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JONAS SPELEMAN I VRENA 
EN MÄRKLIG JÄMTLÄNNING 

Den gamla goda tiden, som det 
brukar heta, behöver inte ligga 
mer än 30—40 år tillbaka i ti-
den! Man talar ju ofta om det 
"glada 20-talet", depressionens 
men ändock "romantikens" gyl-
lene 30-tal, då en krona var värd 
en krona och då det fanns lediga 
lägenheter att hyra 1 varenda 
stad. Man talar om jazzgossens 
tid och om den tid då man fick 
en ny kostym för 60 kronor. 

Men denna "gamla, goda tid" 
hade sina skönhetsfläckar. Det 
var t.ex. svårt för begåvad, men 
mindre bemedlad ungdom att få 
utbildning, och den lilla skara 
som kom ln 1 högre skolor och 
läroanstalter var som regel från 
bättre bemedlade hem. Få voro 
utvalda. 

Det finns 50-åringar »om minns 
detta "glada" 20- och 30-tal, den-
na "gamla, goda tid". Spelman-
nen och förre musikläraren J«-

s Andersson i Eknäs, Vrena, 

under flera år, från första klas-
sen 1 småskolan och uppåt, och 
han har 1 Vrena goda kontakter 
med en grupp ungdomar, bl.a. 
dem som arbetar vid Mårtensdal. 
Musikintresset är stort bland fler-
talet av ungdomarna och man får 
innerligt hoppas att han får stöd 
såväl av föräldrar som av ungdo-
marna själva och kommunen 1 
sitt vällovliga syfte att ge ung-
domen insikt 1 musikens svåra, 
men fascinerande värld. Han har 
erfarenhet från 45 års musiceran-
de. 

Jonas Speleman i Eknäs i Vre-
na är inte bara en särdeles god 
musiker och en fin människa. Han 
kan även bli en värdefull injek-
tion för Bettna storkommuns kul-
turella verksamhet. 

Som slutomdöme må man ock-
så konstatera, att den "gamla, 
goda tiden" med all säkerhet hade 
berövat Musikaliska akademien 
en särdeles begåvad och lovande 
e l e v . . . ? 

— Vi 20- och 30-talister föd-
des nog ett par, tre decennier för 
tidigt, menar han. Anil 

som nyss fyllt 50 år, har ett 
ganska märkligt levnadsöde, som 
oturligt nog råkade sammanfalla g-en E f f e M a g l l u s 8 0 n a f a v 0 r i t e r i 
med den s.k. gamla, goda t idensÖstersund. 

1948 blev han musikkonsulent 

Jonas Speleman — duktig jämtländsk musiker, som, nu, är snicka-
re i Vrena. 

sista och svåra år. 
Han härstammar från en gam-

mal, fin spelmanssläkt i östra 
Jämtland och hans far och tre 
farbröder var alla kända musiker. 
Själv började Jonas hantera fe-
lan som 6-åring, spelade på förs-
ta dansen som 9-åring och lärde 
sig läsa noter på egen hand som 
12-åring. Han hade sin väg ut-
stakad redan då! det skulle bli 
musiken, musikutbildning och så 
småningom Musikaliska akademi-
en i Stockholm. Det gick också 
som han räknat ut det fram till 
år 1931. Han turnerade som mu-
siker och fick allt vidare kontak-
ter i de musikaliska kretsarna 
runt om i landet. Han läste dess-
utom per korrespondens och tog 
examen vid Handelsgymnasium 
vid 18 års ålder. 

När tiden närmade sig för 
hans inträde i Musikaliska aka-
demien avled hans far. Modern 
hade gått bort tidigare och läm-
nat far och tre barn ensamma. 
Jonas var den äldste i syskonska-
ran och måste nu ta hand om sys-
konens försörjning och därtill 
hemmets skötsel. I stället för att 
fara till Stockholm fick han med 
yxa, barkspade och såg ge sig ut 
i timmerskogen. 

