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Förslag till kulturpristagare 2020 i Markaryds kommun 

Född och uppväxt: 1974 i Markaryd 
Musikalisk hemvist: Småland 
Folkmusikaliska förebilder: Många, men framför allt Pelle Björnlert 
Favoritstämmor: Korrö och Ransäter. 
Instrument: Förutom fiol även Nyckelharpa och saxofon. 

Hennes folkmusikaliska hemvist har hon i de småländska slängpolskornas lummiga 
skogar. Fiolen är hennes favoritinstrument och det var med den kombinationen – fiol 
och slängpolskor – som hon blev riksspelman 1998. Men hon spelar låtar från hela 
Sverige och komponerar även musik själv 

Kortfattad bakgrundsbeskrivning 

Jeanett Walerholt Rousu är född (1974) och uppvuxen i Markaryd. Vid nio års ålder 
började hon själv att spela fiol och som 12-åring var hon medlem i Hinneryds 
spelmanslag. 

Den första uppspelningen för Zornjuryn ägde rum 1990 och då fick Jeanett nöja sig med ett 
leende från juryn. Nästa gång hon försökte var 1992 i Växjö och då fick hon Diplom. 1995 
fick hon Bronsmärket i Stockholm och 1996 var det så dags för diplom efter Bronsmärke. Så 
slutligen 1998 fick hon ta emot Silvermärket i Delsbo och utnämndes därmed till riksspelman 
på fiol. 



Någonstans däremellan spelade hon upp i Degerberga utan att få något annat än kritik för 
sin fiol - en ögonsten som hon ärvt av farfar och som hon fick rådet att hugga sönder till 
kaffeved. Det gjorde hon inte, men så småningom köpte hon en fiol byggd av Anders 
Norudde. En riktig pärla till fiol!  

En period svarade hon för det folkmusikaliska inslaget i en trio tillsammans med 
Mariella Karlsson och Ulrika Rosén, som genomförde många kyrkokonserter och 
som också spelade in ett cd-album. Hon gav med folkmusikgruppen Tilja ut en cd 
1997 och har skrivit folkmusikmässan Upp min duva som för några år sedan kom ut 
på cd. 2014 kom Jeanett och Peter Rousus skiva Kraxasjön - en hyllning till en liten 
sjö i Markarydstrakten. 

Varje område i Sverige har sin egen tradition inom folkmusiken. Riksspelmannen 
Pelle Björnlert i Vråka, nordöstra Småland, är en förebild för Jeanett Walerholt. Han 
lärde henne östsmåländsk tradition på fiol.  
Det var på den traditionen hon 1998 blev riksspelman på fiol och fick ett Zornmärke i 
silver.  



Nästan 100 år skiljer mellan Markarydsspelmannen Bernhard Ljunggren och Jeanett 
Walerholt Rousu. De har aldrig träffats men på en nyutgiven skiva kan man höra dem 
spela duett. 

Genom åren har Jeanett Walerholt Rousu intervjuat många ättlingar till legenderna, 
fått uppgifter, information och noter och fakta om Markarydstraktens många spelmän. 
Det har resulterat i en bok och en skiva Krokiga låtar och rakryggade spelmän. Musik i 
gränsbygden (2015). 

” Boken och forskningsprojektet är en kärleksförklaring till musiken, hembygden och 
gångna tiders gubbar och gummor … och en spännande och ovärderlig vis- och 
låtskatt.” 
Noterna till 331 låtar skrivna eller upptecknade av musiker från Markarydsområdet finns 
med i boken, liksom historik, anekdoter och berättelser om spelmännen. 

I Markarydstrakten har det funnits gott om spelmän de senaste 200 åren. Anders Bredal, 
född 1801, är en av de främsta. Om honom berättas det att han själv lärde sig spela fiol 
av Näcken. 
Han hade en elev som hette Per Ekman, som sedan blev lärare till Bernhard Ljunggren 
(1880-1959). Denne hade en jämngammal god vän och spelmanskamrat, Hjalmar 
Thorsjö, och dessa kom under en lång period att dominera spelmansmusik i Markaryd. 
Den stora spelmanssläkten Lavin, med rötter i många orter i Sunnerbo, finns med i 
boken. Spel-Jonas, den träbensförsedda kringvandrande spelmannen från Markaryd, 
som avled 1947, får också ett stort utrymme 
Och många andra spelmän och personligheter från Markarydstrakten passerar förbi i den 
kulturgärning som Jeanett Walerholt Rousu gjort, när hon sammanställt materialet till en 
bok - och en skiva. 
Hon vill ju gärna att musiken som nedtecknats i Markarydstrakten skall spelas - inte bara 
i gränsbygden utan - över hela landet. 
Genom Jeanett Walerholt Rousus gärning bevaras därmed detta musikkulturarv för 
eftervärlden och spelmän som Anders Bredal, Bernhard Ljunggren, Hjalmar Thorsjö, 
Lavinarna, Spel-Jonas m fl och deras spelmanslåtar levandegörs för en nutida publik i 
hela landet.  
Jeanett Walerholt Rousu blir därmed också på något sätt arvtagaren till denna 
Markarydstraktens musikskatt med ambitionen att föra den vidare och lämna över den till 
kommande generationer. 
Jeanett Walerholt Rousu uppfyller Utbildnings- och kulturnämndens kriterier genom att 
vara född och uppvuxen i Markaryd samt för förtjänstfull verksamhet inom musik- och 
hembygdsdokumentation och har utfört för samhället värdefull kulturgärning. 

Motivering 

”Jeanett Walerholt Roussu 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, 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 årligen återkommande Spelmansstämmorna i Markaryd. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att Jeanett Walerholt Rousu - 
Markaryds enda riksspelman - tilldelas kulturpriset 2020 i Markaryd kommun 

Föreslagen till årets kulturpris 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 av 

Sten T Neckö och RosMarie J Neckö 

Markaryd 
2020-10-28 

Referenser 

Jeanetts stora dag Smålänningen 151007  (Bil 1) 

Hon skrev bok om spelmän Smålänningen 150810  (Bil 2) 

Jeanett Walerholt Rousu Silverakademien 090924  (Bil 3) 

Jeanett Walerholt Rousu (2015) Utdrag ur Krokiga låtar och rakryggade spelmän från 
Markaryd  (Bil 4) 

Spelmansstämman 50 år Smålänningen 180912  (Bil 5) 

De berättar om inspelningar – Legendariska folkmusikinsamlare i länet 
Smålänningen 180925  (Bil 6) 

Spelmansstämma med pedagogik  Smålänningen 180927  (Bil 7) 

Krokiga låtar i Markaryd  Smålänningen 181004  (Bil 8) 

Skål för ett lyckat jubileum  Smålänningen 181008  (Bil 9) 

Regler för Markaryds kommuns kulturpris  (Bil10) 

INTERNETREFERENSER 
Polska no 29 efter Wimmerstedt ur boken "Krokiga låtar och rakryggade spelmän" av 
Jeanett Rousu https://www.youtube.com/watch?v=9DO3q_TqCZo 

Jeanett Rousu – musik & design https://jeanettrousu.wordpress.com 

https://www.walroumusic.se/jeanett/ 



Jeanetts stora dag 
20 års arbete avslutades med konsert på Spelmansstämman 

Smålänningen Publicerad 7 okt 2015 

MARKARYD  I 20 år har Jeanett Walerholt Rousu, bördig från Markaryd, samlat 
uppgifter om de många spelmännen som funnits i Markarydstrakten. Det har i 
höst resulterat i en omfattande bok, en CD och en konsert i Markaryd i 
samband med Spelmansstämman. 

