
Från Östgötaslätten
 till ett stort rött hus på Muskö

Ekdal Big Red är: Mats Arrhénborg gitarr, Pelle Ekman trummor, Lennart Ekdal sång och gitarr och Bengt Lundgren bas.                                       
                                Foto: Mats Widén

A long and winding road
Story of a Band



Han spelar gitarr bäst av alla i 
Linköping på 70-talet. Han är 
med i Slim Notinis band, kän-
ner alla, har turnerat. Stiggan 
Sjöberg.

Utan honom inget Ekdal Big 
Red. 

Stiggan är världens snällaste. 
Speciellt schysst är han mot 
unga musiker, alla samlas i hans 
musikaffär där stämningen kan-
ske är bättre än affärssinnet. 
Han snackar, spelar, hjälper. .

En av hans många spelkom-
pisar i Linköping är trummi-
sen Pelle Ekman som fuskar i 
alla genrer från rock till jazz och 
klassiskt och tror han ska bli 
slagverkare när han blir stor. 
Pelle odlar hår och skägg, röker 

pipa och skapar 
seriös, men ack 
så dans-ovänlig 
musik ihop med  
seriösa progg-
gruppen Krökta 
Rummet.

I en annan, inte 
fullt så proggig, 
del av stan tyck-
er bästisarna
 Steffo Törn-
quist och Len-
nart ”Eka” 
Ekdal att det där med elgitarr 
är fränt och tänker spela någ-
ra låtar när en kompis fyller 
30. Stiggan berättar för Eka 
att det finns något som kall-
las blues-skalan. Kan man den 

kan man spela ett solo! 
Eka gapar, ser ljuset för 
första gången sedan föd-
seln.

Ett antal år senare hit-
tar vi alla fyra i Stock-
holm. Det är 80-tal. Stig-
gan har gitarrverkstad, 
Pelle är på Expressen 
och de har bandet After 
Hours. Stiggan skriver 
låtar, Pelle texter.

Eka och Steffo jobbar 
på DN när fenomenet 

ko rprock uppstår. En skön fö-
reteelse där folk bildar band på 
jobbet och spelar Johnny B Goo-
de inför jublande kolleger med 
ölsejdlar i handen. Mariebergs 
stolthet heter Daily News. När 

Allt är Stiggans fel
Stickans Strumpeband på studentpuben Flamman i Linköping 1977.  Entré 10 kronor. Pelle med Stalinmusch får chansen att lira 
trummor med Linköpings gitarrkung Stiggan Sjöberg.

Eka och Steffo förlorar rock-oskulden när deras kompis, musiknörden Manne fyller 30. De överraskar honom med att spela en 
blues med nyskriven text (som de inte lärt sig – därav notstället). De kan knappt spela heller, men fröet är sått. Året är 1980.

Krökta Rummet spelar avancerad "postprogg" i hår och skägg och sjutakt. Här från en musikfest runt 1973 i Linköping. Knutte till 
höger slutade som professor och Micke blev tung IT-konsult.



Korprockbandet Daily Express bestod av DN/Expressen-journalister. Här plåtade i tryckeriet i Marieberg 1986. Överst en 
mycket ung Steffo Törnquist och nedanför honom en nästa lika ung Lennart Ekdal, då ekonomireporter på DN. Gitarristen Sigge 
Anderberg med Jack Daniels-flaskan tog ryckmyten på fullaste allvar. Bredvid honom basisten Bengan Schöier. Båda är döda 
idag. "Varför har ni Ola Ullsten på bas?", frågade en musiker en gång. Pelle längst till höger är beviset på att håren går.                                                                                       
                          Foto: Roger Turesson

Clark Kent Band är historien om en tv-serie om ett 
rockband som blir en tittarsuccé och slutar med att 
författaren Magnus Lind (jeansjacka) och hans band 
åker på bejublad parkturné. På Liseberg kommer 
14 000 personer. TV:s genomslag var enormt före 
kanalkonkurrensen.
Med på turnén var några av de medverkande i serien, 
bland andra komikern Gösta Engström (ovan) och 
Ted "Vintersaga" Ström (solglasögon), som startade 
Contact. Alla fick restskatt 1988...
Vid turné till Leningrad i dåvarande Sovjetunionen 
gav Pelle bort alla sina trumstockar till lokala musiker, 
det fanns inte att uppbringa i hela stan. 

Korprock Back in the U.S.S.R.
Steffo sedan börjar på 
Expressen och Pelle 
kommer med döper de 
om sig till Daily Ex-
press. Töntigt men 
logiskt. Eka hamnar 
på TV och intervjuar 
en sur Eric Clapton 
i Aktuellt och får hans 
autograf med guldpenna på sin 
röda Fender – idag måste man 
nog veta vad det står för att 

kunna tyda tex-
ten. 

