 
stora Markarydshjärtat, 
som med pappa Torsten 
som musiklärare, star-
tade en musikalisk resa, 
vilken glatt många kom-
muninvånare, gammal 
som ung. Benny är även 
den generösa medspela-
ren som levererar i alla 
lägen och har nu gett 
kulturlivet i allmän-
het och musikskolan i 
synnerhet fantastiska 
möjligheter genom Mu-
sikhuset, läste ordföran-
den i utbildnings- och 
kulturnämnden, Maria 
Svensson Lundin (KD), 
ur motiveringen.

Var frisör
Benny Torstensson berät-
tade kort om hur hans 
musikaliska karriär en 
gång började. Bland annat 
var det så att hans far inte 

blev musiklärare förrän 
vid 60-års ålder. 

– Innan dess var han fri-
sör. Och när Beatles kom 
då slutade hälften av be-
folkningen att klippa sig, 
De var två frisörer. Den ene 
fortsatte med den hälften 
som fortsatte klippa sig 
och min far fick möjlighe-
ten att bli musiklärare, sa 
Benny Torstensson.

Fadern hade blåsinstru-
ment som sina instru-
ment. För Benny Torstens-
son skulle det bli gitarr 
och orkestrar som Bob 
Stevens, som dessutom var 
hans idoler. Sedan blev det 
studier i Lund och många 
år på Nibe.

Då Benny Torstensson är 
på väg att pensionera sig 
från Nibe så passar det bra 
att nu kunna ägna sig åt 
sitt livsintresse, musiken, 
lite mer än vad han haft 
möjlighet till tidigare. Och 

så kom Musikhuset till i 
Markaryd.

Kan bli damlag
Sedan var det dags för 
årets Idrottsledare 2019 att 
hedras på Perrongen.

– Torbjörn, Mattias och
Thomas är tre entusiastis-
ka och populära fotbolls-
ledare som sätter kommu-
nens flickfotboll på kartan. 
Glädje och lekfullhet blan-
dad med ett stort fotbolls-
kunnande ger en ständig 
utveckling och borgar för 

en ljus framtid för tjejerna 
i Råstorp och Timsfors, läs-
te Maria Svensson Lundin 
ur motiveringen.

För flickfotbollen gör 
Torbjörn ”Tobbe” Svens-
son, Mattias Svensson, och 
Thomas Nyström en rejäl 
insats.

– Ni håller på just med
flickfotboll och det är 
någonting som behöver 
utvecklas i vår kommun. 
Här känner jag att här får 
vi alla hjälpas åt och vi kan 
ta er som verkligt goda ex-

empel för att lyckas,. För 
de är jättehärliga, ungarna, 
sa Maria Svensson Lundin.

Svensson, Nyström och 
Svensson kände sig hedra-
de av att bli årets idrottsle-
dare. Under ett antal år har 
de tränat flickorna och de-
ras förhoppning är att det 
om en tid ska kunna bli ett 
damlag i Markaryds kom-
mun. 

Leif Lundström
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Benny Torstensson får utmärkelsen Årets Kulturpris 2019. Foto: LeiF Lundström

Årets idrottsledare i Markaryds kommun får sina diplom. 

”Vad härligt. Det här är ju oerhört he-
drande att en gammal dansbandsmusiker 
får kulturpriset.”

Benny TorsTensson