Genom åren har Jeanett intervjuat många ättlingar till legenderna, fått uppgifter, 
information och noter. I lördags fick hon träffa många av ättlingarna på en gång. Från 
när och fjärran kom de för att lyssna på Jeanett och hennes man Peter med vänner 
när de gav konserten "Krokiga låtar och rakryggade spelmän". Det är samma namn 
som hennes bok och CD om Anders Bredal, Bernhard Ljunggren, Hjalmar Thorsjö 
och de andra spelmännen. 

Lördagen blev alltså Jeanetts stora dag. Hennes mångåriga arbete kulminerade med 
konserten. Inför en stor del av Sydsveriges spelmanselit, spelmanssläktingar och 
markarydsbor presenterade hon musiken som nu förhoppningsvis skall leva vidare 
även genom andra spelmän. 



 
Jeanett Walerholt Rousu och Peter Rousu spelar Bernhard Ljunggrens låt "Slåttervals" - 
komponerad 1923 inför ett slåttergille hos Andreas i Berg. Jeanett spelade vid detta tillfälle på 
Bernhard Ljunggrens gamla fiol. Foto: Sven-Inge Idofsson 

Den legendariske Markarydsspelmannen Anders Bredals släktingar i tredje- och fjärde generation; 
Dan Axelsson, Stockaryd, Irene Axelsson, Växjö, samt Anders Axelsson och Elisabeth Wannfors, 
Bjärred, besökte konserten i Markaryd.Foto: Sven-Inge Idofsson 



 Bernhards Ljunggrens släkt respresenterades av Inger Falk, Helen Andertoft, Pia Wahlström, Anette 
Dalsheim, Rolf Lindberg, Björn Lindberg, Lars Lindberg och Sten Lindberg. Foto: Sven-Inge Idofsson 

Assar Thorsjö är barnbarn till spelmannen Hjalmar Thorsjö, och besökte tillsammans med makan 
Harriet konserten i Markaryd. Foto: Sven-Inge Idofsson 



Lördagen inleddes med en kurs om Markarydslåtar, som lockat deltagare från Skåne 
till Hälsingland. När en av deltagarna fick höra berättas om spelmannen Bernhard 
Ljunggren föreslog han att man absolut skulle försöka få en gata uppkallad efter 
denne legend. Ljunggren var ju också skulptör, och bodde där Skulptörvägen ligger. 

- Men Bernhard Ljunggrens Gata borde finnas här också, tyckte någon. 

Nyligen har Jeanett och Peter gjort en film om en av de okända låtarna, "Polska efter 
Wimmerstedt", som Hjalmar Thorsjö beskrev som "katolsk". Den kan du se och höra 
på Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=9DO3q_TqCZo 

Sven-Inge Idofsson 

https://www.youtube.com/watch?v=9DO3q_TqCZo


Smålänningen 
Publicerad 10 aug 2015 

Hon skrev bok om spelmän 
Jeanett Walerholt Rousu samlade 331 låtar från Markaryd 



Fakta: Jeanett Walerholt Rousu 
Historik: Jeanett började själv spela fiol som 9-åring, och som 12-åring var hon 
medlem i Hinneryds spelmanslag. Hon blev riksspelman på fiol 1998. En period 
svarade hon för det folkmusikaliska inslaget i en trio tillsammans med Mariella 
Karlsson och Ulrika Rosén, som genomförde många kyrkokonserter och som också 
spelade in ett cd-album. Hon gav med folkmusikgruppen Tilja ut en cd 1997, och har 
skrivit folkmusikmässan ”Upp min duva”, som för två år sedan kom på cd. I fjol kom 
Jeanett och Peters Rousus skiva ”Kraxasjön”, som en hyllning till en liten sjö i 
Markarydstrakten. 

MARKARYD 
Nästan 100 år skiljer mellan Markarydsspelmännen Bernhard Ljunggren och 
Jeanett Walerholt Rousu. De har aldrig träffats men på en nyutgiven skiva kan 
man höra dem spela duett. 

Jeanett har under många år samlat noter och fakta om Markarydstraktens många 
spelmän. 

Det har resulterat i en bok och en skiva som precis släppts; ”Krokiga låtar och 
rakryggade spelmän. Musik i gränsbygden”. 

Noterna till 331 låtar skrivna eller upptecknade av musiker från Markarydsområdet finns 
med i boken, liksom historik, anekdoter och berättelser om spelmännen. 

I början av oktober är det spelmansstämma i Markaryd och där kommer Jeanett att 
spela, leda kurser om Markarydslåtar och ordna en liten utställning. 

Aktiv spelman 
Bernhard var mycket aktiv spelman under första delen av 1900-talet. Jeanett har hittat 
inspelade låtar med Bernhard på Smålands musikarkiv. 

– Tack vare det kunde jag göra en nyinspelning – på hans egen fiol, som jag fått låna av
släktingar till honom. 

Med teknikens hjälp kunde det också bli en duett. 

– Först spelar Bernhard solo, sedan spelar jag duett med honom och sedan avslutar jag
med solo. 

Den direkta förbindelselänken mellan Bernhard och Jeanett finns också med på cd-
spåret. 

Bernhards dotter Adas röst finns med. Som mycket ung medlem i Hinneryds 
spelmanslag spelade Jeanett faktiskt en period tillsammans med Ada. 

Idén från mamma 
– Egentligen var det min mamma Birgitta som gav mig idén till forskningen kring
spelmännen, berättar Jeanett. 



– Mamma, som avled i slutet av 90-talet, var angelägen och hjälpte mig att få kontakt
med släktingar och ättlingar till de olika spelmännen. 

På så vis kunde jag få hjälp med insamlande av noter och uppgifter om spelmän. 

Forskningen påbörjades redan i slutet av 1900-talet, och är klart nu när Jeanett precis 
släppt sitt storverk, boken med medföljande cd. 

Jeanett och hennes man Peter Rousu spelar en del av de nedtecknade 
Markarydslåtarna. 

De bor sedan 8 år i Vikarbyn i Rättviks kommun - mitt i det stora spelmansdistriktet 
Dalarna. 

– Vi flyttade dit för där fanns Sveriges enda folkmusik- och världsmusikutbildningar, som
vi kunde jobba med. 

Men ett stort projekt för Jeanett under de senaste åren har ändå varit förankrat i den 
sydsmåländska hembygden, med att samla in låtar från och färdigställa boken. 

Gott om spelmän 
I Markarydstrakten har det funnits gott om spelmän de senaste 200 åren. 