De spelar ihop 
i över 20 år, ända 
tills basisten 
Bengan dör i för-
tid. Med honom 
dör bandet. Yrkes- 
och musikvägarna 

skiljs åt. Pelle spelar blues och 
turnerar med Gösta Engström 
och Clart Kent  Band. Eka 

spelar med TV4-folk och med 
sina polare hemma i Östergöt-
land, främst barndoms kompisen 
Jimmy UIller och hans Rock-
bluesband som gästas av Lou-
ise Hoffsten, Jukka Tolonen, 
Mats Ronander, Bill Öhr-
ström med flera. (Steffo spelar 
mest golf och provar whisky). 

En kväll tio år senare hop-
par Pelle in med gamle polaren 
Stiggans nya band. Där spelar 



.
Kan Jimi så kan väl jag. 
Mats på Grönans stora 
scen (stora bilden) 
med Reggae Team.
Gagerna var i alla fall 
fetare förr... Mats och 
Conn jämför muskler.
Den bildsköne 
trummisen i Reggae 
Team var Thomas 
Gylling - senare känd 
som Mr Tropicopop i 
TV.

gitarristen Peter Thörn som har 
bluesgänget Dr Mollbergs. När 
de ett år senare söker ny trum-
mis får Pelle chansen. I bandet 
finns Bengt ”Bunker” Lund-
gren på bas. Tycke och sväng 
uppstår dem emellan.

Benke från Årsta har omväx-
lande varit mer eller mindre 
proffs sedan sena tonåren. Som 
20-åring fann han sig på Euro-
paturné med Little Gerhard 
och på den vägen är 
det. Hallå du gamle 
indian, Buona Sera, 
Miss You – om det 
inte svänger kan 
det kvitta. Han är 
också med i Lex 
Luthor och gör 
egna låtar.

Benke har skri-
vit boken ”Keith 
Richards hade 
lite tur” där man 
kan ana ett eller 

annat självupplevt turnéminne. 
Benke är älskad av trummisar 
(han är nämligen till skillnad 
från många intresserad av vad 
de gör) samt något litet fruktad: 
Benkes blick om trummisen 
ökar eller sackar är ingen lek. 
Han flyttar så mycket luft med 
hjälp av sina  fyra tjocka sträng-
ar att man blir förkyld av draget 
om man står nära.

Vem är då Mats Arrhénborg?
Infödd stockhol-

mare från Kungshol-
men, klinkar gitarr 
när ingen hör på i 
pojkrummet. Sen tar 
livet en ny vändning 
när han ser Jimi 
Hendrix  1970. Fränt 
så det förslår. Det är 
andra gången Jimi 
är på Grönan. 1968 
slog artistchefen Ove 
Hahn av strömmen 
när han tyckte att 

Buona Sera, Bunker!

Alla har varit mindre, även Benke 
"Bunker" Lundgren. Stilstudie från de 
första åren med Dr Mollbergs. Bunker var 
tung även då.

Dr Mollbergs på Stockholms Bluesförening. Peter Thörn försöker lyssna in vad publiken vill... Conny Steinmo till höger sjöng och 
spelade munspel. Benke och Pelle har just hittat varandra. Året kan vara 2007.

Bas, bärs, barbecue – Benke 
Bunkers basbehov.



nu är det nog gnisslat, nu måste 
vi dra in pengar på karuseller 
och chokladhjulen igen!

Denna gång spelar Jimi fär-
digt. Efter det blir inget detsam-
ma i Mats liv. Hem och öva!

1975 vågar Mats visa vad han 
går för inför betalande publik 
för första gång. Det är på Bul-
lerbyn tillsammans med South-
side Stockholm Bluesband, 
den första av två kvällar. och 
Nästa dag sitter flera av stans 
då heta gitarrister på rad på 
första bänk, snacket har gått: 
there´s a new kid in town.

1979 är Mats med och bildar 
Reggae Team, ett av de första 
stora svenska reggaebanden. 
Thomas ”Tropicopop” Gyl-
ling på trummor. Bandet blir 
snabbt populärt. De turnerar i 
hela Norden, spelar in plattor 
och medverkar i TV. De håller 
på intensivt fram till 1984. 

Mats känner alla i nöjessväng-

en. Han är nu rockbranschens 
hovscenograf och skapar de här 
åren otaliga scenbakgrunder för 
olika turnerande akter och begi-
venheter alltifrån kungliga sil-
verbröllop till Roxette, Pava-
rotti, Rocktåget, Rhapsody 
in Rock och millenniefirandet. 
Gitarren är ofta med, han sitter 
in så fort han kan. Den kejser-
ligt pompöse Paavarotti, vid till-
fället så tjock att han åker elbil 
in på scenen på Stadion, får han 
dock inte lira med, bara kyssa 
på hand.