Han fortsatte emellertid musi-
cerandet på egen hand efter en 
tid och började turnera med skil-
da orkestrar, bl .a. välkända stock-
holmsband. Han blev så småning-
om restaurangmusiker i södra 
Sverige, fick flera engagemang i 
Köpenhamn och Göteborg och 
gjorde även flera grammofonin-
spelningar. Utan någon provspel-

I ning blev han en flitig gäst vid 
! Radiotjänst och var en av den le-
gendariske radioombudsmannen, 
idrottsledaren och tidningskun-

vld ABF inom Jämtland—Härje-
dalens distrikt och senare även 
musiklärare vid realskolan i Ham-
marstrand i Jämtland. 

Resorna blev mycket krävande 
för honom med både cello och 
kontrabas i bagaget, förutom fio-
len och en hel del blåsinstru-
ment. Tack vare fl it ig orkester-
verksamhet kom han i kontakt 
med många skickliga inetrumen-
talister, som sedan naturligtvis 
satte sina goda spår på elevun-
dervisningen. 

Så småningom bytte han mil-
jö, och vad var då naturligare, 
än att söka sig till "Mecca", d.v.s. 
Stockholm. Där fick han tillfälle 
till pedagogiska studier, jämsides 
med diverse engagemang, som 
krävdes ur försörjningssynpunkt. 
Men gammal kärlek rostar som 
bekant aldrig, så det blev Jämt-
land på nytt och den marknad 
som där stod öppen. Där uppe är 
och har musikverksamheten va-
rit mycket omfattande, medan 
det råder brist på kvalificerade 
lärarkrafter. 

Nu var Jonas Speleman en 
framsynt ung man 1 tidiga år, 
som säkert framkommit av det 
redan relaterade. Förutom musi-
ken och handelsgymnasieutbild-
ningen hade han även förkovrat 
sig i snickaryrket. Han blev mö-
belsnickare och så småningom 
även maskinenickare, även om det 
förvisso tog emot ibland, de mju-
ka fingrarna, som stråken skul-
le "skälva i", fick ge sig på hårt 
och tjurigt träslag. Här erinrar 
man sej osökt Dan Anderssons 
beskrivning av Spelmannen: Jag 
vill inte tröska rågen och jag vill 
inte repa lin, ty den hand som 
stråken skälver i skall hållas vek 

och f i n . , . 
— Jo, jag tackar jag, att ti 

heta speleman, säger Jonas. Det 
är ett mycket hedrande epitet. 
Det spelar ingen roll vilken est-
rad eller musik det gäller, finn» 
inte spelmansandan, spelmans-
glädjen i utövarna så är de inga 
musiker. Men jag vet att det runt 
om i de sörmländska bygderna 
finns gott om verkligt fina spe-
lemän. Jag är med i Jämtland» 
spelmansförbund fortfarande och 
var även med i dess första sty-
relse 1948, då förbundet nybilda-
des. Det är mycket stimulerande 
att få vara medlem i en musiker-
krets och att få träffa och lära 
känna den egna bygdens musik-
utövare. Och eftersom jag är en 
stor älskare av svenska låtar, så 
har jag även sörmländska melo-
dier och vet även en hel del om 
Sörmland, detta vackra landskap. 

Numera arbetar Jonas Spele-
man, maskinsnickaren Jonas An-
dersson från Kälarna i östra 
Jämtland, på Mårtensdals snicke-
rifabrik i Vrena. 

Men det rycker 1 hans spel-
mansfingrar och han måste "kän-
na" på sin kära, gamla fela mest 
varje kväll. 

— Ja, säger han, åtminstone 
varje vecka. Man måste ju ta 
hänsyn till grannarna när man 
bor inneboende. Nu har jag vis-
serligen en sådan där specialgrej 
att montera på instrumentet som 
dämpar eventuella missljud, så 
det går faktiskt bra att träna på 
fiol 1 hyreshus också, även om 
de råkar ha tunna vägga r . . . 

Han tycker framförallt om att 
arbeta med och för ungdom och 
är för övrigt mycket intresserad 
av att få starta en musikcirkel I 
Vrena fabrikssamhälle. Han har 
undervisat ungdom i alla åldrar 