Anders Bredal, född 1801, är en av de främsta. Om honom berättas det att han själv 
lärde sig spela fiol av Näcken. 

Han hade en elev som hette Per Ekman, som sedan blev lärare till Bernhard Ljunggren 
(1880-1959). Denne hade en jämngammal god vän och spelmanskamrat, Hjalmar 
Thorsjö, och dessa kom under en lång period att dominera spelmansmusik i Markaryd. 

För i dagarna exakt 90 år sedan kom de till exempel 1:a och 2:a i en spelmanstävling i 
Ljungbys då nyöppnade hembygdspark. De lite äldre legenderna Kungs-Otto och Kungs-
Neta från Voxtorp - som också fungerat som lärare till Bernharcd Ljunggren blev trea och 
fyra. 

Den stor spelmanssläkten Lavin, med rötter i många orter i Sunnerbo, finns med i boken. 
Spel-Jonas, den träbensförsedda kringvandrande spelmännen från Markaryd, som avled 
1947, får också ett stort utrymme. 

Och många andra spelmän och personligheter från Markarydstrakten passerar förbi i den 
kulturgärning som Jeanett Rousu gjort när hon sammanställt materialet till en bok - och 
en skiva. 

– Jag vill ju gärna att musiken som nedtecknats i Markarydstrakten skall spelas - inte
bara i gränsbygden utan över hela landet. 

Flera frågor 
När Jeanett höll på med boken fick hon se en artikel som spelmannen Hjalmar Thorsjö 
skrivit i smålänningen vid jultid 1922. Thorsjö, som själv var engagerad i Södra Sunnerbo 
hembygds- och fornminnesförening skrev om en gåva som föreningen fått. Det var den 
före detta kantorn i Markaryd, Karl August Dahlberg - som för övrigt var en av Thorsjös 
egna lärare - som skänkt föreningen en stor samling äldre musik, huvudsakligen polskor 
för violin. 



De var nedtecknade av kantorn Wimmerstedt i Bringetofta i början av 1800-talet. Thorsjö 
skrev att ”största delen av de nu funna polskorna torde ha varit allmänt spelade på 16- 
och 1700-talen”. 

Jeanett Ruosu började naturligtvis undersöka saken. Hon kontaktade 
hembygdsföreningen, har själv letat bland föreningens samlingar, men inte hittat något. 
Däremot har hon hos ättlingar till Thorsjö hittat avskrifter som han gjort av den 
Wimmerstedtska samlingen, Det har tillfört boken och skivan ytterligare låtar. 

— Det skulle verkligen vara roligt att se originalet. Kanske finns det någonstans i 
Markaryd? 

En annan sak som de ännu inte kommit fram till är var det så kallade Bredalstorpet låg, 
där Anders Bredal en gång bodde. 

— Senare flyttade han till en backstuga på gården Högeberg i Åmot, Markaryd, som 
faktiskt var min fars barndomshem. Men var Bredalstorpet fanns har jag inte lyckats hitta 
ännu, säger Jeanett. 

Sven-Inge Idofsson 
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Jeanett (1974) är inte den som ger sig i första taget, hör här bara. Första uppspelningen för 

Zornjuryn ägde rum 1990 och då fick Jeanett nöja sig med ett leende från juryn. Nästa gång 

hon försökte var 1992 i Växjö och då fick hon Diplom. 1995 fick hon Bronsmärket i 

Stockholm och 1996 var det så dags för diplom efter Bronsmärke och så slutligen 1998 fick 

hon ta emot Silvermärket i Delsbo. "Någonstans där emellan spelade jag upp i Degerberga 

utan att få något annat än kritik för min fiol - min ögonsten som jag ärvt av farfar och som jag 

fick rådet att hugga sönder till kaffeved. Det gjorde jag inte, men så småningom köpte jag en 

fiol byggd av Anders Norudde. En riktig pärla till fiol! Själva uppspelningen skedde i ett stort 

töcken av brustet hjärta eftersom mitt dåvarande förhållande hade tagit slut två dagar innan 

uppspelningen. Jag blev givetvis oerhört glad över utnämningen men först ett tag senare, när 

den värsta chocken av kärlekssorg hade lämnat mig. Jag är väldigt glad och tacksam över 

att jag fick Silvermärket just det året, eftersom min mamma - som varit väldigt stöttande 

under åren, och också var den som en gång i tiden ledde mig in på folkmusikspåret, samt 

berättade om Zornmärket - senare samma år avled i cancer. Det känns väldigt bra att hon 

fick uppleva att jag blev Riksspelman, även om hon var för sjuk för att kunna vara med vid 

utdelandet av märket." 

Musikalisk hemvist: Småland. Folkmusikaliska förebilder: Många, men framför 
allt Pelle Björnlert. Favoritstämma: Korrö och Ransäter.Instrument, förutom fiol: 
Nyckelharpa och saxofon.
Länkar till Jeanett:
www.jeanett.se 
www.myspace.com/jeanettrousu 

Källa: http://silverakademien.blogspot.se/2009/09/jeanett-walerholt-rousu-juryn-tyckte.html 

JEANETT WALERHOLT ROUSU 

Juryn tyckte hon skulle göra 
kaffeved av sin fiol 

S I L V E R A K A D E M I E N
E N  S C E N  F Ö R  R I K S S P E L M Ä N  S O M  T I L L S A M M A N S  V I L L  F R Ä M J A  S V E N S K  F O L K M U S I K .

V I L L  D U  V A R A  M E D ,  M E J L A  T I L L  S I L V E R A K A D E M I E N @ G M A I L . C O M  

http://www.jeanett.se/
http://www.myspace.com/jeanettrousu
http://silverakademien.blogspot.se/
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Spelmansstämma 50 år
Visknallarna och Goda Grannar har en nostalgikväll i Markaryd
Markaryd Musik-
grupperna Visknallar-
na och Goda Grannar 
har snart en nostal-
gikväll i Markaryd. Det-
ta i samband med att 
Markaryds Spelmans-
stämma fyller 50.
– Visknallarna och Goda
Grannar har en nostal-
gikväll den 5 oktober. Som 
då inleder Markaryds Spel-
mansstämmas femtioår-
sjubilerande, säger Lars 
”Lasse på backen” Nilsson.

Det är den femtionde 
gången som Spelmans-
stämman hålls.

– Det var två år som
stämman inte blev av 
men... så tänkte vi i Mu-
siksällskapet, som håller 
i Spelmansstämman, att 
vi får göra något program 
på fredagen också och inte 
bara på lördagen. 

Nostalgikväll blir på fre-
dagen och så Spelmans-
stämman på lördagen. 
Detta i Markaryds Kultur-
hus. Det hålls även en ju-
bileumsmiddag på Folkets 
hus i Timsfors.

Kommer riksspelmän
På lördagen uppträder Åsa 
Jinder, som är en riksbe-
kant riksspelman och ar-
tist. Och på söndagen blir 
det spelamansgudstjänst i 
Markaryds kyrka.

– Och det kommer att bli
en utställning av gamla 
spelmän, säger Lars Nils-
son.

