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Hon vann årets kulturpris i Markaryd 

Årets kulturpris i Markaryds kommun går till folkmusikern Jeanett Walerholt Rousu. 
Detta medan Isabella Stansert får utmärkelsen Årets idrottsledare. 
 

 
 

Jeanett Walerholt Rousu är årets kulturpristagare i Markaryds kommun. 
Bild: Sven-Inge Idofsson 

 
Utbildnings- och kulturnämnden i Markaryds kommun har fattat beslut när det gäller 
utmärkelserna Årets kulturpris och Årets idrottsledare. Det berättade nämndens 
ordförande, Maria Svensson-Lundin (KD) om på torsdagen. 

Årets kulturpris går till till Jeanett Walerholt Rousu från Markaryd, numera bosatt i 
Dalarna. 

Maria Svensson-Lundin läser upp motiveringen: 

– Jeanett Walerholt Rousu har genom att förvalta och ständigt utveckla sin 
musikaliska begåvning, blivit en framstående och rikskänd folkmusiker och 
riksspelman. Genom sitt mångåriga engagemang och arbete med att för eftervärlden 
dokumentera och sammanställa spelmän och personligheter, deras låtar, samt 
anekdoter från Markarydstrakten, i litterär och musikalisk form, har hon gjort en 
värdefull kulturgärning. Genom att själv framföra detta kulturarv vid olika  



spelmansstämmor och folkmusikevenemang, bidrar hon på ett nationellt plan till att 
levandegöra och sprida kunskap om en viktig period i Markarydstraktens 
musikhistoria. Inte minst i samband med de årliga återkommande 
spelmansstämmorna i Markaryd. 

För Årets idrottsledare i Markaryd, Isabella Stansert, lyder motiveringen: 

– som med stort tålamod lär våra barn och ungdomar att dansa. Så många som 
kommit i rörelse tack vare hennes brinnande intresse. Hon gör ett grymt jobb för våra 
barn och ungdomar och för kommunen... även som förebild för ungdomarna, 
entusiastisk ledare. Hon engagerar ungdomar. 

Isabella Stansert leder en förening, IsabellaMovement, som tidigare var en 
dansgrupp som har uppträtt på olika evenemang. Hösten 2019 blev 
IsabellaMovement även en stödförening till dansskolan i Markaryd, i syfte att stötta 
barn och ungdomar i sin verksamhet. 

Till vardags arbetar Isabella Stansert som danslärare på Kulturskolan, som drivs av 
Markaryds kommun. Men det är alltså inte därför hon fått utmärkelsen. 

– Detta handlar om fritiden. Det är inte kulturskolebiten, utan det är föreningsbiten. 
Det är EsabellaMovement som hon har fått priset för, förtydligar Maria Svensson-
Lundin. 

Leif Lundström 
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