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Tipsa oss!
Vet du någon som fyller
jämna år, har fått någon
utmärkelse, bytt jobb, eller
är intressant på annat sätt?
Hör av dig till 018-478 12 40
eller familj@unt.se.

Dagens namn: Tobias

unt.se/familj
Hittar du inte döds-
annonsen du söker?
På unt.se/familj hittar du
alla våra familjeannonser
i tidsordning utifrån när
de varit publicerade
i Upsala Nya tidning.

unt.se/familj
Läs alla våra
artiklar på webben
På unt.se/familj hittar
du alla artiklar och
intervjuer från Upsala
Nya Tidnings familjesida.

”Det är publiken som
bär uppmotgångar”

ra Internationell marknadsföring på
Mälardalenshögskola,mennärdet inte
kändes rätt bestämdehan sig för att bli
ämnesläraremed inriktningpågymna
siet och religion i stället.
–När jag var i Köpenhamn nyligen

tror jag att jagbesökte tio kyrkorpå två
dagar, säger Spencer Strandh.

När han inte jobbar eller studerar står
han gärna vid köksbänken och lagar
mat. Utöver politik och teologi är mat
lagningdet stora intresset ochhan vär
derar sällskapet kring måltiden näs
tan lika högt sommaten i sig. Med två
föräldrar sombåda arbetat som kröga
re var det närmast oundvikligt att det
blev ett intresse ävenhos honom–och
visstgårdet att sätta likhetsteckenmel
lanmat och underhållning.
–Ävenmat kanglädja andra, ochdet

finns en tillfredsställelse i att se andra
prova detmanhar lagat, säger han.

Patrik Dahlin
patrik.dahlin@unt.se

Födelsedag
Som 13-åring startade han sitt eget radioprogram
och två år senare blevmusikscenen hans arbets-
plats. Att underhålla andra har alltid varit driv-
kraften för Spencer Strandh.

”13 år – startar radiokanal”. När En
köpings kommun år 2011 utlyste täv
lingen ”Drömpriset” var det en ung En
köpingsbo som stal rubrikerna i lokal
pressen.Med en idé omatt prata i radio
ochbjudainlokalagästertillstudionpre
senteradehansin idé för tävlingens jury.
Spencer Strandhminnsdetmycket väl.
–Det var som att vara med i tvpro

grammet ”Draknästet”. Jag tror att de
gillademitt driv och att jag hade en så
tydligmålgrupp, sägerSpencerStrandh.
Och det var inte sista gången som

Spencer skulle få ögon och öron rik
tade mot sig. Efter ett par veckor som
praoelev iårskursåttaharhanskrivit för
Enköpingspostenmed jämnamellan
rum,och journalistikenhar intresserat
honom under större delen av hans liv.
Redan som sexåring började han spela
inkortare radioklipppåettkassettband.
När han några år senare såg Janne

Josefssonoch”UppdragGranskning”av
slöjadensåkallade ”Köttfärsskandalen”
blev intressetännustörre– trotsatthan
baravar tioårgammalnärprogrammet
sändes i Sveriges Television.
–Jag sågnågontingväldigt spännan

de i att avslöja saker och där blev Janne
Josefsson en förebild förmig.

Men med tiden fick journalistiken läm
naplats förmusiken. Somåttaåring lär
dehansigatt spelagitarrochsedandess
har musiken varit en stor passion i li
vet. Han gick på den kommunala kul

turskolan ochmed tiden tillkom även
sången. Efter en sommarspelning på
en krog i Enköping 2012 gick musiken
från ett intresse till ett jobb. Spelning
enblev en succé ochhan fick flera spel
ningar efterdet.Det fickmusikenatt ta
över på allvar.
–Jag gick från att sitta i en studio till

att faktiskt möta publiken på riktigt.
Detkändesmerpersonligtoch levande,
ochdetblev lättareatt anpassa sigefter
vad publiken ville ha. Det är publiken
som bär upp motgångar och som gör
att man orkar jobba sena nätter, säger
Spencer Strandh.

Som16-åring startadehansitt eget före
tagmed fokuspåmusikunderhållning.
Han spelar och sjunger själv, och i re
pertoaren finns främstpopochrocklå
tar från60, 70och80talen, vilketäven
går inunderkategorin favoritmusikhos
Spencer själv.
Men för att utveckla verksamheten

och för att nå en yngre publik, har han
planer på att börja spela nyare musik
och kanske ingå i en duo som komple
ment till dagens soloframträdanden.

Om helgerna spenderas framför en pu
blik så blir han själv en åhörare till var
dags. Han har precis kommit från en
föreläsning på Teologiska institutio
nen, där han läser en kurs i kyrko och
missionsstudier.
Efter gymnasiet började han stude

"
När jag
var i

Köpenhamn
nyligen tror
jag att jag
besökte tio
kyrkorpå
två dagar.
Spencer Strandh

UNT gratulerar
SpeNcer STraNdH
Ålder: Fyllde 20 år den 31 oktober.
Bor: Enköping.
Familj: Mamma Laila och pappa Peter.
Gör: Driver eget företag med fokus på
musikuppträdanden. Oftast till fest,
men ibland även till begravningar och
dop.
Studerar: Ämneslärarprogrammet på
Uppsala universitet.
Intressen: Musik, matlagning, teologi
och politik.
Om att fylla 20: Odramatiskt. Inte lika
stort som det var att fylla år när man
var barn, men ändå trevligt.

Jubilar. Trots att Spencer Strandh bara blir 20 år gammal har han sysslat med underhållning i nästan halva sitt liv. Foto: Patrik Dahlin