Den drivande eldsjälen i 
arrangemanget, säger Lars 
Nilsson, är riksspelman 
Jeanett Walerholt Rousu. 
Hon är bördig från Marka-
rydstrakten. 

– Och musikföreningen
kommer att se till att det 
blir gjort, tillägger Lars 
Nilsson.

Det är ett samarbete 
mellan Markaryds kom-
mun, Bilda, Musik i Syd 
och Musiksällskapet.

Olika konstellationer
Goda Grannar bildades 
1975. 

– Vi kommer att samla
ihop vårt gamla gäng och 
spela allt från fiolmusik 
till... kanske hårdrock. Vi 
får se, berättar Lars Nils-
son.

Goda Grannar har en 
bred repertoar och deltog 
i Sweden Rock Festival 
under flera år. Men när 

Sweden Rock såldes till ett 
stort internationellt bolag 
så ändrades strukturen, 
och Goda Grannar blev 
inte aktuella längre i detta 
sammanhang.

Men Goda Grannar har 
spelat i mer än 40 år i olika 
konstellationer, dock alltid 
med Lars ”Lasse på back-
en” Nilsson som ledare. På 
scenen kommer flera av 
de som varit med i Goda 
Grannar under åren att 
delta, bland annat Thomas 
Möller och Torgny Hans-
son som tillsammans med 
Lars Nilsson grundade 
bandet. 

Tre skivor
Visknallarna var aktiva 
mellan 1972 och 1985. De 
var bland annat med i 
Nygammalt, som var ett 
populärt TV-program. De 
gjorde också tre LP-skivor 

som ofta spelades i radio.
Bertil Sandström, Kent 

Melin och Benny Torstens-
son medverkade hela tiden 
i Visknallarna och som 
basister fanns Roland Jo-
hansson, Steve Nilsson och 
Sven Torstensson. Samtliga 
medverkar den 5 oktober. 

Förutom en konsert 2007 
blir det nu första gången 
sedan 1985, som man kan 
se och höra Visknallarna 
på scen.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

Jeanett Walerholt rousu och Peter Rousu spelar Bernhard Ljunggrens låt ”Slåttervals” 2015. Foto: Sven-Inge IdoFSSon

Goda Grannar under sin storhetstid. Foto:  PrIvat

Sommarutflykt med Sydsveriges Finska Krigsbarn 
Markaryd/Born-
holM 

Sydsveriges Finska Krigs-
barn (SFK) har haft en 
sommarutfärd till Born-
holm. Ett 40-tal medlem-

mar deltog. Efter överfar-
ten med färjan från Ystad 
väntade bussen i Rönne. 
Den danske busschauffö-
ren guidade om platserna, 
som passerades och bygg-
naders historia. Första

stoppet gjordes vid öns
minsta rundkyrka, Ny Kir-
ke (Nyker). Nästa anhalt
var Krämerhuset med sin 
fantastiskt vackra träd-
gård. Lunch intogs på Al-
linge rögeri, varefter Ham-

mershus fästning med sin
fina utsikt besöktes. Efter 
kaffe i idylliska Gudhjem 
ställdes färden åter tillba-
ka till Ystad med mycket 
nöjda besökare. Markaryds Sparbank

Den 25:e september kl. 18.00 
i Sparbankens samlingslokal
Här får du lite matnyttig information av hälsoexper-
ten Tiina innan vi hänger med ut på en tränings-
runda med Träningsinspiratören Jane.
Vi avslutar kvällen med en smakupplevelse! 

Kom träningsklädd och ta gärna med en kompis!

Anmälan till: info@markarydssparbank.se
0433-754 00 eller på kontoret Markaryds Sparbank 
senast 23 september. 
Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Häng med oss på en kväll fylld
med energi, träning och skratt!
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De berättar om inspelningar
Legendariska folkmusikinsamlare i länet
Kronobergs län 
Märta Ramsten och 
Gunnar Ternhag är två 
av Sveriges mest le-
gendariska folkmusik-
insamlare och forska-
re. Nu kommer de båda 
till Kronoberg för att 
berätta om sina insam-
lingar i Småland. 
De båda folkmusikinsam-
larna deltar på onsdags-
kvällen vid en samman-
komst på stadsbiblioteket 
i Växjö. De skall berätta om 
sina många insamlingsre-

sor i Småland och samtala 
med Mathias Boström, ar-
kivchef på Smålands mu-
sikarkiv i Växjö. Det bjuds 
då också på många musik-
inslag.

– Ramsten och Ternhag
är levande legender inom 
svensk folkmusikinsam-
ling och forskning, säger 
Mathias Boström.  De skall 
berätta om sina insam-
lingsresor i Småland med 
anledning av att det är 50 
år sedan Svenskt visarkiv 
inledde sitt omfattande 
inspelningsarbete, vilket 
kommit att bli det största 

dokumentationsprojektet 
i sitt slag i Sverige. 

Besökte Ljunggrens
Visarkivets insamlingsar-
bete inleddes 1968 och de 
första som Märta Ramsten 
då spelade in var Alrik och 
Edvin Ljunggren (fiol och 
sång) i Markaryd. Senare 
blev det ytterligare besök 
hos de båda, då de även 
trakterade träskofiol.

Hundratalet spelmän 
och vissångare spelades 
in av främst Märta Ram-
sten och Gunnar Ternhag 
genom årens lopp, och 

musiken räddades åt ef-
tervärlden.

Märta Ramsten jobbade 
på Sveriges radio fram till 
1968, och hade redan då 
gjort många inspelningar. 
Det finns bland annat be-
römd inspelningar med 
Vendla Johansson i Delary 
från 1957. Kanske var det 
de inspelningarna som 
inspirerade svensk TV att 
låta Vendla var med i Las-
se Holmqvists ”På luffen”-
program några år senare.

Under större delen av 
sitt liv har Märta Ramsten 
sysslat med insamlings-

arbete och dokumenta-
tion av folkmusiker och 
sångare.

Svensk Lomax
– Hon har med rätta kallats
för en svensk motsvarig-
het till Alan Lomax, säger 
Mathias Boström.

– Alan Lomax uppmärk-
sammade ju dittills okän-
da bluesmusiker i USA och 
Märta ledde i Sverige jak-
ten efter vissångare och 
spelmän, som senare pre-
senterades i radio, på skiva 
och film.

En av hennes medarbe-

tare var Gunnar Ternhag, 
som senare blev professor 
i ljud- och musikproduk-
tion och forskare inom 
musiketnologi.  Han gjor-
de bland annat en doktors-
avhandling om den legen-
dariske spelmannen Hjort 
Anders Olsson.

De båda båda musikve-
tarna bjuder på onsdags-
kvällen kronobergarna på 
all sin kunskap i att ar-
rangemang - med fri en-
tré - som är ett samarbete 
mellan Smålands musik-
arkiv och Växjö bibliotek.

