
Övervåningen på en gammal 
grosshandlarvilla på landet i 
Källvik, sommaren 1968. 

Lilleman, en frän stockhol-
mare, 20 månader äldre än jag, 
plockade fram en LP-skiva:

“Nu ska du få höra något 
ballt”…

LP:n var Creams andra, 
Disraeli Gears, och har 
verkligen präglat min 
musiksmak, ja hela mitt 
musikliv. Det var verkligen 
det ballaste jag nånsin hört. 
Eric Claptons varma, runda 
gitarrsound…

14-åringen låg golvad.
Efter de kommande tolv 

åren med rikligt, och faktiskt 
hyggligt brett, musikintag, 
parat med entusiastiskt 
luftgitarrspel, blev det så 
äntligen dags för riktigt 
gitarrspel 1980.

Steffo och jag skrev en blues 
till Manne som skulle fylla 30. 
Vore ju lite kul att framföra 
låten med en gitarr på magen 
också. Jag lärde mig plinka 
hjälpligt på två strängar. 

Lät naturligtvis hellre än 
bra. För att inte säga förfärligt!

Men den som väl fått en 
elgitarr i händerna släpper 
ogärna taget. (Pröva får ni se). 

Jag harvade på några 
månader, ackorden lät dämpade 
och oprecisa, fingertopparna 
sved.

Men jag fortsatte nöta, 
sjöng i alla fall hyggligt. Och 
med den inlärda magiska 
bluesskalan (som gör att man 

kan spela solo till allt!) trädde 
jag in i korprockbranschen med 
entusiastiska polare. Att själv 
framföra låtar man alltid gillat 
stenhårt är inget annat än 
fantastiskt. Jag lovar :)
 
Nästan 40 år senare, efter 
otaliga partygig och pub-
spelningar med diverse olika 
konstellationer, står jag nu där 
med det härliga, kompetenta 
Big Red-gänget och ett 70-
tal kalaslåtar på repertoaren. 
Klicka på fliken Audio Video för 
låtlista och en massa smakprov. 

En blandad coverrepertoar, 
välkända hitar blandade med 
mer okända pärlor – soul, 
rock, pop, blues – som vi själva 
förstås tycker är kanon. 

Entusiasmen hos bandet är 

därefter. Så gott som alltid även 
hos publiken!  En sann win-win-
-situation, som det brukar heta.

Fyller du 40-50-60-70-80? 
Gifter du dej? Rejält party på 

jobbet? Kick Off? Önskat drag 
på puben eller krogen? 

Ring mig: 070-688 1481. Du 
får stålarna tillbaka om vi inte 
uppfyller dina förväntningar! 

Vill Du att jag modererar på 
dan innan festen, eller ger VD 
en skön och festlig åktur från 
scenen är jag inte främmande 
för det heller!
Rock On! 

Eka

Lennart Ekdal:

"Claptons gitarr var det
ballaste jag nånsin hört..."

Eka och Steffo drar en blues för Manne som fyller 30.  Den allra första spelningen.