1986 drar han igång Stormy 
Monday Blues Band med 
sångaren och organisten Conn 
Athill med förflutet i engelska 
60-talssoulgruppen The Foun-
dations och Gawe Gornitzka på 
bas, båda från avsomnade Reg-
gae Team. Kända musikerpolare 
som saxofonisten Erik Häusler 
och pianisten Janne Radesjö 
är återkommande gäster på 
scen.

Nu är det 2003 och Pelles fru 
har lärt känna en kille med en 
fantastisk båt, Ivar Kreugers 
scandal beauty M/Y Loris från 
1915 – 15 meter lång brunett 
med snygga former.

En vacker dag tutar det 
utanför deras brygga och Lo-
ris lägger till. Vid rodret står 
skepparen Mats som renoverat 
vraket och nu kör charter. Pelle 
och Mats blir polare, det fram-
kommer rätt snart att båda dig-
gar Zappa, blues och spelar. Det 
vore ju kul att lira någon gång!

Stormy Monday på Wirströms i Gamla stan. Mats till vänster leder bandet. Basisten Gawe Gorniztka till höger. ´

Pavarotti tog bilen upp på scen

Fem år senare har Dr Moll-
bergs ett skärgårdsgig på en ö 
utanför Dalarö. Nu jävlar är det 
dags. Mats stuvar gura och stär-
kare på Loris och gör stånds-
mässig entré på Dalarö skans 
för att sitta in några låtar. Det 
svänger i sommarkvällen. 

När gruppsoundet några år 
senare kräver förnyelse säger 
alla: 

– Pelle, ring din polare Mats!

Men Mats tvekar. Även hans 
gamla basist-kompis är borta. 
Gawe Gornitzka som han spelat 
med i 30 år faller en dag död ner 
i joggingspåret. Mats och Erik 
Häusler spelar Zappa på be-
gravningen.Sedan blir det tyst. 
Fingrarna vill inte. Bandet är 
upplöst. Musiken också död.

Men efter lite övertalning 
kommer Mats med i Dr Moll-
bergs, det börjar trevande med 
akustiska rep. Vad vill vi spela? 
Little Wing kanske?

Sakta återuppstår tonerna 
och spelglädjen i replokalen, 
wah-wahan börjar yla. Jimi 

nickar gillande i sin himmel.
En hösthelg har bandet inter-
nat. Fördjupar sig i mat och 
dryck, teambuildning och blå 
toner hemma hos Mats på Mu-
skö. Scenograf, uppfinnare och 
konstnär som han är har han 
förstås både bostad, ateljé och 
studio i sin stora lada på 
Muskö.

Men ny konstellation kräver 
nytt mamn. Vad ska vi heta? Då 
kommer de att tänka på The 
Bands första platta, inspelad i 
ett rosa hus i Woodstock, kallat 
Big Pink. 

Bra, det snor vi!
Big Red alltså. Det är kan-

ske inte att begära att någon 
ska inse sambandet!

Så lägger sångaren av. Efter en 
tids resultatlöst sökade efter en 
ny frontalfigur säger Mats till 
Pelle en kväll på väg till den 
sunkiga repan vid partihallarna 
i Årsta: 

– Din kompis Eka då? Han 
sjunger ju bra!

Lunch på Kvarnen, Pelle kör 

säljsnacket om bandets fantas-
tiska musiker. Vore det inte kul 
att lira ihop igen?

– Ok då, säger Eka, vi kan 
väl testa.

Testet utfaller till allas be-
låtenhet. Men med tre gitarrer 
blir det lite trångt i luften – de 
är ju trots allt inte Eagles –  och 
efter något år drar Peter vida-
re till nästa projekt Edgren & 
Thörn.

Återstod till sist ett behändigt 
fyrmannagäng med klassisk 
sättning

Ekdal Big Red. Kvartetten 
som svängde.

Hälften bonnläppar, hälften 
stockholmare. Hur bra kan det 
bli?

Och allt är egentligen Stig-
gans förtjänst!

Och bluesskalans. 
Och slumpens. 
Men så där gick det till. The 

future is yet to come.
It´s not only rock´n roll (but 

we like it)!  
Vi hörs!Tändstickskungen Ivar Kreuger var en av 

världens rikaste män när han lät bygga 
M/Y Loris. Skärgårdens snabbaste båt då, 
än i dag den vackraste.

Två klassiska skivomslag. 
Det ena finns, den andra 
är ännu inte riktigt klart... 
Men ladan, The Big Red, 
existerar.

Fyra män som borde veta bättre men inte inser varför. Mats, Eka, Bunker och Pelle.