Sven-Inge Idofsson

spelmannen Alrik ljunggren från Markaryd fick ett inspelningsbesök av Märta Ramsten redan 1968. Det var premiär-
året för det som kom att bli det största dokumentationsprojektet i sitt slag i Sverige. Foto: SvenSkt viSarkiv

Märta ramsten och Gunnar Ternhag spelade in Spik 
Karin Westblad på en fäbod utanför Leksand 1978. Nu 
kommer de båda legenderna inom svensk folkmusikinsam-
ling till Kronoberg för att berätta om sina insamlingsresor i 
Småland. Foto: SvenSkt viSarkiv

”Ramsten och Ternhag är levande  
legender inom svensk folkmusikinsamling 
och forskning.”

Mathias BoströM

En rosaskimrande kväll i Odensjö
odensjö Nyligen 
var det dags för tredje 
upplagan av tjejkvällen 
i Odensjö, och pengar-
na gick som vanligt till 
Bröstcancerfonden.

–  Vi fick in runt 
40 000 kronor, berättar 
en glad Malin Eliasson.
– Jag hade haft en tanke
om en tjejkväll i många år, 
berättar Malin Eliasson,
som var den som för några 
år sedan tog initiativet till 
evenemanget, och som nu 
kan summera den tredje
tjejkvällen på Tallklinten 
på lika många år.

Med på tåget under alla 
åren har också Louise 
Persson, Johanna Brunke 
och Hanna Wiberg varit.

– Vi kompletterar varan-
dra bra, konstaterar Malin, 
som kan berätta att årets 
tjejkväll lockade fullt hus; 

över 90 kvinnor i åldrarna 
18 till 85 år!

Många skratt
Det var den 15 september 
som evenemanget gick av
stapeln, och det här året 
var det ett revygäng från
Älmhult – Felix Ljunggren, 
Tina Karlsson och Nina 
Parkeborn – som stod för 
underhållningen. En trio 
som lockade till många 
skratt, men även till efter-
tanke, med sin show.

– Konferencier var Jes-
sica Persson från Osby, be-
rättar Malin.

Jessica förvandlades un-
der kvällen bland annat 
till ”Gulli”, som trollade på 
sitt eget lilla sätt och fick 
hela Tallklinten att fyllas 
av hjärtliga skratt.

Butiken Feminett höll 
också i en BH-skola, där
nämnda Jessica för övrigt 
fick agera modell, och vi-

sade då även protes-BH:ar, 
anpassade till de som ope-
rerat bort ett eller båda
brösten.

Armband och lotter
Insamlingen till Bröstcan-
cerfonden gav alltså hela 
40 000 kronor, varav en hel
del kom från inträdet.

– Vi säljer också arm-
band, både före, under och 
efter kvällen, berättar Ma-
lin.

Därtill såldes lotter, där 
priserna var sponsrade av
butiker och företag.

– Vi hade tolv lotterier,
som bara de gav 12 000 kro-
nor, säger hon.

Redan nu står det klart 
att det blir en tjejkväll i 
Odensjö även till nästa år, 
och de som missade den-
na gång får därmed en ny
chans 2019.

Mariah Lennartsson
mariah.lennartsson@smalanningen.se

Konferencier var jessica Persson, i rollen som ”Gulli”. Här har Birgitta Nyberg ur publi-
ken fått uppdraget att göra magiska ljud och rörelser till ett trolleri… Foto:  Privat
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PRO reste 
runt Åsunden 
StrömSnäSbruk/tra-
ryd PRO Strömsnäsbruk-
Traryd  Pro Strömsnäs-
bruk-Traryd var på resa
den 13 sept. ”Gårdarna
runt sjön” Åsunden, en 
mycket intressant resa, 
mycket är beskrivet i för-
fattarinnan Birgit Sparres
böcker hon har växt upp 
i den vackra herrgården 
Sjöred. Vårt första stopp
var Torpa Café för förmid-
dagsfika, där även vår
guide mötte upp och var 
med oss hela dagen, ett 
besök på Torpa Stenhus 
med guidad visning. 

Turen fortsatte förbi
gården Hofsnäs och 
Oxabanan. Vi besökte sen 
Finnekumla Kyrka, där 
kyrkvaktmästaren berät-
tade om denna vackra 
kyrka och dess historia . 
Birgit Sparre ligger be-
gravd på kyrkogården. Vi
åt sedan en god lunch på 
Åsundsholm. Turen fort-
satte sedan genom Vegby
och passerade Götåkra till, 
Källbacka säteri denna
1700-tals villa, där gårdens 
ägarevisade runt, där 
mycket av ursprungs-
inredningen är intakt 
vackra väggmålningar 
och fina öppna spisar. 
Sedan blev de stadsrund-
tur i Ulricehamn och ett 
kort besök i kyrkan och 
församlingshemmet där 
vi beskådade Sven Ljung-
bergs målning. Eftermid-
dagskaffe fick vi i Karins
Lada i Gullered där fanns 
även en Garn- och Hant-
verksbutik samt gårds-
museum. Därefter rattade 
Börje på Mjäla Buss oss 
hemåt efter en mycket
fint upplagd resa och alla 
dessa fina vyer vi fått se.  

Trivselträff i 
Strömsnäsbruk
StrömSnäSbruk Ons-
dagen den 12 september 
höll Strömsnäsbruks 
PRO skaldjursfest. Vice
ordförande Asta Linde-
borg öppnade mötet med 
att hälsa alla välkomna.
Socialchefen, Johan 
Rutgersmark var där och 
informerade om lägen-
heter i Strömsnäsbruk, 
som ska renoveras och bli 
seniorbostäder. Underhål-
lare var Paul Kjell, sång 
och musik. Landgång med
dricka till, sedan kaffe
med kaka och därefter 
mera musik. Reseledare
Janne Björkman talade
om resan till Falkenbergs-
revyn i januari 2019. Mera
information kommer. 
Snart dags för vice ordfö-
rande att tacka alla som
kommit och gjort denna 
eftermiddag både rolig 
och solig. Nästa möte blir
den 10 oktober.

Spelmansstämma med pedagogik
 markaryd  Den 6 
oktober anordnas spel-
mansstämma i Marka-
ryd - för 50:e gången.

Det blir en tillställ-
ning som omgärdas av 
pedagogik i olika for-
mer.

För barnens del blir 
det ett besök ”långt 
bort i skogen”.

Där får de lära sig om 
livet på en fäbod  - ge-
nom musik, sånger, be-
rättelser och modern 
teknik.
När den 50.e spelmans-
stämman tar sin början 
lördagen den 6 oktober, 
handlar det en hel del om 
pedagogik.

I fritidsgården Over-
ground blir kurs i dans, 
vals och polska, och i sam-
ma lokal låtkurs med Jea-
nett Walerholt Rousu som 
ledare.

I Kulturhuset är det 
workshop för barn och all-
spelsträning under riks-
spelmannen Laif Carrs 
ledning.

I Kulturhuset blir det 
också en ”pedagogisk per-
formance” – en föreställ-
ning med Sofia Sandén och 
Maria Jonsson för barn i 
åldrarna fem-tio år.

Del av kulturarv
”Långt bort i skogen”  
är rubriken för föreställ-
ningen, som med hjälp  
av modern teknik som  
livelooping och projek-
tioner förflyttar den unga 
publiken till en fäbod.  
Där blir det b sång, fiol-

musik och berättelser om 
hur livet på fäbodvallen 
kunde se ut när det begav 
sig.

– Det här en del av vårt
kulturarv, säger Ulla Stark, 
kultursamordnare på Mar-
karyds kommun.

Utsällning i foajé
I Kulturhusets foajé  
finns en utställning om 
Markaryds spelmän att 
beskåda.

Utställningen är sam-
manställd av Jeanett Wa-
lerholt Rousu, Markaryds 
enda riksspelman, numera 
inflyttad dalkulla, och byg-
ger på hennes bok ”Kro-

kiga låtar och rakryggade 
spelmän”. 

Benäget bistånd med ut-
ställningen har hon haft 
Ulla Stark.

Åsa Jinder spelar
Tjuvstart på stämman blir 
det 5 oktober, då det blir 
nostalgi med två för kväl-
len återuppväckta band 
– Visknallarna och Goda
Grannar. En höjdpunkt på  
programmet blir lörda-
gens konsert med Åsa 
Jinder, landets mest kän-
da riksspelman på nyck-
elharpa.

Många av de församlade 
spelmännen äntrar då 

scenen med Laif Carr som 
spelledare.

Fyrverkeri och middag
God mat och dryck vankas 
på kvällskvisten med jubi-
leumsmiddag och fyrver-
keri  i Timsfors Folkets hus.

Stämman avslutas på 
söndagen spelmansguds-
tjänst i Markaryds kyrka. 
Medverkar gör spelmän, 
körsångare från Hinneryd 
och Markaryd . Satser ur 
folkmusikmässan ”Upp 
min duva” kommer då att 
framföras.

Christer Gustafsson
christer.gustafsson@smalanningen.se

kultursamordnare ulla Stark har medverkat vid sammanställning av programmet vid den stundande spelmansstäm-
man. Foto: Christer GustaFsson

markarydS kom-
mun Gymnasieverk-
samheten i Markaryd 
förväntas gå back, vil-
ket beror på att plat-
ser i gymnasiesärsko-
lan köps in externt. Nu 
hålls en förskoleavdel-
ning stängd för att ba-
lansera upp underskot-
tet.
Det handlar om högre 
kostnader inom utbild-
nings- och kulturnämn-
den i Markaryds kommun.

– Antalet elever inom
gymnasiesärskola har 
ökat. Platserna köps in
externt och detta medför 
en ökad kostnad, säger
Lars-Ola Olsson som är ut-
bildningschef i Markaryds
kommun. 

Hållas stängd
Markaryds kommuns
utbildnings- och kultur-

nämnd prognostiserar ef-
ter maj månad ett under-
skott på 2 500 000 kronor 
för sin gymnasieverksam-
het. Men, konstateras det
inom nämnden, i höst så
kommer ”anpassningar
att genomföras inom för-
skola, grundskola och
gymnasieskola”. 

– En avdelning inom för-
skoleverksamheten som 
tidigare varit en utökning 
har kunnat hållas stängd
i inledningen av hösten
och förväntas vara stängd
resterande del utav året 
vilket är en anpassning 
som kan balansera under-
skottet, förklarar Lars-Ola 
Olsson. 

Är svårbedömt
Resultatet av denna åtgärd 
väntas alltså balansera 
upp underskottet i dessa
kommunala verksamhe-
ter. I utbildnings- och kul-
turnämnden konstateras

det dock, i samband med
det senaste sammanträ-
det, att det kan vara svårt 

att bedöma ”den slutgilti-
ga effekten utav effektivi-
seringarna vid årets slut”.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

det prognostiseras ett underskott för gymnasieverksamheten i Markaryds kommun.
Foto: LeiF Lunström

Underskott inom skolan
Nu måste en förskoleavdelning hållas stängd

En drivande kraft bakom 
spelmansstämman är 
Jeanett Walerholt Rousu. 
Hon har bland annat sam-
manställt utställningen om 
Markaryds spelmän. 

Foto: Privat

Har du hört 
eller sett något?

Tipsa oss!
Skriv SML [mellanslag] TIPS

följt av ditt meddelande
till 721 21
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Hårt arbete bakom resultat
Germundsson kommenterar företagsklimatet
Markaryds koM-
Mun Ett idogt arbete 
ligger bakom Marka-
ryds kommuns förstap-
lats bland Kronobergs-
kommunerna i Svenskt 
Näringslivs ranking 
av företagsklimatet. 
Kommunalrådet Bengt 
Germundsson berättar 
om samarbetet mellan 
kommunen och det lo-
kala näringslivet.

– Det är väldigt roligt att
vi håller vår fina place-
ring bland de 25–30 bästa 
kommunerna i Sverige 
vad gäller totalrankingen. 
Vi har de senaste tio åren 
placerat oss mellan plats

15–30 totalt, vilket visar på 
ett stabilt och bra närings-
livsklimat, säger Bengt
Germundsson (KD) i en 
kommentar.

Ett samarbete
Han beskriver årets place-
ring i Svenskt Näringslivs
ranking som ett resultat av 
ett ”idogt arbete tillsam-
mans med näringslivet”. 

– Många av de positiva
omdömen som vi får beror 
på ett nära och förtroende-
fullt samarbete med vårt 
lokala näringsliv.

Detta är ett arbetssätt
som Bengt Germundsson 
menar att man i Marka-
ryds kommun måste fort-
sätta att vårda väl. Detta 
kan göras, anser han, ge-

nom att prioritera de fak-
torer som går att påverka, 
till exempel det samman-
fattande omdömet, attity-
der, service, tillämpning av
lagar och regler med mera.

Stabil trend
– Vi placerar ju oss här
bland de fem till tio bästa
kommunerna i flera av en-
kätfrågorna och visar på 
en jämn och stabil trend 
över tid. Vad gäller de sta-
tistiska variablerna, som 
till dels ligger till grund
för den totala rankingen,
är det svårare för oss att 
påverka. 

Bengt Germundsson
syftar då på att Markaryds 
kommun till exempel 
drabbas av att majoriteten

i regionen höjde lands-
tingsskatten till den näst
högsta i Sverige.

– Sammantaget inspi-
rerar detta till fortsatta
insatser. Ett bra närings-
livsklimat med starka och 
framgångsrika företag är 
en förutsättning för att vi
ska kunna få in skatt till
vård, skola och omsorg.

Bengt Germundsson sä-
ger att han ser de lokala fö-
retagen som ”välfärdsbyg-
gare”. Han anser att det av 
den anledningen är viktigt 
att prioritera ett bra före-
tagsklimat i kommunen.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se
Bengt Germundsson är nöjd med senaste näringslivsran-
kingen. Foto: Martina Quinn

”Krokiga låtar” i Markaryd
Markaryd På fre-
dagskvällen är det ver-
nissage på den utställ-
ning som Markaryds en-
da riksspeleman Jea-
nett Walerholt Rousu 
gjort om sina föregång-
are inom den rikhalti-
ga spelmanskulturen i 
Markaryd.
Under helgen sätter Mar-
karyds spelmansstämmas 
jubileum sin prägel på 
Markaryd. Under tre dagar 
blir det aktiviteter i och allt 
inleds redan på fredags-
kvällen med en vernissage 
på den utställning som Jea-
nett Walerholt Rousu, Mar-
karyds enda riksspeleman, 
gjort om sina föregångare. 
”Krokiga låtar” heter ut-
ställningen som bygger 
på den bok hon skrivit om 
spelmännen.

Jeanett har sina rötter 
i Markaryd, men bor nu 
i  Vikarbyn i Dalarna. Hon 
började själv spela fiol som 
9-åring och hon blev med-
lem i Hinneryds spelman-
slag när hon var 12. För 20 
år sedan blev hon, bara lite 
över 20 år, riksspeleman på 
fiol.

Skrev bok
Under lång tid har hon 
forskat i de gamla Marka-
rydsspelmännens historia, 
i synnerhet om den legen-
dariske Bernhard Ljung-
gren (1874-1948). För tre år 
sedan gav hon ut boken 
”Krokiga låtar och rakryg-
gade spelmän” som inne-
höll artiklar  om de gamla 
spelmännen och 331 låtar 
med anknytning till dem.

Med den boken som ut-
gångspunkt har hon ord-
nat utställningen ”Krokiga 
låtar” som har vernissage 
i Markaryds kulturhus på 
fredagskvällen.

– Utställningen visar
spelmän som Bernhard 
Ljunggren, Anders Bredal, 
Hjalmar Thorsjö, Lavinarna 
och Hinneryds spelman-
slag men  handlar om his-
toriken kring Markaryds 
spelmansstämma, berättar 
Jeanett.

Unika inspelningar
Utställningen görs i sam-
arbete med flera aktörer, 
bland annat Smålands 
museum, Smålands mu-
sikarkiv, Markaryds kom-
mun, Markarydsortens 
hembygdsförening och 
Lillian Manell. Man kom-
mer också att kunna lyssna 
på helt unika inspelningar 
av Bernhard Ljunggren. 

Vid vernissagen skall Jea-
nett och hennes man Peter 
Rousu också spela tillsam-
mans med Lillian Manell. 

Efter vernissagen blir det 
en nostalgikonsert med 
Visknallarna och Goda 
Grannar. På lördagen lär 
Jeanett ut låtar ur Marka-
ryds låtskatt. Det blir en 
barnföreställning i Kultur-
huset och sedan blir det 
konsert med Sveriges mest 
kända nyckelharpsspel-
man, Ås Jinder, som följs 
av allspel och konsert. Alla 
konserterna är kostnads-
fria. På söndagen blir det 
spelmansgudstjänst med 
delar ur folkmusikmässan 
”Upp min duva”.

Sven-Inge Idofsson

Bernhard Ljunggren och Jeanett Walerholt Rousu – Markarydssspelmän från två olika tidsepoker. Jeanett har fört 
Bernhard Ljunggrens låtar vidare, även om hon är född flera decennier efter det att han avled. Bilden är ett montage. 

Åsa Jinder bjuder på en konsert i Markaryds kulturhus 
under den jubilerande spelmansstämman. 

Foto: Fredrik Persson/tt

Blev av med 
alla vitvaror 
vid inbrott
Markaryd Det var en bis-
ter syn som mötte ägarna 
till fritidshuset. Någon 
hade krossat en ruta till
en dörr och tagit sig in. 

Ägarna upptäckte in-
brottet den 1 oktober när 
de kom för att besöka sitt 
fritidshus en bit utanför 
Markaryd.

Tjuvarna hade fått med 
sig kylen, frysen, spisen, 
tvättmaskinen, torktum-
laren, diskmaskinen plus
en cykel.

Alltid senaste
nytt på

smalanningen.se
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Markaryd Efter att 
det gjorts flera inbrott 
i Markaryds kommun 
den senaste tiden har 
det nu upptäckts ytter-
ligare ett inbrott i kom-
munen. 

– De kan absolut ha 
samband, säger Fred-
rik Bratt, polisens 
presstalesperson. 
En fritidshusägare upp-
täckte på fredagen att det 
varit inbrott i huset vid 
Sjöhult norr om Markaryd.

– Det var en månad se-
dan ägaren var där senast 
och då var det helt. Men 
när de kom dit nu så hade 
någon gått in genom al-
tandörren, säger Fredrik 
Bratt, polisens presstales-
person. 

Kläder och dryck ska ha 
stulits vid inbrottet, som 
alltså skett någon gång
den senaste månaden. Po-
lisen har varit på platsen
men det är oklart om man 
funnit några spår efter in-
brottstjuven-/tjuvarna.

Under förra veckan
upptäcktes flera inbrott i 

Man körde 
drograttfull 
på E4
Markaryd Polisen stop-
pade en misstänkt dro-
grattfyllerist på E4 i höjd
med Markaryd natten till 
fredagen.

Föraren, en man i
25-årsåldern, misstänks
för drograttfylleri, ringa 
narkotikabrott, olovlig 
körning, vårdslöshet i 
trafik och underlåtenhet
att stanna på polismans 
tecken. Polisen stoppade
fordonet vid en kontroll 
vid 01.00-tiden. 

kommunen, bland annat 
i förråd och verkstäder i 
Axhult och Berg där verk-
tyg stals, samt en stuga i 
Köphult. Även denna vecka
har inbrott i ett fritidshus 
utanför Markaryd upp-
täckts. Det var i måndags
som denna fritidshusäga-
re fann att vitvaror i huset
var stulna.

Polisen sade redan förra 
veckan att de inbrott som 
då skett kunde ha med var-
andra att göra med tanke 
på det relativt begränsade 
geografiska området. Även 
det nyupptäckta inbrottet
kan ha med de andra att
göra, säger Fredrik Bratt. 

– De kan mycket väl ha
samband, de skedde inte så
långt ifrån varandra, säger
Fredrik Bratt.

Kan det röra sig om en 
liga?
– Ja, de åker ju runt till
olika områden så det kan 
mycket väl ha med en li-
ga att göra, säger Fredrik 
Bratt.

Också i Hamneda i 
Ljungby kommun har in-
brottstjuvar slagit till se-
naste tiden. 

Ännu ett inbrott 
i fritidshus

Skål för ett 
lyckat jubileum!
Markaryd Kultur-
husets scen var packad 
till allra sista kvadrat-
decimetern, när hund-
ra spelmän intog sina 
positioner.
För 50:e gången anordna-
des spelmansstämma i 
Markaryd, och som alltid 
stod allspel på program-
met, då alla församlade 
spelmän - från Småland, 
Halland och Skåne - bilda-
de en enda stor ensemble.

Lördagens späckade pro-
gram innehöll också en 
konsert, där paret Jeanett 
Walerholt Rousu och Peter 
Rouse ersatte Åsa Jinder, 
som 

Första spelmansstäm-
man i Markaryd hölls 1966, 
och därefter har det löpt 
vidare i samma spår med 
ett par års uppehåll.

Men historien om byg-
dens spelmän går betyd-
ligt längre tillbaka i tiden 
än så. I Kulturhusets foajé 
presenterar Jeanett Wa-
lerholt Rousu, Markaryds 
enda riksspelman och nu-
mera ingift dalkulla, dessa 
folkmusikens pionjärer i 
en utställning.

Årets spelmansstämma 
tjuvstartade på fredags-
kvällen med utsåld salong 
i Kulturhuset. Det var två 
för tillfället återfödda 
band - Visknallarna och 
Goda Grannar - som väck-
te nostalgiska känslor hos 
publiken.

Stämman fortsatte på 
lördagsförmiddagen med 
olika pedagogiska pro-
grampunkter.

Jeanett Walerholt Rousu 
lärde ut låtar från Marka-

ryd. Koreografen Jenny 
Franke och riksspelman-
nen Per Runberg visade 
dansstegen i vals och pols-
ka. Ninni Carr, till vardags 
metodiklärare i folkmu-
sik vid Musikhögskolan 
i Malmö, ledde en work-
shop med de allra yngsta 
spelmännen. Hennes man 
Laif Carr övade allspel med 
deltagarna, och runt om i 
Kulturhuset sammanstrå-
lade spelmän spontant i 
olika grupper.

Ut i skogen
Duon Maria Jonsson/Sofia 
Sandén utförde en ”peda-
gogisk performance” för 
den allra yngsta publiken. 
Med hjälp av modern tek-
nik som livelooping och 
projektioner samt sång 
och musik ledde de sina 
unga åhörare ”Långt bort 
i skogen” till livet på en 
däbod.

Det blev en föreställning 
med rytm och spännande 
ljud, där publiken aktive-
rades att medverka med 
rörelser och röster.

Spelmansstämman med 
allspel på fullsatt scen led-
des i vanlig ordning av Laif 
Carr, riksspelman med an-
ställning som folkmusik-
producent hos Musik i Syd. 
Så har det varit det senaste 
kvartsseklet.

Carr firade alltså ett all-
deles eget 25-årsjubileum 
som spelledare.

Efter tillställningarna i 
Kulturhuset blev det för-
flyttning till Folkets hus 
i Timsfors, där det hade 
dukats upp till jubileums-
middag med trerätters 
meny - ägg och sill-macka, 

fläskytterfilé samt glas 
och frukt - för 97 föran-
mälda gäster.

Under middagen fram-
fördes hyllningar till jubi-
laren, och därefter blev det 
jubileumstårta, spontant 
och improviserat buskspel 
samt dans till långt in på 
natten.

Finalen blev bokstavli-
gen lysande med ett färg-
sprakande fyrverkeri.

Mässa i kyrkan
Stämman avslutades på 
söndagen med spelmans-

gudstjänst i Markaryds 
kyrka under ledning av 
kyrkoherde Håkan Pers-
son. Medverkade gjorde 
spelmän med Jeanett 
Walerholt Rousu i spet-
sen. Tillsammans med 
Markaryds kyrkokör och 
Traryd-Hinneryds pasto-
ratkör framfördes avsnitt 
ur folkmusikmässan ”Upp 
min duva” med text och 
musik av Jeanett Waler-
holt Rousu.

Christer Gustafsson
christer.gustafsson@smalanningen.se

Skål för ett lyckat jubileum! Här är några som bidragit till att den 50:e spelmansstämman i Markaryd har kunnat ge-
nomföras: från vänster Laif Carr, Carin Hanson, Lars ”Lasse på Backen” Nilsson, Magnus Gustafsson, Jeanett Walerholt 
Rousu samt Ninni Carr. Foto: Christer GustaFsson

duon Maria Jonsson/Sofia Sandén tog med sig sin unga 
publik till en fäbod ”Långt bort i skogen”. 

Spelledaren Laif Carr firade ett eget jubileum. Det var 
25:e gången som hade just denna roll på spelmansstäm-
man i Markaryd. 

Ni finns vi i din ficka  
– snabbt, nära och smart

www.smalanningen.se

MARKARYDS
KOMMUN

Markaryds kommunfullmäktige
kallas till sammanträde i 
Kommunhuset, måndag
2018-10-15, kl. 19.00 för 
behandling av bl.a. följande 
ärenden:

• Länsstyrelsens protokoll
angående röstsammanräkning för
val av kommunfullmäktige och
ersättare för tiden 2018-10-15 -
2022-10-14 

• Val av sju ledamöter och sju 
ersättare i valberedningen för
tiden 2018-10-15 till 2022-10-14 
samt val av ordförande och vice 
ordförande för samma tid

• Val av ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordfö-
rande i kommunfullmäktige för 
tiden fram till t.o.m. 2022-10-14

Kompletta sammanträdeshand-
lingar finns på www.markaryd.se
Kungörelsen finns även på kom-
munens digitala anslagstavla.

Fullmäktiges möten är
offentliga, Du är välkommen till 
mötet och att lyssna via 
www.radiomarkaryd.se

KUNGÖRELSE

Ingrid Sundman  
Ålderspresident

ANTAGEN

Miljö- och byggnadsnämnden

Överklagan ska skickas till den instans som har tagit beslutet 
(kommunfullmäktige). Överklagan ska ha inkommit till 
kommunen senast tre veckor från att beslutet om att anta 
planen anslagits på kommunens anslagstavla. Ärendet 
kommer därefter att vidarebefordras till Länsstyrelsen för 
beslut.

Detaljplan för Inre Hansens Backar har antagits 
av Markaryds kommunfullmäktige 2018-09-24. 
Protokollet justerade den 2 oktober och anslogs 
den 3 oktober
Handlingar finns utställda på Kommunhuset, 
Markaryd och Strömsnäsbruks bibliotek. 
Överklagandeperioden pågår från den 3 – 25 
oktober.



MARKARYDS KOMMUN 
Kultur - Fritid 

Regler för Markaryds kommuns kulturpris 

Markaryds kommuns kulturpris utdelas årligen till person eller personer 
i  grupp som stöd och uppmuntran för förtjänstfull verksamhet inom 
skilda konstnärliga områden såsom; 

litteratur, musik, konst, konsthantverk, bildningsverksamhet, 
ungdomsvård, hembygds-  eller naturvård 

eller som på annat sätt utfört för samhället värdefull kulturgärning. 

Pris kan endast delas ut till person eller personer i grupp som är födda, 
bosatta eller verksamma i Markaryds kommun eller har annan särskild 
anknytning till kommunen. 

Kulturpriset utdelas av Utbildnings- och kulturnämnden 

Eventuella förslag från allmänheten till kulturpristagare skall ha inkommit 
till utbildnings- och kulturförvaltningen före den 1 oktober. 
Utbildnings- och kulturnämndens ledamöter har möjlighet att föreslå 
kulturpristagare till och med oktobersammanträdet. 

Utdelning av kulturpriset sker vid decembersammanträdet och under de 
former som Utbildnings- och kulturnämnden bestämmer. 

Prissumman utgör för närvarande 5 000 kronor. 
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